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Resumo

O desenvolvimento de competências matemáticas é essencial para o

desenvolvimento da nossa autonomia. Este estudo pretendeu explorar o raciocínio

lógico-matemático de uma criança com Trissomia 21 (T21), durante o seu primeiro ano

escolar do primeiro ciclo do ensino básico. Esta criança é do sexo feminino, tem sete

anos de idade e tem acompanhamento técnico ao nível da reabilitação e ensino especial

desde os 15 dias de idade.

Este estudo de caso é essencialmente exploratório e descritivo, acompanhando a

evolução cognitiva das competências lógico-matemáticas da criança através da

gravação em vídeo de sessões de ensino-aprendizagem, nas quais a criança realizou

um conjunto de baterias de exercícios, elaborados de acordo com os conteúdos

programáticos propostos para este nível de ensino e verbalizando os seus raciocínios

ao longo destas sessões. Foram aplicadas três baterias de exercícios, desenvolvidas

de acordo com o nível cognitivo da criança em estudo, tendo a primeira sido utilizada

mais duas vezes, como teste de retenção, no fim do ano letivo e após três meses do fim

do estudo investigativo.

O estudo realizou-se durante onze meses e ao longo das sessões de apoio de

reabilitação e ensino especial, em contexto domiciliário, com frequência semanal.

Houve, igualmente, a realização de entrevistas à mãe da criança, à professora do ensino

regular e à técnica que acompanhou o processo investigativo, de forma a recolher

informação sobre o desenvolvimento cognitivo da criança em vários contextos da sua

vida diária. Este estudo decorreu fora do contexto de sala de aula, mas as conclusões

apresentadas são generalizadas e direcionadas a todos os contextos onde haja

desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático da criança.

O estabelecimento de regras, através da memorização e do acompanhamento

visuo-espacial dos conteúdos, assim como a atitude do elemento educativo perante a

criança, com elevadas expectativas e tentando não limitar a evolução da mesma, são

duas estratégias determinantes para uma evolução cognitiva consolidada. Ao nível da

matemática, a repetição e estruturação das sequências de resolução de exercícios é

essencial para a memorização da regra. Ao adquirir esta capacidade, a criança é então

capaz de a aplicar, sempre que necessário, e também adaptar-se a diferentes cenários,

mesmo quando a questão colocada não é exatamente a mesma. Esta capacidade

poderá potenciar o desenvolvimento de futuras competências profissionais,

autonomizando-a e permitindo a sua participação plena na sociedade.

Palavras-chave: Raciocínio lógico-matemático; Desenvolvimento cognitivo;

Trissomia 21; Memorização; Expetativas; Autonomia.
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Abstract

The acquisition of mathematical skills is essential for the development of our

autonomy. This study aims to explore the logical-mathematical reasoning of a child with

Down syndrome, during the first school year of primary education. The child that

participated in the study is female, has seven years old and has technical support in

terms of rehabilitation and special education since she was 15 days old.

This case study is essentially exploratory and descriptive and followed the child’s

cognitive development of logical-mathematical skills through the video recording of

teaching and learning sessions. In these sessions the child performed a set of exercise

batteries, prepared in accordance with the syllabus proposed for this level of education,

and verbalized her arguments through the sessions. Three exercise batteries were

applied, developed according to the cognitive level of the child. The first battery was used

twice, as a retention test, both at the end the school year and three months after the end

of the research study.

The study was carried out for eleven months, during the rehabilitation and special

education support sessions, in a home environment and on a weekly basis. There were

also some interviews to the child's mother, regular school teacher and the technician

accompanying the research process, in order to collect information on the child’s

cognitive development in several contexts of her daily life. This study took place outside

the classroom environment, but the conclusions can be applied to all situations and

contexts where the development of the child's logical-mathematical reasoning is present.

Establishing rules, through memorizing and monitoring the visuospatial content that

you wish to develop, as well as keeping an attitude focused on high expectations and

not limiting the child’s progress, are two highly important strategies to achieve a

consolidated cognitive evolution.

In terms of mathematics, the repetition and structuring of problem solving sequences

is essential for memorizing rules. By learning this ability, the child is then able to apply it

whenever required and also adapt to different scenarios, even when the question posed

is not exactly the same. This skill may enhance the development of future professional

skills, empowering the individual and allowing for a complete integration in our society.

Keywords: Logical-mathematical reasoning; Cognitive development; Down

syndrome; Memorization; Expectations; Autonomy.
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Introdução

O raciocínio lógico-matemático e a sua aprendizagem são vitais para o normal

desenvolvimento do indivíduo. É através da matemática e do raciocínio lógico-

matemático que o ser humano resolve situações-problema, assim como as previne. Este

processo torna-se inato e é diariamente aplicado, mesmo quando não o nomeamos

explicitamente (Ponte, Serrazina et al, 2008). Após acompanhamento por um longo

período com uma criança com Trissomia 21 (T21), exatamente com o objetivo de

desenvolver a sua capacidade de resolução de problemas para que pudesse

autonomizar-se, em relação ao seu quotidiano social e pessoal, verificou-se que o seu

raciocínio não se processava de uma forma mecânica e previsível. Inclusivamente,

conseguia desenvolver raciocínio de alguma complexidade matemática, mas não

processava outros, considerados menos complexos. Assim, surgiu a necessidade de

perceber como é que o raciocínio lógico-matemático de uma criança com T21 se

processava e, consequentemente, que instrumentos, quer metodológicos, quer

estratégicos, poderão ser aplicados nestas crianças, nunca desviando do facto que cada

indivíduo tem características próprias e que toda e qualquer proposta que venha a ser

sugerida não passa disso mesmo: uma proposta.

Os números são uma constante no nosso quotidiano, quer para a identificação do

número da porta da nossa casa, quer para saber o número de telefone dos nossos

amigos ou o número que indica em que dia e mês estamos neste momento. Associado

a este conhecimento dos números, surge um conjunto de ações e mecanismos que nos

permitem relacioná-los e obter novas informações: operações com números. Assim,

quando há a necessidade de comprar algo, é essencial conhecer os números para

identificar o valor monetário que temos de pagar, mas também saber operar os mesmos,

para verificar se temos dinheiro suficiente para pagar aquele valor, se receberemos

troco ou se a soma dos valores a pagar está correta. Estes pequenos exemplos são

ações do nosso quotidiano que não nos levam a pensar na dificuldade que podem

provocar num indivíduo cujo conceito “número” possa ser tão abstrato e sem sentido,

que leve a que as suas tarefas diárias fiquem comprometidas, assim como a sua

autonomia (Comin & Carmo, 2010).

Crianças com T21 apresentam um desenvolvimento cognitivo mais lento do que o

desenvolvimento cognitivo de crianças sem dificuldades, o que lhes dificulta a

apreensão do conceito de número, assim como de um conjunto de raciocínios lógico-

matemáticos que permitem a resolução de problemas no seu quotidiano (Touwen, 1990,

in Morato, 1993). Considerando esta, assim como outras características associadas à

T21 e à individualidade da criança, pretende-se apresentar algumas estratégias que

possam facilitar o desenvolvimento de raciocínios matemáticos, para futuras aplicações
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em problemas matemáticos que, no quotidiano, possam ocorrer, promovendo as

capacidades mais fortes na criança e superando as dificuldades apresentadas ao longo

da sua aprendizagem.

O desenvolvimento deste estudo torna-se ainda mais relevante quando nos

deparamos com uma mudança do paradigma e estas crianças estão, cada vez mais,

nas salas de aula de turmas regulares, onde a diversidade de metodologias e

estratégias são ainda mais reforçadas e aplicadas (Ministério da Educação, 2008). Não

deveremos encarar qualquer proposta sugerida como algo direcionado apenas para um

aluno concreto, pois há um conjunto de ações que poderão ser aplicadas a qualquer

aluno, independentemente da origem das suas dificuldades.

Considera-se esta questão pertinente, tendo em conta que a definição de um

processamento de conhecimentos matemáticos facilita o desenvolvimento de

estratégias e metodologias do ensino da matemática, quer por parte do professor, no

contexto escolar, quer por parte da família, na aplicação em situações do quotidiano. A

limitação do estudo a apenas uma criança não permite uma imediata generalização dos

resultados do mesmo, mas poderá indiciar a existência de alguns processos cognitivos

comuns a crianças com T21, com semelhante nível académico.

Assim, este projeto tem como principal objetivo associar o desenvolvimento do

raciocínio lógico-matemático com o desenvolvimento cognitivo de uma criança com T21,

com o intuito de perceber que mecanismos esta utiliza e desenvolve, que possam ser

maximizados e trabalhados pelos professores, através do desenvolvimento de

estratégias e metodologias adequadas. Para que esta interação seja estabelecida,

surge a necessidade de perceber o que é a T21 e que tipo de dificuldades geralmente

estas crianças demonstram, salvaguardando a individualidade de cada uma e que estas

características mais não são do que pontos orientadores e não absolutos.

Segue-se uma breve revisão bibliográfica, onde procurarei relacionar as

características cognitivas de uma criança com T21, com estudos sobre o raciocínio

lógico-matemático destas crianças. Definirei, de forma breve, o conceito de Dificuldade

Intelectual e Desenvolvimental, assim como de T21, com a respetiva etiologia, e

abordarei o conceito de número e as estratégias de ensino. Seguir-se-á a apresentação

da metodologia de trabalho utilizada, com a apresentação da criança que participou

neste estudo de caso, assim como as baterias de exercícios aplicadas. Prosseguirei

com a análise descritiva das sessões de ensino-aprendizagem realizadas, seguindo-se

uma análise final do desenvolvimento da criança ao longo destas sessões, apoiada nas

entrevistas cedidas pela mãe da criança, Professora do ensino regular e Técnica de

Reabilitação e Ensino Especial. Concluirei com a apresentação de algumas propostas
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de estratégias e metodologias, de acordo com o desenvolvimento cognitivo da criança

em estudo, assim como sugestões para estudos futuros, no âmbito do raciocínio lógico-

matemático de crianças com T21.



4

CAPÍTULO I – Revisão bibliográfica

1- Desenvolvimento Cognitivo e Piaget

"É um grande erro falar das coisas do mundo indistintamente e de forma absoluta
e, por assim dizer, tentando forçosamente enquadrá-las numa regra universal; pois
quase todas têm distinção e excepção pela variedade das circunstâncias que não
podem ser reduzidas a uma mesma medida: e essas distinções e excepções não
se encontram escritas nos livros, mas precisam de ser ensinadas pela capacidade
de discernir caso a caso." Francesco Guicciardini (1483 - 1540)

O raciocínio lógico-matemático não se rege por uma regra absoluta e universal,

adaptando-se à personalidade e estrutura racional de cada indivíduo que o aplica,

apesar de se basear numa linguagem universal. Esta multiplicidade de indivíduos pode

ser categorizada em níveis de raciocínio, para facilitar o estudo e operacionalização

destes, no momento da aprendizagem das regras. Mas nunca se deve subestimar a

individualidade do raciocínio de cada ser humano. Piaget surge como uma referência

no início do século XX, com as observações que efetuou ao longo de uma vida, de forma

a perceber a evolução cognitiva do ser humano, desde a sua nascença até à fase adulta.

