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[...] Quando eu contei meus sonhos para alguém 

Me disseram são grandes demais pra você. 

 

Quando falei onde queria chegar 

Me disseram pare por aqui não vá além 

 

Mas com Deus foi bem diferente 

Ele me disse vá em frente eu contigo estou 

 

Quando eu senti medo de seguir 

Disse: Prossiga eu te fiz pra ser um vencedor 

 

Desde então eu nunca mais me limitei 

Eu guardei no coração as palavras de Deus 

 

Descobri que os planos dele para mim 

São muito maiores que os meus 

 

(Leandro Borges; Dieggo Molina, 2013, Deus e Eu)  

 



 
 

RESUMO 

 

A proposta deste estudo foi trabalhar o conceito de número na Educação 
Infantil, promovendo espaços inclusivos para os aprendizes nas aulas de 
matemática, em particular crianças com Transtorno Espectro Autista, Síndrome 
de Down e dificuldades de aprendizagem. Nossa meta foi planejar e avaliar 
esses espaços inclusivos os quais chamamos de Cenários Inclusivos para 
Aprendizagem Matemática. O estudo aconteceu em uma escola pública do 
litoral de São Paulo em uma sala com 25 alunos com idades entre 5 e 6 anos, 
entre os quais estão dois alunos com Transtorno do Espectro Autista e um com 
Síndrome de Down. Nossos Cenários Inclusivos foram elaborados com base 
na teoria de Vygotsky, na qual o aluno tem um papel ativo na construção de 
seus saberes, valorizando o lúdico, a brincadeira, a mediação, e agregando 
estímulos multissensoriais às atividades propostas explorando diversas 
linguagens. Nosso planejamento foi dividido em Planos de Ação que 
compreenderam levantamento e observação dos alunos da educação especial; 
estudo do currículo; entrevista; verificação dos prontuários; planejamento dos 
Cenários; investigação das preferências dos alunos, elaboração das atividades 
e ferramentas, aplicação e apreciação dos resultados. Os dados foram obtidos 
mediante sessões de trabalho nas quais os participantes resolveram atividades 
matemáticas coletivamente e em pequenos grupos. As sessões foram 
realizadas durante o período de aula sem prejuízo das demais atividades 
escolares. Miguel, João Enrique e João Luiz tiveram conquistas no campo da 
Numeracia e na relação social, ampliando a interação com o grupo por meio 
dos Cenários Inclusivos para Aprendizagem Matemática que propiciaram 
acesso aos mesmos conteúdos matemáticos que seus pares. Acreditamos que 
a contribuição primordial desta pesquisa será instrumentalizar uma matemática 
escolar mais inclusiva, e consequentemente produzir conhecimentos na área 
de Educação Matemática. 
 
Palavras chaves: Educação Matemática Inclusiva, Lúdico; Síndrome de Down, 
Transtorno do Espectro Autista; Brincadeira. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to work on the concept of number in early 

childhood education, promoting inclusive spaces for learners in math classes, 

especially children with Autistic Spectrum Disorder, Down Syndrome and 

learning disabilities. Our goal was to plan and evaluate these inclusive spaces 

which we call Inclusive Scenarios for Mathematical Learning. The study took 

place in a public school on the coast of São Paulo in a classroom with 25 

students aged 5 to 6 years, including two students with Autistic Spectrum 

Disorder and one with Down Syndrome. Our Inclusive Scenarios were 

elaborated based on Vygotsky's theory, in which the student has an active role 

in the construction of their knowledge, valuing the playful, the play, the 

mediation, and adding multisensory stimuli to the proposed activities exploring 

various languages. Our planning was divided into Action Plans that included 

surveying and observing special education students; curriculum study; 

interview; verification of medical records; scenario planning; investigation of 

student preferences, development of activities and tools, application and 

appreciation of results. Data were obtained through work sessions in which 

participants solved mathematical activities collectively and in small groups. The 

sessions were held during the classroom without prejudice to other school 

activities. Miguel, João Enrique and João Luiz had achievements in the field of 

numeracy and social relations, expanding the interaction with the group through 

the Inclusive Scenarios for Mathematical Learning that provided access to the 

same mathematical content as their peers. We believe that the primary 

contribution of this research will be to instrumentalize a more inclusive school 

mathematics, and consequently to produce knowledge in the area of 

Mathematical Education. 

Keywords: Inclusive Mathematical Education, Playful; Down Syndrome, 

Autistic Spectrum Disorder; Play. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A evolução de princípios inclusivos começa com o comprometimento 

revelado por ações, políticas, aprendizagens e práticas que considerem as 

singularidades de cada ser sem a necessidade de rótulos que violem a 

dignidade humana. 

 Ao longo de minha vida profissional, inúmeras dificuldades do ponto de 

vista pedagógico foram surgindo, o que me tirava da minha zona de conforto. 

Muitas dessas dificuldades consegui sanar com a ajuda de colegas, cursos, 

leituras e aprendendo com meus próprios erros. 

 O tempo foi passando fiz vários cursos, pois percebia que aquelas 

dificuldades só aumentavam e quando eu aprendia a lidar com uma, várias 

outras surgiam. Dentro desse contexto a Educação Especial e inclusiva foi um 

divisor de águas em minha vida profissional e particular. As salas de aulas 

começaram a receber o público alvo da Educação Especial e Inclusiva e isso 

me tirou mais uma vez da minha zona de conforto. Acredito que assim como 

muitos pensei:  “Eu não sei ensinar esses alunos”; “Não está certo eles 

estarem nas salas regulares”; “Eu não tenho formação” - “Eles são alunos da 

Educação Especial” 

 Esses foram os meus pensamentos. Não quis escondê-los e sim mostrar 

que as pessoas não nascem inclusivas, elas se tornam. Ninguém pode mudar 

o que já foi, porque é passado, porém qualquer um pode recomeçar e melhorar 

a cada dia. Assim aconteceu comigo, a realização desse trabalho não se dá 

somente por motivação profissional, mas também por razão pessoal 

contribuindo grandemente para entender um pouco desse universo tão 

singular. 

No decorrer desta pesquisa, o contato com a avó de uma criança com 

Síndrome de Down que leu o livro Matemática e Síndrome de Down de Leo 

Akio Yokoyama, um dos autores que compõem a revisão de literatura desta 

dissertação, nos incitou ainda mais a contribuir com a área da Educação 

Matemática para o público alvo da Educação Especial. Segundo essa avó a 

pesquisa de Yokoyama enriqueceu o seu conhecimento sobre o tema e a 

ajudou a ajudar a seu neto. 
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Na atualidade as crianças estão frequentando as escolas cada vez mais 

cedo. Essa é uma das motivações para desenvolvermos ações pedagógicas 

que contribuam com as mudanças, oportunizando um ensino que desenvolva 

as potencialidades de todos os aprendizes com ou sem necessidades 

especiais. A educação de qualidade, um direito de todos, tem pelo caminho 

muitas adversidades a serem vencidas, começando pela Educação Infantil. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é um documento que faz 

parte da Política Nacional de Educação Básica, de caráter normativo e é 

norteada por fundamentos éticos, políticos e estéticos propostos pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN) que apontam ao 

longo das etapas e modalidades da Educação Básica um conjunto de 

aprendizagens essenciais para que os alunos  prosperem no decorrer da etapa 

escolar, tanto quanto define a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB,§1º, 

Art. 1º , Lei nº 9394/1996) que elege conhecimentos e competências para 

tal(BRASIL,2017). 

Em 1994, foi proposto pela UNESCO na Conferência Mundial De 

Necessidades Educativas Especiais, aprofundar a discussão sobre a questão 

da escola não acessível para todos e toda problemática que a contém. Após 

essa reflexão, a escola foi aclamada no documento Declaração de Salamanca 

e Linhas de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais, o lugar mais 

eficiente para combater atitudes discriminatórias (BRASIL, 2015). 

A Convenção sobre os direitos das Pessoas com Deficiência, contribuiu 

positivamente para a mudança de paradigma e altera o conceito de deficiência, 

antes apoiado em modelo clínico no qual as pessoas com deficiência tinham 

que se adaptar as condições da sociedade. De acordo com essa Convenção: 

 

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, os quais, em integração com diversas barreiras, 
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdade de condições com as demais pessoas (ONU 
Art.1 apud, BRASIL, 2015, p.11). 

 

Para a concretização desse direito as esferas deverão assegurar um 

sistema educacional inclusivo englobando todos os níveis de ensino, sem 
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discriminação baseando-se na igualdade de oportunidades e assim garantido 

um aprendizado ao longo da vida. 

O Ministério da Educação- MEC, estabeleceu a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva Inclusiva em 2008. Este documento de 

caráter orientador veio para nortear os estados e municípios transformando 

seus sistemas educacionais em sistemas educacionais inclusivos. 

De acordo com esse documento a proposta de inclusão teve seu início 

na escola, com olhar para o rumo da Educação Especial, percebendo a 

necessidade da elaboração de políticas públicas de vários aspectos, entre eles 

a transformação da estrutura educacional para garantir condições de acesso, 

participação e aprendizagem. Assim, a escola torna-se um espaço que 

reconhece e valoriza as diferenças (BRASIL, 2015). 

Nesse contexto a Educação Inclusiva tornou-se um direto 

inquestionável, cabendo a sociedade fazer a sua parte para garantir que as 

pessoas com deficiência possam viver de modo independente, convivendo 

plenamente com todas as facetas da vida. Dessa forma, a Educação Inclusiva 

se apoia nos princípios universais dos direitos humanos, baseando-se na 

equidade tolhendo qualquer gesto de exclusão, considerando igualdade e 

diferença valores indissociáveis. (RODRIGUES, 2015).  

 No Brasil, apesar de várias políticas que visam promover a Educação 

Especial e Inclusiva, a inclusão vem caminhando a passos muito lentos, pois 

incluir vai além de remover barreiras arquitetônicas, adaptar espaços, construir 

rampas. Acreditamos que não é necessário que a escola tenha um especialista 

par cada uma das especificidades dos seus alunos para que cumpra seu papel. 

Faz-se necessário dar suporte pedagógico adequado ao professor, 

capacitando-o para ensinar aqueles que aprendem de forma diferente.  

As novas políticas de Educação Especial, têm muitos desafios a serem 

enfrentados, desde a Educação Infantil à Educação Superior, incluindo as 

práticas educacionais concebidas até então e a percepção por parte de todos 

que a Educação Especial é uma modalidade de ensino que complementa e 

suplementa a formação do estudante, não substitui a escolarização e que 

perpassa por todos os níveis, etapas e modalidades. 
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 Diante disso refletimos sobre um projeto de pesquisa cuja contribuição 

fundamental seria o desenvolvimento de recursos e atividades de 

aprendizagem matemática para instrumentalizar uma matemática escolar mais 

inclusiva, e consequentemente produzir conhecimentos na área de Educação 

Matemática, bem como uma reflexão sobre as práticas pedagógicas em salas 

de aulas inclusivas.  

 Nesse projeto o intuito é planejar e avaliar os Cenários Inclusivos para 

Aprendizagem Matemática, permitindo que alunos com Síndrome de Down 

(SD) e Transtorno do Espectro Autista (TEA), assim como aqueles com 

dificuldades de aprendizagens, tenham acesso aos mesmos conteúdos 

matemáticos que seus pares. O uso de brincadeiras e brinquedos dará suporte 

para trabalhar a ludicidade conforme sugere a Base Nacional Comum 

Curricular (BRASIL,2017) D’Ambrosio; e Lopes (2015, p 2) declaram que 

“atrever-se a criar e ousar na ação docente decorre do desejo de promover 

uma aprendizagem na qual os estudantes atribuam significados ao 

conhecimento matemático”  

 Desejamos que os alunos relacionem seus conhecimentos prévios ao 

processo de conceitualização de Numeracia em situações lúdicas, oferecidas 

em Cenários Inclusivos de Aprendizagem Matemática, desenvolvendo 

competências, compreendido como forma operatória do conhecimento que 

levam o indivíduo em diferentes situações a fazer e ter êxito. (VERGNAUD, 

2009). 

  Nosso propósito com esse estudo é responder a seguinte questão de 

pesquisa: Qual a influência dos Cenários Inclusivos para Aprendizagem 

Matemática no estudo da Numeracia por alunos cujo desempenho cognitivo 

diverge daqueles com desenvolvimento típico? 

 Nesta dissertação apresentamos a pesquisa em quatro capítulos. No 

Capítulo I, abordaremos os aspectos teóricos que darão suporte a essa 

pesquisa, assim como a legislação pertinente e um pouco da trajetória dessas 

leis. Em se tratando de uma pesquisa sobre Matemática Inclusiva na Educação 

Infantil apresentaremos a Educação Inclusiva e a Educação Infantil no 

panorama brasileiro, também apresentamos as ferramentas que nortearam o 



8 
 

planejamento e a elaboração dos Cenários Inclusivos para Aprendizagem 

Matemática  

 No Capítulo II, apresentamos, a metodologia descrevendo-a com os 

objetivos e as etapas e as atividades desenvolvidas, a forma de coleta de 

dados, seus resultados em seus vários aspectos, a relevância da pesquisa 

enquanto período de testes e aperfeiçoamento para as atividades aplicadas, 

descrição, registros e as dificuldades surgidas, o perfil dos alunos inclusos, o 

contexto da pesquisa, assim como o objeto matemático em estudo que será o 

conceito de número. Do mesmo modo, abordaremos como é imprescindível 

que o professor aborde práticas pedagógicas que desenvolvam habilidades 

cognitivas, sociais, afetivas e que estimulem o imaginário infantil, de maneira a 

promover uma melhor interação social. 

 No Capítulo III, observaremos sob a perspectiva da teoria Vygotsky, 

quais foram os frutos do trabalho desenvolvido no que tange os conhecimentos 

matemáticos adquiridos, as inquietações e as propostas pedagógicas que 

asseguraram condições adequadas para o acesso e participação de todos os 

estudantes. 

E no Capítulo IV serão feitas as ponderações finais sobre este estudo 

desenvolvido no contexto inclusivo nas aulas de matemática na Educação 

Infantil, bem como faremos apontamentos sobre estudos iminentes que podem 

ser produzidos no futuro. 
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CAPÍTULO 1 

A CONTAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

  

 Neste capítulo discorreremos sobre o conceito de Numeracia e sua 

importância na Educação Infantil. Apontaremos também algumas contribuições 

da Neurociência para aprendizagem e o referencial teórico que fundamenta 

nosso estudo, bem como os “Cenários Inclusivos para Aprendizagem 

Matemática”. Destacaremos o papel do brinquedo e por fim apresentaremos o 

contexto da pesquisa contemplando a escola e os aprendizes da Educação 

Especial.  

 

1.1. A EDUCAÇÃO INFANTIL E A NUMERACIA 

 Segundo Fayol (2012, p. 7), “ A matemática aborrece alguns alunos, a 

outros, seduz”, nossa intenção é contribuir para que essa relação entre a 

matemática e o aluno seja mais harmoniosa. Ao longo da história muitos 

modelos de contagem foram estabelecidos sempre com base no modelo um a 

um de correspondência, o rosário usado pelos cristãos utilizado para apoiar a 

contagem de vezes que era feita determinada oração, o pastor que para se 

certificar da quantidade de ovelhas fazia um entalhe em um pedaço de osso e 

todos os dias fazia a conferência acompanhando cada animal que entrava na 

caverna com a marca já feita. Com essa estratégia mesmo sem conhecer 

profundamente matemática ele sabia se seu rebanho estava completo ou não. 

 Segundo Ifrah (1989), consistia em fazer corresponder a cada elemento 

de um dado conjunto um outro elemento de um outro conjunto até que não 

houvesse mais elementos disponíveis para associação em um ou ambos 

conjuntos. Esse procedimento foi denominado correspondência biunívoca, e 

com esse mecanismo, por meio de uma linguagem representativa não sendo 

necessário recorrer a contagem abstrata, a técnica de contagem começou a 

ser desenvolvida.  



10 
 

 Desde muito cedo as crianças estão imersas em um universo no qual 

participam de situações que envolvem números, relações de quantidades e 

noções sobre espaço, evidenciando o conhecimento matemático. 

 Segundo o autor Ifrah (1989), contar não é algo nato, no entanto há 

animais que têm uma capacidade perceptiva de certa noção de quantidade, ou 

seja uma sensação numérica. A contagem é uma característica especialmente 

humana que se deu por conta do desenvolvimento da inteligência. 

 O homem aprendeu a contar devido as suas necessidades diárias tais 

como a lida com animais, armas, ferramentas e a troca de mercadorias 

conhecida como barganha. Os primeiros esquemas de contagem, não 

apresentavam grandes dificuldades, Vergnaud (2009) relata que no decorrer de 

todo processo de aprendizagem o indivíduo estrutura diversos esquemas, isto 

é, concebe caminhos próprios. 

 Ainda sob a ótica de Ifrah (1989), as técnicas da contagem corporal e 

visual contribuíram para o desenvolvimento da aritmética utilizada para 

contagem em aldeias indígenas. Posteriormente essas técnicas evoluíram, 

quando os índios começaram a pintar partes do corpo para demarcar as fases 

da lua e registrar os meses amarrando cordas em entalhes de ossos, uma 

espécie de calendário. Os dedos das mãos também auxiliaram muito nesse 

processo e ainda nos dias de hoje são utilizados, constituindo um instrumento 

natural e de papel valioso para o nosso sistema de numeração. Fayol (2012) 

declara que muitos estudos têm germinado devido ao emprego do uso dos 

dedos e explicita:  

 

Sejam quais forem as convenções que rejam seu uso, as crianças e 
até mesmo os adultos recorrem por vezes aos dedos para realizar 
alguma atividade numérica: mostrar uma quantidade, adicionar, 
determinar o número de dias que separam duas datas (FAYOL, 2012, 
p. 24). 

 

 Regressando na história com Fayol (2012, p. 9), ele relata que os 

primeiros trabalhos sobre numeramento surgem no início do século XX, com os 

psicólogos que tinham interesse em entender sua aquisição e utilização pelas 

crianças e pelos adultos. A essência dos trabalhos desenvolvidos pelos 

psicólogos consistia em elaborar critérios de “diferenciação interindividuais”. 
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Nesse panorama só permaneciam na escola crianças que demonstravam um 

determinado nível de aprendizagem habilitando-as a prosseguir nos programas 

estabelecidos, logo os que não estavam dentro desse padrão eram excluídos 

como se tivessem menos capacidade de aprender.  

 Esse foi um dos motivos que nos levou a Vergnaud (2009) o qual afirma 

que os seres humanos se adequam a situações, e à medida que progride na 

organização de sua atividade, as experiências tanto profissionais quanto 

cotidianas são colaboradoras desse processo e para ele essa adaptação é o 

próprio conhecimento, portanto ser capaz ou não de aprender está intimamente 

relacionada com as oportunidades que oferecemos ao indivíduo.  

 Com a ajuda da Neurociências, sabemos que o cérebro tem propensão 

de lidar com quantidades desde cedo (CONSENZA; GUERRA, 2011), no 

entanto somente a correspondência termo a termo não garante o 

desenvolvimento do conceito de número.  

 Para Kamii (1990) o número é uma construção singular do ser humano e 

explicita que a criança passa por três níveis antes de consolidar o conceito de 

número. Fayol (2012) compreende esses níveis do seguinte modo: 

 Etapa I - a criança faz suas conjecturas a partir de um único enfoque, 

aparência, julga as quantidades a partir daquilo que visualiza, isto é, as 

qualidades perceptivas não coordenadas entre si.  

