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O artigo tem como objetivo levantar indicativos de superação relacionados à prática 
docente, voltada para a construção do conceito de número, em um contexto inclusivo. 
Neste contexto a pesquisa, baseada na perspectiva histórico-cultural, tinha como objetivo 
geral: analisar os processos de ressignificação da prática pedagógica durante os processos 
de ensino e aprendizagem do conceito de número na perspectiva inclusiva. Na abordagem 
qualitativa fundamentada na análise construtivo-interpretativa, foi realizado um estudo de 
caso de um aluno com quadro de paralisia cerebral do tipo tetraplegia mista, incluído em 
turma regular de ensino. Após as análises dos dados pode-se inferir que a base da 
ressignificação da prática pedagógica está atrelada a concepção de sujeito, de 
aprendizagem e da matemática. E ao serem criados códigos como uma das estratégias 
pedagógicas para favorecer a expressão do pensamento do aluno, surgiu a necessidade de 
se refletir sobre o diálogo intencional e provocador no sentido de dar oportunidades ao 
sujeito de agir, de pensar e de (re)elaborar os conceitos em questão. 
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conceito de número, códigos, intervenção consciente  
 

Introdução 

 

A partir de três premissas: na de Muniz (2006), que existe em cada criança um ser 

matemático pronto a lançar-se na grande aventura da matematização, na concepção de Fávero 

(2005) de que a interação do mundo adulto com a criança com necessidades educacionais 

especiais vai depender de como ela é vista, e, na utopia necessária para mover o educador na 

ressignificação de sua práxis, como acredita D’Ambrósio (2007), e, em consonância com a 

perspectiva inclusiva, de educação para TODOS, surgiu o desejo de entender como se configura no 

contexto escolar o ensino da matemática nesta perspectiva, sabendo que todas as escolas públicas 

do Distrito Federal já fazem parte desta política. 

Atualmente, quando se trata da perspectiva inclusiva na área educacional, geralmente, se 

mostra restrita à inserção de alunos com necessidades educacionais especiais (NEE) em turmas 

regulares de ensino. Mas, sabe-se que a inclusão não se restringe a este único aspecto. Esta 

perspectiva tem um sentido mais amplo. Ela é voltada para a inserção de todos os alunos, na escola, 

independente de sua origem socioeconômica ou cultural, deficiência, talento, raça e gênero. 

Entretanto, ainda existem lacunas referentes à inclusão dos alunos com necessidades 

educacionais especiais na escola, principalmente, quando se refere aos processos de ensino e 

aprendizagem. Neste caso, mais especificamente, o ensino e aprendizagem dos conceitos 

matemáticos. 



O ensino da Matemática e a modalidade de Ensino Especial embora pareçam duas 

vertentes antagônicas, vêm ocupando, atualmente, um único espaço, geralmente, constituído como 

um espaço de exclusão. Pretende-se, então, compreender as lacunas constituídas, historicamente, 

entre eles.  

A constatação sobre as citadas lacunas, referentes aos processos de ensino e aprendizagem 

dos alunos com NEE incluídos em turma regular de ensino, pode ser constatada a partir dos estudos 

de Leão, Garcia, Yoshiura et al (2006), sobre a inclusão do aluno com dismotria cerebral 

ontogenética. Após análises das práticas pedagógicas referentes à inclusão do aluno com paralisia 

cerebral, em turma regular de ensino, ficou evidenciado que o processo de inclusão respondeu até 

certo grau as necessidades físicas, entretanto, não contemplava a especificidade curricular e de 

aprendizagem. 

Neste contexto, o que se tem feito para, de fato, gerar mudanças qualitativas na construção 

de competências matemáticas para os alunos com NEE de tal forma que estes possam julgar e 

tomar decisões a partir de situações-problema do cotidiano que requerem a quantificação de 

quantidades contínuas (o que se mede) e/ou discretas (o que se conta) com ou sem a necessidade da 

contagem. O exemplo abaixo reforça com clareza a questão: 

 

“A pesquisadora estava em uma escola pública de séries iniciais, observando 

um grupo de alunos de Classe Especial realizar alguns jogos matemáticos, 

quando foi questionada pela coordenadora pedagógica sobre o motivo da 

escolha pelo mestrado em Educação Matemática, se a sua área de atuação era no 

ensino especial. ‘___Matemática não tem nada “a ver” com o ensino especial!’ 