Desenvolve então uma escala cognitiva, onde apresenta estádios de desenvolvimento

cognitivo, de acordo com idades mais ou menos assumidas de forma universal

(Gleitman, 1993).

Para que pudesse desenvolver esta escala, Piaget observou como a criança evoluía

ao longo dos estádios considerados e o processo que levava a esta evolução e

adaptação a novas formas de pensar e observar o meio que a rodeava. Assim,

considerou dois conceitos base: a necessidade e a ação para atingir a necessidade que

a criança sente. A necessidade é a forma como a criança explícita um desequilíbrio que

sente, podendo ter sido provocado por algo intrínseco a si mesma, ou por algo externo.

Como Piaget refere,

Pode-se dizer, de maneira absolutamente geral, que qualquer acção – quer dizer,
qualquer movimento, qualquer pensamento ou qualquer sentimento – responde a
uma necessidade. Ora, (.…) uma necessidade é sempre a manifestação de um
desequilíbrio: há uma necessidade quando alguma coisa, fora ou dentro de nós, se
modificou, sendo preciso reajustar a conduta (ação) em função dessa alteração.
Inversamente, a acção termina logo que se dê a satisfação das necessidades, isto
é, quando se restabelece o equilíbrio entre o facto novo, que desencadeou a
necessidade, e a nossa organização mental (Piaget, 2010, pp 16 e 17).

Desta forma, cada indivíduo vai desenvolvendo a sua capacidade de pensar,

socializar, intuir e de demonstrar afeto de acordo com as necessidades que perceciona,

atuando sobre elas para que possa adaptar-se e passar para um novo estádio de

desenvolvimento, mais equilibrado, onde surgirão necessidades, mais complexas.

Apesar de Piaget considerar um conjunto de intervalos etários para cada estádio de
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desenvolvimento, cada indivíduo terá o seu próprio ritmo e passará cada etapa de

acordo com as suas necessidades e não considerando idades (Piaget, 2010).

Os quatro estádios de desenvolvimento cognitivo da criança, de Piaget, são o

Sensório-Motor (0 a 2 anos de idade), Pré-Operatório (2 a 7 anos de idade) e Operações

Concretas e Formais (dos 7 aos 11 anos de idade), estruturados da forma que se segue:

A percepção e os movimentos elementares facultam, primeiro, a posse dos objectos
próximos e no seu estado momentâneo [estádio sensório-motor], depois a memória
e a inteligência práticas permitem ao mesmo tempo reconstituir o seu estado
imediatamente anterior e antecipar as suas transformações futuras [estádio pré-
operatório]. O pensamento intuitivo reforça seguidamente estes dois poderes. A
inteligência lógica, sob a sua forma de operações concretas e, finalmente, de
dedução abstracta, termina esta evolução, tornando o sujeito senhor dos mais
longínquos acontecimentos, no espaço e no tempo [operações concreta e formal]
(Piaget, 2010, pp 18).

A aprendizagem da Matemática pressupõe o desenvolvimento do que Piaget

denominava operações formais, cuja operacionalização só era possível após o

desenvolvimento das operações concretas. Estas seriam adquiridas a partir dos sete

anos de idade e seriam a sustentação de uma compreensão plena das regras e

aplicações dos conceitos matemáticos, em situações escolares e do quotidiano. A

passagem de um raciocínio concreto para o raciocínio formal é verificada quando a

criança consegue generalizar o que observa diretamente, assim como elaborar a

reversibilidade das suas ações, não necessitando de verificar, ou seja, de “ver para

crer”, conseguindo projetar hipóteses para o que ainda não existe (Gleitman, 1993).

Espera-se esta evolução na criança durante o primeiro ciclo do ensino básico,

considerando o Sistema Educativo Português.

Apesar desta generalização dos estádios cognitivos, cada criança desenvolve-os

de forma e ritmos únicos. Estes ritmos são mais diferenciados quanto mais diferenciados

são os raciocínios característicos de cada criança. Quando esta apresenta uma

dificuldade cognitiva, alterando os critérios que temos para a categorização da cognição

humana, faz com que tenhamos de alterar a maneira como observamos a sua forma de

raciocinar.

2- Definição de Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental

Até 2007, a T21 era classificada como sendo uma Deficiência Mental (DM) pela

Associação Americana para a Deficiência Mental (AADM). No entanto, em abril desse

ano, esta associação alterou a sua denominação para Associação Americana para as



6

Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais (AADID), assumindo uma nova

classificação (Morato & Santos, 2007).

Havia a opinião, por parte de psicólogos e médicos, que “o pensamento e a

aprendizagem eram aptidões dependentes da função normal e intacta do sistema

nervoso, cuja possibilidade de medida tinha de passar pela aplicação de testes” (Binet,

1908; cit in Alves et al, 1996, p 5). Assim, a relação entre um teste de inteligência com

um desempenho baixo e a dificuldade que a criança apresentava em aprender, eram

fatores suficientes para a classificação de uma DM, posteriormente reforçada com a sua

interação com outras medidas das capacidades intelectuais, considerando a inteligência

como uma entidade comum. Esta definição nunca foi muito consensual, devido ao

próprio conceito de inteligência. A partir da década de 80, surge a definição de

Inteligências, no plural, uma vez que se começa a associar este termo à capacidade de

adaptação, por parte do indivíduo, a várias tarefas e atividades, tanto a nível social,

como académico ou prático, por exemplo, não havendo um tipo único de inteligência

(Alves et al, 1996). Em 1959 surge, por parte da AAM, a referência ao comportamento

adaptativo e a sua relação à aprendizagem, assumindo-se como parte integrante na

definição de DM pela AADM e, posteriormente, adotada pela Organização Mundial de

Saúde (OMS), através da definição de Ajuriaguerra, em 1974: “Funcionamento

intelectual geral inferior à média, com origem no período de desenvolvimento associado

a uma alteração do ajustamento ou da maturação, ou dos dois na aprendizagem e na

socialização” (cit in Alves et al, 1996, p 6).

No entanto, esta definição continuou a ser estudada e alterada ao longo destas

últimas décadas, de forma a permitir a maior compreensão sobre esta problemática,

assim como alcançar uma definição que não perpetue a estigmatização destes

indivíduos, através de um conceito que aborde as suas capacidades, o seu

envolvimento com o meio a que pertencem e o nível de apoios que necessitam para

maximizar a sua funcionalidade, como um todo (Alves et al, 1996).

Em 1992, a então AADM assumiu a seguinte definição de DM:

Deficiência mental refere-se a limitações substanciais na funcionalidade presente.
É caracterizada por um funcionamento intelectual significativamente abaixo da
média, que é concomitante com limitações relacionadas em duas ou mais das
seguintes áreas das competências adaptativas; comunicação, autonomia pessoal
(self-care), autonomia em casa (home living), competências sociais, auto direção
(self-direction), saúde e segurança, funcionamento académico (functional
academics), lazer e emprego. A deficiência mental manifesta-se antes dos 18 anos
(cit in Alves et al, 1996, p 8).

Atualmente a T21 é classificada como sendo uma das Dificuldades Intelectuais e

Desenvolvimentais, cuja definição proposta pela American Association on Intellectual
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and Developmental Disabilities (2007) apresenta-se na seguinte forma: “é caracterizada

por significativas limitações do funcionamento intelectual e do comportamento

adaptativo expressos em três domínios fundamentais: conceptual, social e prático

(habilidades adaptativas). Esta dificuldade manifesta-se antes dos 18 anos” (Schalock

et al 2007; cit in Morato & Santos, 2007, p 54).

Existe um conjunto de cinco fatores fundamentais para a aplicação desta definição,

que consideram o meio sociocultural e linguística da comunidade onde o indivíduo se

insere, assumem igualmente as capacidades do indivíduo, a descrição das limitações

do mesmo para a elaboração de um plano de desenvolvimentos das suas necessidades

de apoio, de forma a melhorar a sua funcionalidade nas várias áreas da sua vida (Morato

& Santos, 2007).

3- A Trissomia 21

3.1- Definição da Trissomia 21

A T21 é uma alteração genética ou cromossómica do par 21, pela presença total ou

parcial de um cromossoma (autossoma) extra nas células do organismo, ou por

alterações de um cromossoma do par 21, por permuta de partes com outro cromossoma

de outro par de cromossomas. Estas alterações poderão ser de origem acidental,

circunstancial ou uma predisposição hereditária, materna ou paterna (Morato, 1998; in

Lemos, 2005).

Existem três tipos de T21: regular, translocação ou mosaicismo. A T21 regular é a

mais comum e deve-se à presença de um cromossoma extra no par 21, em todas as

células, devido à ocorrência da não disjunção dos cromossomas na divisão celular ou

meiose. Nestes casos, as características físicas predominantes, assumidas por Freud

como escala de oito sinais de identificação da T21, sendo a identificação positiva

quando 6 dos sinais estão combinados, são a abundância de pele no pescoço, cantos

da boca virados para baixo, hipotonia generalizada, face chata, orelhas displáticas,

epicanto da prega dos olhos, intervalo entre o primeiro e segundo dedo, proeminência

da língua; translocação, quando o terceiro cromossoma está presente por transferência

de um, ou parte de um, cromossoma de outro par, levando a uma menor evidência, ou

total ausência, das características físicas assumidas por Freud, sendo o seu diagnóstico

assumido através do exame de cariótipo da criança; mosaicismo, quando a presença

do terceiro cromossoma apenas é observado em algumas células, sendo um tipo de

T21 difícil de identificar, a não ser pelo estudo do cariótipo da criança (Morato, 1998; in

Lemos, 2005).
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3.2- Etiologia da Trissomia 21

Em relação à etiologia da T21, esta surge inicialmente apenas associada à idade

da mãe (Penrose, 1965, in Lemos, 2005), tendo vários autores (Mueschel, 1978; Kirk e

Gallagher, 1987; Zozma, 1986; in Lemos, 2005) corroborado esta causa como sendo

única para o desenvolvimento da alteração genética. Mas, em 1978, Smith e Berg

assumem outras causas independentes da idade materna, bem como situações onde

este fator é o responsável pela causa (Sampedro, Blasco & Hernández, 1997, in Lemos,

2005).