 Etapa ll – esse é um período de conflito para a criança, suas soluções 

são intermediárias, ela já conhece a correspondência termo a termo, 

porém ainda se influência pelo visual, esta aparência contesta a 

igualdade averiguada pela correspondência biunívoca, em razão de 

ainda ponderar as diferenças de altura, espessura entre outros, essa 

contradição gera divergências entre o que se percebe e o que se 

observa.  

 Etapa lll – diferente das etapas decorridas a criança já desatrelou seus 

julgamentos sobre quantidades daquilo que visualiza. A aparência não 

mais interfere em seu raciocínio que se consolidou atingindo a 

conservação dos números, coordenando as relações percebidas e 

observadas num único ato, a quantificação. Ainda segundo Fayol (2012, 

p. 21) aponta que: 
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Os sistemas e práticas numéricos variam conforme as 
culturas [...]têm sido elaborados pelas culturas no 
decorrer de sua história em função de suas condições 
específicas de vida. Comportam duas dimensões 
coordenadas: um código – quase sempre verbal, 
embrionário em algumas culturas – e práticas como, por 
exemplo o uso dos dedos ou a mobilização de parte do 
corpo; réguas; calculadoras. 

 

 As lacunas que aparecem nesse processo segundo Bertoni (2007), 

devem ser preenchidas pela escola dando significado ao conhecimento que se 

mostrou superficial. A criança pode recitar sequencialmente o nome dos 

números, porém isso não assegura o êxito em fazer a correspondência entre 

os números falados e os objetos que ela mostra. Se a criança fala os números 

e aponta de forma incorreta, isso pode indicar fragilidade na aprendizagem dos 

números. Este é o momento que a escola deve agir de modo que as falas dos 

alunos fiquem mais coerentes e assertivas. 

 Outra reflexão que fazemos são a respeito dessas lacunas, tentando 

compreender o que não germinou durante o processo. A respeito disso 

trazemos Nogueira (2011, p.112), que analisou as ações das crianças 

destacando o que elas precisam para que o conceito de número seja 

fortalecido: 

 Classificar e seriar, o que implica em: separar e juntar os objetos que 

serão contados. 

 Ordenar os objetos para que todos sejam contados apenas uma vez 

(seriação). 

 Ordenar, os nomes aprendidos em uma sequência convencional para 

enumeração dos objetos com atenção para não contar duplamente ou 

esquecê-lo;  

 Estabelecer a correspondência biunívoca e recíproca nome-objeto, 

objeto-nome. 

 Entender que a quantidade total de um grupo pode ser expressa por um 

único nome. 
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 Então, de acordo com Nogueira (2011), para contar a criança têm que 

estabelecer uma conexão entre os objetos, gestos, olhar, palavra- número.  

 Inicialmente essas aprendizagens afloram de forma discreta segundo 

Fayol (2012), por meio da observação do comportamento do outro e pela 

prática de atividades. No entanto se torna mais evidente quando realizada em 

outro contexto diverso da sua cultura. Neste caso o contexto escolar no qual 

ele vai recorrer ao código indo-arábico para associar o conceito de números a 

quantidade correspondente, além do código verbal já utilizado. 

 A vista disso, na Educação Infantil, considerando Vergnaud e Fayol, 

refletimos sobre as primeiras aprendizagens da criança no contexto escolar 

que são apoiadas pelas vivências de sua própria cultura, o que explica a 

utilização por parte dela de recursos próprios e pouco convencionais como “a 

contagem e operações para resolver problemas cotidianos, como conferir 

figurinhas, [...] mostrar a idade com os dedos, repartir balas, manipular dinheiro 

e operar com ele etc” (BRASIL,1998b, p. 207)., 

 A BNCC atribui a matemática na Educação infantil a denominação de 

campo de experiência: espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações e sugere o uso do lúdico de modo que convide a criança aos 

desafios propostos (BRASIL, 2017).  

 Massa (2015), analisou a origem semântica da palavra ludicidade que 

vem do latim ludus e se refere a jogos, exercícios ou imitação. A autora 

destaca que a palavra ludicidade não consta em todos os idiomas e seu 

conceito tem sido associado aos múltiplos significados da palavra jogo. A 

palavra “Ludus abrange os jogos infantis, a recreação, as competições, as 

representações litúrgicas e teatrais e os jogos de azar” (HUIZINGA, 2008, P. 41 

apud MASSA, 2015, p.114).  

 Para Vygotsky a ludicidade é algo que deve estar presente na Educação 

Infantil e explicita que as situações concretas que envolvem as crianças em 

seu cotidiano intervêm vigorosamente em seu comportamento e 

desenvolvimento. (OLIVEIRA, 1995).  Conforme Siqueira (2007, p.3), as 

ideias matemáticas construídas pela criança na Educação Infantil serão a base 

em todo seu percurso escolar, no dia a dia e acrescenta dizendo:  
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O conhecimento matemático não constitui um conjunto de fatos a 
serem memorizados; uma proposta de matemática para a Educação 
Infantil deve instigar a exploração de uma grande variedade de ideias 
matemáticas[...] de modo a aproveitar as experiências que as 
crianças têm do mundo, a fim de tornar a matemática significativa. 
(SIQUEIRA, 2007, p.3). 

 

 A matemática faz parte do cotidiano e sem dúvida é uma parte 

importante da vida de todos. Existe a preocupação com o desenvolvimento das 

habilidades matemáticas das crianças e o que pode ser feito para que elas 

possam terminar o Ensino Fundamental com as habilidades matemáticas mais 

desenvolvidas (NUNES; BRYANT, 1997). 

 O cérebro prematuramente tem a capacidade de processar conceito de 

quantidades. É essa característica, geneticamente programada, de acordo com 

Consenza e Guerra (2011), que habilita o cérebro a lidar com números. Esse 

pode ser um ponto de partida para trabalhar o conceito de número. 

 “Uma criança que pensa ativamente, a sua maneira, incluindo 

quantidades, inevitavelmente constrói o número” (KAMII, 1990.41). De acordo 

com Kamii (1990), na Educação Infantil os educadores ensinam os alunos a 

contar, ler e escrever numerais, porém mais importante do que isso é a 

construção da estrutura mental do número. Por meio dessa construção a 

criança terá maior facilidade em associar os signos ao numeral, caso contrário 

a leitura e escrita de números realizada apenas pela memória é um indicativo 

de que fora decorado. 

 A autora evidencia que a criança da Educação Infantil pode levar muitos 

anos para estruturar o conceito de número, sendo que só a observação não 

constitui elementos suficientes para tal, e se assim fosse bastaria expô-la a 

correspondência um a um entre duas fileiras, então diz: “ desempenho na 

tarefa é uma coisa e o desenvolvimento[...] é outra coisa totalmente diferente”. 

(KAMII, 1990, P.28). 

  Em sua pesquisa Rodrigues (2010) descreveu um exemplo no qual 

relata que as crianças pensavam que os mais velhos seriam os mais altos, e 

que os pais seriam mais altos que as mães, aproveitando dessa realidade do 

aluno, utilizando de medições de pessoas levou as crianças a concluírem que 
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nem sempre os pais eram mais altos e nem sempre os mais velhos eram mais 

altos. 

 No livro Pró Letramento - Matemática fascículo 1 que trata dos números 

naturais ressalta o seguinte:  

 

Você já observou crianças pequenas contando? Quando contam uma 
coleção de objetos, “recitam” números, muitas vezes “saltando” 
alguns e repetindo outros. Se os objetos estão espalhados, elas 
costumam contar alguns objetos mais de uma vez e deixar de contar 
outros. Além disso, não é claro para algumas quando devem parar a 
contagem. Crianças neste estágio ainda não desenvolveram o 
conceito de número, mas ele está presente em suas vidas – e isso 
incentiva suas primeiras tentativas de contagem. As crianças levam 
para a escola essa “vontade” de contar, que deve ser incentivada e 
explorada. (BRASIL, 2007, p.9). 

 

 Para Nunes; Bryant (1997), o conceito de numeralizado1 outrora estava 

associado ao domínio da aritmética e das porcentagens. Atualmente as 

exigências são diferentes, além de dominar os cálculos o cidadão deve ter a 

capacidade, por exemplo, de interpretar criticamente uma notícia jornalística 

que apresenta informações numéricas simples, estando apto a refletir e discutir 

sobre.  

 Ainda sobre o conceito de numeralizado, para Cockcroft (1982, p.34 

apud, NUNES; BRYANT, 1997) a palavra resulta em duas condições:  

 

“O primeiro é uma “familiaridade” com números e as habilidades de 
fazer uso de habilidades matemáticas que capacitam um indivíduo a 
enfrentar as demandas matemáticas práticas de vida cotidiana. O 
segundo é a habilidade de ter alguma apreciação e compreensão das 
informações que são apresentadas em termos matemáticos, por 
exemplo em gráficos, mapas e tabelas ou por referências a aumento 
ou redução de porcentagem. Considerando juntos, esses implicam 
que deveriam se esperar que uma pessoa numeralizada fosse capaz 
de apreciar e entender algumas das formas pelas quais a matemática 
pode ser usada como meio de comunicação”. 

 

 Neste texto utilizaremos unicamente o termo Numeracia uma vez que os 

autores que apontamos indicam sua paridade com o  conceito de numeralizado. 

                                                           
1
 Entende-se também por Numeracia 
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 No artigo: Improving number sense in kindergarten children with low 

achievement in mathematics2, Mendizábal “ Villagrán; Guzmán; Howell (2017, 

p. 311), explicam que Numeracia pode ser entendida como “a capacidade de 

manipular e compreender números e operações aritméticas, juntamente com a 

capacidade de fazer julgamentos aritméticos derivados desta compreensão, a 

fim de construir estratégias eficazes em situações que requerem o uso de 

conceitos matemáticos”. 

 Vergnaud (2009), reitera que aprendemos e desenvolvemos em 

qualquer idade, apesar disso para que a Numeracia seja desenvolvida com 

êxito precisamos compreender os processos cognitivos envolvidos na 

aprendizagem das crianças. Nos últimos tempos esses aspectos têm evoluído 

graças a uma área de estudos chamada de Neurociências. 

 Por algum tempo tudo o que acontecia no cérebro era uma grande 

incógnita, os conhecimentos que temos sobre ele hoje são relativamente 

novos. O cérebro é um órgão de aprendizagem e se modifica em contato com o 

meio, daí a importância de bons estímulos para o desenvolvimento. 

(CONSENZA; GUERRA, 2011). 

 De acordo com Nunes e Bryant (1997) os pensamentos das crianças de 

quatro a seis anos de idades se tornam progressivamente mais complexos em 

relação as aprendizagens matemáticas, considerando o aspecto de conceitos 

numéricos abordado por eles. Os autores citam o exemplo de uma criança que 

conta seis laranjas dentro de uma bacia, se alguém retirar as laranjas da bacia 

e espalhá-las em uma fileira e perguntar para criança a quantidade de laranjas 

e achar que tem mais do que antes, ela não atribuiu o real significado a palavra 

seis, suas ideias sobre números ainda são frágeis. Para Wilson e Dehaene 

(2007), 

 

[...] senso numérico é crucial para o desempenho de tarefas 
simbólicas e não-simbólicas. Pessoas que não possuem senso 
numérico podem apresentar déficits de desenvolvimento em vários 
aspectos da matemática”. Dehaene (2001) chamou isso de "hipótese 
do déficit de senso numérico" (2007, apud Mendizábal et al, 2017, p. 
311). 

                                                           
2

 Melhorando o senso numérico em crianças da pré-escola com baixo rendimento em 
matemática. Tradução nossa 
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 Nessa perspectiva os educadores devem favorecer o desenvolvimento 

das estruturas mentais do conceito de número, em oposição a prática de 

ensinar as crianças a darem respostas corretas e rasas (KAMII, 1990). Na 

escola a Numeracia aparece em diferentes cenários, todavia as situações que 

envolvem conceitos matemáticos muitas vezes não são percebidas pelos 

professores.  

 Neste contexto refletimos sobre como está sendo experienciada a 

matemática, para que as crianças desenvolvam as habilidades necessárias 

para pensar matematicamente e para ler o mundo. Passos (2017, p.238) 

destaca que “a leitura do mundo e da palavra é, em Freire, direito subjetivo, 

pois, dominando signos e sentidos, nos humanizamos, acessando mediações 

de poder e cidadania”. 

 A matemática contribui para a formação de cidadãos autônomos, 

capazes de ter suas próprias ideias e de resolver problemas. Apresentar uma 

matemática significativa para a criança pode estimulá-las, tornando-as capazes 

de tomar decisões e transformando-as em produtoras de conhecimento e não 

apenas cumpridoras de instruções, evidenciando assim função social do 

conhecimento. “Afinal, o espaço pedagógico é um texto para ser 

constantemente “lido”, interpretado, “escrito” e “reescrito” (FREIRE, 1996), 

p.97).  

 Diante desse entendimento evidencia-se a urgência de uma nova 

postura de aprendizagem, seja ela individual ou colaborativa, pois a sociedade 

vive um rápido processo de evolução dos conhecimentos. 

  Conduzir o processo de ensino colocando o aluno no centro da 

aprendizagem e estimulando sua criticidade ajuda a combater a velha crença 

de que crianças aprendem por repetição e memorização utilizando uma 

sequência linear de conteúdos apresentados do mais fácil ao mais difícil. “É 

importante saber que, quando falamos de aprendizagem, é preciso considerar 

as diferentes situações. Na perspectiva da Educação Matemática Crítica, é 

importante não só se concentrar nas situações prototípicas”. (SKOVSMOSE, 

2009, P. 103). 
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 Tal como Skovsmose (2009), acreditamos ser essencial desenvolver 

ideias que contemplem a multiplicidade de situações de aprendizagem que 

surgem no cotidiano da sala de aula. 

 Assim sendo, é essencial revelar trecho do documento “Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil - ” (BRASIL, 1998b) que evidência 

o papel do fazer matemática na Educação Infantil. 

 

Fazer matemática é expor ideias próprias, escutar as dos outros, 
formular e comunicar procedimentos de resolução de problemas., 
confrontar, argumentar e procurar validar seu ponto de vista, 
antecipar resultados de experiências não realizadas, aceitar erros, 
buscar dados que faltam para resolver problemas, entre outras coisas 
(BRASIL 1988b, p. 207). 

 

 De acordo com Mendizábal et al (2017, p.311) estudos indicam que 

alunos que apresentam um senso numérico inapropriado podem ter 

dificuldades de aprendizagem em matemática, no entanto a intervenção 

precoce ajuda melhorar o desenvolvimento do senso numérico. 

 Kamii, (1990, p.61) salienta em seu livro: A criança e o número, que um 

dos preceitos mestres no campo da Numeracia é o encorajamento da troca de 

ideias entre as crianças. Esse tipo de interação social é primordial e possibilita 

esculpir um novo espírito da Educação centrada no aluno, e assim 

compreendemos que os alunos da Educação Especial são beneficiados pois 

estarão junto com seus pares assimilando o conhecimento em questão, com o 

apoio dos colegas e a mediação do professor. 

 Como já mencionado, os povos antigos lidavam com a matemática por 

meio de uma linguagem prática, fazendo uso de instrumentos do seu cotidiano 

que auxiliavam nos registros e nos cálculos sem a necessidade de se recorrer 

a signos para os quais não atribuíam significado. O nosso público da Educação 

Especial também se beneficia do uso de uma linguagem funcional e associativa 

tendo em vista que as atividades de registros e cálculos tradicionais adotadas 

em muitas escolas, por si só não garantem a aprendizagem.  

 O uso de outros instrumentos para mediar o acesso aos conhecimentos 

por parte do aluno, para ter valia conforme se manifesta Mantoan (2006), deve 
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partir das experiências de vida dos alunos, dos seus saberes e fazeres, dos 

significados e das suas vivências para chegar a sistematização do 

conhecimento Diante desses fatos nossa proposta se preocupou em investigar 

as preferências dos alunos inclusos, assim como as situações de não agrado 

para dar início a elaboração dos Cenários Inclusivos no qual eles pudessem 

participar das atividades juntos com seus colegas de classe. 

 

1.2. A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E A EDUCAÇÃO INFANTIL 

Movimentos sociais contra todas as formas de discriminação tomaram 

força na metade de século XX3. Um dos objetivos desses movimentos era 

construção de uma sociedade inclusiva, garantindo o direito à cidadania das 

pessoas com deficiência, superando assim o processo histórico de exclusão 

para transformar o sistema de ensino e assegurar o acesso e a permanência 

de todos os alunos no espaço escolar. 

O documento de Orientações para Implementação da Política de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2015) 

aponta que no começo do século XX pessoas com deficiência na idade escolar 

estavam fora da escola, e as matrículas deste público em sua maioria eram 

realizadas em escolas especiais. O Movimento Educação para Todos em 

consonância com a Constituição Federal de 1988, passa a questionar a 

estrutura oferecida ao público alvo da Educação Especial propondo um sistema 

educacional inclusivo.  

Essas políticas inclusivas tencionam a transformação do espaço escolar 

para se afinarem com os princípios inclusivos da educação conforme Mantoan 

(2006, p. 16) e anuncia que uma escola inclusiva não se define por cumprir e 

aplicar a lei somente. Ela deve ser “justa e desejável” A Convenção sobre o 

Direito das Pessoas com Deficiência foi um dos documentos que influenciaram 

positivamente este quadro, além de decretos, resoluções, notas técnicas e 

pareceres que buscam assegurar a inclusão escolar das pessoas com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas 

habilidades/superdotação. 

                                                           
3
 O século XX iniciou em 1º de janeiro de 1901 
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Segundo Mantoan (2006), algumas escolas particulares e públicas já 

trabalham com ações nesse sentido, se reorganizando de maneira a 

reconhecer e valorizar as diferenças. 

 A Educação Infantil primeira etapa da Educação Básica determinada 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394 de 20 

de dezembro de 1996, alterada pela Lei 12.796 de 4 de abril de 2013, 

determina que a educação básica seja obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos 

de idade, como também a Educação Infantil, cuja faixa etária vai de zero a 5 

anos. O Atendimento Educacional Especializado - AEE, também deve ser 

gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, e transversal a todos os 

níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. 

Esta fase marca o início do processo educacional, contribuindo para a 

ampliação de um universo de experiências, promovendo a socialização, 

autonomia e comunicação, além de potencializar as aprendizagens e o 

desenvolvimento dos aprendizes, com boas práticas pedagógicas, que 

contribuem para o desenvolvimento integral da criança.  

 

[...]as interações e as brincadeiras, experiências por meio das 
quais as crianças podem construir e apropriar-se de 
conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus 
pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagens, 
desenvolvimento e socialização (BRASIL, 2017, p.33). 

 

Os ambientes de aprendizagens na primeira infância devem ser 

cuidadosamente planejados de forma que proporcionem situações na qual a 

criança possa exercer um papel ativo, para Vergnaud (2009) ao criarmos 

situações de aprendizagem elas devem contemplar particularidades análogas 

aquelas que geralmente levem indivíduo a desenvolver novas práticas com ou 

sem apoio. Desse modo a proposta de aprendizagem deve contemplar 

desafios nos quais os alunos se sintam instigados a resolvê-los, concebendo 

significados sobre si, sobre seus pares e do mundo social e natural do qual faz 

parte.  
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De acordo com os Referenciais Nacionais da Educação Infantil (BRASIL, 

1998a), viabilizar desde cedo as crianças efetuarem escolhas e assumirem 

pequenas responsabilidades favorece o desenvolvimento da autoestima e 

ajuda as crianças se sentirem confiantes.  