(trecho de uma conversa da pesquisadora com uma coordenadora pedagógica. 

Brasília – Brasil , 2008)” 

 

A colocação foi muito incisiva, ou seja, na concepção da professora, não se deve misturar 

as duas coisas. Neste contexto, o ensino especial seria para o senso comum, sinônimo de menos, de 

inferioridade, de incapacidade, e, a matemática, uma ciência, sinônimo de inteligência.  

Historicamente, a Educação Especial e a Matemática refletem esta postura, respaldadas na 

dualidade da capacidade e da incapacidade, assim como do inteligente e do deficiente. Portanto, 

reconhecer no senso comum a Matemática como uma ciência superior, e que a deficiência é uma 

característica da “anormalidade”, não contribui para uma ação reflexiva, significativa e 

transformadora. 

Segundo Mitller (2003, p.24), “o que acontece na escola é um reflexo da sociedade em que 

elas funcionam”. Neste sentido, a sociedade em que a escola funciona apresenta uma realidade 



excludente, afastou-se a compreensão de sujeito histórico-cultural, atribuindo, as pessoas 

“deficientes”, estigmas e rótulos estabelecidos pela própria sociedade. Sobre o assunto Mantoan 

(2006) afirma que os sistemas escolares estão organizados de maneira onde se permite a divisão de 

atendimentos de alunos “normais” e “deficientes”, das modalidades de ensino em regular e 

especial, de professores em especialistas em diversas áreas, principalmente, nas áreas onde o foco 

são manifestações das diferenças. A dinâmica educacional baseada na perspectiva da inclusão 

exige a extinção de atitudes excludentes e envolve, conforme Mitller (2003, p. 25), “um processo 

de reforma e de reestruturação das escolas como um todo, com o objetivo de assegurar que todos os 

alunos possam ter acesso a todas as gamas de oportunidades educacionais e sociais oferecidas pela 

escola.” 

Em contradição ao trecho descrito anteriormente, sobre a dicotomia entre Ensino Especial e 

Matemática, e pensando em assegurar o acesso referido por Mitller, apresentam-se três pesquisas, 

cujos objetos estão relacionados à aquisição dos conceitos matemáticos, por alunos considerados 

socialmente com necessidades educacionais especiais. A primeira pesquisa foi desenvolvida por 

Pimenta (2003) sobre a aquisição dos conceitos matemáticos nos adultos surdos. Ficou evidente o 

desenvolvimento da prática pedagógica dos professores centrada na suposta limitação da surdez, 

onde a matemática representa um problema, e não um instrumento de desenvolvimento do sujeito 

que é surdo. A numerização é colocada em segundo plano, e a alfabetização destes sujeitos se 

restringe a uma questão de ler, escrever e aprender a oralizar. O estudo do português foi 

considerado um fator limitante para o surdo na resolução de problemas matemáticos, mas a 

pesquisa mostra que a utilização, com proficiência do professor, da Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) como instrumento semiótico, é fator determinante para que o surdo em LIBRAS consiga 

lidar com a lógica do sistema numérico. 

Vieira (2002), especificamente com um sujeito com Síndrome de Down, e Bonfim (2005) 

realizaram pesquisas sobre a aquisição do conceito de número com sujeitos deficientes mentais. 

Estes estudos mostram que a concepção do ensino da matemática está relacionada a questões de 

habilidades numéricas e operacionais por meio de regras e memorização através de treinos, em 

detrimento da lógica estrutural que a compõe. Quando foram submetidos a estes sujeitos os 

processos de intervenções propostos por Fávero (apud Vieira, 2002 p. 133), compostos por 

avaliação de competências e habilidades, por sistematização das atividades, baseadas nas 

competências conceituais identificadas no sujeito, e não no treino, e por uma análise minuciosa das 

atividades e dos significados das ações em relação às aquisições de estruturas conceituais, 

percebeu-se que os alunos não só desenvolveram o conceito de número, mas também a 

competência para operá-los. 