Assim, são causas dependentes da idade materna a deterioração do óvulo ou

envelhecimento natural do óvulo, mães muito jovens (com idades entre os 15 e os 20

anos) e alguns autores (Kirk e Gallagher, 1987; in Lemos, 2005) pensam que eventuais

problemas da tiroide da mãe, possam desenvolver a alteração no par cromossómico 21.

Como causas independentes da idade materna, há a possível Trissomia da mãe ou

a portabilidade de um dos progenitores de um mosaico para a Trissomia; a translocação,

ou outra anomalia típica, num dos progenitores; um gene específico que não permite o

correto processo de difusão celular; ou ainda alguns processos infeciosos, ao longo da

gravidez, sendo os mais comuns a hepatite e a rubéola (Kirk e Gallagher, 1987, in

Lemos, 2005).

As pessoas com T21 têm tendência em desenvolver um conjunto de problemas de

saúde, tais como: pouco aumento de peso nos bebés; defeitos cardíacos; malformações

nomeadamente intestinais e/ou dos sistemas renal e urinário; diminuição da audição;

problemas oculares; baixos níveis da hormona da tiróide (hipotiroidismo); problemas

esqueléticos, tais como instabilidade das articulações. Possuem igualmente uma

elevada probabilidade de vir a ter leucemia, assim como de desenvolver infeções,

problemas do sistema imunitário, problemas de pele e convulsões. Geralmente, os

bebés com T21 desenvolvem-se mais lentamente do que outras crianças da mesma

idade, embora esta situação varie de caso para caso. O desenvolvimento da linguagem

e da capacidade motora é, tipicamente, muito mais lento devido a diminuição do tónus

muscular e a força corporal pode parecer um pouco fraca (Programa Harvard Medical

School Portugal, 2012).

4- O desenvolvimento de crianças com Trissomia 21

Durante muitos anos a investigação sobre o desenvolvimento cognitivo de crianças

com T21 debruçavam-se nas questões “Que?” e “Quando?”, utilizando testes de

comparação de resultados apresentados por crianças com e sem T21. Mais
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recentemente estes estudos têm tido como questão principal o processo de

desenvolvimento cognitivo, utilizando a questão “Como?” e tendo como principal

objetivo a forma como a organização e estruturação do desenvolvimento da criança com

T21 difere do desenvolvimento de uma criança sem T21 (Morato, 1993).

Apesar de vários autores apresentarem teorias sobre o desenvolvimento de

crianças com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais com conceções teóricas

bem distintas, divergindo entre as crianças cujo desenvolvimento cognitivo depende do

seu traço estrutural e as crianças cujo mesmo desenvolvimento é apenas lento e

atrasado, a T21 tem sido uma dificuldade intelectual cujos autores têm sido

concordantes que apresenta um desenvolvimento cognitivo apenas mais lento, quando

comparado com o desenvolvimento cognitivo de uma criança sem T21 (Touwen, 1990,

in Morato, 1993). Ao longo dos anos estas perspetivas foram sendo esclarecidas e a

forma como a criança com T21 é analisada, ao nível do seu desenvolvimento cognitivo,

é diferente e tende a abordar estratégias e metodologias que a ajudem a desenvolver

as suas aprendizagens e raciocínios, num contexto de escola regular e com um apoio

específico e essencial, desde a sua nascença, através da intervenção precoce e do

envolvimento de técnicos de várias áreas, para colmatar as dificuldades apresentadas

e suprimir o atraso de desenvolvimento que a criança apresenta (Morato, 1993).

Ao nível dos estudos desenvolvidos para a compreensão da natureza do

desenvolvimento cognitivo da criança com T21, muitos ainda são estudos transversais,

cujos intervenientes apresentam características díspares e heterogéneas, enviesando

eventuais conclusões que possam apresentar e divergindo dos critérios que geralmente

apresentam em relação aos estudos efetuados com crianças sem T21. São raros os

estudos longitudinais, de acompanhamento a médio e longo prazo do desenvolvimento

de uma criança, ou um pequeno grupo com critérios bem estabelecidos, de forma a

perceber como se processa o seu desenvolvimento (Morato, 1993)

Assim, a criança e jovem com T21 apresenta estádios de desenvolvimento, como

todas as crianças, ao nível das suas competências pessoais, sociais e escolares, mas

com uma velocidade de progressão mais lenta. Esta lentidão não significa que o

desenvolvimento cognitivo de todas as crianças com T21 tenha a mesma velocidade e

características. Cada criança é um ser individual, com as suas características

psicológicas, familiares, sociais e genéticas únicas, apesar de um único ponto comum

na estrutura genética. Este ponto comum faz com que hajam alguns fatores igualmente

comuns entre estes indivíduos, como a definição dos seus pontos fortes e pontos menos

fortes, mas não os rotula com uma personalidade comum. No entanto, ainda são muitos

os mitos que envolvem este tema, nomeadamente a preditibilidade, a homogeneidade

e o declínio das capacidades cognitivas destas crianças com a idade. O primeiro mito é
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de que se a criança nasceu com T21, então não poderá espectar grande futuro. Nada

indicia que uma criança com T21 não pode atingir objetivos, a qualquer nível. Para tal,

necessita de ter o apoio necessário para a superação das suas dificuldades, tal como

acontece com qualquer criança que a um dado momento apresente uma determinada

dificuldade. Nestas crianças, a única previsibilidade que se pode assumir, é a

necessidade de apoios em determinadas áreas de desenvolvimento, terem de ser dados

mais cedo. O segundo mito leva a que se pense que todas as crianças com T21 têm

personalidades iguais. Este é um dos maiores mitos, pois não existem duas pessoas

iguais, independentemente das suas dificuldades. Leva a uma despersonalização da

pessoa e é um erro grave, que a sociedade tende a perpetuar. Por último, o mito de que

o indivíduo adulto com T21, é um caso perdido quanto ao seu desenvolvimento

cognitivo. É sabido que o exercício cognitivo é sempre uma mais-valia,

independentemente de idades, e tal é igualmente válido para o adulto com T21

(Associação Olhar21, 2011).

Assim, como já foi referido, o desenvolvimento sensório-motor das crianças com

T21 é similar ao das crianças sem T21, mas mais lento. Este desenvolvimento é crucial

para que outras áreas desenvolvimentais possam evoluir, sendo a motricidade global e

fina indispensáveis para uma boa evolução cognitiva, assim como da leitura e escrita e,

consequentemente, da matemática. Geralmente, são crianças com baixo tónus

muscular, que lhes dificulta os movimentos e o equilíbrio para adquirir o gatinhar e o

andar, por exemplo. Consequentemente, revelam dificuldade em controlar a sua postura

e equilíbrio, assim como em segmentar o seu corpo e perceber a relação entre as partes,

sendo os seus inputs vestibulares e propriocetivos baixos. Em compensação, revelam

uma boa capacidade de compreensão através da visualização, mas dificuldade em

relacionar a visão com as suas competências motoras, ou seja, dificuldades ao nível da

articulação óculo-manual (Associação Olhar21, 2011).

O desenvolvimento da linguagem da criança com T21 evolui em três fases: Pré-

linguística, primeira fase e segunda fase. Ao nível da fase pré-linguística, não são

significativas as diferenças de desenvolvimento entre crianças com e sem T21, mas

deteta-se um ligeiro atraso quanto ao primeiro sorriso e contacto social da criança com

T21. Já na primeira fase da linguagem, a criança com T21 diz a sua primeira palavra

mais tarde. Segue-se um momento de desenvolvimento lento da linguagem,

característico em todas as crianças, mas que nas que têm T21 é mais prolongado. No

momento do desenvolvimento rápido da linguagem, nesta fase, que prossegue o

momento lento, a criança com T21 adquire um léxico inferior ao previsto. Na segunda

fase do desenvolvimento da linguagem da criança, o acervo linguístico é, geralmente,

de cerca de 20 palavras e já consegue construir pequenas frases, mas de forma
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telegráfica. Posteriormente há uma evolução no número de palavras que vai adquirindo,

mas não é acompanhado com uma evolução gramatical. A criança com T21 apresenta,

geralmente, dificuldades na definição de género, número, conjugação verbal e

concordância entre verbo e sujeito. Ao longo do seu crescimento, a criança tende a

melhorar a sua semântica e pragmática, mas com um léxico caracteristicamente

reduzido e uma estrutura morfossintática simples, apresentando um discurso sem

grande fluidez nem articulação verbal (Associação Olhar21, 2011).

Cognitivamente, são crianças que apresentam melhor desempenho cognitivo não-

verbal do que verbal, revelando dificuldades ao nível da abstração, transferência e

generalização. Apesar de apresentarem níveis cognitivos inferiores aos parametrizados,

conseguem muitas vezes atingir desempenhos acima das expetativas. Demonstram

maior facilidade em aprender através da apresentação de imagens e reforço visual, do

que por definição de conceitos e abordagem oral. A sua fase de desenvolvimento das

operações concretas, de Piaget, é mais prolongada. Ao nível da memória de trabalho,

têm uma memória visual mais desenvolvida do que a sua memória verbal, conseguindo

memorizar apenas 2,3 ou 4 dígitos verbalizados do que outras crianças cujo

armazenamento verbal engloba cerca de 7 ou 8 dígitos. Esta situação dificulta a

transmissão e assimilação de toda a informação verbal, característica do nosso

quotidiano, sendo mais fácil a aprendizagem visuo-espacial. Uma vez que esta memória

de trabalho é essencial para a aprendizagem, raciocínio e compreensão, estas crianças

apresentam claras dificuldades, que lhes dificulta a aprendizagem da fala e do cálculo

mental. Alguns estudos demonstram que são crianças com uma dificuldade específica

no funcionamento do ciclo fonológico, estrutura essencial para a aprendizagem da fala

(Associação Olhar21, 2011).

Em relação ao desenvolvimento sócio emocional das crianças com T21, revelou-se

que era em tudo semelhante ao desenvolvimento apresentado por crianças sem T21.

Associa-se, no entanto, alguma imaturidade a estas crianças, mas também é

reconhecido que, principalmente a nível social, são crianças que têm de enfrentar um

conjunto de situações que as crianças sem T21 não enfrentam, vulnerabilizando-as.

Uma das estratégias encontradas pela criança com T21 para ultrapassar esta barreira

social é o quererem demonstrar menos capacidades do que aquelas que realmente têm

ou utilizarem o seu charme, de forma a evitarem uma exposição a determinadas

situações sociais. Têm, tendencialmente, limites de tolerância menores, do que os

demonstrados pelas crianças sem T21, podendo mais facilmente caírem em frustrações

e ansiedades (Associação Olhar21, 2011).
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5- Estratégias de ensino

Roldão (2009) coloca a questão mais pertinente que um professor deve,

diariamente, colocar sobre si mesmo: O que é ensinar? É com a resposta a esta questão

que desenvolvemos e elaboramos o que denominamos metodologia e estratégia de

ensino. Para tal, devemos desmistificar o que significa ensinar e, consequentemente,

como desenvolver estratégias de ensino.