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), deve-se 

promover circunstâncias que buscam garantir os direitos de aprendizagens e 

desenvolvimento na Educação Infantil tais como conviver, brincar, participar, 

explorar, expressar, conhecer-se. Para a autora Mota (2007, p.67 apud 

RODRIGUES, 2010, p.72), “à escola cabe explorar cada vez mais seu espaço 

de recreação social, onde várias crianças poderão estar interagindo umas com 

as outras, de maneira recreativa e pedagógica”. 

No Brasil para contemplar sua diversidade regional e territorial e se 

garantir a equidade na educação o currículo deve ser adequado a 

especificidade do contexto. Nesse panorama, a Base Nacional Curricular 

Comum - BNCC (BRASIL, 2017) vem agregar para a construção de uma 

sociedade mais justa, inclusiva e democrática, conduzindo a educação 

brasileira e sendo referência para a elaboração de currículos e propostas 

pedagógicas das instituições escolares no âmbito nacional. 

 

1.3. A PERSPECTIVA DE VYGOTSKY 

 

A abordagem sobre a prática pedagógica e a atuação docente, tomando 

como referencial teórico o pensamento de Vygotsky, nos leva a duas questões 

essenciais para iniciar essa discussão. A primeira relaciona-se a proposta 

teórica e a segunda a prática pedagógica. A educação se apoia no plano das 

teorias originadas de várias disciplinas e estas nutrem-se das práticas. Todavia 

existe uma lacuna entre teoria e a prática, os educadores buscam na teoria 

uma proposta de fazer pedagógico eficiente o que não é do domínio dos 

pesquisadores que procuram discutir as estruturas epistemológicas internas de 

suas teorias (OLIVEIRA, 2002).  
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Salientamos que a obra de Vygotsky não aponta uma metodologia que 

possa nortear um programa de trabalho dos educadores. No entanto, 

compreender a teoria de Vygotsky e suas singularidades, nos leva a uma 

profunda reflexão sobre educação e prática pedagógica. Assim como o aluno 

deve ter papel ativo na construção do seu conhecimento para que estes 

transformem outros, o mesmo espera-se que aconteça com o educador que 

desenvolve seu fazer pedagógico com e para seus educandos. 

Para Vygotsky, existe uma conexão entre os processos de 

aprendizagem e desenvolvimento, sendo que a aprendizagem acontece desde 

o início da vida e é primordial no processo de desenvolvimento das funções 

psicológicas guiadas culturalmente por meio da integração do homem em um 

ambiente histórico e cultural (OLIVEIRA, 2002). 

Apesar do indivíduo nascer com características natas da espécie 

humana existem certas ações que dependem do processo de aprendizagem 

tais como a consciência, o planejamento, as ações voluntárias, essas são 

chamadas de funções psicológicas superiores. A evolução dessas funções em 

parte é definida pelo processo de maturação do organismo, no entanto, é a 

aprendizagem que desperta processos internos de desenvolvimento. 

Conforme Oliveira (2002), Vygotsky aponta a influência sócio histórica, e 

a interação com o outro e com o meio no processo de aprendizagem. Nessa 

construção de conhecimentos se faz necessário atentar para as relações do 

sujeito com o mundo e com o outro, que se estabelecem por meio da mediação 

com instrumentos de natureza concreta ou simbólica. Assim o desenvolvimento 

não é uma evolução espontânea de maturação. 

Vygotsky usa o termo russo obuchenie quando se refere ao processo de 

ensino e de aprendizagem, englobando sempre aquele que aprende, aquele 

que ensina e o vínculo entre ambos. Para ele o ensino e a aprendizagem 

envolvem uma relação interpessoal que ocorre por meio da mediação simbólica 

exercida tanto por um outro social como por objetos, ambientes, da linguagem 

etc (OLIVEIRA, 2002) 

 Em seu trabalho, Serino (2011, p.39) declara que a mediação é “o 

processo de intervenção de um elemento intermediário em uma relação”, 

segundo a autora esses processos são influenciados pela interação dialética do 



23 
 

homem e o meio sociocultural onde vive e das relações que estabelece nesse 

contexto. 

 Fernandes (2004), assegura a questão dessa relação e agrega ainda 

mais dizendo que para Vygotsky a relação do homem com o mundo é uma 

relação mediada, complexa, não é direta e se dá por meio de dois tipos de 

mediadores: os signos4 e os instrumentos5 e que esses mediadores ajudam 

ampliar a capacidade de atenção e memória. 

 O indivíduo ao longo da vida desenvolve estratégias que o ajudam no 

processo de mediação na construção do conhecimento, estas estratégias 

podem ser representadas por pessoas ou objetos, esse recurso chamamos de 

instrumentos. De acordo com Fernandes (2004, p.35), ocorrem mudanças 

qualitativas nesse processo e o sujeito começa a internalizar todo esse 

processo de mediação que antes era externo. A medida que o sujeito dispensa 

o uso desses instrumentos ele passa a fazer uso de signos, que são 

representações mentais da realidade exterior. 

 À luz das propostas de Vygotsky de acordo com Oliveira (2002) dizemos 

que a relação entre desenvolvimento e aprendizagem são processos que se 

complementam quando nele acontece uma interferência planejada por outro 

ser social, então tornam-se indissociáveis. 

 Na intenção de expandir possibilidades de aprendizagens optamos por 

usar Cenários Inclusivos para Aprendizagem Matemática, que consiste em 

estruturar o espaço escolar para trabalhar com o público da Educação 

Matemática Inclusiva, no qual o aluno é o protagonista na produção do seu 

conhecimento. 

 

1.4. OS CENÁRIOS INCLUSIVOS PARA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA 

 

                                                           
4
 Os signos, também chamados “instrumentos psicológicos”, são elementos orientados para o 

próprio indivíduo e auxiliam nos processos psicológicos, ou seja, nas tarefas que exigem 
memória ou atenção. Nesse sentido, os signos são elementos de representação da realidade 
(Fernandes, 2004, p. 35). 
5
 O instrumento é um objeto social e mediador da relação entre o indivíduo e o mundo 

(Fernandes, 2004, p. 35). 
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A consequência da característica intervencionista é que ela 
proporciona ao trabalho de pesquisa tornar-se um campo para 
inovações, no qual se buscam possibilidades para melhoria do ensino 
com novas formas de aprendizagem, e o estudo e análise dessas 
possibilidades (YOKOYAMA, 2012, p.57). 

  

 Conforme Fernandes e Heally (2016), os Cenários Inclusivos para 

Aprendizagem Matemática devem ser planejados de modo a oferecer 

representações de ideias matemáticas por meio de estímulos multissensoriais, 

tais como sons, cores, música, movimentos e texturas, A abordagem 

multissensorial beneficia alunos com e sem deficiência ajudando na formação 

de conceitos mais completos (ANJOS; CAMARGO, 2011). Nesse âmbito as 

atividades que integravam nossos Cenários proporcionaram movimento; 

ampliação da linguagem por meio do diálogo; interação entre os envolvidos; 

contato com materiais concretos de diferentes texturas, formas e cores; 

brincadeiras e música, fazendo com que o momento de aprendizagem fosse 

aprazível. 

Os Cenários Inclusivos para Aprendizagem Matemática possibilitam aos 

pesquisadores avaliar as aprendizagens ocorridas analisando o entendimento 

dos aprendizes sobre os objetos matemáticos por meio de suas falas e ações, 

considerando a Matemática como algo que se constrói, não apenas 

manipulando modelos prontos, mas em constante interação com as 

representações dos objetos matemáticos, com os seus pares, com o professor 

e com o meio físico e sociocultural.  

Baseado em pesquisas, Vergnaud (2009) esclarece que cada indivíduo 

possui vários esquemas alternativos, e que enquanto uns têm uma abundância 

de ideias para lidar com as diferentes situações outros possuem apenas uma. 

Diante dessa conjuntura, considerando Fernandes e Healy (2016) 

explicitando que os deficientes são pessoas que apresentam um 

desenvolvimento qualitativamente diferente dos seus pares com 

desenvolvimento típico, e que cada aprendiz segue um caminho próprio de 

desenvolvimento, outro benefício que os Cenários Inclusivos para 

Aprendizagem Matemática oferecem é a possibilidade de se estabelecer uma 

trajetória alternativa para o desenvolvimento que respeite o tempo e o ritmo de 

cada aprendiz. A construção desses Cenários Inclusivos para a pesquisa, 
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abriram as portas para a aprendizagem de forma lúdica no qual os alunos 

estavam no centro das aprendizagens, sendo protagonistas de suas 

conquistas, explorando os espaços, conjecturando, levantando hipóteses, 

estabelecendo um amplo diálogo entre os pares e profunda cooperação.  

A vista disso, pactuamos com Roncato quando diz: [...] quando os 

alunos assumem o processo de exploração e explicação, o cenário para 

investigação passa a construir um novo ambiente de aprendizagem 

(SKOVSMOSE, 2008, p.21 apud RONCATO, 2015, p. 39). Ao construirmos 

esses espaços pensamos em propostas voltadas para os alunos da Educação 

Especial, mas que contemplassem os demais atores envolvidos nessa 

pesquisa.  

Bem como Fernandes e Healy (2017, p.82), acreditamos que o 

desenvolvimento dos educandos com necessidades especiais deve “centrar na 

minimização de suas desvantagens e investir na equiparação de 

oportunidades”. Garantir a aprendizagem e a conquista da autonomia é um dos 

objetivos dos Cenários Inclusivos, onde todos podem participar ao mesmo 

tempo assim como frisa dois dos quatro pilares básicos: aprender a fazer e 

aprender a viver juntos, com respeito ao ritmo do outro, reconhecendo o direito 

que todos têm a aprendizagem considerando a diversidade existente em sala 

de aula. 

Desse modo nossa pesquisa se encontra com a teoria de Vygotsky que 

nos traz o entendimento sobre o processo de estimulação tendo-o como 

essencial para o desenvolvimento dos indivíduos com alguma deficiência 

dando ênfase a “necessidade de se encontrar meios para superar as limitações 

impostas pela carência de um de seus órgãos sensoriais”(FERNANDES; 

HEALY, 2016, p.31), ainda sob o entendimento das autoras, considerando os 

processos compensatórios o público alvo da Educação Especial não pode ser 

considerado inferior aos seus pares, mas sim como pessoas com 

desenvolvimento “qualitativamente diferente” dos demais, daí mais uma vez se 

confirma a importância do Cenários Inclusivos para Aprendizagem Matemática, 

por seu caráter convidativo. 

 Nesse sentido após a primeira aplicação das atividades dos Cenários 

Inclusivos contávamos com um período de avaliação dos elementos desses, 
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cujo propósito era analisar sua eficiência e funcionalidade, ajustando-os 

quando necessário. 

 

 

1.5. O BRINQUEDO E O DESENVOLVIMENTO 

 

 Na escola e mais especificamente na pré-escola, as atividades com 

brinquedos, jogos e brincadeiras, em especial as que envolvem situações 

imaginárias tem função pedagógica e potencial para promover situações de 

aprendizagens que conduzem o desenvolvimento das crianças, daí a 

importância de oportunizar aprendizagens de forma lúdica. É na Educação 

Infantil que a criança aprende a conhecer a si mesma, a perceber e explorar o 

espaço em que está inserida originado novas formas de representá-los e 

reconstruí-los, e assim a criança revive situações do seu cotidiano conseguindo 

entendê-las. A vivência de experiências sociais pelas crianças auxilia a 

produção de “processos de significação sobre o mundo, seja para legitimar 

interpretações” ou compartilhar com seus pares (SANTOS, 2018, p.26) 

 De acordo com Santos (2018, p.6), “o currículo da Educação Infantil é 

compreendido como produção sócio cultural”, nessa concepção o jogo e a 

brincadeira podem ser excelentes ferramentas, pois trabalham vários aspectos 

como: regras, convivência, perda, ganho, autoconfiança, interação social entre 

outros, desenvolvendo um papel interdisciplinar, contribuindo para o 

desenvolvimento físico e emocional da criança ajudando para que cresça de 

maneira saudável, assumindo um papel mais participativo. Vygotsky (2007), diz 

que no final da Educação Infantil a criança experiencia o jogar com regras 

desenvolvendo-se ao longo da idade escolar e nos propõe que não existe 

brinquedo sem regras e argumenta: 

 

A situação imaginária de qualquer forma de brinquedo já contém 
regras de comportamento, embora não possa ser um jogo com regras 
formais estabelecidas a priori. A criança imagina-se como mãe e a 
boneca como criança e, dessa forma, deve obedecer a regras de 
comportamento maternal. [...]crianças pequenas podem coincidir a 
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situação de brinquedo e a realidade [...] o que na vida passa 
despercebido pela criança torna-se uma regra de comportamento no 
brinquedo. (VYGOTSKY, 2007, p. 110-111). 

 

 Segundo Kishimoto (1994), o brinquedo supõe uma relação com a 

criança, não obedece um sistema de regras prévias e uso é indeterminado. O 

jogo supõe regras e o desempenho de certas habilidades existentes na 

estrutura do próprio objeto. Mesmo não tendo feito pesquisas com propósito 

educacional, Piaget reconhecia a importância do jogo para o desenvolvimento 

intelectual da criança. (BOSCARIOL, 2004, p.15). De acordo com Boscariol 

(2004), para compreendermos o desenvolvimento da criança é essencial não 

desconsiderar as necessidades da criança e tudo que estimula sua ação, ou 

seja sua integralidade, pois toda evolução está ligada com a qualidade da 

motivação. Buscando ampliar nossa compreensão consideramos Sacristán 

(2000, apud, SANTOS, 2018, p. 7), que em sua concepção esclarece que “o 

currículo que se compromete com o desenvolvimento holístico do indivíduo é 

aquele que parte das experiências da criança”. 

A alusão que Vygotsky faz ao brinquedo refere-se especificamente a 

situação de “faz–de–conta”. Nesse contexto, a criança pode resolver conflitos 

em razão da imaginação ser uma atividade consciente, tipicamente humana e 

não presente em crianças muito pequenas. Dessa forma o prazer que o 

brinquedo proporciona apresenta diferentes motivações “[...] a criança em 

idade pré-escolar envolvesse em um mundo ilusório e imaginário onde os 

desejos não realizáveis podem ser realizados, e esse mundo é o que 

chamamos de brinquedo” (VYGOTSKY, 2007, p.109). 

 As situações concretas que envolvem as crianças em seu cotidiano na 

primeira infância intervêm vigorosamente em seu comportamento. Vygotsky 

afirma que, uma criança não é capaz de operar com interpretação oposta a 

informação visivelmente presente (OLIVEIRA, 1995) e exemplifica uma 

situação concreta com uma criança de dois anos, na qual se pediu para ela 

repetisse a frase: “Tânia está de pé” quando Tânia estava sentada à sua frente, 

e a criança altera a frase para: “Tânia está sentada” (VYGOTSKY, 1984, p. 

110, apud, REGO, 1995, p.81). Isto evidência a importância das situações 

concretas e a conexão que a criança faz entre o que foi percebido e o 

significado.  Kishimoto (1994, p. 109), preenche as convicções de Vygotsky 
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dizendo que a infância é a idade possível, pode-se almejar sobre ela a 

esperança de mudança, transformação social e renovação moral.  

 Em uma situação de faz de conta a criança é levada a agir no mundo 

imaginário dando significado a cada objeto com que se relaciona, assim sendo, 

um tijolo de madeira pode vir a ser um carrinho e é com esse significado 

próprio com que se conecta e não com os elementos reais presentes. Tudo 

isso ajuda a criança separar objeto e significado, contribuindo para que 

posteriormente quando adulto seja capaz de desvincular completamente o 

pensamento das situações concretas. 

 Nem todos os comportamentos são aceitáveis no campo das 

brincadeiras. A brincadeira é uma atividade orientada por regras e estabelece 

relação com o que ocorre em uma situação real. De modo geral nessas 

atividades as crianças demonstram comportamento mais evoluído em relação 

ao esperado para faixa etária. Desse modo, “o ensino da matemática deve 

constituir-se em ferramenta da construção humana” (SILVA; MUNIZ; SOARES, 

2018), levando em conta a subjetividade como parte do desenvolvimento do 

indivíduo histórico e cultural. 

 

1.6. O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 Essa pesquisa6 foi realizada em uma sala de Educação Infantil, com 

crianças de cinco e seis anos7, na qual a pesquisadora foi a professora titular 

da sala. Neste município o Plano Municipal de Educação tem como meta até 

2025 garantir um sistema educacional inclusivo. A sala contava com dois 

alunos autistas – TEA e um com Síndrome de Down – SD, no ano de 

realização da pesquisa já não havia mais a sala da Educação Especial, todos 

os alunos já eram matriculados em salas regulares de ensino e oferecido 

Atendimento Educacional Especializado – AEE no contra turno. 

  

                                                           
6
 Número - Parecer CEP: 3416805 

7
  Os pais ou responsáveis pelos alunos da classe assinaram Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) 
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1.6.1. A ESCOLA 

 

 A escola de Educação Infantil na qual a pesquisa foi realizada, localiza-

se na periferia do município de São Vicente, litoral de São Paulo. A escola 

conta com parque, brinquedoteca que funciona na mesma sala de vídeo e de 

Educação Física. 

 A comunidade na qual a escola está inserida é de classe média baixa e 

costuma participar dos eventos culturais promovidos pela escola. Para auxiliar 

os alunos com necessidades educacionais especiais existe uma atendente de 

educação que fica em sala a disposição, ajudando no que for necessário. 

As aulas regulares acontecem no período da manhã e no contra turno o 

município oferece na própria escola atendimento multifuncional com professora 

especialista. Os alunos permanecem por dia cinco horas aulas de quarenta de 

cinco minutos na escola (período normal de aula), totalizando 25 horas aulas 

semanais. São ministradas no decorrer da semana duas aulas de Artes e duas 

de Educação Física com professores especialista e as demais com a 

professora polivalente.  

A escola funciona em um prédio antigo sem acessibilidade. Há somente 

um banheiro reformado para uso de cadeirantes. O Plano Municipal de 

Educação prevê reformar e adaptar os prédios para acessibilidade, tendo como 

prazo final 2020 com parceria do Governo Federal.  

Em 2017 o município deu oportunidades aos professores de discutir e 

elaborar um novo currículo municipal de acordo com a BNCC, tendo realizado 

reuniões por séries. Após a última versão da Base Nacional Curricular ser 

homologada, o currículo municipal também teve sua versão final em 2018. 

Participar da elaboração do novo currículo foi um ato importante para todos os 

envolvidos, todavia a prática pedagógica que considere o lúdico é algo que 

está em constante desenvolvimento para reinterpretação dos espaços. 

Segundo Freire (1996, p.69), “ toda prática educativa demanda a existência de 

sujeitos, um que, ensinando, aprende, outro que, aprendendo, ensina”. “Mudar 

é difícil, mas é possível” (FREIRE,1996, p.79). 
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A Base Curricular do Município de São Vicente contempla 

conhecimentos e habilidades obrigatórias para todo território nacional, segundo 

a BNCC (BRASIL, 2017) e complementa considerando as demandas regionais. 

 

1.6.2.  PERFIL DA TURMA 

 

A pesquisa em questão foi desenvolvida com crianças de 5 e 6 anos em 

uma sala composta por 25 alunos, sendo 5 meninas e 20 meninos, dentre eles 

temos João Luiz com Síndrome de Down, Miguel e João Enrique 8  com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA).  

Nesta sala dois alunos que apresentaram dificuldades de aprendizagem 

passaram por atendimento pelo serviço itinerante de psicopedagogia, os 

responsáveis foram convocados para entrevistas e os alunos passaram 

avaliação lúdica, porém somente um responsável aceitou passar por 

atendimento psicopedagógico oferecido pelo município, relatando inclusive que 

já havia percebido a dificuldade da criança. 