Pimenta (2003), Vieira (2002) e Bonfim (2005) evidenciam que é possível favorecer a 

construção de competências matemáticas, desde que oportunizem ao sujeito agir, elaborar e 

reconstruir sobre os conceitos matemáticos. Tantos os alunos ditos “normais”, como aqueles com 

necessidades educacionais especiais, são capazes de construir conceitos matemáticos, desde que 

haja a contextualização dos fatos numéricos, desde que estes conceitos façam sentido na sua vida 

cotidiana, e desde que exista uma relação dialética entre os conceitos cotidianos e científicos. 

Outra questão, que ainda paralisa a atuação do professor, é o discurso subjetivo coletivo 

sobre a capacidade de abstração dos alunos com necessidades educacionais especiais (NEE), que 

muitas vezes justifica uma prática pedagógica baseada no treino. 

Em consonância com a afirmação acima, Vieira (2003) preocupou-se com o treinamento 

escolar, ao ponto de colocar o sujeito em posição passiva mediante a aprendizagem, dando à escola 

a responsabilidade de propiciar o desenvolvimento criativo ao sujeito deficiente mental, não 

simplificando atividades tal como “siga o modelo”, o que, supostamente, tiraria a oportunidade de 

desenvolver estratégias, impedindo o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático do 

sujeito. Ao mesmo tempo acredita que a deficiência mental limita um pouco a criatividade pela sua 

dificuldade em abstrair, apesar do seu sujeito de pesquisa demonstrar indícios de desenvolvimento 

metacognitivo, ou seja, refletir sobre o seu próprio processo de pensamento: pensar sobre o seu 

pensar. 

Esta afirmação vem em desencontro com a perspectiva de Vigotski (1997), ao afirmar que, 

em se tratando de criatividade e deficiência uma criança mentalmente atrasada, quando ela domina 

as quatro operações da aritmética, confirma um processo muito mais criativo que uma criança 

normal, pois se trata de uma dificuldade e de uma tarefa que demanda a superação de obstáculos, 

tendo como base os processos de pensamento para a resolução dos problemas. 

Nas três pesquisas, os autores concluem sobre a capacidade destes alunos em aprenderem 

de fato conceitos matemáticos a partir da intervenção consciente do professor, que acredita na 

capacidade do aluno em desenvolver e utilizar a mediação simbólica dos conceitos matemáticos, 

para proporcionar o desenvolvimento das funções psíquicas superiores, e analisa, reflete e reelabora 

suas ações pedagógicas na relação com o aluno. 

Estas pesquisas mostram e desmistificam a suposta dificuldade de aprendizagem da 

matemática pelos alunos considerados com NEE, e apontam, também, que as práticas pedagógicas 

ainda estão centradas na limitação da deficiência, pautadas no treino e na memorização de regras. 

Primeiro é necessário aprender a ler e a escrever alfabeticamente, para depois ensinar matemática, 

como é o caso da pesquisa de Pimenta (2003), sendo, neste particular, necessárias intervenções 

conscientes do docente, partindo da análise das atividades e das ações dos alunos para proporcionar 

a construção de competências, neste caso, conceitos matemáticos.  



Percebe-se que as três pesquisas discutidas neste artigo, foram realizadas em um espaço 

psicopedagógico, onde os sujeitos foram observados fora do contexto da sala de aula. Entretanto, 

para além das importantes contribuições deixadas, precisamos incluir o espaço da sala de aula onde 

realmente estão estabelecidas ações em sua dimensão psicossocial.  

Ou seja, segundo Tacca (2005) é na relação que se institui as possibilidades de ação, e o 

espaço da sala de aula e todas as relações que se estabelecem neste espaço, transformam-se em 

espaços particulares de desenvolvimento do sujeito. Como também, as exigências sociais e 

individuais para solucionar reais demandas criam conflitos e empurram para novas soluções, “a 

natureza dos problemas colocados, pelos sujeitos ou pela sociedade, exige a utilização e o 

desenvolvimento de novas funções psicológicas que até então não haviam sido inauguradas 

(p.215).” 

Pesquisa 

 

Neste contexto a pesquisa de cunho qualitativo, baseada na perspectiva histórico-cultural, 

teve como objetivo geral, analisar os processos de ressignificação da prática pedagógica durante os 

processos de ensino e aprendizagem do conceito de número na perspectiva inclusiva.  