A primeira resposta com a qual podemos ser confrontados é que ensinar é o que o

professor faz diariamente, como função que compete ao docente e que, aparentemente,

não carece de explicações. Ensinar é a função do professor. No entanto, Roldão (2009)

indica que após a colocação desta questão a vários docentes, se deparou com

respostas díspares, como é previsível considerando que cada professor terá uma ideia

da sua própria docência diferente das dos seus pares. Realça igualmente as evidências

de vários estudos elaborados nesta área, que assim reforçam a diversidade do conceito

“Ensinar”.

Na leitura dos estudos apresentados por Roldão (2009), esta permite verificar que,

apesar das diferenças de opinião quanto ao que é ensinar, existem algumas ideias-base

que são comuns a todos os professores que se envolveram nestes estudos (Alarcão e

Roldão, 2008; Roldão, 2007; 2007 a; Roldão et al. 2006; Estrela et al. 2005; Rodrigues

e Esteves, 2003; in Roldão, 2009), as quais podem ser agrupadas em quatro pontos:

1 – ensinar é dar a “matéria”, isto é, explicar aos alunos conteúdos, factos, teorias
que fazem parte da cultura que deve ser passada a outra geração;

2 – ensinar é facilitar o trabalho de aprender que os alunos devem desenvolver
autonomamente;

3 – ensinar é organizar a apresentação de conteúdos;

4 – ensinar é colocar questões que levem os alunos pensar.

(Roldão, 2009, p 14)

A esta definição, está associada a operacionalização destes pontos, quer através

de instrumentos de mecanização e consolidação do que ensinaram, quer através dos

métodos, ou seja, das práticas e atividades aplicadas (Roldão, 2009).

O estudo apresentado por Roldão (2009) revela uma perspetiva diferente, mas com

pontos comuns, definindo “Ensinar” como o “desenvolver uma acção especializada,

fundada em conhecimento próprio, de fazer com que alguém aprenda alguma coisa que

se pretende e se considera necessária” (Roldão, 2009, p 15). A autora assume que este

conceito depende de forma explícita de uma interação professor-aluno, com uma

elevada importância atribuída à ação do aluno neste processo, como ator principal na
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receção do que o professor pretende ensinar, mas, ainda de forma mais relevante,

coloca sobre o modo como se ensina – estratégias de ensino – o sucesso, ou não, do

que é ensinar e promover a aprendizagem do outro.

O próprio conceito “estratégias de ensino” não está consolidado nem padece de

concordância entre os autores que estudam esta área, para além da perspetiva

profissional que tem sofrido constantes alterações desde os anos 70. Roldão (2009),

refere que “o elemento definidor da estratégia de ensino é o seu grau de concepção

intencional e orientadora de um conjunto organizado de acções para a melhor

consecução de uma determinada aprendizagem” (p 57). Desta forma, apresenta as

estratégias de ensino centradas “na concepção finalizada e organizada da acção de

ensinar, operacionalizada em subestratégias, tarefas ou actividades, de entre as que

várias tipologias proporcionam” (Roldão, 2009, p 30). A própria ação de ensinar é uma

estratégia de ensino, considerando que leva o professor a planificar um conjunto de

linhas de ação, com instrumentos e recursos, para atingir o objetivo de lecionar os

conteúdos pretendidos de acordo com os alunos que tem. Mais uma vez, o conceito de

estratégias de ensino não é consensual e parte de um conjunto de dinâmicas

estabelecidas de acordo com os instrumentos utilizados, a sua organização, a forma

como são aplicados e o modo da respetiva avaliação. Roldão (2009) conclui que a

nomenclatura utilizada não deve ter uma visão redutora ser vista como uma abertura de

ações, passando por uma visão transversal.

Estas perspetivas sobre o ensinar e as estratégias de ensino ainda estão muito

associadas a uma visão de transitividade unilateral, ou seja, apenas centrado na

transmissão de conhecimentos do professor para o aluno, com o cuidado de o primeiro

ser um elemento promotor de uma comunicação clara, mas sem recorrer à verificação

de que o seu discurso vai ao encontro do que o aluno deseja. Já a autora apresenta

uma perspetiva que envolve os dois atores, professor e aluno, como interlocutores e

numa transitividade dupla, onde a clareza de comunicação dos conteúdos é

considerada, mas indo ao encontro dos alunos, para que aprendam e compreendam

esses mesmos conteúdos (Roldão, 2009).

Neste estudo, pretende-se apresentar um conjunto de possíveis estratégias de

ensino, considerando: as particularidades da criança em estudo, as várias perspetivas

do que é ensinar (de acordo com os objetivos propostos), as diferentes formas de pensar

e, por último, o impacto do ambiente familiar, social e cultural da criança. Estas várias

perspetivas englobam, igualmente, os diferentes momentos e espaços em que o ato de

ensinar está subjacente, não se limitando à sala de aula de uma escola, mas podendo

extravasar para outros contextos. O espaço e momento escolhidos para a realização

deste estudo, foram a casa da criança durante as sessões de apoio de Educação
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Especial e Reabilitação, mas qualquer outra opção teria sido válida, desde que o

objetivo fosse o de ensinar e explorar estratégias de ensino.

6- A matemática e o conceito de número

A criança com T21, como qualquer criança que esteja envolvida na aprendizagem

da matemática, ao nível do primeiro ciclo de ensino básico, necessita desenvolver três

capacidades transversais a esta aprendizagem, nomeadamente a resolução de

problemas, o raciocínio matemático e a comunicação matemática, assim como, os

conteúdos matemáticos subjacentes no programa curricular estabelecido pelo Ministério

da Educação. Este considera igualmente quatro eixos fundamentais para o ensino-

aprendizagem da matemática: o trabalho com os números e operações; o pensamento

algébrico; o pensamento geométrico; e o trabalho com dados. Quer as capacidades

transversais, quer os eixos fundamentais do ensino-aprendizagem da matemática,

relacionam-se e mantêm as suas características ao longo dos ciclos de ensino, até ao

nível secundário, de forma a consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo dos

níveis de ensino (Ponte, Serrazina et al, 2008), que se mantêm no novo Programa de

Matemática para o Ensino Básico, assim como nas respetivas Metas Curriculares

(Damião et al, 2013).

O ensino da Matemática é relevante para o dia-a-dia de qualquer indivíduo, sendo

um dos pilares da escola e da aprendizagem. Tem uma linguagem própria que nos

permite resolver situações que o Mundo nos apresenta, compreendendo-o e

representando-o, e dá-nos a ferramenta necessária para prever e controlar os

resultados das ações que realizamos sobre o mesmo. Pressupõe-se que a primeira

ação matemática foi o contar e medir, tendo posteriormente sido alargadas para ações

mais complexas e adequadas para as situações que foram acontecendo (Ponte,

Serrazina et al, 2008).

”Nesta actividade, a resolução e formulação de problemas, a formulação e teste de
conjucturas, a generalização e a demonstração, e a elaboração e refinamento de
modelos são algumas das suas dimensões principais. A abstração e a formalização,
e a argumentação lógica e o raciocínio demonstrativo, têm nela um lugar de relevo,
sobretudo na fase final de organização, sistematização e apresentação dos
resultados conseguidos. Todavia, no seu desenvolvimento criativo, a actividade
matemática convoca recursos e capacidades cognitivas diversas como o raciocínio
plausível, a imaginação e a intuição necessários à produção de conhecimento
matemático” (Ponte, Serrazina et al, 2008, p.2)

Desta forma, a numeralização da criança é essencial para que ela consiga

autonomizar-se e pertencer a uma comunidade que sistematicamente utiliza os

números como referências de situações do quotidiano. O número de telefone ou o
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número da porta de entrada para a nossa casa são apenas dois exemplos simples da

necessidade de saber reconhecer os números e se considerarmos ações do quotidiano

como o efetuar uma compra ou o fazer uma refeição, já teremos de ter em consideração

um conjunto de operações e ações matemáticas mais complexas, do que o mero

reconhecimento do número (Comin & Carmo, 2010).

A aprendizagem formal da matemática inicia-se, em Portugal, quando a criança

inicia a sua frequência no primeiro ano de escolaridade do primeiro ciclo de ensino

básico. No ensino pré-escolar, todos os processos lógico-matemáticos desenvolvidos,

quer em contexto escolar (creche), quer em contexto familiar, têm um pressuposto não

formal e muito dependente da predisposição de todos os elementos que rodeiam a

criança e que possam vir a desenvolver este processo. Ao nível escolar, e

concretamente no primeiro ano do primeiro ciclo, houve, por parte da equipa que

elaborou o Programa de Matemática do Ensino Básico de 2007, a consideração de

pontos relevantes no ensino da Matemática como sendo o “conhecer os factos e

procedimentos básicos da Matemática”, “desenvolver uma compreensão da

Matemática”, lidar com ideias matemáticas em diversas representações”, “comunicar as

suas ideias e interpretar as ideias dos outros, organizando e clarificando o seu

pensamento matemático”, raciocinar matematicamente usando os conceitos,

representações e procedimentos matemáticos”, “ser capazes de resolver problemas”, “

estabelecer conexões entre diferentes conceitos e relações matemáticas e também

entre estes e situações não matemáticas”, “ser capazes de fazer Matemática de modo

autónomo” e, por fim, “ser capazes de apreciar a Matemática” (Ponte, Serrazina, et al,

2008, pp 4 – 7).

No entanto, em 2013, uma nova equipa de desenvolvimento do programa e metas

curriculares de Matemática considerou que os três principais objetivos desta disciplina

eram a estruturação do pensamento, a análise do mundo natural e a interpretação da

sociedade, onde se exalta o “rigor das definições e do raciocínio, a aplicabilidade dos

conceitos abstratos ou a precisão dos resultados” (Damião, et al, 2013, p2). Há,

igualmente, uma maior ênfase na memorização e mecanização de conceitos

matemáticos, como reforço da compreensão destes. O documento anterior abordava

esta compreensão como um meio para atingir os objetivos, centrando-se nas

capacidades de cada criança. Desta forma, com a homologação do novo programa e

metas curriculares da disciplina, houve uma mudança organizacional do programa do

primeiro ciclo de ensino básico, que iniciou a sua aplicação no ano letivo em que este

estudo decorreu. No primeiro ano de escolaridade, os conteúdos considerados

pertinentes para o desenvolvimento deste estudo não foram significativamente

alterados. No entanto, o estudo efetuado deverá ser percecionado como um todo, não
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se centrando nos programas da disciplina, mas na forma como a criança aprende e

consolida os conteúdos propostos.