Os alunos são afetuosos uns com os outros, conseguem resolver seus 

conflitos com e sem apoio do professor, interagem de forma satisfatória 

respeitando gradativamente as diferenças entre as pessoas, um ponto de 

destaque nessas relações é o cuidado e a preocupação que os demais tem 

com os alunos especiais, colaborando com eles sempre que possível e quando 

isso não é possível recorrem a professora ou a atendente de sala. 

 

1.6.3. O PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE ESTUDO 

 

Propiciar aos alunos o desenvolvimento de todas as suas 
potencialidades por meio de usos otimizado dos recursos didáticos e 
técnicas diferenciadas de ensino, oportunizando a todos a realização 
de aprendizagens, é o mínimo que a sociedade espera da escola. 
(RODRIGUES, 2015, p.12). 

                                                           
8
 Os nomes utilizados são fictícios. Os pais dos alunos apresentaram na escola laudo médico 

que atesta o comprometimento de cada um. 
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 Diante desse pensamento, nas próximas linhas traçaremos o 

desenvolvimento dos alunos que se deram em um espaço de práticas 

pedagógicas minuciosamente planejadas para atender o público alvo da 

Educação Especial de forma a contemplar os demais atores envolvidos.

 Discursaremos sobre cada aluno com necessidades educacionais 

especiais que fizeram parte desta pesquisa, buscando traçar um perfil de cada 

aprendiz atendendo suas especificidades e seus talentos. Consideraremos 

outros elementos que fizeram parte deste estudo como as observações da 

professora-pesquisadora, o caderno de bordo, vídeos e áudios tal como o 

espaço escolar. 

 

1.6.3.1. JOÃO LUIZ E SUA HISTÓRIA ESCOLAR 

 

A Síndrome de Down produz alteração do tamanho de  estruturas do 
sistema nervoso, no número de neurônios e na taxa de formação de 
sinapses

9
. Por isso, prejudica várias funções cognitivas importantes 

para aprendizagem como a linguagem, a memória, a função 
executiva, entre outras. (CONSENZA; GUERRA, 2001, p. 133). 

  

 Segundo González e. González (2007), o termo Síndrome de Down 

(SD), surgiu com John Langdon H. Down, em 1866. Muitas considerações a 

respeito nortearam o universo dessa Síndrome, fenômeno também conhecido 

como disfunção cromossômica ou trissomia 21. Ressaltasse a comprovação 

cientifica que sua ocorrência independe de raça, nível cultural, social, ambiental 

ou econômico. 

 Ao longo da história, crianças com Síndrome de Down eram comparados 

a deficientes mentais em função da capacidade intelectual, este cenário vem se 

modificando graças a pesquisas e o envolvimento de diferentes associações 

que assinalaram que as crianças com Síndrome de Down são distintas das que 

apresentam problemas cognitivos. 

                                                           
9
 Sinapses são local de transmissão de impulsos nervosos entre as células. 
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 As características das pessoas com SD podem variar. É comum que 

nem todos os traços sejam sempre encontrados, todavia os mais frequentes 

são morfológicos (traços faciais); déficit intelectual, hipotonia muscular. 

 Segundo informações publicadas pela Fundação Síndrome de Down -   

FSD (2018), não existe graus de SD. As explicações ainda não são claras a 

respeito desta Síndrome, porém acreditasse em uma série de variáveis 

relacionadas, que podem ser fatores intrínsecos e extrínsecos, conforme 

(SÁNCHEZ,1993, apud GONZÁLEZ; GONZÁLEZ, 2007, p.89).   

 Entre os alunos que participaram desta pesquisa estava João Luiz com 

Síndrome de Down, já era matriculado no ano anterior ao estudo e durante as 

observações feitas pela pesquisadora se mostrou alegre e tímido. Demonstrava 

grande interesse pelo momento do parque e pelas brincadeiras em geral o que 

não acontecia quando a proposta eram atividades escritas. Nestes momentos 

ficava mal-humorado, abaixava a cabeça, resmungava ou rabiscava a folha de 

atividade e entregava, no intuito de acabar a tarefa rapidamente. 

 Ao iniciarmos o ano letivo de 2018, nos dois primeiros meses, João Luiz 

continuava com a mesma postura observada no ano anterior, aos poucos foi 

confiando em todos com quem convivia na escola e gradativamente foi se 

ambientando. Ele já não chorava, demonstrava segurança em permanecer na 

escola, porém seu comportamento era reservado, parecia observar tudo e 

todos ao seu redor, sua saúde era bem frágil, e muitas vezes se ausentou das 

aulas por motivo de doença,  

 O aluno residia com os pais e o irmão mais velho, fazia atendimento na 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE uma vez por semana 

sendo que neste dia não comparecia a aula pois o horário coincidia. Todavia, 

os pais se mostravam preocupados com o desenvolvimento pedagógico, 

justificando suas faltas, e com uma escuta atenta à professora ajudando no que 

era possível. 

 No período em que estávamos no Plano de Ação das Observações dos 

alunos público alvo da Educação Especial, percebemos que o aluno 

demonstrava dificuldades no reconhecimento das cores, quantificação, 

identificação do numeral, reconhecimento de letras do seu próprio nome, entre 

outras 
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 O maior interesse do aluno estava nas brincadeiras principalmente as 

que exploravam movimentos, mas sua interação com os colegas era 

introvertida, pouco se comunicava e não gostava de atividades que exigissem 

registro em papel então, nesses momentos que não lhe agradavam abaixava a 

cabeça e não desenvolvia o trabalho ou o realizava a contragosto, rabiscando 

toda a folha para demonstrar ter finalizado. 

 

1.6.3.2. O CONTEXTO DE MIGUEL NA ESCOLA 

 

[...] autista é aquela pessoa para qual as outras são opacas e 
imprevisíveis, aquela pessoa que vive como ausente – mentalmente 
ausente – as pessoas presentes, e que, por tudo isso, se sentem 
incompetente para regular e controlar sua conduta por meio da 
comunicação. (KANNER, 1943 apud COLL; MARCHESI; PALÁCIO, 
2004, p.234) 

 

 O mundo do autista foi definido pelo psiquiatra austríaco Dr Leo Kanner 

em 1943, sendo este tomado por enigmas e reservado, mesmo depois de mais 

de meio século de pesquisas ainda não existem justificativas e elucidações 

sobre este perfil de desenvolvimento humano que promove um desafio de 

cunho pedagógico e terapêutico no que tange a intervenção. O Dr Hans 

Asperger, foi um dos protagonistas nos estudos e publicações sobre o autismo, 

que tornou público vários casos de crianças com “psicopatia autista”, atendidas 

na Clínica Universitária de Viena, pelo Departamento de Pedagogia 

terapêutica.  

 Kanner e Asperger não se conheciam e não sabiam dos estudos um do 

outro, contudo ambos apontavam as mesmas peculiaridades em suas 

escrituras. Para Asperger o transtorno autista se justifica pela limitação das 

relações sociais. Dentre muitas semelhanças, ambos os estudos destacamos 

que diferente de Asperger, Kanner não se incomodou com a educação. 

 Miguel vivia com os pais, tinha irmãos maiores por parte do pai com 

quem tinha pouca convivência, começou a frequentar a escola no ano anterior 

ao da realização da coleta de dados da pesquisa. Ainda fazia uso de fraldas, 

diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Paralisia Cerebral, 

Microcefalia e Epilepsia, segundo relatos da mãe a criança “passou da hora de 
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nascer”. O bebê Miguel teve convulsões e quando ele estava com um ano e 

meio a sua mãe teve ciência do seu diagnóstico e entrou em estado de choque 

tendo inclusive um Acidente Vascular Cerebral – AVC. Recuperada a mãe 

procurou vários tipos de estimulação e acompanhamento terapêutico para o 

aluno citado. 

 Em 2017, dedicamos um período para o Plano de Ação das 

observações, nesse período Miguel aparentava não gostar da escola. Na 

entrada resistia chorando e puxando a mãe para ir embora, durante o período 

de aula o choro continuava e chamava pelo nome da mãe com poucos 

momentos de pausa, na hora da saída o choro se intensificava. Não interagia 

com seus pares, pouco se comunicava e costumava ficar mais tranquilo 

quando saia da sala para andar pela unidade de ensino com a Professora de 

Apoio -PA10, essa inquietude se estendeu-se ao longo do ano, e com isso 

poucos talentos foram evidenciados. 

 No ínterim do Plano de Ação das observações o educando revelou 

reconhecer algumas letras do alfabeto, numerais e cores. Era apegado a uma 

espécie de vara que a professora usava para a leitura diária do alfabeto 

apontando as letras e recitando, o aluno não se cansava de fazer a professora 

de objeto puxando-a várias vezes para repetir a leitura. 

 No ano seguinte retornou à escola com a mesma postura e trouxe com 

ele alguma memória do ano anterior. Sempre que podia corria em direção a 

antiga sala, olhava para a parede e falava ABC. O tempo foi passando e a cada 

dia Miguel chorava menos, começava a participar das atividades propostas, 

mas com pouca concentração visto que logo se dispersava. Demonstrou gostar 

de música e sentia a necessidades de se movimentar pela sala tocando tudo 

que lhe chamava atenção externando interesse e curiosidades pelo novo e 

tudo o que dela fazia parte. 

 Uma das peculiaridades do autismo é o déficit e o transtorno da 

comunicação e linguagem na criança que se manifesta pela ausência ou uso 

estranho da linguagem. Em relação a este último, considera-se a falta de 

espontaneidade para elaborar frases repetindo o que foi ouvido (palavras e 

frases), fenômeno chamado de ecolalia, a aparente surdez em alguns 
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 Professora Especialista em Educação Especial 
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momentos, inversão de pronomes pessoais, falta de atenção a linguagem e de 

relevância nas emissões.  

 Para Smith (2008), a manifestação do TEA pode se diferenciar entre 

crianças e na mesma criança com o decorrer do tempo de maneira 

significativa. Um autista pode apresentar excelente capacidades em diversos 

campos, mas não é capaz por exemplo de iniciar ou permanecer em uma 

conversa.  

 Miguel fazia pouco uso da linguagem, apenas com palavras soltas, 

muitas vezes também parecia não ouvir ou se importar com o que acontecia 

em seu entorno, mesmo presente estava ausente.  

 O TEA é uma deficiência de baixa incidência. Deborah Smith (2008) já 

sinalizava o progresso no sentido de desenvolver um método de detectar o 

autismo mesmo antes do primeiro aniversário da criança e anunciava que esse 

debate permaneceria por algum tempo. 

 Não obstante, ainda existe uma grande polêmica a respeito. Alguns 

especialistas e pais acreditam que o aumento do índice de crianças com 

autismo não tem relação com os melhores procedimentos de diagnósticos e 

cobram a causa real desse aumento. Enriquecendo essa discussão incluímos 

Consenza e Guerra que atribuem a mudança de panorama possivelmente pela 

“maior atenção que os pais e educadores tem dado aos sintomas”. (2011, 

p.134) 

 Todas as considerações tradicionais sobre autismo foram deixadas para 

trás, atualmente é enquadrado como “transtorno global do desenvolvimento” – 

TGD, tal mudança ocorreu após estudo mais específicos, baseada em dados e 

teorias mais consistentes. Entretanto em junho de 2018 a Organização Mundial 

da Saúde  - OMS publicou o International Classification of Diseases (ICD)11 - 

11 e neste documento o TGD passou a constar com nova classificação, agora 

Transtorno do Espectro Autista incluído no CID – 11. A diferença entre o CID – 

10 e o atual é que o anterior dividia o autismo em vários diagnósticos e o mais 

recente compreende todos em um mesmo campo, porém com subdivisões 

fundamentadas no prejuízo deficiência intelectual - DI ou seja, se o indivíduo 

tem ou não DI e da linguagem funcional, considerando se tem ou não prejuízo 
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 Código Internacional de Doenças 

https://www.who.int/classifications/icd/adaptations/oncology/en/
https://www.who.int/classifications/icd/adaptations/oncology/en/
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na linguagem funcional, se é leve ou se há ausência da mesma. No entanto 

esse documento ainda não foi publicado no Brasil.  

 Na sequência apresentamos João Enrique, participante desta pesquisa, 

com diagnóstico de TEA que do ponto de vista da pesquisadora apoiada no 

CID 11 apresenta leve prejuízo na linguagem funcional. 

 

1.6.3.3. O ENREDO ESCOLAR DE JOÃO ENRIQUE   

 

João Enrique não participou do período de observação uma vez que 

estava matriculado no contraturno da classe observada. No primeiro dia de 

aula sentou-se, pegou os pregadores do varal de atividades e ficou brincando, 

sem dizer uma palavra. Não conversava com ninguém, respondia com 

movimentos da cabeça indicando sim ou não em resposta a alguma pergunta. 

Não demorou para fazer a pesquisadora de objeto, puxando quando desejava 

algo que apontava. 

O comportamento inicial daquela criança logo chamou atenção da 

pesquisadora que verificando o prontuário do aluno, encontrou laudo médico de 

deficiente intelectual. No decorre da pesquisa a família procurou opiniões de 

outros especialistas e o diagnóstico foi alterado, João Enrique passou a ser 

considerado autista. 

A avó era a principal responsável pelo aluno, comparecendo em 

reuniões e convocações apesar de não ter a sua guarda. A mãe de João 

Enrique residia na casa da avó materna com o novo marido e o segundo filho 

recém-nascido, assim como um tio, tia e alguns primos. 

O nascimento de seu irmão influenciou seu comportamento, ele 

começou a ter algumas atitudes imitando o bebê de acordo com a família, outro 

fator que marcava a mudança de atitude era o fato de o pai não ser presente. 

Muitos dos comportamentos relatados pela família na escola não 

apareciam com ênfase. O aluno mantinha uma boa relação com o grupo, 

apesar de não gostar de ser contrariado. Gostava de correr, pular, brincar no 

parque e com brinquedos, enfim atividades que envolviam movimento, 

manipulação de objetos como pinos de encaixe e nesses momentos se 
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mostrava muito criativo. Assim como os demais participantes desse estudo não 

apreciava atividades de registro, muitas vezes não desenvolvia apesar de ter 

boa coordenação motora. 

No próximo capítulo exporemos a trajetória da produção dos Cenários 

Inclusivos multissensoriais, os procedimentos metodológicos que conduziram 

esse estudo e sua estruturação, o tempo dedicado, os instrumentos 

empregados bem como as atividades desenvolvidas. 
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CAPÍTULO 2 

A COMPOSIÇÃO DOS CENÁRIOS MULTISSENSORIAIS 

 

Neste capítulo iremos apresentar a metodologia utilizada, o percurso das 

atividades, as intervenções e tensões até definirmos a melhor forma para 

contemplar todos os nossos aprendizes.  

 Lamentavelmente escolas ainda conservadoras, com gestão autoritária e 

centralizadora não contribuem positivamente no desenvolvimento do indivíduo, 

apenas acentuam suas deficiências. Existe ainda a necessidade de 

reinterpretar o tipo de atendimento prestado a fim de reestruturá-lo de maneira 

que as intervenções possam contribuir com o processo de construção pessoal 

de cada aprendiz tornando suas aprendizagens significativas. Desse modo, “o 

ensino escolar brasileiro tem diante de si o desafio de encontrar soluções que 

respondam à questão do acesso e da permanência dos alunos nas suas 

instituições educacionais”. (MANTOAN, 2006, p.15). 

Portanto, o primordial é a escola expandir as possibilidades de aprender. 

Aprendemos de diferentes maneiras, crianças que apresentam dificuldades de 

aprendizagem devem ser estimuladas a acreditar em suas capacidades, assim 

como ter confiança em si mesma, esse desafio cabe aos pais, professores e 

profissionais que trabalham com elas. Nessa perspectiva, Isabel Alarcão 

(2010), sinaliza que para intervir, é preciso compreender, sendo que esta 

intervenção deve ser sistemática e coerente. 

 As atividades propostas terão como base a construção de um gráfico de 

chamada, caminho do gráfico, utilização de dados confeccionados com 

embalagem tetra-park e EVA além de músicas cantadas e apresentadas em 

vídeo. 

 

2.1.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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 No primeiro Plano de Ação nosso propósito era o levantamento das 

particularidades e a aproximação com o público alvo da Educação Especial da 

unidade escolar, pois estes seriam os possíveis participantes do nosso estudo. 

 Nesse estudo, tal como no de Fleira (2016), não tínhamos trabalhado 

com os alunos, e em nossa conduta inicial preocupamo-nos em descobrir seus 

interesses e identificar o conhecimento matemático que os alunos possuíam. 

Nessa situação o diário de bordo12, foi um  instrumento para o registro de 

dados durante os meses de outubro e novembro de 2017 no qual fazíamos 

anotações das observações pertinentes em relação aos alunos, sua interação 

com o grupo em diversos momentos de brincadeiras e atividades, sendo de 

grande valia para refletirmos a respeito do próximo Plano de ação. 

 Concomitantemente estudamos os currículos das FASE l e FASE ll. 

Nossa preocupação era não interferir nos objetivos de aprendizagem previstos 

no programa municipal e sim conduzir nosso planejamento a partir dele. 

Cessado o período de observação dos alunos e ciente do currículo da escola, 

contamos com os apontamentos da professora da sala da FASE l por 

intermédio de uma entrevista semiestruturada colaborando ainda mais com 

nosso trabalho.  

 No início do ano letivo de 2018, já ciente dos alunos que fariam parte do 

nosso estudo examinamos os prontuários com uma leitura atenta para 

sintonizarmos nosso entendimento sobre o público participante. Considerando 

a importância da ludicidade na Educação Infantil e após conhecer o currículo 

municipal demos andamento ao planejamento dos Cenários Inclusivos que se 

estendeu entre os meses de janeiro a março do ano de aplicação da pesquisa. 

 Nosso pensamento foi elaborar Cenários Inclusivos que 

proporcionassem maior interação entre os aprendizes inclusos e seus pares 

com desenvolvimento “Tipicamente Padrão”. A ideia era envolvê-los em 

situações de brincadeiras que contribuíssem para a concepção do conceito de 

Numeracia.  

 Para estruturar nossos Cenários multissensoriais, nos meses de 

fevereiro e março nos atentamos aos gostos dos participantes considerados 

                                                           
12

 Caderno de anotações. 
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“Tipicamente Diferentes” a fim de descobrir os interesses singulares de cada 

um, bem como os desapreços. 

 Quando chegamos no Plano de elaboração das ferramentas dos 

Cenários tendemos a construí-las de forma a oportunizar elementos dos 

campos de experiências (BRASIL, 2017) que constam no currículo municipal, 

considerando todos os envolvidos, o movimento, diversas formas de expressão 

e linguagens, os espaços onde estavam inseridos, as relações, os saberes e a 

imaginação, além de contar com materiais de diversas cores, texturas e 

posturas na atuação do ator para que tudo acontece-se de jeito animado.  

 A interação com os Cenários Inclusivos aconteceu de março até agosto 

de 2018, essas atividades foram incorporadas a rotina da sala e destacavam a 

Numeracia no cotidiano da Educação Infantil, com brincadeiras, interações, 

exploração dos Cenários de múltiplas formas com vários integrantes, no 

desenrolar desse movimento surgiu por vezes a necessidades de refinar 

algumas ferramentas ou elementos que integravam o Cenário Inclusivo ora 

para favorecer a interação e participação do grupo, ora para lapidar a tarefa, 

respeitando as diferenças culturais, sociais, físicas e emocionais. 

 Em setembro iniciamos as análises dos dados oriundos das interações 

nos Cenários Inclusivos de Aprendizagem Matemática, refletindo inicialmente 

se todos os envolvidos tiveram vez e voz nos espaços construídos. 