A pesquisa ocorreu em uma Escola Classe Pública do Distrito Federal. A escola fazia parte 

da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, atendia alunos do 

segundo ao quinto ano (2º ao 5º) de escolaridade do ensino fundamental, com o suporte do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), denominado na Secretaria de Educação do Distrito 

Federal, como Sala de Recursos, e participava do projeto de Re-educação Matemática1 em parceria 

com a Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. 

Devido à amplitude do universo de alunos com necessidades educacionais especiais 

considerados pela legislação e pela Secretaria de Educação do DF a investigação foi orientada para 

a prática pedagógica docente destinada a alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem ou 

limitações no processo de desenvolvimento dificultando o acompanhamento das atividades 

curriculares, especificamente da matemática, vinculadas a condições, disfunções, limitações ou 

deficiências, de acordo com o item I do Artigo 5º,da Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11/09/2001.  

                                                           
1
  O projeto “Mediação do conhecimento matemático: Re-educação Matemática” é um projeto de pesquisa-

ação contínua da FE-UnB, orientado em função da resolução de problemas relativos ao quadro de situação 

de dificuldade na aprendizagem matemática, nas séries iniciais, e com objetivos de transformação dessa 

realidade. Para tanto, tem buscado a cooperação e interação entre pesquisadores e membros da escola, 

visando a mudanças no processo de intervenção didática realizada pelos professores (SAKAY, 2008, p.129) 



Os sujeitos da pesquisa foram o professor regente, o professor da sala de recursos em 

relação com o aluno, com paralisia do tipo tetraplegia mista2, incluído em turma regular de ensino, 

3° ano de escolaridade (antiga segunda série).  

O aluno Bruno3 era alegre e muito participativo. Sua forma de comunicação era 

estabelecida através do olhar, da expressão do rosto, dos gestos com a cabeça e de alguns sons, 

como: ANN e UMM. 

Duas questões suscitaram a escolha deste aluno. Primeiro que a forma de comunicação 

estabelecida com os professores e alunos era uma rica fonte de informação para identificar a 

relação ensino-aprendizagem constituída neste ambiente. E a segunda foi a relação do aluno com a 

construção do conceito de número, já iniciada no contexto escolar, fato que levou sua mãe 

questionar a professora regente do 2º ano do ano letivo de 2008, sobre o motivo de seu filho piscar 

os olhos cada vez que ouvia um número durante uma história infantil. Frente a esta atitude, a 

professora regente respondeu que o aluno estava simplesmente contando. 

Portanto, foram estabelecidas situações interativas com o aluno, com pares de alunos, com 

o professor regente, com o professor da sala de recursos, durante o primeiro semestre letivo, com 

foco nas situações de aprendizagem matemática 

Em consonância com o exposto foi realizado um estudo de caso tendo como referência a 

análise construtivo-interpretativa proposta por González Rey (2002) e como sujeitos da pesquisa: o 

professor regente, o professor da sala de recursos em relação com o aluno com paralisia cerebral do 

tipo tetraplegia mista incluído em turma regular de ensino, 3° ano de escolaridade (antiga segunda 

série). 

Foram desenvolvidas observações e atividades em sala de aula, observações na Sala de 

Recursos, participações de reuniões compostas por professor regente, professores da Sala de 

Recursos, família e profissionais especializados, participação nas coordenações pedagógicas 

individuais e coletivas, e nos momentos de estudo propostos pelo projeto Re-educação Matemática, 

e entrevistas semi-estruturada com a professora regente. Estas atividades foram registradas no 

caderno de campo e gravadas em áudio e vídeo. 

Reflexões sobre uma intervenção consciente 

 

                                                           
2
 
2
 A Tetraplegia caracteriza-se pela alteração de movimento nos quatro membros, o tronco e o pescoço. Está 

relacionada com lesão severa e difusa do córtex cerebral e o prognóstico, na maioria dos casos é bastante 

restrito. Os chamados tipos mistos de paralisia cerebral implicam uma combinação de duas características, 

como por exemplo: espasticidade e distonia, associado a lesões piramidais a extra-piramidais. (BRAGA, 

1995) 

3
 Nome fictício 



Após as análises dos dados foram delineadas categorias representativas sobre a concepção 

docente, a prática pedagógica e sobre os indicativos que revelam tentativas de superação desta 

prática, para possibilitar espaços significativos de aprendizagem sobre a construção conceitual de 

número do aluno com NEE, inserido em turma regular de ensino. 