Ao longo do último século, são já muitos os estudos desenvolvidos, com o intuito

de perceber como é que uma criança com T21 aprende e desenvolve as suas

capacidades matemáticas. Não se pode dissociar esta aprendizagem com a capacidade

de aprendizagem da língua, uma vez que a compreensão e interpretação dos problemas

matemáticos solicitados passa pela interpretação e compreensão na língua em que a

criança se exprime.

Inicialmente, é necessário perceber como é que a criança desenvolve o seu

raciocínio lógico-matemático e, consequentemente, adquire conceito de número, sendo

esta uma das áreas da matemática mais relevantes. A evolução deste conceito, e da

forma como é adquirido, tem despertado grandes argumentos e sofrido significativas

alterações, de acordo com os autores que foram desenvolvendo estudos e processos

investigativos na área.

Piaget (2010) define raciocínio lógico-matemático como um sistema baseado num

conjunto de estruturas que se vão desenvolvendo através da experiência, interação com

o meio e maturação da criança, cujas transições de uma estrutura inicial para a estrutura

seguinte, que será mais estável que a anterior, são acompanhadas por um equilíbrio

dinâmico deste raciocínio. A cada transição, denominada génese, a criança irá utilizar a

sua lógica no raciocínio solicitado com maior número de considerações e relações entre

as variáveis propostas. O autor apresenta como exemplo a experiência da conservação

da substância: solicita-se à criança a comparação da quantidade de substância de duas

bolas de plasticina, de tamanhos idênticos. De seguida, forma-se um rolo com uma das

bolas, com a criança a observar todo o processo. Quando solicitado à criança que

compare a quantidade de substância entre a bola e o rolo formado, ela irá relacionar a

quantidade de plasticina com o tamanho do rolo, ou com a sua espessura, não

relacionando as duas variáveis em simultâneo. Desta forma, até assumir a conservação

da substância das bolas de plasticina, independentemente da forma adquirida, ela irá

passar por várias fases de raciocínio lógico (estruturas), cuja transição será associada

à capacidade que a criança terá de atingir uma lógica que assuma a reversibilidade e a

inversibilidade desta operação (Piaget, 2010).

A identificação de uma estrutura elementar do raciocínio lógico-matemático da

criança é algo limitada pelo tempo, considerando-se como estrutura inicial a do

momento do seu nascimento, ou seja, o seu estádio sensório-motor. Mas mesmo esta

estrutura pré-linguística tem uma génese e é a evolução de uma estrutura anterior,
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podendo retroceder-se na identificação das estruturas ulteriores até ao infinito,

considerando a sua definição (Piaget 2010).

Já o estádio das operações formais é associado a uma estrutura lógica que assume

quatro domínios da lógica formal em plena interação: identidade, inversão,

reciprocidade e correlação, permitindo que a criança desenvolva a noção de proporção

ou relacione dois sistemas de referência diferentes, demonstrando a transição de um

raciocínio lógico concreto, para um formal (Piaget, 2010).

Quanto ao conceito de número, Piaget (1998) considera que os números cardinal e

ordinal estão em perfeita sintonia, uma vez que o reconhecimento de um dificilmente é

realizado sem a perceção do outro. Exemplifica com a progressão crescente dos

números naturais, que só pode ser reconhecida se considerarmos a ordem de cada

termo, ou seja, o número dois é o segundo da ordem, com um precedente, e o número

três é o terceiro, na mesma ordem, mas com dois precedentes. Assim, assume a ideia

de número como “síntese da inclusão [cardinalidade] e da ordem [ordinalidade]“ (Piaget,

1998, p 221), permitindo uma definição que assume a ordinalidade e a cardinalidade

sem uma precedência assumida por uma destas características. Para Piaget, a ordem

e o cardinal têm igual importância no desenvolvimento do conceito do número numa

criança, havendo raciocínios em que a cardinalidade precede a ordinalidade, apesar de

esta se apresentar mais explicitamente na maioria das ações (Piaget, 1998). A

conservação do número foi o principal postulado de Piaget pois,

Um número só é inteligível na medida em que permanece idêntico a si mesmo, seja
qual fôr a disposição das unidades das quais é composto: é isso o que se chama
de "invariância" do número. Assim, assume o número como sendo “quantidades
contínuas ou descontínuas, de aspetos quantitativos percebidos no universo
sensível ou de conjuntos e números concebidos pelo pensamento, trate-se dos
contatos mais primitivos da atividade numerativa com a experiência ou das
axiomatizações mais depuradas de todo o conteúdo intuitivo. […] Do ponto de vista
psicológico, a necessidade de conservação constitui, pois, uma espécie de a
priori funcional do pensamento, ou seja, à medida que o desenvolvimento ou a
interacção histórica se estabelece entre os fatôres internos do seu amadurecimento
e as condições externas da experiência, essa necessidade impõe-se
necessariamente. (Piaget, 1971, p.24)

O estudo que Piaget desenvolve vai analisar se esta conservação de número, é

algo inato na criança, utilizado sem que esta raciocine e se aperceba desta ação, ou se

é uma noção estruturada com uma evolução progressiva na sua perceção e aplicação

(Piaget, 1971).

Através do desenvolvimento de um conjunto de experiências, baseadas na

conservação de número, de massa e de volume, Piaget conclui que a criança vai

adquirindo esta capacidade, ao longo dos anos, tendo um momento de transitividade,

onde de acordo com o tipo de experiência que lhe é apresentada, terá conclusões
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diferenciadas. Por exemplo, perante a conservação de volume de um líquido, se um

determinado volume contido num recipiente A for dividido em dois recipientes, B1 e B2,

a criança consegue reconhecer que há conservação do volume do líquido, mas se esta

divisão for feita em três recipientes, já não consegue manter o mesmo pensamento e

não reconhece a conservação do volume do líquido. Inicialmente, esta noção de

conservação indicia ser inata e feita a priori, mas posteriormente, analisa-se que a

construção deste raciocínio deve-se “à coordenação de relações, sob o seu duplo

aspecto de multiplicação lógica das relações e de composição matemática das partes e

das proporções” (Piaget, 1971, p 42).

Em relação ao desenvolvimento das crianças, Piaget distingue três fases: na

primeira, a criança atua exclusivamente com base na intuição; a segunda é

caracterizada pela descoberta momentânea dos problemas e, na terceira fase, a criança

percebe e resolve os problemas apresentados pois já se encontram no domínio da

operação (Piaget, 1971). No entanto, estes estudos baseiam-se na observação de

crianças sem qualquer dificuldade específica reconhecida e diagnosticada, referindo-se

a crianças com o que poderemos denominar “desenvolvimento de acordo com os

parâmetros previstos”.

Já outros autores consideram o conceito de número associado às relações com o

quotidiano. É exemplo o seguinte conceito:

Compreensão global e flexível dos números e das operações, com o intuito de
compreender os números e as suas relações e desenvolver estratégias úteis e
eficazes para cada um os utilizar no seu dia-a-dia, na sua vida profissional ou
enquanto cidadão activo. É, pois, uma construção de relações entre números e
operações, de reconhecimentos numéricos e modelos construídos com números ao
longo da vida e não apenas na escola. Inclui ainda a capacidade de compreender
o facto de que os números podem ter diferentes significados e podem ser usados
em contextos muito diversificados.(Castro & Rodrigues, 2008, p 11).

Estas autoras apresentam um conceito mais abrangente do que aquele que a

OCEPE (Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar) assume, envolvendo

não só as competências formais que o sentido de número permite desenvolver, como

as informais, relevando a numeralização da criança como essencial para o

desenvolvimento das suas tarefas do quotidiano e autonomização. Baseia-se,

essencialmente, na capacidade de resolução de problemas a vários níveis, utilizando

não só os números, por si mesmos, mas relacionando-os e aplicando estes raciocínios

lógicos na resolução de problemas, independentemente da sua origem (Castro &

Rodrigues, 2008).

Piaget considerava a contagem como um processo em desenvolvimento que tinha

de ser trabalhado e que a criança não percecionava de forma natural e inapta.
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Yokoyama (2012) assinala que em 1982, Mandler e Shebo descrevem o termo

subitizing, nomeado pela primeira vez num estudo de 1949, por Kaufman, Lord, Reese

e Volkmann, que reconhecem como um processo rápido, seguro e preciso de contagem

e reconhecimento da quantidade de um máximo de seis elementos, através da

apresentação espacial dos mesmos, sendo esta de acordo com a apresentação das

pintas de um dado ou das peças de um dominó. No entanto, Piaget (1971) já tinha

referenciado o estudo da posição dos objetos para a perceção da sua quantidade,

desenvolvido por Wilhelm August Lay, em 1907. Esta capacidade de indicar o número

de elementos discretos através do seu posicionamento é considerado, pelos autores,

inato. Clements (1999) sugere que esta apetência indica que o conceito de número é

inato, porque sem este conceito o indivíduo não consegue identificar o número de itens

através deste processo, requisito que não é obrigatório quando consideramos a

contagem numérica tradicional. O reconhecimento do número de objetos, através de

subitizing, verificou-se como facilitador na contagem, especialmente quando estão

presentes mais de sete elementos. Alguns autores definiram que a contagem até três

elementos era facilmente percecionada, a contagem entre quatro e sete elementos já

requeria a utilização de cálculo mental e contagens acima de sete elementos, até ao

número dez, eram realizadas como estimativas. No entanto, utilizando o subitizing, o

tempo de processamento da resposta decaiu drasticamente e a precisão da resposta

foi elevada.

Clements (1999) vai mais longe em relação ao conceito de subitizing e classifica

em dois processos: um percetivo e outro concetual. Na abordagem percetiva, define-se

apenas a cardinalidade dos elementos sem intervir com nenhum outro processo

matemático e na abordagem concetual, é a determinação da cardinalidade de um

número, utilizando outros processos matemáticos. Um exemplo típico deste último é a

utilização das peças de dominó para a soma de elementos. Se numa peça se observar,

num lado, o posicionamento de três pintas e no outro o posicionamento de duas pintas,

a criança irá, após perceber que o conjunto perfaz cinco pintas, assumir que estas duas

apresentações traduzem sempre um total de cinco pintas.

Especificando o estudo com crianças com T21, Abdelahmeed (2007) apresenta um

artigo onde releva os trabalhos de vários autores sobre as dificuldades que estas

crianças demonstram na contagem numérica e no significado de número. Este estudo

revela outros estudos elaborados desde 1978, nomeadamente o de Gelman & Gallistel,

onde se sugere que crianças pequenas possuem uma compreensão inata da contagem

e que crianças muito pequenas têm uma compreensão implícita de número, sugerindo,

inclusive, que este conhecimento inato lhes permite desenvolver novas estratégias para

solucionar novos problemas com que se deparam. Estas autoras revelam um ponto de
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vista que contraria Piaget e estabelecem um conjunto de cinco princípios de contagem,

que as crianças pequenas possuem e seguem intuitivamente, desenvolvendo um

conceito inicial de número. São eles: a relação termo a termo, a ordenação, a

cardinalidade, princípio da irrelevância da ordem e a abstração.