 

2.1.1. CRONOGRAMA DA PESQUISA 

 

O período de desenvolvimento desta pesquisa foi de outubro de 2017 a 

julho de 2018.  No planejamento da pesquisa optamos por dividi-la em cinco 

Planos de Ação que serão detalhados a seguir: 

 

 PLANO DE AÇÃO l - Levantamento dos alunos público alvo da 

Especial matriculados e possíveis alunos da nossa pesquisa.  
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 A pesquisa começou com o levantamento do público alvo 

da educação especial matriculado na FASE l13 em 2017, junto a 

secretária da escola e que possivelmente continuariam 

matriculados na FASE ll14 em 2018 quando aconteceria a coleta 

de dados junto aos alunos. 

 

o Plano de Ação l - A - Observações dos alunos público 

alvo da Educação Especial. 

 

 Essa ação aconteceu entre os meses de outubro e 

novembro de 2017, quando os alunos ainda estavam na 

fase l com outra professora da escola que não era a 

pesquisadora. Por meio de observação e uso do diário de 

bordo a pesquisadora registrava tudo que julgasse 

relevante em relação ao aluno, com o propósito de 

destacar o comportamento desse aluno junto aos colegas 

em sala de aula ou em momentos de brincadeiras. Outro 

ponto essencial era verificar as habilidades desse aluno 

para nortear o planejamento das atividades. 

 

o Plano de Ação l - B- Estudo do currículo da escola. 

 

 O estudo do currículo da escola para a FASE l e a 

FASE ll no ano de 2017 foi estruturado de acordo com a 

segunda versão da BNCC. Em dezembro de 2017 a BNCC 

foi homologada e por meio de reuniões com a equipe 

técnica da Secretaria da Educação do Município com os 

professores da rede foi validada a versão final do currículo 

municipal para a Educação Infantil com base na última 

versão da BNCC. 

 O estudo dos currículos foi uma das ações que nos 

ajudou a conduzir o planejamento das atividades, pois em 
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 Alunos com idade entre 4 e 5 anos. 
14

 Alunos com idade entre 5 e 6 anos. 
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nenhum momento queríamos interferir no que era previsto 

como objetivo de aprendizagem para os alunos. 

 

o Plano de Ação l - C – Entrevista semiestruturada com a 

professora da fase l. 

 

 No mês de dezembro de 2017 foi elaborada e 

aplicada uma entrevista com a professora da fase l. A 

intenção dessa entrevista era saber quais os 

conhecimentos já tinham sido conquistados pelo aluno. 

Para tanto as perguntas feitas para professora foram 

elaboradas a partir do currículo da escola previsto para 

fase l. Se tratando de uma entrevista semiestruturada 

tivemos a preocupação de reservar um espaço para 

registrar algo que a professora considerasse significativo e 

que não houvesse sido contemplado. 

 

 PLANO DE AÇÃO ll -  Verificação dos prontuários. 

 

 No início de fevereiro de 2018, já conhecendo os alunos 

que fariam parte do nosso trabalho, em contato com a secretaria 

da escola tivemos acesso ao prontuário dos alunos agora 

matriculados na fase ll e com uma leitura atenta afinamos mais 

nosso entendimento sobre cada um dos participantes do estudo. 

 

 PLANO DE AÇÃO III – Planejamento dos Cenários Inclusivos de 

Aprendizagem Matemática. 

  

 O planejamento dos Cenários aconteceu entre os meses 

de janeiro a março de 2018, após nos apropriarmos dos currículos 

buscamos atividades que pudessem trabalhar os saberes 

primeiramente de forma lúdica, considerando os direitos de 

aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e 

conhecer-se (BRASIL, 2017). 
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o Plano de Ação lll – A – Investigação das preferências dos 

alunos. 

 

 As investigações das preferências dos alunos se deu 

nos meses de fevereiro e março. Nossa intenção era 

conhecer os interesses dos alunos para elaborar 

estratégias de ensino estruturadas nos elementos dos 

cinco campos de experiências previstos na Base Nacional 

Curricular Comum (2017) a saber: o eu o outro e o nós; 

corpo gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas; 

escuta, fala, pensamento e imaginação; espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações e dos objetivos de 

aprendizagens e desenvolvimentos Essas preferências 

foram registradas no caderno de bordo e serviram para 

orientar a pesquisa. 

 

o Plano de Ação lll – B Elaboração das atividades para 

aprendizagem matemática. 

 

 Cada um dos elementos que compõem os Cenários 

Inclusivos foi pensado para que as crianças 

desempenhassem  

 

[...] um papel ativo em ambientes que as 
convidem a vivenciar desafios e a sentirem-
se provocadas a resolvê-los, nas quais 
possam construir significados sobre si, os 
outros e o mundo social e natural BNCC 
(BRASIL, 2017,.p. 35)  
 

 Elaboramos atividades que exploravam situações de 

associação entre número – quantidade visando garantir a 

evolução dos saberes dos alunos, por intermédio das 

interações e brincadeiras.  

 Nesse horizonte oportunizamos a criança 

experiências lúdicas que considerassem movimentos com 

o corpo, gestos, diversas formas de expressão e 
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linguagem, o eu, o outro, as relações entre eles e os 

saberes, a imaginação, os espaços.  

 Esse tipo de prática pedagógica ajuda a criança 

“construir e apropriar-se do conhecimento por meio de 

suas ações e interações com seus pares e com adultos”. 

BNCC (BRASIL,2017, p. 35). Desse modo, considerando 

que as atividades foram desenvolvidas em uma sala da 

Educação Infantil com alunos com necessidades 

educacionais especiais, espera-se tornar possível a 

inclusão por meio dessa dinâmica de socialização, o 

desenvolvimento e a aprendizagem do educando. 

 

o Plano de Ação lll – C Elaboração das Ferramentas. 

 

 Neste momento elaboramos os componentes para o 

Cenário Inclusivo de Aprendizagem matemática de modo a 

garantir o respeito aos interesses e diferentes ritmos de 

aprendizagem para a realização de tarefas pertencentes ao 

cotidiano da turma com a intenção que todos pudessem 

participar das situações ativamente. 

 Assim sendo, buscamos ferramentas que 

contemplassem a manipulação de objetos, explorassem os 

espaços, que despertasse no aluno o espírito de 

investigação usando diversas linguagens, ampliassem 

seus movimentos. 

 No decorrer fizemos pequenas modificações à 

medida que observamos a abstração de alguns alunos, 

demonstrando para nós que algo deveria ser repensado  

 

PLANO DE AÇÃO IV– Aplicação das Atividades. 

 

 De março a agosto aplicamos as atividades 

multissensoriais de modo a incorporar na rotina da sala propostas 

que enfatizassem a Numeracia no cotidiano da criança. Essas 

atividades envolviam brincadeiras variadas para que pudessem 
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explorar o espaço da sala de aula com diversos parceiros e 

diferentes maneiras. A partir dessas interações a criança pode 

construir sua identidade pessoal e cultural, valorizando a si e o 

outro, ampliando a noção de mundo e respeito com o próximo. 

 

 PLANO DE AÇÃO V – Apreciação dos Resultados. 

 

 A partir de setembro iniciamos a apreciação dos resultados 

obtidos que intencionavam trabalhar a contagem em situações 

lúdicas seja ela de jogo, brinquedo ou brincadeiras recorrentes 

envolvendo a manipulação de objetos para enfatizar a Numeracia 

no dia a dia da criança 

 

2.2. OS CENÁRIOS INCLUSIVOS PARA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA DESTE 

ESTUDO 

 

 A partir deste ponto apresentaremos os Cenários inclusivos para 

aprendizagem matemática projetados para esse estudo com o objetivo de 

promover espaços inclusivos. Nesses espaços “todos juntos e misturados” 

devem conquistar os mesmos conteúdos matemáticos, favorecendo a 

transformação do sistema de ensino e a superação de um histórico processo 

de exclusão. 

 

Aproveitar [a] diversidade contribui significativamente para a 
realização da mediação pedagógica. A mediação pedagógica precisa 
ser entendida, assumida e realizada como estratégia indispensável às 
aulas de Matemática, (ALMEIDA, 2014, p.9). 

 

 Sincronicamente ao idealizar esses espaços os avaliávamos e 

aprimorávamos sempre que necessário. Nesse panorama optamos por dividir 

nossas atividades em dois Cenários que serão revelados a seguir.  
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2.2.1. CENÁRIO INCLUSIVO I  

 

 Nesta seção apresentaremos todos os componentes do Cenário I, a 

descrição das atividades, materiais utilizados, e considerações que conduziram 

ao aprimoramento das atividades. 

  

  2.2.1.1 GRÁFICO DE CHAMADA 

 

Tradicionalmente a chamada diária na Educação Infantil é realizada por 

meio da contagem dos alunos separados em grupos de meninos e meninas. O 

professor escreve na lousa a quantidade de cada um dos grupos, que pode ser 

contado pelos alunos, e realiza o procedimento adição para descobrir o número 

de crianças presente naquele dia.  

A partir dos trabalhos de Vygotsky entendemos que o ensino da 

matemática se favorece quando a ferramenta é construída pelo próprio ser em 

desenvolvimento. Desse modo “as propostas pedagógicas devem permitir que 

as crianças em processos de alfabetização matemática se percebam como 

autoras das estruturas do sistema de contagem [...]”, nessa situação o 

professor assume o papel de mediador ajudando a validar as ideias no 

processo de aprendizagem construído globalmente (MUNIZ, 2014, p.4). 

Para produzir o gráfico de chamadas utilizamos quadrados de EVA, 

sendo uma cor para o grupo de meninos e outra para as meninas, velcro e cola 

instantânea. 

A atividade do gráfico de chamada surgiu para que os envolvidos 

pudessem vivenciar o processo de contagem por meio da chamada escolar de 

forma lúdica, manipulando objetos geométricos de cores e texturas diferentes, 

participando e respeitando o outro, trabalhando individual e coletivamente, 

interagindo e superando-se.  

Na fase de alfabetização atividades como esta de construção de gráfico 

contribuem para o desenvolvimento da Educação Estatística de acordo com 



47 
 

Silva (2014a), principalmente porque parte de uma situação real do cotidiano 

da criança, o que Bertoni (2014) chama de proposta realística. 

A atividade do gráfico levou os estudantes entenderem que a presença 

de cada colega estava vinculada a um quadrado que compunha o gráfico do 

dia, sendo que o mesmo só era concluído quando todos os alunos da turma 

colocavam o quadrado da cor que representava o seu grupo no painel disposto 

na parede da sala. 

Na sequência dois representantes da turma contavam a quantidade de 

quadrados de cada um dos grupos separadamente (meninas e meninos), 

fazendo a correspondência com a quantidade de alunos, contando cada 

criança presente no dia em cada grupo com um leve toque na cabeça ou no 

corpo. A mesma dinâmica acontecia para saber a quantidade total. Nesse 

momento de brincadeira e interação recordamos de Vygotsky o principal teórico 

desta pesquisa que enfatiza a mediação, a interação com o outro e com o meio 

no processo de aprendizagem e desenvolvimento, então, para que mais alunos 

pudessem participar, novamente melhoramos a estratégia de contagem. 

Decidimos que uma dupla contaria a quantidade de quadrados no gráfico e 

outra seria escolhida para contar os alunos e confirmar a quantidade, e 

algumas vezes os alunos eram convidados a escrever o número na lousa com 

o apoio da professora. 

Então, quando analisávamos as situações representadas pelo gráfico 

exploramos o entendimento dos alunos com diversas perguntas do tipo:  

  Qual a coluna Menor?  
  Qual a coluna maior?  
  Quantos quadrados têm na coluna maior/ menor? 
  Qual a cor do quadrado que representa o grupo meninos? 
  Qual a cor do quadrado que representa o grupo meninas? 
  O que temos mais hoje meninos/meninas?   

   Adivinha quem vai completar o painel hoje? 
  Alguém quer escrever o número na lousa? 
 

Com o foco lúdico nas aulas seguintes, conforme chegavam à sala, cada 

aluno recebia um quadrado para completar o gráfico no painel exposto na 

parede (Figura 1). Os alunos esperavam ansiosamente para ver quem 

ganharia, observando a coluna maior que caracterizaria o grupo vencedor, 

neste momento a vibração era total. 
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Visando estimular o processo da Numeracia e considerando descritor do 

currículo municipal que propõe “realizar a contagem em situações lúdicas, 

cotidianas e com a manipulação de objetos favorecendo gradativamente o 

domínio da contagem” e ponderando sobre os pressupostos da Neurociência 

relacionados ao valor da brincadeira no contexto da Educação Infantil, 

acreditamos que o gráfico de chamada favoreceu o enriquecimento da relação 

número/quantidade por meio de uma situação concreta e lúdica que envolvia o 

aprendiz e seu cotidiano na sala de aula.  

Nesse sentido, os educandos ampliaram a capacidade de pensar 

matematicamente quando completavam as colunas do gráfico fazendo a 

correspondência biunívoca, ou seja, um quadrado para cada um dos presentes 

naquele dia, além de potencializar a noção de cálculo quando juntavam os dois 

grupos. 

A “utilização de materiais concretos para experiências matemáticas 

envolvendo contagem, comparações e estimativas” (SÃO VICENTE, 2018, s.p) 

permitiu que que os alunos fizessem julgamentos das quantidades dos grupos 

baseados em sua compreensão e interpretação do gráfico. 

 

 

FONTE: ACERVO DA PESQUISA 

FIGURA 1: GRÁFICO DE CHAMADA 
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FONTE: ACERVO DA 

PESQUISA 

FONTE: ACERVO DA PESQUISA 

 

FONTE: ACERVO DA PESQUISA 

FIGURA 2: PAINEL NUMÉRICO 

  2.2.1.2. PAINEL NUMÉRICO 

 

Com um pouco mais de um mês sentimos a necessidade de enriquecer 

o Cenário l. Agregamos a ele o Painel Numérico (Figura 2), que foi utilizado 

para representar a quantidade de meninos e de meninas presente a cada dia e 

o total de alunos a cada dia.  

Bertoni (2014, p. 30), aponta a necessidade de um apoio realístico para 

as propostas de vivências com os números de forma a enraizar “situações e 

demandas do cotidiano na direção da matemática”, então podemos dizer que o 

propósito do painel numérico responde a reflexão da autora, pois é impregnado 

da realidade da sala, tendo em vista que se respondermos a pergunta: Quantos 

somos hoje? A cada dia uma nova resposta surgiria.  

Sob o ponto de vista de Bertoni (2014, p.30), “a contagem tem raízes 

evidentes na realidade”, já o Sistema de Numeração decimal não, daí a 

pertinência do painel numérico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Painel Numérico permitiu aos aprendizes representar a quantidade de 

elementos em cada um dos grupos além da quantidade total de alunos, 

iniciando uma “noção de cálculo” (São Vicente, s.p).  

A quantidade total de alunos foi trabalhada com diferentes estratégias, 

uma delas utilizando o painel do gráfico de chamada. Neste momento os 

alunos iniciavam a contagem por uma coluna e completavam a contagem na 
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outra até chegar ao total. A disposição das colunas do gráfico, enfileiradas 

favoreciam o procedimento de contagem segundo Kamii (1990), no entanto não 

garantiam que a criança tivesse entendido o conceito de número. 

Se dispormos todos os quadrados em uma mesa de forma desordenada 

e o aluno concluir que a quantidade é a mesma, para Kamii (1990) ele 

conservou o número independente da disposição espacial, nessa situação 

concebemos que a criança construiu as estruturas mentais revelando a 

Numeracia. Essa reflexão ao nosso ver, justifica buscarmos diferentes 

estratégias de comparação, quantificação, correspondência e interação para 

ampliar a compreensão do aprendiz. Deste modo outra estratégia foi propor 

que um dos alunos contasse os colegas da sala um a um, sem separar em 

meninos e meninas conferindo com a representação do painel numérico.  

Além dessas, outra forma de conferirmos o resultado já representado no 

painel numérico era operando com os dedos das mãos. A princípio as crianças 

respondiam qual a coluna maior do gráfico de chamadas e a quantidade de 

quadrados que havia nela, o mesmo procedimento era feito para coluna menor. 

A professora perguntava aos alunos qual era o número maior entre os dois e 

brincávamos de “esconder o número maior na cabeça”, e o menor 

representávamos com os dedos. Então tocávamos na cabeça recitando o 

número maior e completávamos a sequência operando os dedos das mãos. 

Com esse procedimento respondíamos à pergunta: Quantos somos hoje? 

Essa situação envolveu uma ideia de adição e apesar dos alunos não 

saberem fazer o registro formal da soma das duas parcelas – número de 

menino mais meninas – conseguiram resolver o problema proposto utilizando 

recursos próprios, fazendo do aluno um “sujeito em ação” de acordo com 

Freitas (2014, 14) que explicita que o número só pode ser ensinado quando se 

promovem situações desafiantes que impulsionem a criança a agir em prol da 

compreensão do número que se dá por uma “construção interna”. 

Muniz (2014, p. 5) destaca a complexidade do processo de apropriação 

e aprendizagem do número, e que atividades de contagem como dos alunos 

em sala tem um contexto realístico e contribuem para que as crianças 

gradativamente se apropriem dos “sentidos das regras do sistema de 

numeração sempre de forma reflexiva, socializada e colaborativa”. 

 Essa atividade também mostrou seu potencial em relação a interação e 

cooperação entre os educandos, sem perder a essência lúdica. A convivência 
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FONTE: ACERVO DA PESQUISA 

 

FIGURA 3: CAMINHO DO GRÁFICO 1 

lúdica deve ser desfrutada antes de introduzir termos pouco usados na vida 

real do aluno (BERTONI, 2014). 

A seguir apresentaremos o Caminho do Gráfico outra atividade do 

Cenário l que estimulou a contagem utilizando dados grandes construído com 

embalagens tetrapark e EVA, refinando ainda mais o cenário. 

 

  2.2.1.3. CAMINHO DO GRÁFICO 

 

 O gráfico de chamada passou a fazer parte da rotina da nossa sala. Ao 

percebermos o domínio dessa atividade pelos educandos, propomos um 

desafio maior - o caminho do gráfico. 

 Em abril a atividade caminho do gráfico (Figura 3) passou a compor o 

Cenário I, complementando o gráfico de chamada. Fernandes e Healy (2016), 

quando falam das atividades multissensoriais que beneficiam os alunos com 

desenvolvimento “tipicamente diferente”, mencionam que as propostas devem 

considerar entre outros estímulos a questão do movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nessa proposta nos atentamos aos diferentes ritmos de aprendizagem e 

consideramos que incluir o movimento seria fundamental.  
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 A atividade aconteceu da seguinte maneira os alunos em duplas 

deveriam jogar os dados alternadamente e contar em voz alta ao mesmo 

tempo que tocava em cada bolinha que compunha a face do dado, a 

quantidade sorteada correspondia ao número de casas que deveriam avançar. 

Cada rodada era composta por uma dupla e quem terminasse o caminho 

primeiro completaria o gráfico primeiro. Neste jogo, todos eram vencedores a 

única classificação feita era em relação ao primeiro e segundo lugar. 

 Após poucas sessões de trabalho, percebemos que os demais alunos 

que aguardavam a sua participação ficavam ociosos e dispersavam com 

facilidade, perante essa observação ampliamos mais duas colunas no caminho 

do gráfico (Figura 4) para que mais duplas participassem juntos, as duplas 

eram diversificadas e escolhidas pela pesquisadora. 