Percebeu-se que os processos de ressignificação da prática pedagógica foram possíveis, 

primeiramente, porque a docente baseada na concepção de aprendizagem, pautada na crença, de 

que Todos aprendem, de que a aprendizagem acontece na relação com o “Outro” e que a 

matemática é viva, ou seja, está diretamente relacionada com o mundo vivido. 

Neste contexto a professora regente respeitou as peculiaridades do aluno Bruno impostas 

pela deficiência e, principalmente, as peculiaridades de seu desenvolvimento, entendendo que a 

aprendizagem precede ao desenvolvimento e que a aprendizagem está vinculada à relação com o 

Outro mais competente no espaço configurado a partir do momento em que se cria a zona de 

desenvolvimento proximal. 

A professora regente baseada na sua concepção que Todos aprendem se viu mediante uma 

demanda que a empurrou a procurar novas soluções. E a partir do momento que percebeu que o 

aluno tinha compreendido a relação existente entre o gesto e significado, ou seja, entre signo e 

significado foi inaugurada uma nova relação entre ensino e aprendizagem, e, entre o aluno e o 

grupo. Eles se abrem para o diálogo e para a ressignificação de gestos, denominados códigos, que 

seriam o elo entre o Bruno e a professora em prol da aprendizagem dos conceitos matemáticos, mas 

especificamente da construção de número. 

Códigos foram criados. “Esticar os olhos” era representativo da contagem um a um, 

“esticar o corpo” equivalia a representação da dezena, “esticar o corpo e as pernas” representava a 

centena e “esticar o corpo, as pernas e os braços” representava a unidade de milhar. Para indicar 

durante a contagem que havia formado uma dezena Bruno virava a cabeça para um lado. Todos 

estes foram validados e institucionalizados por toda a turma. 

Durante as análises perceberam-se nos discursos, a importância e a necessidade de se 

identificar os conhecimentos construídos pelo Bruno, relativos à construção do conceito de número. 

Porém algumas reflexões mostraram indicativos de que havia alguns obstáculos e dificuldades para 

identificar esta aprendizagem, e, que de certa forma estavam na maneira de como era estabelecido a 

comunicação entre eles (professores, pesquisadora e pares) e o Bruno, lembrando que esta 

comunicação fora um processo de construção coletiva. 

Como foi visto, Bruno conta “oralmente”, ele “estica os olhos” durante a sua contagem e, 

durante a contagem de outra pessoa, então, ele apóia e utiliza desta compreensão em dois recursos 

semióticos, na fala (entendendo que ele compreende, interpreta e se expressa apoiado neste código 



representado, oralmente, pelos professores, colegas, pesquisadora...) e nos códigos criados entre ele 

e a professora, reconhecidos, significados e validados no seu contexto social. 

 A professora regente já entendia que deveria formular questões que pudessem ser 

respondidas com sim ou não, mas como fazer para ajudar no processo de construção conceitual? 

Apesar da criação de códigos como uma das formas de comunicação para estreitar a 

relação ensino e aprendizagem do número, ainda, ocorriam em sala de aula ações pedagógicas que 

estavam vinculadas a uma postura passiva, onde o aluno ouvia a questão formulada pelo professor, 

como também ouvia a resposta dada sobre a pergunta pelo próprio professor. 

 Após as análises desses diálogos foram levantados alguns indicativos da estrutura desses 

que não proporcionavam a identificação e análise dos avanços conceituais do número, e, de alguns 

indicativos de estrutura de um diálogo que começaram a garantir a expressão do pensamento de 

Bruno possibilitando avanços, tanto para a construção conceitual do próprio Bruno, relativo aos 

processos de construção do número, como para o favorecimento, ao professor, para a identificação 

destes avanços. 