O princípio de termo a termo significa que cada objeto a ser contado deve ter uma

única nomeação e cada objeto ordenado tem, igualmente, um único nome. Em relação

à ordenação, requer que os nomes dos números deverão ter uma ordem permanente

ao longo da contagem, significando, por exemplo, que o 3 é uma quantidade maior do

que o 2, e este é maior do que o 1, e o princípio da cardinalidade impõe que o nome do

último número representa a quantidade total do conjunto, independentemente da ordem

dos itens – princípio da conservação. Já o princípio da irrelevância da ordem significa

que os objetos podem ser processados por qualquer ordem. O princípio da abstração

significa que qualquer conjunto de objetos, reais ou imaginados, podem ser contados.

Assim, de acordo com esta teoria, se uma criança tiver adquirido todos os princípios

indicados, deverá conseguir detetar erros de contagem. Inclusive, consegue fazer

contagens salteadas, retrocedendo nessa contagem para recuperar os objetos não

contados, sem erros. Conclui-se que a aquisição da capacidade de contagem é

precedida pelos princípios já indicados (Abdelahmeed, 2007).

No entanto, estes princípios não são suficientes para o desenvolvimento da

contagem, pois é essencial associar a contextualização desta aprendizagem. As

convenções matemáticas são essenciais para uma consolidação da contagem numérica

e da numeralização da criança. Esta verá a sua perceção de número associada à

convenção que a sua comunidade assume perante esse conceito. Por exemplo, em

países anglo-saxónicos as jardas, pés e polegares são convenções de medida, que

noutros países, como Portugal, não são reconhecidos como regra a aplicar pela

comunidade (Comin & Carmo, 2010).

Gelman e Gallistel (1978) indicam que um adulto processa uma contagem

envolvendo o uso coordenado de vários passos: observação dos objetos em linha

(ordenação), um a seguir ao outro; associa a cada objeto uma palavra-número, usando

uma lista de palavras-número com uma ordem convencionada e reconhece que a última

palavra representa a quantidade da ordem apresentada. Quando uma criança faz a

contagem, não significa que a faça de acordo com o processo que o adulto faz. As

autoras reconhecem que nem todas as crianças têm os princípios por si estabelecidos

bem definidos, em que os princípios propostos poderão, individualmente, promover

capacidades, que poderão não ser perfeitas para determinadas idades, e que alguns

princípios poderão operar mais ou menos isoladamente no comportamento de

contagem em crianças muito pequenas. Assim, as autoras indicam que uma contagem



21

correta envolve a aplicação coordenada de todos os princípios por si estabelecidos e

não utilizam critérios de comparação de habilidade de contagem, por parte das crianças,

com padrões de adultos. Por exemplo, a contagem não necessita obrigatoriamente de

ser feita utilizando as palavras-número convencionadas, como os adultos o fazem. Uma

criança pode ter a capacidade de nomear e organizar os objetos, utilizando nomes não

convencionados (Gelman & Gallistel, 1978).

Outros autores, como Fuson (1988), explicam a aprendizagem da contagem por

parte das crianças como um processo que se desenvolve através da observação e

imitação por parte da criança, em relação à forma como o adulto processa essa

contagem – princípio do procedimento. Assim, as crianças adquirem a capacidade de

contar através de terceiros ou repetindo o nome dos números que aprenderam com os

adultos. Desta forma, quanto maior for o seu treino de contagem, por imitação, maior a

capacidade de generalizar e de aplicar este treino a novas situações. Com base nesta

teoria, a aquisição dos processos de contagem, desta forma, por parte das crianças é

que lhes permite, no futuro, a abstração das regras e atingirem resultados corretos, em

novas tarefas (Abdelahmeed, 2007).

7- Dados da investigação sobre processos de aprendizagem da matemática a
crianças com T21

Abdelahmeed (2007) desenvolve no seu artigo uma revisão bibliográfica de estudos

feitos com crianças e jovens com T21, onde a questão principal é a seguinte: como é

que as crianças com T21 fazem contagens? E de que forma adquirem o sentido de

número? Verifica-se, através de alguns estudos, que as crianças com T21 aprendem

mais facilmente a contar através da repetição contínua, em voz alta, da sequência dos

números. Apresenta como exemplo os estudos elaborados por Gelman e Cohen (1988;

in Abdelahmeed, 2007), nos quais é proposto que, independentemente da forma como

aprendem a contar, estas crianças assumiam a contagem através de um modelo

associativo. Tal proposta baseou-se na resolução de um conjunto de problemas e

verificou-se que estas crianças não as conseguiam resolver, mesmo quando lhes eram

dadas indicações explícitas para essa resolução. Também observaram que não

conseguiam corrigir os seus erros, assim como demonstravam menor apetência para

inventar novas soluções para resolver um determinado problema. No entanto, indica

igualmente autores com uma perspetiva oposta, nomeadamente, um estudo que

demonstrava que algumas crianças com T21 compreendiam o que era a contagem e

conseguiam detetar alguns erros, quando a contagem era feita por um fantoche, mas

revelavam dificuldades em aprender a reta numérica (Porter, 1999 a), in Abdelahmeed,
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2007), ou um outro estudo, onde um terço das crianças com T21 em estudo

compreendiam o que era a cardinalidade, através da solicitação a cada criança que

desse um determinado número de objetos ao investigador (Nye et al, 2001, in

Abdelahmeed, 2007).

Cornwell (1974, in Abdelahmeed, 2007) é o primeiro autor que associa a contagem

por repetição e em voz alta dos números como sendo o método que as crianças com

T21 utilizam para a aprendizagem da contagem numérica, afirmando que o facto de

utilizarem este método de aprendizagem, não significa que não consigam adquirir

elevados níveis de conceitos aritméticos. No entanto, saber contar não significa que

saibam o significado da contagem ou reconheçam que o último número da contagem

representa o número total de itens contabilizados (Fuson, 1988, in Abdelahmeed, 2007).

Após esta questão da possível aprendizagem dos números por contagem repetida em

voz alta, muitos estudos se desenvolveram para identificar as características desta

aprendizagem. Estes estudos basearam-se no tipo de erros que estas crianças

desenvolvem e se conseguem, ou não, detetar esses erros e corrigi-los. Comparando

com crianças sem dificuldades, Fuson et al (1988, in Abdelahmeed, 2007) verificaram

que existiam três tipos de erros recorrentes: saltar objetos na contagem, associar mais

do que uma palavra-número ao mesmo objeto e não associar a palavra-número a alguns

objetos. Já as crianças com T21 recorriam em erros associados a perda de números

durante a contagem, não associação de palavra-número ao objeto e o saltar a contagem

de objetos. Já Gelman (1982, in Abdelahmeed, 2007) argumenta que crianças com

dificuldades cognitivas fazem erros associados a recontagem, associar mais do que

uma palavra-número ao mesmo objeto e não associar a palavra-número a alguns

objetos, assim como saltar a contagem de objetos e contar duas vezes o mesmo objeto.

Algumas características de crianças que aprenderam a contar em voz alta é a sua

incapacidade de detetar e reconhecer erros de contagem ou de considerar a última

nomeação como sendo um indicador da cardinalidade do conjunto de objetos. Também

se a criança for interrompida durante uma contagem, não será capaz de recomeçar a

contagem ou reiniciar de forma correta, sendo igualmente um indicador que esta criança

aprendeu a contar em voz alta.

Este reconhecimento dos erros de contagem apresentados quer por crianças sem

dificuldades cognitivas, quer por crianças com T21, não sustentam totalmente a

capacidade inata de contagem, que Gellman e Gallistel (1978) sustentavam, mas

também não assume totalmente a posição de Piaget. Assim, considera-se um conjunto

de estudos elaborados por investigadores, nomeadamente Fuson (1988, in

Abdelahmeed, 2007), cujas conclusões são uma fusão dessas duas teorias, não as

considerando de uma forma absoluta e única.
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No entanto, todos os estudos chegam à conclusão que a dificuldade que as crianças

com T21 apresentam na contagem, devem-se, essencialmente, à sua dificuldade ao

nível da linguagem e de memória, especialmente de trabalho. Também são nomeadas

dificuldades relacionadas com o meio ambiente em que estão inseridas, que poderá ser

pobre na utilização de técnicas de contagem, ou devido às baixas expetativas por parte

dos seus professores a este nível (Abdelahmeed, 2007).
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CAPÍTULO II – Metodologia do estudo de caso

De acordo com Tuckman (2012) a investigação reveste-se de uma função muito

simples de definir, mas complexa de concretizar: procurar respostas a questões que nos

vão sendo levantadas. Estas questões tanto poderão ser generalizadas e aplicadas em

vários contextos, como poderão ser direcionadas e aplicadas em áreas e contextos

específicos. Mas, independentemente do tipo de investigação que nos propomos

desenvolver, há o objetivo comum de apresentar respostas baseadas na análise de

dados que, posteriormente, terão de ser analisados e interpretados conduzindo a uma

conclusão estruturada e consolidada.

Neste capítulo apresenta-se o estudo efetuado para responder a um conjunto de

questões, baseadas no complexo processo que uma criança com T21 realiza sempre

que aplica o seu raciocínio lógico-matemático.

1- Metodologia

1.1- Definição do problema em estudo

A questão-problema que surgiu, após análise de um conjunto de estudos sobre a

matemática e o raciocínio lógico-matemático da criança com T21 foi a seguinte: Como

é que uma criança com T21 organiza as suas competências matemáticas, as utiliza na

resolução de problemas académicos e, posteriormente, as aplica em situações-

problema do seu quotidiano? Que estratégias e metodologias poderá o professor

desenvolver, de forma a maximizar este raciocínio e permitir a autonomização da

criança, na comunidade onde vive?

1.2- Tipo de estudo

Para desenvolver uma investigação que possa responder a estas questões, foi

adotada como metodologia o método qualitativo, devido às características do problema

apresentado, com elevada validade interna, mas pouca validade externa, uma vez que

a generalização dos resultados obtidos é difícil de se concretizar. Baseou-se num estudo

de caso de uma criança com T21, com idade cognitiva ao nível do 1º ano do primeiro

ciclo de escolaridade, em processo de alfabetização, a estudar no ensino regular. A

escolha deste ano escolar prende-se com o facto de a criança estar no início da

aprendizagem formal das suas competências matemáticas, mais especificamente, ao

nível da transição entre os estádios das operações concretas e formais de Piaget. A sua

adaptação a um novo ciclo não foi considerada como variável neste estudo, uma vez
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que o seu caminho pré-escolar desenrolou-se na mesma escola, sendo quer o meio,

quer os intervenientes educativos, familiares à criança, não se tendo detetado qualquer

reação, adversa ou não, da criança perante esta nova etapa. Quanto aos colegas de

sala de aula, a sua maioria são crianças que já a acompanhavam no pré-escolar, não

havendo, igualmente, qualquer interferência significativa a este nível. Devido à

especificidade dos critérios de seleção da criança em estudo, a sua escolha foi

assumida como sendo um critério por conveniência, permitindo que um conjunto de

variáveis fossem atenuadas e, eventualmente, eliminadas, ao longo da investigação.