 

FIGURA 4: CAMINHO DO GRÁFICO 2 

 

FONTE: ACERVO DA PESQUISA 

 

 Essa atividade que envolveu movimentos do corpo e o trabalho em 

duplas, estimulou a cooperação entre os colegas e uma outra forma de 

vivenciar a Numeracia. De acordo com os pressupostos de Nogueira (2011), a 

proposta permitiu aos aprendizes contar a quantidade de pontos nas faces do 

dado conectando nome-objeto, e na sequência da brincadeira a ordenação dos 

nomes dos números que correspondia a quantidade de casas a serem 

avançadas. 
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 Ao trabalhar com o corpo de maneira intencional os aprendizes 

exploraram o caminho do gráfico com o propósito de estabelecer relações, 

coordenando a recitação dos números com o movimento do corpo ao avançar 

o número de casas sorteadas, esse “entrelaçamento entre o corpo, emoção e 

linguagem” é apontado na Base Nacional Comum Curricular, para que a 

criança se torne gradativamente mais consciente de sua corporeidade 

(BRASIL, 2017, p. 37). 

 Outro aspecto relevante foi a estimulação da relação número e 

quantidade; essa atividade conquistou o grupo o qual mostrou profunda 

interação entre os pares mediante a demonstração de preocupação e apoio 

aos colegas contribuindo para que contemplassem os objetivos.  

Consequentemente os alunos aprimoraram seu conhecimento de mundo, de si 

e do outro; expressando-se; expandindo o diálogo com seus pares por meio de 

diferentes linguagens.  Neste momento nos apoiamos em Silva (2014b, 

p.21) o qual esclarece que: “não se trata do jogo pelo jogo, mas sim de uma 

proposta de trabalho a ser realizado, buscando que os alunos participem e 

interajam, resultando na compreensão dos conceitos matemáticos 

apresentados”. 

 

2.2.2. CENÁRIO INCLUSIVO II  

  

A seguir falaremos sobre o Cenário Inclusivo ll, sua composição, o 

aprimoramento de algumas atividades, assim como apontaremos os recursos 

utilizados para que fossem viabilizados. Durante a elaboração desse cenário 

demos atenção especial aos múltiplos estímulos. Nesta direção oferecemos 

aos alunos uma proposta multissensorial com o propósito de estimular 

diferentes canais perceptivos (multimodal). Ora os estímulos eram sonoros, ora 

visuais, ora cinestésicos, ou então combinações de dois ou mais desses 

estímulos. Neste cenário o educando pode experienciar a Numeracia por meio 

de diferentes habilidades. 

 



54 
 

  2.2.2.1. MÚSICAS CANTADAS E EM VÍDEOS 

   

Nessa atividade do cenário envolvemos o vídeo números de 1 a 10 

brincando com o macaquinho 15  para oferecer diferentes estímulos 

multissensoriais: o visual (por meio da apresentação do vídeo), o sonoro 

(associado a música) e o cinestésico (com a “dança” dos personagens). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A princípio esse vídeo (Figura: 4) foi apresentado para que os alunos 

aprendessem cantar a música, por meio da imitação dos personagens. 

Algumas correntes da psicologia consideravam a imitação uma atividade 

“puramente mecânica”. Todavia sob a luz de Vygotsky (2009, p.328), o 

indivíduo só imita o que está na “zona das suas próprias potencialidades 

intelectuais” e acrescenta que o trabalho colaborativo e de imitação” leva a 

criança a fazer mais do que geralmente conseguiria fazer sozinha. 

 

Em colaboração, a criança se revela mais forte e mais 

inteligente que trabalhando sozinha, projeta-se ao nível das 

dificuldades intelectuais que ela resolve, mais sempre existe uma 

distância rigorosamente determinada por lei, que condiciona a 

divergência entre sua inteligência ocupada no trabalho que ela realiza 

sozinha e sua inteligência no trabalho em colaboração. (VYGOTSKY, 

2009, p. 329). 

 

                                                           
15

 https://youtu.be/bl2aoIFTUEA 

FONTE: YOUTUBE 

 

FIGURA 5: VÍDEO - BRINCANDO COM O MACAQUINHO 

https://youtu.be/bl2aoIFTUEA
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Ponderando acerca das análises de Vygotsky (2009) reproduzimos a 

coreografia do vídeo utilizando o corpo, as mãos e os dedos voltados para a 

ideia de contagem “a partir da interação do sujeito com o mundo através das 

possibilidades de quantificar” (FREITAS, 2014, p.14).  

A BNCC fortalece essas ideias quando declara que é necessário 

promover a participação da criança na Educação Infantil em ações que 

favoreçam “o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão 

pessoal das crianças permitindo que elas se apropriem e reconfigurem 

permanentemente, a cultura e potencializem suas singularidades”, o que se 

processa por meio da interpretação de suas vivências artísticas, pela 

interpretação de suas experiências e ampliação de seu repertório (BRASIL, 

2017, p.37) A apreciação desse recurso audiovisual (vídeo) permitiu a 

mobilização de diversas linguagens, seja individual ou coletiva por meio da 

música, da dança, dos gestos, da mímicas, de encenações, contribuindo não 

só para o avanço da Numeracia como também para o desenvolvimento do um 

senso estético e crítico da criança 

 

FIGURA 6: OS ANÉIS 

 

FONTE: ACERVO DA PESQUISA 

 

Para uma segunda tarefa confeccionamos numerais de 1 a 10 para 

aderirmos a anéis de festas infantis, para que as duplas de alunos fossem 

cantando pausadamente junto com a professora e colocando o adequado anel 

em cada dedo seguindo a sequência de 1 a 10. 
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Essa tarefa foi realizada da seguinte forma: um componente da dupla 

colocava anéis de 1 a 5 nos dedos do parceiro em seguida o outro colocava 

anéis de 6 a 10 nos dedos do colega conforme a música.  

Nosso querer foi promover atividades que contribuam com o 

conhecimento matemático dando significados a eles (D’AMBRÓSIO; LOPES, 

2015), colocando o sujeito em ação e favorecendo o desenvolvimento gradativo 

da enumeração para estruturação da ideia de número, que Freitas (2014) que 

aponta esta como uma das condições necessárias para tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em nossas observações percebemos que alguns alunos se 

atrapalhavam e outros se distraiam com manuseio dos anéis. Para deixar a 

proposta mais interessante para todos os alunos optamos por confeccionar 

pares de mãos em EVA (Figura 6) para colocar os anéis com velcro nas pontas 

dos dedos para aderir os números (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ACERVO DA PESQUISA 

 

 

FIGURA: 7: ANÉIS E MÃO DE EVA 
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Apesar de nossa proposta ser lúdica envolta em brincadeiras 

multissensoriais, não poderíamos deixar de elaborar atividades de registro, 

para compreender até que ponto os alunos avançaram em suas 

aprendizagens. Para Fayol (2012, 28), os nomes dos números devem evocar 

numerosidade, a vista disso a aplicação dessa atividade permitiu avaliarmos os 

avanços dos alunos, pois segundo o autor “essa evocação não é óbvia" e 

constitui um problema para crianças em início de aprendizagem quando se 

deparam com tal. 

 

FONTE: ACERVO DA PESQUISA 

 

FONTE: ACERVO DA PESQUISA 

FIGURA 8: PAR DE MÃOS COM VELCRO 
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 Essa atividade oportunizou aos alunos lidar novamente com a 

correspondência biunívoca mencionada por Ifrah (1989) e retomada por 

Nogueira (2011) relacionando o símbolo a quantidades, bem como 

compreender que a quantidade pode ser expressa por um único símbolo.  Ao 

aplicar a atividade optamos por agrupar todos em uma única mesa para que 

pudessem interagir com os colegas, no entanto o registro foi individual (Figura 

9).  

 

FONTE: ACERVO DA PESQUISA 

 

FONTE: ACERVO DA PESQUISA 

FIGURA 9: ATIVIDADE DE REGISTRO 1 
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FIGURA 10: ATIVIDADE DE REGISTRO 2 

 

FONTE: ACERVO DA PESQUISA  

 

 Cada aluno recebeu uma folha com apenas uma mão desenhada com 

registro dos números na sequência de 1 a 5, no centro da mesa foram 

colocadas lantejoulas e cola para a realização da colagem, sempre pensador 

em fazer a correspondência número e sua quantidade. 

 A colagem foi direcionada da seguinte forma: a professora pediu para 

que os alunos pegassem uma lantejoula para colar em cima do dedo com o 

numeral 1. Após verificar se os alunos selecionaram a quantidade correta com 

a ajuda da atendente e da professora da sala iniciava-se a colagem. A mesma 

solicitação foi feita para os números seguintes e atentamos as falas e atitudes 

dos educandos tentando perceber quais já tinham se apropriado da ideia de 

quantificação, suas dificuldades dos alunos, até onde conseguiram avançar e 

mesmo aqueles que apresentavam alguma dificuldade era encorajado a contar 

novamente recebendo o apoio necessário para colar a. quantidade solicitadas, 

alicerçando a compressão da escrita como representação da oralidade e das 

quantidades, por meio da associação do número com a quantidade de 

lantejoulas, alicerçando a compressão da escrita como representação da 
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oralidade e das quantidades, por meio da associação do número com a 

quantidade de lantejoulas (BRÁSIL, 2017) 

 

  2.2.2.2. VARAL DA MÚSICA 

  

 Dentre o rol das atividades multissensoriais está a música, conforme 

Fernandes e Heally (2016). Aspirando enriquecer a ideia de números e 

quantidades no Cenários ll, pensamos no varal da música. Nosso esforço 

esteve sempre em compor atividades que agregassem uma variedade de 

estímulos multissensoriais. A música faz parte da rotina da Educação Infantil e 

é sempre bem aceita pelos alunos. Inicialmente essa música entrou na rotina 

com mímicas, gestos corporais, tons de vozes, acompanhando o que a canção 

pedia (grosso/fino/alto/baixo).  

 Após algumas semanas conciliamos o registro por meio dos cartazes, 

trabalhando conforme a canção com números e quantidades de 1-5. Com a 

letra da música escrita e o número de patinhos representado na forma indo 

arábica, a professora entoava o canto pausadamente e ao lado da 

representação gráfica do número eram coladas as figuras pelos aprendizes já 

distribuído previamente, para que fizessem a correspondência do número e a 

quantidade de patinhos sob a supervisão da professora. 

 

 

FIGURA 11: CARTAZ - VARAL DA MÚSICA 

 

FONTE: ACERVO DA PESQUISA  
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 Nossa preocupação foi explorar linguagens pertinentes a criança, neste 

caso a música. Participar da confecção dos cartazes do varal da música 

(Figura 8) permitiu aos alunos mais uma vez relacionar a escrita com a fala e 

consequentemente com a quantidades que cada número representava. A 

linguagem musical pode ser usada com muito propósitos, como para nomear 

cores, letras, hábitos de higiene entre outros (BRASIL, 1998b). Em nosso caso 

possibilitou enfatizar a Numeracia e as diversas linguagens, intencionando que 

os aprendizes adiante refletissem sobre o conteúdo musical oferecido. Esses 

cartazes foram usados com certa frequência na hora da música, nesses 

instantes a professora ia cantando e apontando para a letra da música 

pausadamente. 

 

  2.2.2.3. TEATRO MUSICAL 

 

 Aproveitando a perspectiva do varal da música, continuamos a pensar 

em propostas nas quais o aluno estivesse no centro, protagonizando seu 

próprio conhecimento em o processo de mediação entre todos os envolvidos 

nas atividades. Pensamos em um teatro musical com a mesma canção para 

intensificar a interação entre os pares pois, conforme Oliveira (2002), essa 

prática influencia o processo de aprendizagem.  

 Pesquisamos a figura de um patinho para confeccionarmos uma 

máscara que seria usada para representar os personagens da música. As 

máscaras foram fixadas na testa das crianças com lastex. A mesma figura 

(ampliada) foi utilizada na atividade dos cartazes para associar as duas 

atividades. O teatro musical como outras atividades dos Cenários Inclusivos 

vem assegurando os “Direitos de aprendizagem e desenvolvimento na 

Educação Infantil” – conviver; brincar; participar; explorar; expressar e 

conhecer-se (BRASIL, 2017, p.34). 

 Para a apresentação a professora preparava a quantidade de alunos 

que iam atuar em cada cena e os mesmos ficavam escondidos. Essa 

encenação se deu em cinco partes em concordância e na sequência dos 

cartazes. Alunos e professora iam cantando pausadamente cada um dos 

trechos da música e a quantidade de patinhos entravam em cena. 
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 No momento da contagem um toque era feito em cada cabeça dos 

alunos para que os demais acompanhassem a contagem junto com a música 

podendo usar mímicas para se expressar. Muitas vezes a apresentação teve 

que ser repetida pois os alunos expectadores também queriam participar, e 

assim empregando a linguagem do teatro favorecemos a compreensão do 

número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ACERVO DA PESQUISA  

 

FIGURA 12: TEATRO MUSICAL 
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CAPÍTULO 3  

A CONEXÃO ENTRE AS ATIVIDADES E A TEORIA 

 

De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017, p. 15) para se garantir a 

equidade na educação o currículo deve ser diferenciado e adequado a cada 

especificidade do contexto no qual ele será implantado, uma vez que não há 

como assegurar um currículo nacional que atenda a diversidade cultural e as 

desigualdades sociais. Uma das propostas da BNCC é reverter a exclusão 

histórica que alguns grupos tiveram ao longo do tempo, e Entre os grupos de 

desiguais está o público alvo da Educação Especial e Inclusiva. 

Neste capítulo são apresentadas as contribuições que os estudos 

trouxeram para o campo da Educação Matemática Inclusiva por meio de 

atividades pré numéricas que possibilitaram as crianças a produzir seus 

conhecimentos da noção de números e o alcance de cada atividade proposta. 

A preocupação principal foi trabalhar atividades que fizessem parte da rotina 

diária com enfoque multissensorial, promovendo boas práticas inclusivas nas 

aulas de matemática. 

A autora Vera Machado (1992), destaca que a escola contribui 

positivamente para com os grupos com histórico de exclusão por meio do 

engajamento em busca de boas práticas de ensino e aprendizagem que 

contribuam para o desenvolvimento do público da Educação Especial e 

Inclusiva, dando suporte ao aprendiz objetivando sua participação em um 

Cenário de Aprendizagem e desenvolvimento.  

_ 

3.1. CENÁRIO I  

 

 Passaremos a analisar cada atividade que fez parte do Cenário I, os 

avanços e hesitações dos educandos público alvo da Educação Especial no 

campo da Numeracia. 
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3.1.1. A INTERAGINDO COM GRÁFICO DE CHAMADA  

 Desde o nascimento a criança está inserida em um universo de 

conhecimentos matemáticos que envolve vários conceitos entre os quais 

destacamos os números e quantidades. “A intuição das quantidades numéricas 

e desenvolvem-se desde cedo”, essa evolução melhora na Educação Infantil e 

continua a progredir ao longo da escolaridade (FAYOL 2012, p. 42). 

 Nossa proposta de atividades se ajusta com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil - DCNEI que em sua composição valoriza a 

aprendizagem por meio de atividades lúdicas destacando os jogos e as 

brincadeiras para a aquisição de uma cultura de vida. Apesar da palavra 

ludicidade não ser amplamente difundida em outros idiomas, de modo geral 

entende-se como imitação, representação teatrais, jogos infantis, recreação, 

sendo que todos esses entendimentos estão relacionados com jogos (MASSA, 

2015). É nessa concepção que as propostas pedagógicas segundo DCNEI 

devem ser formuladas, considerando um conjunto de experiências para que se 

articulem com a socialização do conhecimento e os saberes vivenciados, 

salientando que:  

 

No contato com diferentes linguagens representadas, 
predominantemente, por ícones – e não apenas pelo 
desenvolvimento da prontidão para a leitura e escrita –, como 
potencialidades indispensáveis à formação do interlocutor cultural 
(BRASIL, p. 37, 2013). 

 

 Partindo desse pressuposto, entendemos que a escola deve estimular o 

pensamento crítico, preparando o educando para argumentar sobre diferentes 

situações. Com este propósito planejamos o Cenário Inclusivo l. considerando 

a importância do movimento na Educação Infantil, para o desenvolvimento da 

autonomia, interação e diversas oportunidades de explorações do seu corpo, 

do espaço para compreender como o outro se expressa.  

 A princípio observou-se uma boa interação entre os aprendizes, como 

por exemplo a torcida em relação ao grupo de maior e menor quantidade, 

representados pelos quadrados de cores diferentes, a percepção que o número 

maior continha mais quadrados que o menor, provocando no aluno um 

“processo de ação-reflexão-ação sobre os objetos”, que em harmonia com 

Freitas (2014, p. 17) pressupõe a compreensão da ideia de número.  
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 Nesta proposta João Enrique hesitou um pouco em participar, João Luiz 

demonstrou certo mal humor e Miguel ficou curioso com os elementos do 

cenário tocando tudo que o compunha com curiosidade. 

  No primeiro mês de aplicação das atividades, Miguel demonstrou 

dificuldade em entendê-las, costumava correr pela sala com o quadrado na 

mão, ao invés aguardar sua vez para cola-lo no painel do gráfico. Parecia 

querer proteger a peça para que ninguém a pegasse.  

 Levando em conta que os meses de fevereiro e março foram dedicados 

também as investigações das preferências dos alunos, observamos que o 

tempo de concentração de Miguel era mínimo, então reorganizamos a tarefa 

colocando-o como um dos primeiros a construir a coluna do gráfico. 

 O Gráfico de Chamada passou a fazer parte da rotina diária dos alunos 

e ao receberem as peças para construir as colunas, os alunos eram 

convidados a falar a cor e o nome da figura, algo que todos faziam inclusive os 

participantes da pesquisa. 

 João Luiz e João Enrique ao final do primeiro mês de aplicação dessas 

atividades já participavam com entusiasmo. João Luiz dava alguns sorrisos e 

Miguel demonstrou mais compreensão da dinâmica da tarefa no início do mês 

de abril. Algumas vezes queria “quebrar as regras” para ser sempre o primeiro 

a colar o quadrado que o representava. Certo dia, ao chegar na sala Miguel 

surpreendeu – puxou a professora pela mão em direção ao painel do gráfico e 

disse: Gráfico! Manifestando o desejo de que a “brincadeira” fosse prontamente 

realizada. E por muitas vezes essa cena se repetiu. 

 A intencionalidade desse Cenário era fomentar o processo de contagem 

e a associação do número a sua respectiva quantidade, então após 

completarem o gráfico dois alunos eram chamados para contar os quadrados 

de cada coluna e outro aluno era chamado para contar a quantidade total de 

quadrados (Figura 3). O apoio da professora e da atendente de educação era 

constante, algumas vezes segurando a mão no momento da contagem dos 

quadrados, outras para completar o painel numérico 
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Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

 

FIGURA 14: MIGUEL COMPLETANDO O GRÁFICO DE 

CHAMADA COM APOIO DA ATENDENTE DE 

EDUCAÇÃOFonte: Acervo da Pesquisa 

 

 

FIGURA 14: MIGUEL COMPLETANDO O GRÁFICO DE 

CHAMADA COM APOIO DA ATENDENTE DE EDUCAÇÃO 

 

FIGURA 1: MIGUEL COMPLETANDO O GRÁFICO DE 

CHAMADA COM APOIO DA ATENDENTE DE EDUCAÇÃO 

 

FIGURA 14: MIGUEL COMPLETANDO O GRÁFICO DE 

CHAMADA COM APOIO DA ATENDENTE DE 

EDUCAÇÃOFonte: Acervo da Pesquisa 

 

 

FIGURA 14: MIGUEL COMPLETANDO O GRÁFICO DE 

CHAMADA COM APOIO DA ATENDENTE DE 

EDUCAÇÃOFonte: Acervo da Pesquisa 

 
Fonte: Acervo da Pesquisa  

 

 

Fonte: Acervo da Pesquisa  

 

 

FIGURA 15: JOÃO ENRIQUE AJUDANDO MIGUEL A CONTARFonte: 
Acervo da Pesquisa  

 

 

FIGURA 14: MIGUEL COMPLETANDO O GRÁFICO DE CHAMADA 

COM APOIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 No início do mês de março, João Enrique não precisava mais da ajuda 

da professora. Se mostrava ansioso em participar e sua interação com o 

cenário era ótima, porém essa ansiedade atrapalhava um pouco pois queria 

contar sozinho, completar o painel não respeitando a vez do outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste mesmo período Miguel ainda estava disperso, mas já 

compreendia a rotina da atividade, conseguia esperar sua vez na fila e 

conquistou a ajuda dos colegas, pois quando se distraia contava com a ajuda 

dos amigos, inclusive a do João Enrique.  