 O diálogo pautado nesta estrutura: “o professor pergunta e o próprio professor responde”, 

ou “o colega pergunta e logo responde a sua própria pergunta”, não permitia ao Bruno um espaço 

para pensar sobre o assunto. Ele não participava da atividade de forma ativa, a sua única 

participação era a de observador.  

Como também, Bruno não participava de forma ativa quando a pergunta era feita e não se 

abria o espaço para o Bruno responder, ou então, quando na pergunta já vinha embutida a resposta. 

 Por exemplo, na atividade do Jogo da Adição, a professora regente tinha a intenção que o 

Bruno compreendesse o conceito de igualdade, ou seja, Iza4 e Bruno tinham a mesma quantidade 

de palitos de picolé, mas a professora Gabriela perguntou e respondeu a própria pergunta: 

 

A professora: “Quem tem mais palitos?” 

A professora, olha a quantidade de palitos da Iza e diz: “A Iza tem 4.” Conta: 

“1,2,3,4!” , apontando cada palito e continua:  

A professora: “O Bruno tem 1,2,3,4. Empatou ! Olha só, vou botar em cima do 

palito. Vamos ver quem tem mais aqui, óh! Tem a mesma quantidade olha só! 

Vou botar em cima assim.óh!” (degravação em áudio e anotações caderno de 

campo, 06/04/2009) 

 

 A resposta embutida na pergunta, também não proporciona ao Bruno o avanço no processo 

de construção de número. Seu colega José, tentava ajudá-lo a organizar as cédulas referentes ao 

                                                           
4
 Nome fictício de uma colega da sala de aula. 



Sistema Monetário Brasileiro, ou seja, Bruno deveria organizar as notas do seu dinheirinho, em 

ordem crescente. José5 segurava as notas de Bruno disse a ele: 

 

José: Bruno, ééééé: 1,2,5? (áudio e caderno de campo, 04/05/2009) 

 

Outra questão, discutida sobre este efetivo diálogo, visando à identificação dos conceitos 

construídos pelo Bruno, se deu em virtude da ênfase dada, a uma das alternativas de respostas, 

durante a fala do professor, do aluno, da pesquisadora, enfim, de quem estivesse conduzindo a 

atividade, interagindo e participando deste diálogo. 

Professora regente: “Ah! Até pelo jeito da gente em dar a resposta, por 

exemplo: 25 e 23.” 

Pesquisadora: “É o vinte e cinco ou o vinte e trÊÊSSS!” (degravação de vídeo, 

05/06/2009) 

 

 Outra característica que complementaria a questão sobre a ênfase dada a uma das 

alternativas de resposta seria a pausa. Ou seja, quando a professora regente, ou quem estivesse 

participando do diálogo, mostrava as alternativas de respostas, e ao falar a resposta correta parava, 

fazia uma pausa e aguardava a resposta do Bruno. 

 Bruno teria que identificar durante a contagem oral, feita pela monitora Vânia, o momento 

que estavam sendo formadas as dezenas.  

 

Vânia: “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10! (Pausa) É para amarrar? Se for para amarrar 

olha para a tia Gabriela.”  

Bruno olha para a professora. 

Vânia: “Isso!” (áudio e caderno de campo, 29/04/2009) 

 

 A partir do momento que a professora regente começou a pensar nas características desse 

diálogo, onde ainda prevaleciam às características descritas anteriormente, e, principalmente, na 

necessidade de identificar neste diálogo os possíveis avanços no conceito de número do Bruno, 

começaram a serem estabelecidos outra forma de diálogo, que tinha a intenção de privilegiar a 

expressão do pensamento do Bruno. Este diálogo se configurava em duas vertentes, a primeira seria 

mostrar para o Bruno que era ele quem dava as respostas, ele era o dono do seu pensamento e que o 

seu modo de pensar era respeitado, portanto aceito, e a segunda, que a partir das suas respostas ele 
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expressaria o seu conhecimento de mundo, neste caso, que é o enfoque da pesquisa, sobre as 

construções conceituais pertinentes ao processo de construção conceitual de número. 

 No trecho abaixo, pode-se perceber as duas vertentes, a valorização da forma de pensar do 

Bruno e, a partir da identificação do seu pensamento, a intervenção é realizada em prol do avanço 

conceitual. Bruno tinha que dizer se o número escrito na atividade era o número três. 