Todo o processo investigativo foi desenvolvido considerando os conteúdos formais da

matemática, com a colaboração regular da Professora de primeiro ciclo da criança e a

intervenção da sua Técnica de Educação Especial e Reabilitação (EER).

1.3.- Identificação e classificação das variáveis em estudo

A variável consequente é o grau de sucesso na resolução de problemas

matemáticos, de acordo com o processo cognitivo elaborado pela criança. Considera-

se variável antecedente o tipo de exercício matemático proposto, o contexto onde todo

o processo investigativo se desenvolve e os seus intervenientes (Investigadora e

Técnica de EER).

1.4.- Instrumentos e técnicas de recolha de dados:

Foram utilizados os seguintes instrumentos de recolha de dados durante o

processo: 1) entrevista do tipo padrão à Encarregada de Educação (mãe), Professora

da turma e Técnica de EER, de forma a obter informação relevante quanto a

características da criança, assim como a sua perceção sobre a questão colocada, cujos

guiões se encontram em anexo (anexo I); 2) leitura de documentos, como o Programa

Educativo Individual (PEI) da criança, o seu Perfil Funcional do Neurodesenvolvimento

e do Comportamento elaborado no Diferenças – Centro de Desenvolvimento Infantil,

assim como outros documentos relevantes para o conhecimento desta; 3) realização da

prova de conservação da massa e do número de Piaget; 4) observação direta ao longo

de onze meses e gravação em vídeo das cinco sessões de ensino-aprendizagem

propostas, com níveis de dificuldade pré-estabelecidos e bem definidos, tendo em

consideração o objetivo do estudo, as características da criança e validados por

professores e técnicos com significativa experiência no trabalho da matemática, ao nível

do ensino de escolaridade considerado (Tuckman, 2012).

As observações, com características descritivas de estilo piagetiano, tiveram o

objetivo de acompanhar a evolução lógico-matemática e linguística da criança, uma vez

que o estudo se baseia nesta evolução e todas as conclusões apresentadas terão como

principal inferência esta mesma evolução e desenvolvimento da criança. Foram
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retiradas notas de campo ao longo dos meses em que decorreu a investigação, com

uma frequência semanal, e observei duas aulas da turma da criança, para analisar

possíveis enviesamentos entre a dinâmica escolar e a dinâmica terapêutica domiciliária.

Assim, considera-se este estudo como sendo longitudinal, culminando nas aplicações

das baterias de exercícios como componente de aferição das evoluções observadas e

perceção das estratégias e metodologias que resultam no atingir de novas etapas

evolutivas da criança.

Foram, portanto, aplicadas três baterias de exercícios diferentes, que acompanham

a evolução na aprendizagem da matemática da criança ao longo do ano letivo,

desenvolvidas de acordo com o nível cognitivo da criança em estudo e com o objetivo

de clarificar os seus processos cognitivos durante a sua resolução. A primeira bateria

de exercícios foi utilizada mais duas vezes, como prova de retenção, no fim do ano letivo

e após três meses do fim do estudo investigativo. Este estudo foi elaborado através da

realização dos exercícios propostos e da verbalização, por parte da criança, dos

processos cognitivos desenvolvidos por ela, durante essa resolução (Machado et al,

2012). Estas verbalizações foram gravadas e, posteriormente, transcritas, para análise

da informação daí resultante, recorrendo a um protocolo de notações para análise de

conversação (Tuckman, 2012).

2- Procedimento

A criança participou em seis sessões gravadas em vídeo, sendo a primeira sessão

a de treino para a utilização do método de verbalização dos seus processos cognitivos,

assim como aferição das suas competências matemáticas, e as duas últimas sessões

foram de retenção, em dois momentos distintos, para que se pudesse analisar as

competências que a criança verdadeiramente interiorizou e poderão vir a ser aplicados

em situações do quotidiano. Cada sessão teve a duração de, aproximadamente, 45

minutos, e foram aplicadas ao longo de nove meses. O espaço onde foram realizadas

decorreu entre a casa da criança e a sala de apoio da escola, sempre que não se pôde

realizar a sessão em casa.

Houve, num momento prévio, a aferição do nível cognitivo lógico-matemático da

criança, aplicando um conjunto de exercícios escritos, do tipo formal, para diagnóstico

das capacidades de leitura e interpretação das questões propostas, assim como para

aferir os conhecimentos matemáticos pré-adquiridos. A Técnica de EER orientou estas

baterias de exercícios, para que a criança permanecesse, o maior tempo possível, a

verbalizar o que estava a raciocinar. A escolha da Técnica deveu-se à sua proximidade

com a criança, quer pelo facto de já trabalhar com ela desde os seus quinze dias de
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vida, havendo uma interação muito positiva entre ambas, quer pelo número de sessões

semanais que têm, permitindo que estas aplicações não interferissem com o normal

desenrolar das tarefas que a Técnica desejava desenvolver em cada sessão.

No início de cada sessão, foi explicado à criança a tarefa que ia desempenhar e foi

pedido que ela verbalizasse tudo o que estivesse a pensar, enquanto ia realizando os

exercícios. Este é um processo de elevada dificuldade, tendo havido uma grande

simbiose entre a Técnica e a criança, para que esta conseguisse transmitir os

raciocínios que foi elaborando ao longo de cada sessão gravada.

2.1- Baterias de exercícios:

Os exercícios propostos foram organizados de acordo com as propostas

curriculares do ano de escolaridade da criança, com a orientação da Professora e da

Técnica de EER. A primeira bateria de exercícios foi a reprodução do primeiro momento

de avaliação sumativa que a Professora tinha realizado em sala de aula, após o qual se

desenvolveu um conjunto de exercícios cujo principal objetivo era abordar conteúdos

essenciais para o desenvolvimento logico-matemático da criança. Estes exercícios

abordam a ordenação numérica, crescente, decrescente, de dois em dois e de dez em

dez, a cardinalidade e as operações da adição e da subtração.

Ao longo das aplicações, o enunciado sofreu pequenas alterações, de forma avaliar

a capacidade de abstração da criança, quando perante enunciados com conteúdos já

trabalhados, mas sob formas diferentes de elaborar as questões e/ou com questões de

maior complexidade. Após a terceira sessão e, novamente, três meses depois, houve

duas sessões de retenção, onde foi apresentada a primeira bateria de exercícios cujo

objetivo foi avaliar a capacidade de retenção da F., quanto aos conteúdos propostos. As

folhas de resposta de todas as baterias de exercícios estão apresentadas nos anexos

de II a VI.

A escolha destes conteúdos teve como principais critérios a relação entre o

Programa de Matemática para o Ensino Básico (Anexo VII), homologado em 2013 e

incidindo sobre o primeiro ano de escolaridade, com as suas respetivas Metas

Curriculares (Anexo VIII), e a sua relevância quando aplicado num contexto diário e no

quotidiano.

A identificação e reconhecimento do número é essencial para a sua própria

utilização em toda e qualquer situação. Já a ordenação, permite perceber se a criança

consegue distinguir números e definir o “antes” e o “depois”, associando a cada distinção

uma lógica de “menor” e “maior”. A operação da adição é a operação-mãe de toda a

operacionalidade matemática, centrando-se na mesma todas as relações matemáticas
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que no futuro a criança poderá vir a necessitar. Na última bateria de exercício introduziu-

se a operação da subtração. A utilização de imagens de peças de dominó nos exercícios

de operação matemática foi uma opção baseada no trabalho desenvolvido pela Técnica,

desde o pré-escolar, assim como a aplicação do subitizing como forma automática de

reconhecimento da quantidade.

De acordo com a revisão bibliográfica apresentada, e considerando a maturidade

cognitiva e as características da criança, prevê-se que esta resolva questões bem

estruturados que apenas impliquem a utilização direta de regras pré-estabelecidas e

que são inflexíveis na sua aplicação. Em relação à resolução de problemas menos

estruturados, e que necessitem de adaptações às regras aprendidas, prevê-se um nível

de sucesso menor.

2.2- Notas de campo

Durante todo o processo investigativo acompanhei a Técnica nas suas sessões

semanais ao domicílio, não me cingindo aos momentos das sessões de ensino-

aprendizagem previstas. Este acompanhamento permitiu-me conhecer melhor a

criança, a Técnica, a relação entre ambas e a forma como o processo de apoio,

independentemente da área curricular envolvida, se processava. Permitiu, igualmente,

que a criança percecionasse a minha presença como algo natural e não intromissiva,

nos momentos da realização e gravação das sessões. Ao longo destas observações

semanais, houve o registo escrito das atitudes e reações que foram ocorrendo ao longo

dos meses.

Assim, apresento, como anexo IX, alguns exemplos desses apontamentos, que

considero mais pertinentes para melhor perceção da forma como as sessões se

desenrolavam. Esta observação iniciou-se a 20 de novembro de 2013 e, para esta

investigação, teve a sua última sessão a 3 de outubro de 2014, com a gravação da

segunda sessão de ensino-aprendizagem de retenção.

2.3- Consentimento informado, livre e esclarecido

De acordo com as Diretrizes Éticas Internacionais para a Investigação Envolvendo

Seres Humanos (Council for International Organizations of Medical Sciences, em

colaboração com a Organização Mundial da Saúde, Genebra, 1993) e a Convenção

para a Proteção dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser Humano face às

Aplicações da Biologia e da Medicina (Convenção de Oviedo, 1997), todo o processo

investigativo apresentado passou pelo consentimento informado, livre e esclarecido, por

parte dos pais ou responsáveis legais da criança em estudo, uma vez que esta é menor

de 14 anos. Este consentimento relaciona-se com a boa prática experimental na
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elaboração de estudos científicos que envolvam a participação de seres humanos (FMH,

2013).

“O princípio de participação em qualquer tipo de investigação deve assentar numa

decisão informada, livre e esclarecida sobre a natureza, implicações e riscos dessa

participação. A decisão deve ser manifestada de forma escrita, datada e assinada

por todas as pessoas capazes de o fazer, ou representante legal em caso de

impossibilidade do próprio. O consentimento oral pode ser excecionalmente aceite,

no caso de incapacidade para escrever, desde que na presença de pelo menos uma

testemunha e de acordo com a legislação em vigor”

(http://www.fmh.utl.pt/pt/instituicao/conselho-de-etica/faq-s, 2013).