FIGURA 13: JOÃO ENRIQUE CONTANDO O GRUPO DE 

MENINOS 
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Fonte: Acervo da Pesquisa  

 

 

Fonte: Acervo da Pesquisa  

 

O grupo tornou-se gradativamente mais colaborativo. João Luiz também 

contava com o apoio dos colegas. Ao final de março demonstrava grande 

interesse em participar da brincadeira do gráfico e completar o painel com 

apoio para a contagem dos quadrados ou para a seleção do número 

correspondente para completar o painel, tal como Miguel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao avaliarmos o Cenário l notamos o quanto ele estimulou a interação 

de João Enrique com seus colegas e o desenvolvimento do processo da 

Numeracia. O aluno passou a contar os quadrados que compunham o gráfico, 

sem ajuda e com êxito na maioria das vezes. Ele gostava de relacionar à 

quantidade de quadrados ao número de alunos presentes, tocando na cabeça 

de cada um e conferindo com o painel numérico. Para mostrar para a 

professora que sabia contar a chamava para perto do painel, apontava para os 

amigos contando e contava no painel a quantidade de quadrados iguais 

fazendo a correspondência. 

O desenlace com Miguel e João Luiz foi mais lento. A interação com os 

alunos da turma melhorou, mas em relação a ideia de número e quantidades 

FIGURA 15: JOÃO ENRIQUE AJUDANDO 

MIGUEL A CONTAR 



68 
 

ainda precisava evoluir. De acordo com Bertoni (2007) se uma criança fala os 

números e não consegue apontar o símbolo correto, possivelmente o 

conhecimento sobre número ainda estava frágil.  

Miguel, passo a passo tem demonstrado mais confiança no grupo e 

revelado seus conhecimentos, já recitava o código verbal dos números de 1 até 

10.e faz a correspondência com código escrito. João Luiz também consegue 

relacionar o código verbal com o escrito com número de 1 a 3. Nessa situação 

começamos a refletir sobre como poderíamos aprimorar os Cenários Inclusivos 

com o desejo de ampliar o processo de aprendizagem. 

 

3.1.2. PAINEL NÚMÉRICO 

 

 Iniciamos este texto com Bertoni (2007, p. 13), que nos alerta para a 

grande capacidade de memorização das crianças, afirmando que só isso não é 

o suficiente para conceitualização do número uma vez que a autora sugere que 

“é preciso que se vivenciem esses conhecimentos, que se reflita sobre eles, 

que se possa conflitá-los, que sejam mentalizados em níveis sucessivos de 

compreensão e aprendizagem”. Nesse sentido, o uso rotineiro do painel 

numérico pode aproximar mais uma estratégia ajudando na compreensão do 

número e, por conseguinte viabilizar o pensamento sobre operações.  

 O propósito dessa atividade foi mobilizar a atenção dos alunos para a 

representação da quantidade dos grupos por meio da simbologia dos números 

empregada em nossa sociedade. A situação que partia da realidade da criança, 

aguçando a curiosidade em relação aos alunos ausentes e estimulando a 

imaginação e a língua oral. Paralelamente exploramos o conceito de maior e 

menor em relação as duas colunas por meio da leitura imagética do gráfico 

promovendo a visão crítica do aprendiz; a figura do quadrado e suas cores, a 

noção de cálculo prevista no Currículo Municipal (SÃO VICENTE, 2017).  

 O desempenho de Davi Enrique foi excelente nessa atividade. Ele 

mostrou-se muito prestativo, embora sua ansiedade tenha atrapalhado em 

alguns momentos.  Ele não aprecia dividir a atenção da professora ou da 

atendente com os demais colegas e algumas vezes, parecida deter mais 
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saberes do que externava. Miguel conseguiu compreender a rotina das 

brincadeiras do Cenário I, sua participação foi boa apesar de ainda ter 

momentos de “passeio pela sala” interagindo com tudo que lhe chama atenção. 

João Luiz entendeu a rotina das brincadeiras do Cenário e está sempre ponto a 

participar. Em alguns momentos distrai-se e precisa de apoio para terminar as 

atividades. Miguel e João Luiz não ampliaram conceitos em relação aos 

números, no entanto nomearam a figura geométrica quadrado, as cores e 

relacionam com o grupo correto (meninos ou meninas). Os Cenários Inclusivos 

de maneira geral ampliaram significativamente a socialização e o respeito 

mútuo entre o grupo de alunos. 

 

3.1.3. O CAMINHO DO GRÁFICO 

 

Ao percebemos que o Cenário I poderia ser ampliado oferecendo mais 

desafios, inserimos a atividade denominada caminho do gráfico que foi bem 

aceita pelas crianças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16: JOÃO LUIZ NO CAMINHO DO 

GRÁFICO 
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 Ampliarmos o caminho do gráfico (Figura 4) de duas para quatro 

colunas. Logo no início da aplicação da atividade percebemos que os demais 

alunos ficavam ociosos e perdiam o foco por demorar muito para chegar sua 

vez. O caminho do gráfico também se incluiu na rotina da sala e uma de 

nossas preocupações ao planejar as atividades que comporiam os Cenários 

era oferecer propostas que colocasse o corpo da criança em movimento.  

De acordo com Silva, (2012, p.222).  “O corpo e o movimento são de 

natureza social, cultural, biológica, e histórica, pois é por intermédio desta 

simbiose dialética que se constrói o desenvolvimento das crianças pequenas” 

Evidenciamos nas interações entre os aprendizes, a afetividade, o respeito ao 

outro, a ampliação dos movimentos corporais, a colaboração mútua, além do 

desenvolvimento da autoestima, pois os alunos gradativamente começaram a 

confiar em suas próprias estratégias se tornando mais autônomos.  

Sobre o enfoque da Numeracia João Enrique parecia querer mais 

atenção que os demais. Já dominava a atividade do gráfico de chamada 

demonstrando satisfação e felicidade ao realiza-la. Ele conseguia esperar sua 

vez, todavia sempre queria ajudar todos, o que incomodava alguns colegas. 

Nesses momentos era sempre orientado a esperar. João Enrique logo se 

libertou da necessidade de contar as bolinhas nas faces do dado com os dedos 

demarcando as bolinhas apenas visualmente. Considerando Nogueira (2011, 

p.112), “ contar é estabelecer a correspondência biunívoca termo a termo, entre 

quatro tipos de elementos: os objetos, os gestos, o olhar, as palavras-número”, 

com esse entendimento percebemos que os Cenários Inclusivos para 

Aprendizagem Matemática, atuou habilmente com João Enrique. 

Miguel ficou desconfiado com essa nova atividade, corria e andava pela 

sala tocando em tudo que lhe interessava para não participar. Passados alguns 

dias algo nessa brincadeira lhe chamou a atenção. Com um pouco mais de 

uma semana durante a realização do caminho do gráfico, Miguel que mesmo 

sendo convidado a participar e nunca aceitava começou a observar os colegas 

na brincadeira e de repente pegou o dado e correu pela sala sem querer 

compartilha-lo com os demais. 

FONTE: ACERVO DA PESQUISA 
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Miguel que começou a participar da atividade. De mãos dadas com o 

colega que era sua dupla avançava as casas conforme a quantidade expressa 

na face do dado. A comunicação de Miguel também teve avanços, uma vez 

que ele ao pegar os objetos os dominava –Dado! Quadrado verde! Quadrado 

roxo! 

O caminho do gráfico foi uma atividade na qual João Luiz não hesitou 

em participar, demonstrava felicidade, sorrindo, articulando a fala pouco 

compreensível com gestos. A cada dia uma nova dupla formada, e todos os 

amigos eram muito atenciosos com ele que entendeu a dinâmica da 

brincadeira. Sabia esperar sua vez e contava a face dos dados com apoio até 

três. Antes de integra-lo aos cenários, o aluno explorava pouco o ambiente da 

sala de aula, chegava e ficava sentado quieto. Com o avanço das atividades 

geralmente desenvolvidas com o grupo, percebemos que gradativamente ele 

foi se relacionando mais com os seus. Sua participação começou a ser mais 

ativa controlando melhor o movimento do corpo expandindo suas capacidades 

motoras.  

Na Educação infantil a socialização, contato com histórias, contos, 

músicas, jogos e brincadeira,  

 

[...]intervêm na construção dos conhecimentos matemáticos, como 
recitar a seu modo a sequência numérica, fazer comparações entre 
quantidades e entre notações numéricas e localizar-se espacialmente 
(BRASIL,1998b, p. 213). 

 

Logo após, exibiremos os elementos do Cenário Inclusivo para 

Aprendizagem Matemática II, o qual privilegiamos bastante da música e da 

expressão corporal, nessa ocasião pensamos ser apropriado aplicar atividades 

de registro individual e coletivo afim de apreciar as produções dos alunos e 

consequentemente o trabalho desenvolvido. 

3.2. CENÁRIO II 

 

 A seguir contemplaremos o Cenário Inclusivo para aprendizagem 

Matemática II, com o qual trabalhamos bastante com o corpo por meio de 

músicas, mímicas, coreografias, tornando a atividade bem lúdica, para que a 

criança tivesse a oportunidade de expressar-se brincando, aprendendo no 
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convívio com o outro e consigo, explorando e participando para que o aluno 

seja sujeito ativo de suas aprendizagens. 

 

3.2.1. VÍDEO E MÚSICAS 

  

 Ao pensarmos no Cenário II, a intenção era incluir a músicas nas 

atividades, associadas com movimentos, gestos e relacionado com o conteúdo 

das aprendizagens que queríamos estimular na criança. O vídeo Brincando 

com o macaquinho foi escolhido pois apresentava imagens bem elaboradas, 

cores alegres, a música instigava a questão da Numeracia com recitação, 

representação dos símbolos numéricos e quantidades por meio da brincadeira 

com os dedos das mãos. 

 De fácil melodia os estudantes logo se apropriaram da música e da 

coreografia, os aprendizes da Educação Especial participavam com animação. 

Miguel e João Luiz apresentavam movimentos tímidos, que acreditamos estar 

atrelado a um comprometimento motor associado as suas necessidades 

especiais. Mesmo com dificuldades Miguel e João Luiz, a seu modo, 

realizavam a coreografia contavam com a ajuda de todos.  

 Miguel cantava trechos soltos da música, João Luiz cantava em tom 

muitas vezes inaudível, porém observamos e percebemos que ele tentava 

coordenar a música com os gestos corporais mostrando mais facilidade com 

quantidades até três. Inserimos a música em nossa rotina da Educação Infantil 

e então decidimos contextualizar ainda mais e utilizamos anéis com números 

de 1 a 10, para que os alunos em dupla cantando fossem colocando nos dedos 

dos colegas já explicado anteriormente. Como houve alguns contratempos com 

esses objetos trocamos por mãos de EVA com velcro e a brincadeira passou a 

ser explorada conforme nosso objetivo. Optamos também por fazer o registro 

dessa atividade em papel com o desenho de uma mão e com números escritos 

em cada dedo (Figura 9). Com esse registro confirmamos os saberes 

construídos pelos alunos.  

 Os números trabalhados nessa atividade foram de 1 a 5 e a criança 

representava colando a quantidade de lantejoulas correspondente. João Luiz 

precisou de apoio para colar mais confirmou para pesquisadora seu 
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conhecimento de 1 a 3 e parecia querer arriscar o quatro, ainda sem sucesso. 

Miguel reconhecia os números registrados mas precisou de apoio para separar 

e colar as quantidades.  

 João Enrique apesar de saber relacionar as quantidades ao símbolo, 

queria a mesma atenção dispensada aos colegas e só realizou a atividade 

quando a teve. Silva (2014b) diz: “ as pessoas são diferentes e aprendem de 

modo diferente” [...] com esse entendimento sabíamos que a prática 

pedagógica deveria prosperar de modo promover mudanças no 

comportamento dos alunos. As atividades dos Cenários foram articuladas de 

modo a atender as peculiaridades dos estudantes, se mostrando preciosa em 

um espaço de diversidade que considera que todos os atores em ação 

aprendem, cada um a seu modo e a seu tempo. 

  Nesse horizonte, a evolução da Educação Inclusiva principia com um 

comprometimento no sentindo amplo, sem a necessidade de rótulos que violem 

a dignidade humana, mais sim pela perspectiva de uma boa prática pedagógica 

que ofereça condições necessárias para que o aluno possa aprender (SILVA, 

2014b). 

 

3.2.2. VARAL DA MÚSICA 

  

 O varal da música foi cogitado para enriquecer as conexões entre 

número e quantidade. Introduzimos esse Cenário primeiro com a música16 e 

movimentos que acompanhavam a música. Novamente os dedos entraram em 

cena para representar as quantidades de 1 a 5, levando o aluno a coordenar a 

língua oral com a quantidade de dedos equivalente e o restante do corpo com 

outros movimentos que compunham a coreografia, estabelecendo conexão 

entre os elementos, o que Nogueira (2011) anunciou ser valoroso para a 

criança tenha êxito em situações de contagem.  

 O registro coletivo também fez parte desta abordagem. Elaboramos 

cartazes com a música, após cantarem, os aprendizes eram convidados a colar 

a quantidade de figura relativa ao número – escrito. Outra possibilidade que a 

canção nos ofereceu foi de trabalhar o tom de voz, pois a letra falava de 

                                                           
16

 Música: Patinhos –Apêndice - B 
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grosso/fino; alto/baixo, originando conjecturas e comparações sobre o tema. 

Esses cartazes foram expostos em um varal na sala e integraram os momentos 

de música da rotina. Assim sendo, os alunos puderam experienciar o Varal da 

música inúmeras vezes fortalecendo as aprendizagens. Dessa forma 

privilegiamos a curiosidade ativa e não uma conduta reprodutiva criticada por 

Demo (2013) em “Janela dos Saberes”  

 Miguel, João Luiz e João Enrique participaram prontamente da colagem 

da figura do patinho no cartaz. João Enrique e Miguel nos momentos do Varal 

da Música queriam imitar a professora que utilizava uma régua para 

acompanhar a letra da canção enquanto cantava pausadamente. Nesses 

instantes os dois disputavam, Miguel quando pegava a régua as vezes corria 

com ela para não perdê-la para o colega. A solução encontrada foi repetir a 

atividade mais de uma vez para manter a harmonia entre os colegas. João Luiz 

não fazia muita questão de ter a régua para acompanhar a música, cantava a 

seu modo, fazia gestos e preferia ficar com o grupo a ter destaque cantando a 

música para a sala junto com a professora, no entanto compreendia que se 

tratava de uma música que envolvia contagem pelo fato de tentar representar 

com os dedos. 

  

 

3.2.3. TEATRO MUSICAL 

 

O Teatro Musical foi cogitado de modo a oferecer representações da 

ideia de números e quantidades com a mesma essência multissensorial. Nele 

combinamos música, movimentos corporais, representações teatrais, 

garantindo que a criança possa expressar-se por meio de diferentes linguagens 

Entre outras, o teatro musical se conecta com a quarta competência da Base 

Nacional Comum Curricular considerando que: 

 

Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ou 
verbo-visual (como Libras), corporal, multimodal, artística, 
matemática, científica, tecnológica e digital para expressar-se e 
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e, com eles, produzir sentidos que levem ao 
entendimento mútuo (BRASIL, 2017, p. 18). 
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A música é sempre bem aceita pelos alunos da Educação Infantil e 

nessa atividade não foi diferente. Optamos por contextualizar ainda mais a 

Numeracia empregando ao Teatro Musical a mesma canção do Varal da 

Música. A participação de João Enrique foi encantadora, entendendo a 

dinâmica com celeridade. João Enrique ficava aborrecido, visto que desejava 

participar de todas as cenas e sua vontade não era atendida, pois deveria 

entender que cada um tinha o seu momento de atuação na brincadeira do 

teatro. Quanto a compreensão do conteúdo o aluno já se mostrava experiente, 

parecendo ter construído o conceito de número. 

 Miguel demonstrava entusiasmo em participar, mais sua atenção 

sempre se voltava a figura do patinho preso na testa. Quase sempre retirava e 

o apreciava querendo portar consigo e quando era retirado de suas mãos ele 

insistentemente pedia para professora e a atendente. Pato!; Pato! 

Apesar de querer satisfazer suas vontades, Miguel já entendia a rotina, 

nesses instantes que o aprendiz divergia do que estava sendo proposto, ao 

término do teatro retirávamos o patinho dele e anunciávamos a próxima 

atividade. Mesmo se distraindo ao ter contato com a figura do patinho Miguel 

relacionava a música e cantava pequenos trechos da mesma. 

Ao participar do Teatro Musical, João Luiz vinha sorrindo ficava 

empolgado por colocar o patinho na testa. Fazia os movimentos corporais que 

a música pedia e notadamente se esforçava para representar os números 4 e 5 

com os dedos na cadência da canção, neste ápice corríamos para apoiá-lo, 

ajudando-o na manipulação de seus dedos. Sob nossa ótica esse 

comportamento de João Luiz foi um indicativo que seus conhecimentos 

estavam sendo ampliados. As observações acerca dos alunos nos fizeram 

reconhecer o defendido por Vygotsky ao apontar a mediação, a interação com 

o outro e com o meio como uma condição imprescindível no desenvolvimento 

da aprendizagem. Todo o processo de mediação oferecido pelas tarefas, 

materiais e apoio dos pares e dos adultos envolvidos na cena levaram os 

alunos construírem seus saberes encorajando a autonomia. 
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CAPÍTULO 4  

PONDERAÇÕES FINAIS 

 

 “[...] o amanhã não é algo pré-dado, mas um desafio, um problema” (FREIRE, 

1996, p.75). Os desafios estiveram sempre presentes. Aprendemos a lidar com eles 

por meio de uma prática Inclusiva, com diferentes linguagens, explorada no contexto 

desta pesquisa. Proferiremos na sequência o desfecho desta pesquisa considerando 

alguns pontos do estudo que merecem ser enfatizados. Dessa forma teceremos um 

retrato do trabalho; o objeto de estudo - a Numeracia; as conquistas dos Cenários 

Inclusivos como mediador na construção dos saberes; o caráter transformador desta 

na vida da professora/pesquisadora e possibilidades para pesquisa futuras. 

 

4.1. SÍNTESE DA PESQUISA 

 

 Este estudo traz ponderações provenientes da pesquisa com crianças 

da Educação Infantil, matriculadas em uma turma inclusiva que tem alunos com 

Síndrome de Down (SD); Transtorno do Espectro Autista (TEA) e dificuldades 

de aprendizagem. Nossa intenção foi articular diferentes práticas e materiais 

diversos que explorassem as potencialidades dos alunos e oferecessem 

estímulos multissensoriais buscando incluir os alunos com desenvolvimento 

“tipicamente diferente” para que esses tivessem acesso ao mesmo conteúdo 

matemático que seus pares, neste caso a Numeracia.  