A professora mostra o número três, escrito e ampliado, por ela, no verso da 

atividade e pergunta: 

A professora: Número 3? 

Bruno sinaliza que sim, esticando os olhos, e olha para ela. 

A professora: É o número 3? 

Bruno sinaliza que sim, esticando os olhos. 

A professora: É? Não sei, é você que está falando? É o número 3? 

Bruno sinaliza que não, balançando a cabeça de um lado para o outro. 

A professora: É o três sim! 

(Eles sorriem.) 

A professora: Então, você tem que prestar atenção. 

(Ela mostra como é o traçado do número 3 passando o seu dedo por cima do 

número escrito no verso da atividade e fala o caminho que dedo faz durante o 

percurso) (degravação em vídeo, 09/07/2009) 

 

A forma de conduzir o diálogo para garantir a expressão do pensamento do Bruno, 

também, foi repensada pela professora da Sala de Recursos, quando se propôs a ajudar a concluir 

uma atividade, já iniciada pela professora regente. 

 A professora da Sala de Recursos percebeu que a quantidade de opções de escolha, para o 

Bruno identificar a resposta correta, dependeria da situação proposta e das respostas dadas por ele. 

Ou seja, segundo Vergnaud, localmente validadas (apud, MUNIZ, 2009). 

Na atividade para relacionar cinco números às quantidades de animais correspondentes, foi 

percebido que as cinco opções estavam dificultando a resposta de Bruno. A professora da Sala de 

Recursos concluiu: 

 

Professora da Sala de Recursos: A gente tem que gradualmente aumentando a 

dificuldade, a gente sempre põe duas opções, depois a gente passa para três, 

depois a gente vai aumentando a dificuldade. (degravação de vídeo, 05/08/2009) 

 

Então, as quantidades de opções, para o Bruno identificar a resposta correta, dependeria da 

situação proposta na atividade, como também das suas respostas durante a atividade. Outra questão 

importante se refere ao como perguntar. Vergnaud (2009) que é preciso requerer uma atenção 



maior ao conteúdo dos diálogos, que deixe ao outro a responsabilidade de reconstruir o sentido dos 

enunciados partindo da informação contida explicitamente e da situação que gerou a enunciação. O 

mesmo autor conclui  

 

que a apropriação de uma cultura por um indivíduo depende necessariamente de 

sua própria atividade, o que compreende seu próprio trabalho de construção ou 

reconstrução dos conceitos constitutivos dessa cultura. Ela depende também 

fortemente da ajuda que ele recebe do meio em que está inserido e, portanto, da 

qualidade das mediações de que ele se beneficia (VERGNAUD, 2009, p.34) 

 

Em consonância com a afirmação acima, a professora da Sala de Recursos para ter a 

certeza se Bruno identificava a quantidade quatro, diante da situação-problema sobre quantos ovos, 

ao todo, colocariam duas minhocas, sabendo que cada uma colocava dois ovos, pregou, em uma 

fita adesiva, três ovinhos de cartolina e disse ao Bruno: 

 

Professora da Sala de Recursos: “Veja, tem quatro ovinhos aqui?” 

Ela espera o Bruno contar. 

Bruno esticou os olhos três vezes e sinalizou que não. 

A professora da Sala de Recursos pregou mais um ovinho. 

Professora da Sala de Recursos: “Veja se tem quatro agora?” 

Bruno sinaliza que sim e sorri. (degravação de vídeo, 05/08/2009) 

 

 Esta situação, também pode ser identificada no trecho descrito abaixo, onde Bruno deveria 

responder que dez era o total de ovos das cinco minhocas juntas, sabendo que cada uma colocava 

dois ovos. Neste episódio Bruno participou da contagem feita oralmente pela professora da Sala de 

Recursos, contou com o apoio oral, da pesquisadora, a partir da quantidade seis e contou sozinho 

sem a participação oral da professora e da pesquisadora. Ambas, acompanhavam a contagem 

mentalmente tentando identificar e validar o raciocínio de Bruno. 

 

Pesquisadora: Quantos ovinhos têm aqui ao todo? 

Professora da Sala de Recursos: Vamos juntar tudo? Vamos juntar tudo? Colocar 

tudo juntinho? 

Professora da Sala de Recursos: Juntando tudo, deu quanto? 

Pesquisadora: Faz com o seu corpo! 

Professora Rosa: Deu quanto? 

A professora Rosa e a pesquisadora ficaram em silêncio. 



Bruno: “esticou os olhos.”, “esticou os olhos.”, “esticou os olhos.”, “esticou os 

olhos.”, “esticou os olhos.”, “esticou os olhos.”, “esticou os olhos.”, “esticou os 

olhos.”, “esticou os olhos.”, “esticou os olhos.” e sorri. 

A pesquisadora: Certinho! (risos) Eu contei Rosa! Dez! 

Bruno sorriu. 

 

Considerações finais 

 

Neste contexto, observar-se a importância de proporcionar ao aluno um diálogo que 

valorizasse as suas respostas, que validasse os seus códigos e que garantisse o tempo necessário 

para dar a sua resposta. Ou seja, o diálogo entre professor e aluno, com vistas ao favorecimento à 

aprendizagem, precisa ser intencional e provocadora no sentido de dar oportunidades ao sujeito de 

agir, de pensar e de (re)elaborar os conceitos em questão. Vergnaud (2009) sustenta esta afirmativa 

quando diz que didática é provocação, “não há outra escolha possível a não ser confrontar os 

aprendizes às situações compartilhando o melhor possível as propriedades das situações práticas e 

teóricas (p.19).” 

Ao analisar o processo de ensino e aprendizagem a partir da prática pedagógica da 

professora regente e, ao se deparar com o avanço na comunicação a partir dos códigos criados para 

representar o sistema de numeração decimal, pode-se concluir que esta prática já se configurou de 

forma qualitativa. 

A diferença é sutil, muitas vezes imperceptível quando analisado de forma macro, pois é 

visível que o Bruno utiliza os códigos “esticar os olhos” para representar a unidade, “esticar o 

corpo” para representar a dezena, “esticar o corpo e levantar as pernas” para representar a centena, 

“esticar o corpo, levantar as pernas e esticar os braços” para representar a unidade de milhar e 

“virar a cabeça” para indicar que formou um grupo de dez. Mas o avanço qualitativo da professora 

regente se deu quando começou a perceber que Bruno iria avançar nos conceitos referentes ao 

processo de construção conceitual de número, quando começasse a permitir, a ele, a partir da forma 

como conduzia o diálogo, momentos para (re)construção e reflexão destes conceitos, utilizando os 

códigos como uma ferramenta para a aprendizagem, entendendo que estes são mediadores 

semióticos, e, uma das formas de expressões que podem viabilizar a identificação do pensamento 

lógico-matemático do Bruno. 

A análise das atividades em situação, em interação, proporcionava ao professor a 

oportunidade de levantar os indicativos sobre as construções conceituais (re)elaboradas pelo Bruno, 

o que favorecia um repensar sobre a sua prática pedagógica objetivando o avanço da aprendizagem 

do aluno nos processos de construção de número, e, inclusive reelaborar a forma como conduziria 

este diálogo. 



Mas, quando se fala sobre o ensino da matemática e da inclusão, percebe-se que a questão 

não está no aluno com necessidades educacionais especiais, mas no próprio entendimento do 

professor sobre os conceitos matemáticos. Muitas vezes, a matemática é vista como complexa a 

partir do momento que não é compreendida. Historicamente, a forma de ensinar a matemática tem 

sido um dos instrumentos de exclusão social, tão poderosa quanto o diagnóstico de uma 

deficiência. 

Portanto, acredita-se que no espaço da sala de aula regular onde um dos alunos apresente 

uma NEE criam-se oportunidades de ressignificação dos sujeitos (professor e alunos) de pensar 

sobre as representações criadas historicamente na nossa cultura sobre a matemática e a deficiência. 

E é nesse espaço que se pode compreender os aspectos que dificultam a relação ensino-

aprendizagem dos conceitos matemáticos para alunos considerados com NEE para identificar sua 

riqueza, pois a natureza dos problemas colocados socialmente, cria conflitos e exigem soluções. 
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