 Ao mesmo tempo que criávamos os Cenários Inclusivos os avaliávamos 

quanto sua eficiência com os aprendizes e realizávamos as alterações quando 

necessário. Inicialmente buscamos na teoria de Vygotsky (2007) os saberes 

necessários quanto a mediação, o brinquedo, instrumentos e signos e o lúdico.  

 O aporte teórico, a revisão da literatura e o período de observação em 

sala de aula dos prováveis alunos que participariam do estudo foram a base 

para começarmos o planejamento e a construção das atividades que fariam 

parte dos Cenários Inclusivos para Aprendizagem Matemática partindo do 



77 
 

pressuposto que todos têm potencial para aprender e se desenvolver, 

tornando-se mais autônomos nas práticas escolares. 

  Kanner e Asperger nos trouxe conhecimento sobre o mundo singular do 

autista, bem como Coll et al (2004). Smith (2008), também contribuiu com a 

nossa reflexão alertando que o TEA se entre crianças e na mesma criança 

conforme o tempo perpassa. González e. González (2007) nos forneceu o 

conhecimento introdutório sobre Síndrome de Down, e a partir daí contamos 

com outros teóricos acrescentando entendimento hora sobre o público 

escolhido, hora sobre o saber matemático a ser desenvolvido. 

 Ao pensarmos nos procedimentos metodológicos, optamos por organizar 

a pesquisa em Panos de Ação. Um desses planos deu espaço para a leitura do 

prontuário dos alunos que mostrou-se muito importante, pois neste momento 

verificamos que João Enrique foi diagnosticado como Deficiente Intelectual, 

quando seu perfil apontava para autismo conforme observação da professora 

que fazia parte do seu cotidiano escolar. Antes do término da pesquisa houve 

correção do documento entregue a escola que passou a figurar o laudo de 

TEA. 

  O período de observação dos alunos em sala de aula nos deu suporte 

para as constantes reflexões sobre a efetividade do trabalho. O estudo do 

Currículo do Município nos ofereceu elementos para alinharmos nossas 

atividades. Antes de elaborarmos as atividades. Antes de elaborarmos as 

atividades, e ferramentas da aplicação nos preocupamos em investigar as 

preferências dos aprendizes tentando atar as nossas atividades algo que 

motivasse a participação dos mesmos. 

 Passada a fase de interação com os dois Cenários Inclusivos produzidos 

para oportunizar a construção de saberes matemáticos, percebeu-se o grande 

potencial inclusivo desse tipo de abordagem bem como evidências 

comprovando a teoria de Vygotsky. O crescimento da interação entre os 

aprendizes e seus pares, bem como com a professora/pesquisadora, mostrou 

como a matemática pode ser um veículo de comunicação. A mediação revelou-

se essencial em nossos Cenários considerando o aprender com o outro 

(professores e colegas) e as ferramentas (brinquedos e brincadeiras). Desse 

modo os Cenários Inclusivos permitiram aos alunos serem autores de seus 
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conhecimentos, bem como recomenda Muniz(2014) em relação a proposta 

pedagógica para crianças em processos de alfabetização matemática. 

 Miguel -TEA, João Enrique – TEA e João Luiz – SD passaram por 

muitas conquistas, igualmente como os demais alunos. De modo singular cada 

participante desta pesquisa revelou suas dificuldades e habilidades que 

geraram novos saberes. As atividades desenvolvidas validaram a teoria por 

meio de práticas que ampliaram o entendimento sobre o conceito de número 

por intermédios dos Cenários Inclusivos de Aprendizagem Matemática, 

atestando sobre a importância do lúdico, da interação com o outro e da 

mediação para uma aprendizagem expressiva.  

 Os estímulos multissensoriais agregados aos Cenários Inclusivos l e ll 

foram de visível pertinência para as crianças da Educação Infantil com práticas 

contextualizadas por meio de brincadeiras tão relevante nessa etapa escolar. 

No decorrer de nossas ações notamos que o Cenário l favoreceu 

substancialmente a interação dos aprendizes da Educação Especial com o 

grupo, experienciando vivências plurais. Nesse Cenário a contagem, 

correspondência termo a termo; a relação palavra número e seu símbolo, a 

noção de cálculo foi bastante explorado tendo em conta que as atividades do 

gráfico de colunas; caminho do gráfico; painel numérico que integraram a rotina 

diária. Outra manifestação que este Cenário promoveu foi o sentimento de 

pertencimento ao grupo e estima que demonstravam uns pelos outros. 

 A práxis gerada com o Cenário ll conciliou mais estímulos 

multissensoriais, impulsionando a Numeracia. Os alunos ficaram ainda mais 

envolvidos com a nova proposta com múltiplas linguagens, as quais 

expandiram o repertório de movimentos. O Cenário ll possibilitou a criança 

perceber seu corpo no espaço por meio das interações e explorações durante 

as atividades compostas por gestos, mímicas, sons e música. As atividades de 

registro, a música, o varal da música; o teatro musical, apoiaram o processo de 

Numeracia nos aprendizes, mostrando que os Cenários Inclusivos para 

Aprendizagem Matemática foram efetivos no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

  



79 
 

4.2. A NUMERACIA 

 

 Estudos mostraram que a estimulação precoce, amplia as habilidades 

matemáticas de alunos na Educação Infantil, segundo Mendizábal et al (2017), 

se tornando mais relevante quando o público são aprendizes em risco de 

dificuldades de aprendizagem em matemática. Vygotsky destaca que: 

As formas de atividade intelectual típicas do adulto (pensamento 
conceitual) estão embrionariamente presentes no pensamento 
infantil: “o desenvolvimento dos processos, que finalmente resultam 
na formação de conceitos, começa na fase mais precoce da infância” 
(VYGOTSKY, 1987, p.50 apud REGO, 1995, p.79). 

 

 Percebemos diante dessas reflexões, quão importante foi abordarmos a 

Numeracia na Educação Infantil de forma lúdica em uma esfera convidativa e 

ao mesmo tempo desafiadora para os aprendizes. De acordo com Vygotsky o 

processo de formação de conceitos poderá atrasar ou mesmo não se 

completar impedindo que o educando atinja fases mais elevadas de raciocínio. 

Isso acontece caso o meio não ofereça estímulos, os desafiem e exija do aluno 

enfrentar situações diferenciadas daquela que Skovsmose (2009) chama de 

situação prototípica, melhor dizendo que seguem determinado padrão (REGO, 

1995). 

 Nossos Cenários possibilitaram aos aprendizes serem autores de suas 

aprendizagens mediante, a interação com o outro e com o meio fortalecendo a 

relação número – quantidade; número - palavra, ordenação; a recitação e a 

correspondência um a um. Rego (1995, p.79) esclarece que “o pensamento 

conceitual é uma conquista que depende não somente do esforço individual 

mais principalmente do contexto em que o indivíduo se insere”. Neste 

seguimento os Cenários conseguiram preencher algumas lacunas que se 

mostraram frágeis, assim a escola exerceu seu papel dando significado ao 

conhecimento, todavia mais valoroso é perceber o que não desabrochou 

(BERTONI, 2007). 

 Nesse sentido os espaços preparados para a promoção do conceito de 

números na Educação Infantil, se conectou com a literatura apontada em nosso 

trabalho contribuindo primordialmente para um ensino inclusivo considerando o 

público alvo da Educação Especial presentes nesta pesquisa e 
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concomitantemente por meio das observações percebíamos o que não tinha 

germinado e aprimorávamos nossos instrumentos. 

4.3. OS CENÁRIOS INCLUSIVOS 

 

 A ideia dos Cenários Inclusivos para Aprendizagem Matemática é similar 

a um espetáculo composto por atores coadjuvantes e protagonistas, o palco 

das apresentações, nesse caso o espaço escolar, o próprio Cenário, os 

bastidores dessa peça e o contexto no qual as aprendizagens devem 

acontecer. 

 Pensando desse modo o tema desse espetáculo foi a Numeracia, no 

entanto na apresentação desses diversos episódios muitas cenas tiveram 

destaque. A cooperação; interação entre os pares, respeito as diferenças; a 

mediação, a expressão corporal, o fazer matemático, a brincadeira, tudo 

favoreceu a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais, 

público alvo desta pesquisa. Os Cenários Inclusivo foram providos de 

atividades que instigavam o aprendiz a participar, segundo Consenza e Guerra 

(p.94, 2011), “Se não há desafios e o ambiente é muito confortável, não há 

estímulo para mudar para melhor” e acrescenta que o verdadeiro educador 

deve ter o propósito de ajudar o aprendiz, concebendo condições para que ele 

desenvolva suas capacidades. 

 A composição dos Cenários vislumbrou promover a Numeracia para que 

os aprendizes estruturassem o conceito de números, contudo apontou a 

possiblidades de trabalhar noções de cálculos, figuras geométricas, percurso, 

leitura e construção de tabelas e coleta de dados.  

 Por isso, os Cenários Inclusivos se revelaram propícios para o trabalho 

com a Numeracia ocasionando a ampliação do conceito de número pelos 

educandos, valorizando assim como Vygotsky propõe a ludicidade na 

Educação Infantil sabendo que todas as ideias elaboradas pelas crianças serão 

a base dos saberes matemáticos ao longo da trajetória escolar (SIQUEIRA, 

2007). 
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4.4. A PROFESSORA PESQUISADORA 

 

 Começo essa reflexão dizendo que faltarão palavras para descrever as 

inúmeras mudanças que ocorreram na visão da pessoa e da professora-

pesquisadora ao longo dessa pesquisa. Talvez consiga externar meus 

sentimentos fazendo uso de citações, trechos de músicas. Mesmo assim, isso 

só representaria um lado da estória que para se tornar completo mais vozes 

teriam que ser acrescentadas neste momento. 

  Posso dizer que - ousamos dar suporte as emoções dos aprendizes; 

contribuímos com a arte de pensar; tentamos educar timidamente para vida; 

contribuímos para o desenvolvimento da inteligência lógica da criança e nunca 

deixamos de acreditar, gotejamos esperança e digo: “São momentos que eu 

não esqueci” 17. Hoje entendo de maneira mais ampla a frase de Freire (1996, 

p. 29), [... ] “intervindo educo e me educo”. A pesquisa e a interação com os 

aprendizes me permitiu conhecer suas singularidades. Ao ensina-los eles 

também me ensinavam coisas sobre seu universo próprio, minhas leituras 

contribuíram tanto quanto os alunos para o enriquecimento do meu saber. 

  “Eu presto atenção no que eles dizem...mas eles não dizem nada”18, 

fico imaginando que já estive nessa posição que retrata o trecho da música, 

quantas vezes eu não disse nada para os alunos e quantos universos eu não 

conhecei. Refletindo sobre o antes e o depois da professora/pesquisadora fico 

feliz pelas mudanças qualitativas que ocorreram em minha prática. Tenho outra 

visão das pessoas, a imagem mudou, talvez eu tenha “trocado as lentes”, se 

troquei recebi a ajuda dessas crianças que transitaram em meu destino. 

“Ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma 

neutra” (FREIRE, 1996, p. 77). 

 “O sol nasce pra todos”19 , assim vejo que é possível contemplar os 

aprendizes se houver mudança de paradigma e pesquisa. Por que esperar – se 

podemos começar – tudo de novo – agora mesmo”20. Freire (1996) dizia que o 

ensinar exige pesquisa e apontava que mudar de paradigma não é fácil, porém 

                                                           
17

 Música: Emoções – Roberto Carlos 
18

 Música: Toda forma de poder – Engenheiros do Hawaii 
19

 Música: Quando o sol bater na janela do teu quarto - Legião Urbana 
20

 Música: Quando o sol bater na janela do teu quarto – Legião Urbana 
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necessário. Precisamos nos atrever a andar por caminhos diferentes, para 

encontrar situações diferentes, para fazer diferente, saindo da zona de conforto 

e conceber uma nova postura do educador  

 E por fim aprendi com o outro – todas as pessoas que contribuíram com 

esta pesquisa - alunos, professores, colegas e com o meio onde se efetivou. 

4.5. OPORTUNIDADES FUTURAS  

 De fato, a escola é o lugar mais eficiente para se combater atitudes 

discriminatórias (BRASIL, 2016) contribuindo para a transformação de uma 

sociedade para que se torne gradativamente mais inclusiva. “É caminhando, 

que se faz o caminho”21, nesse sentido tivemos o privilégio de andar pelos 

caminhos da inclusão e deixar uma pequena contribuição. As atividades dos 

Cenários Inclusivos podem e devem passear por outros endereços, por 

diversos outros caminhos, com novas interpretação e refinamentos em outras 

realidades. Percebemos o quanto essas atividades foram promissoras no 

campo da Numeracia influenciando a Aprendizagem Matemática dos 

educandos com desempenho cognitivo diferente.  

 Andar por caminhos inclusivos no espaço escolar nos ajuda a refletir e 

resignificar a prática pedagógica, criando e ousando na ação docente 

(D’AMBRÓSIO, LOPES, 2015). O gráfico de chamadas é uma ferramenta que 

pode ser refinada e difundida em várias etapas do Ensino Fundamental l e ll, a 

ideia do teatro musical para que os alunos interpretassem quantidades fazendo 

uso da linguagem corporal enfatizando o lúdico e a brincadeira que a nosso ver 

deve ser resgatado.  

 Quanto aos alunos serem capaz de aprender...isso nunca foi tensão e 

sim uma certeza, a grande inquietação da professora/pesquisadora foi pensar 

que o trabalho só seria bom se os aprendizes chegassem até um determinado 

nível de conhecimento em relação ao conteúdo em foco. A literatura contribuiu 

para mudar esse paradigma, aflorando na pesquisadora um olhar mais atento 

para as interações e os avanços individuais. A atividade com mãos de EVA 

proporcionou uma representação dos dedos das mãos instrumento usado 

desde os primeiros tempos pelos povos antigos.  

                                                           
21

 Música: Enquanto houver sol - Titãs 
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 Oferecer boas oportunidades de aprendizagem ao indivíduo foi algo que 

Vergnaud (2009) nos alertou ser essencial para que os aprendizes possam 

progredir e aprender 

 Como oportunidades futuras gostaríamos de colaborar para uma 

matemática mais significativa compartilhando outros Cenários Inclusivos para 

Aprendizagem Matemática destinados à Educação Infantil. Nessa direção 

continuamos trabalhando com algumas atividades que surgiram, mas que não 

foram agregadas a Cenários Inclusivos como o Varal dos Números; O Painel 

das Quantidades e estratégias de ensino como o rodízio de mesas com 

brinquedos; Jogo da Memória quantidade e símbolos; mesa da sorte, 

calendário e outras (ver apêndice C). Nossa expectativa é que a matemática 

seja cada vez mais inclusiva, divertida e atraente especialmente para a criança 

da Educação Infantil. Percebemos ainda que nosso trabalho está e harmonia 

com o pensamento de Consenza e Guerra (2011), que ressalta ser importante 

e útil usufruir de mais de um canal sensorial, isto é, além do texto e o 

processamento verbal, o processamento auditivo, tátil, visual ou mesmo o 

olfato e a gustação e cita o uso de figuras, imagens de vídeos, música, práticas 

que envolvam o corpo entre outras. 

  Nessa situação, “ é importante criar oportunidades em que o mesmo 

assunto possa ser examinado mais de uma vez e em diferentes contextos” 

(CONSENZA, GUERRA, p. 73, 2011) e compondo com a teoria de Vygotsky os 

autores sinalizam sobre a importância da interação do indivíduo com o 

ambiente. As lacunas de aprendizagem podem estar associadas aos espaços 

onde elas ocorrem e não só ao indivíduo, então parece que nem todo déficit de 

aprendizagem está relacionado com algum problema de desenvolvimento do 

aprendiz. 

 Acreditamos que se a criança tiver prazer em aprender e lidar com as 

representações dos objetos matemáticos, se transformará em jovem confiante 

de que não há desafios matemáticos que não possam ser superados. 

 Temos percebido que o espaço escolar tem evoluído para que o sistema 

de ensino transcenda velhas práticas que comprometem o desempenho e a 

criatividade dos alunos. As novas práticas que emergem desse movimento 

certamente irão ao encontro de uma sociedade desejável, justa e inclusiva. 
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ANEXOS I – BASE COMUM CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE 
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ANEXO II -  MÚSICA: OS NÚMEROS 

Xuxa22 

 

Número um; número um 
Vamos começar assim  
Faz tum tum tata 
Faz tata tum tum 
É mais falta alguém aqui 
Hahihahi 
 
Número 2, número 2 
Ele vem depois do 1 
Faz tum tum tata 
Faz tata tum tum 
É mais falta alguém aqui 
Hahihahi 
 
Número 3, número 3 
Ele vem depois do 2 
Faz tum tum tata 
Faz tata tum tum 
É mais falta alguém aqui 
Hahihahi 
 
Número 4, número 4 
Ele vem depois do 3 
Faz tum tum tata 
Faz tata tum tum 
É mais falta alguém aqui 
Hahihahi 
 
Número 5, número 5 
Ele vem depois do 4 
Faz tum tum tata 
Faz tata tum tum 
Já é hora de partir 
hahihahi 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA ACADÊMICA 

 

 

 

 



96 
 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

APÊNDICE B - MÚSICA: PATINHOS
23 

 

1 patinho nadando na lagoa 
Ele fala: 
-Ai que água boa! 
Ele bate as asas, 
Xepe! Xepe! Xepe! 
Ele abre o bico, 
Quac! Quac! Quac! 
Ele fala grosso 
Ai que água boa  
 

2 patinhos nadando na lagoa 
Ele fala:  
-Ai que água boa! 
Ele bate as asas, 
Xepe! Xepe! Xepe! 
Ele abre o bico, 
Quac! Quac! Quac! 
Ele fala fino 
Ai que água boa (entonação fina) 
 

3 patinhos nadando na lagoa 
Ele fala: 
-Ai que água boa! 
Ele bate as asas, 
Xepe! Xepe! Xepe! 
Ele abre o bico, 
Quac! Quac! Quac! 
Ele fala grosso 
Ai que água boa (entonação- grossa) 
 

4 patinhos nadando na lagoa 
Ele fala: 
-Ai que água boa! 
Ele bate as asas, 
Xepe! Xepe! Xepe! 
Ele abre o bico, 
Quac! Quac! Quac! 
Ele fala alto 
Ai que água boa (entonação- alto) 
 

5 patinhos nadando na lagoa 
Ele fala: 
-Ai que água boa! 
Ele bate as asas, 
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Xepe! Xepe! Xepe! 
Ele abre o bico, 
Quac! Quac! Quac! 
Ele fala baixo 
Ai que água boa (entonação- baixo) 
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APÊNDICE C – ATIVIDADES: OPORTUNIDADES FUTURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18: PAINEL DAS QUANTIDADES 

 

FONTE: ACERVO DA PESQUISA 
24
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 Atividade associada a música: Os Números – Anexo ll 

FONTE: ACERVO DA PESQUISA 

FIGURA: 17: VARAL DOS NÚMEROS 
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FIGURA 19: JOGO DA MEMÓRIA 

 

ACERVO DA PESQUISA  

 

 

 

 

FIGURA 20: MESA DA SORTE 

 

ACERVO DA PESQUISA
25
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 Atividade associada ao jogo de dados utilizados no caminho do gráfico 
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FONTE: ACERVO DA PESQUISA  

FIGURA 21: RODÍZIO DE MESAS - BRINQUEDOS 

FIGURA 22: CALENDÁRIO 

FONTE: ACERVO DA PESQUISA 
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