Também foi solicitado o consentimento informado, livre e esclarecido a todos os

agentes intervenientes no processo investigativo, nomeadamente à Professora de

ensino regular e à Técnica de EER. Uma vez que as sessões decorreram, na sua

maioria, na casa da criança, não foi considerado pertinente solicitar a autorização formal

à Diretora da escola. No entanto, esta foi informada informalmente e disponibilizou todos

os meios necessários para o bom desenvolvimento da atividade investigativa, sem

comprometer o bom funcionamento das atividades escolares e protegendo os direitos e

bem-estar dos restantes alunos da escola. Esta disponibilidade foi reforçada no

momento da utilização, pontual, da escola para a gravação de algumas aplicações das

baterias de exercícios, cujas datas coincidiam com apoios em escola. Uma vez que eu

tinha a autorização maternal para a realização da investigação e a gravação não

envolvia nenhum outro elemento da comunidade educativa, a Diretora da Escola não

considerou relevante a formalização de mais nenhuma autorização, tendo apenas que

garantir que a identidade de nenhum elemento externo ao estudo seria exposto durante

estas gravações, o que foi totalmente garantido.

Os consentimentos informados, livres e esclarecidos da criança, através da

autorização maternal, da Professora e da Técnica de EER apresentam-se como anexo

X.
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CAPÍTULO III – Estudo de caso

Neste capítulo serão apresentadas as características da criança em estudo, assim

como a descrição e análise das sessões de ensino-aprendizagem realizadas, de acordo

com o procedimento apresentado. Deseja-se que seja um momento de reflexão e

estruturação de ideias sobre o desenvolvimento da criança ao longo do período em

estudo, não ficando pela análise superficial das resoluções de problemas apresentadas.

1- Características da criança em estudo

A F. iniciou este estudo com sete anos de idade e apresentou-se, desde o primeiro

momento em que a conheci, como uma criança muito social e de trato fácil. Sempre com

um sorriso nos lábios e disposta a interagir comigo e com a Técnica que acompanhou

todo este processo investigativo. A relação entre a F. e a Técnica é de grande

cumplicidade e há uma expressão de confiança entre elas que é potenciador de um

trabalho eficaz e consolidado. A F. respondeu muito bem aos desafios que lhe foram

propostos, mas ao longo do ano letivo demonstrou estar a crescer e a desenvolver

novas competências, não só académicas, mas principalmente pessoais e sociais. Tem

uma envolvência com a turma muito dinâmica. Apresenta igualmente uma forte

personalidade, principalmente perante os pares, defendendo o seu argumento, por

vezes não da forma mais correta, mas sem inibições e demonstrando um elevado

autoconceito. Uma vez que a maioria das sessões se desenrolaram em contexto

domiciliário, observei a sua relação com os seus três irmãos e verifiquei uma total

envolvência entre eles. A F. é uma criança desinibida e muito bem aceite na sua turma,

interagindo com alguns elementos fora do contexto escolar, como em festas de

aniversário, revelando uma relação saudável e positiva.

As informações que se seguem foram retiradas do PEI elaborado em 2013, assim

como do Perfil Funcional do Neurodesenvolvimento e do Comportamento, avaliado ao

longo do ano letivo em estudo.

1.1- História de desenvolvimento

De acordo com o seu percurso desenvolvimental, a F. nasceu de cesariana às 37

semanas de gestação, tendo o mesmo decorrido sem quaisquer intercorrências e com

acompanhamento. Às 17 semanas de gestação confirmou-se o diagnóstico de T21, por

amniocentese.
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Em relação a marcos do desenvolvimento psicomotor, aos 15 meses a F. era capaz

de se manter em pé, com as costas apoiadas na parede e por instantes, aos 18 meses

começa a dar passos laterais apoiada numa barra e aos 32 meses adquire marcha

autónoma.

No que diz respeito ao desenvolvimento da linguagem, aos 18 meses juntava duas

palavras e aos 3 anos apresentava uma mlu (mean length of utterance – comprimento

médio de enunciado)1 de 2 a 3 palavras e, aos sete anos, conseguia ter uma mlu de 5

palavras percetíveis.

Quanto ao seu historial clínico, a F. teve infeções respiratórias de repetição, com

hospitalizações aos 15 dias e 2 meses de idade. Aos 5 anos de idade fez cirurgia aos

adenoides e ouvidos e repetiu esta cirurgia com 7 anos de idade, onde retirou as

amígdalas. Beneficia de terapia da fala desde os 3 anos de idade. Ao nível da visão,

não revela perda de acuidade visual.

1.2- História familiar

A F. é a terceira de uma fratria de quatro filhos do casal parental, sendo o seu

agregado familiar constituído pela mãe, pai, dois irmãos, de 11 anos e de 9 anos, e uma

irmã, de 6 anos, com quem habita em Cascais.

Vive com os dois pais e seus irmãos numa vivenda, partilhando o quarto com a sua

irmã mais nova. Tem como principais atividades lúdicas brincar com a irmã, ver televisão

e jogar os jogos no tablet.

1.3- História e situação educativa

Após o seu nascimento, iniciou, de imediato, o programa de Intervenção Precoce no

Diferenças – Centro de Desenvolvimento Infantil, com 15 dias de idade, em contexto

domiciliário e com frequência bissemanal, após ter sido referenciada pelo pediatra de

desenvolvimento, por quebra de sigilo por solicitação materna. Foi sinalizada para a

equipa de Intervenção Precoce de Cascais em 2006, beneficiando de apoio semanal,

de acordo com o seu Plano Individual de Intervenção Precoce.

Iniciou o seu percurso escolar com 3 anos de idade, na mesma escola que ainda hoje

frequenta, tendo-se adaptado bem ao novo meio escolar. O seu percurso escolar no

primeiro ciclo inicia-se após pedido de adiamento no ano letivo anterior. A escola que

frequenta tem como filosofia pedagógica o Movimento Escola Moderna, o que abre

espaço a uma relação entre os pares de maior interação e inclusão.

(1) produção média de palavras e morfemas por enunciado ( Neves, S & Cruz, O, 1992)
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No momento da elaboração do seu PEI (2013), considerando a CIF-CJ (Classificação

Internacional da Funcionalidade Incapacidade e Saúde para Crianças e Jovens), a F.

revelou dificuldades ligeiras na aprendizagem da leitura e na aquisição de

competências, moderadas na aquisição da informação, desenvolvimento da linguagem,

aprendizagem da escrita e cálculo. Revela, igualmente, dificuldades na concentração,

em dirigir a atenção e na tomada de decisões. Ao nível do cálculo, a F. revelou

dificuldades em resolver problemas, principalmente em situações de maior

complexidade ou mais abstratas, assim como graves limitações na aquisição de

conceitos.

Ao nível da realização de tarefas, a F. consegue realizar as tarefas mais simples de

forma autónoma, necessitando de supervisão ou do apoio de colega ou adulto para a

realização de tarefas mais complexas, ou para tarefas múltiplas. Apresenta, igualmente,

dificuldades em realizar a sua rotina diária escolar, ao nível da realização dos trabalhos

para casa e recados para casa. Quanto ao seu comportamento, revela alguma teimosia

e, por vezes, apresenta comportamentos menos apropriados. Em relação à

comunicação, tem graves dificuldades na articulação das palavras, dificultando a

comunicação, mas revela ter uma boa compreensão do que lhe é dito (PEI, 2013).

A F. apresenta pouca dificuldade na mobilidade e quanto ao autocuidado, no meio

escolar, é autónoma, precisando, no entanto, de alguma supervisão. Nas interações e

relações interpessoais, a F. apresenta uma boa interação com todos os membros da

comunidade educativa, tendo amigos com quem brinca e trabalha em sala de aula. Mas,

por vezes, revela dificuldade nalgumas interações básicas e no controlo do seu

comportamento, nomeadamente ao nível da impulsividade, capacidade de cedência e

a aceitação da argumentação de terceiros (PEI, 2013).

Ao nível dos fatores ambientais, foram considerados facilitadores: a família próxima;

os seus conhecidos, pares e membros escolares; pessoas em posições de autoridade

e pessoas em posições subordinadas; atitudes individuais dos membros da família

próxima, de profissionais de saúde e de conhecidos; assim como o acompanhamento

por parte dos técnicos de saúde e educação que a acompanham regularmente (PEI,

2013).

Ao nível das medidas educativas implementadas, apresenta todos os apoios

pedagógicos personalizados, assim como adequações ao nível do processo de

avaliação, mas não há qualquer especificação na área da matemática (PEI, 2013).

Tem o apoio de um conjunto de terapias, nomeadamente de educação especial e

reabilitação, três vezes por semana, terapia ocupacional, uma vez por semana, terapia
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da fala, também uma vez por semana e a Professora do ensino especial, duas vezes

por semana.

2- Descrição e análise das sessões de ensino-aprendizagem

Segue-se a descrição das sessões observadas nos cinco momentos acima

mencionados, sendo que a sua leitura necessita de ser acompanhada do enunciado de

cada bateria de exercícios, para melhor compreensão quer da forma como a F. e a

Técnica abordam os exercícios, quer das particularidades que surgiram, nomeadamente

em relação à primeira bateria de exercícios. Esta, apesar das revisões efetuadas,

mantinha alguns erros, que vieram a ser relevantes para a perceção da forma como a

F. lidou com esta situação ao longo das observações. É de realçar que a bateria de

exercícios desta primeira sessão de ensino-aprendizagem é a que, posteriormente, foi

utilizada para as aplicações de retenção.

Cada descrição é acompanhada pelo enunciado da bateria de exercícios propostos

em cada momento, para um melhor acompanhamento da mesma. Como já referido, em

anexo apresenta-se as resoluções de cada bateria de exercícios realizada pela F.

(Anexo II ao Anexo VI)

2.1- Primeira sessão de ensino-aprendizagem

Conjunto de Exercícios número 1

Nome ____________________________________ ____ / ____ / ____

1) Completa as réguas

1 6 10

2011
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2) a. Escreve os números de 0 a 20 por ordem crescente.

b. Escreve os números de 0 a 20 por ordem decrescente.
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c. Escreve os números de 2 em 2 de 0 a 20 por ordem crescente.

0
4

8
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3) a. Qual é o número que vem antes do 3?

b. Qual é o número que vem depois do 3?

c. Qual é o número que está antes do 5?

3 5
4

1
8 7

2 6

3 5
4

1
8 7

2 6

5 5
4

1
8 7

2 6
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4) Vamos somar as pintas

 



2 = 3


 


=

 

 

=

1
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A primeira sessão de ensino-aprendizagem decorreu no segundo período letivo e a

F. iniciou a resolução da bateria de exercícios com a escrita do seu nome na ficha.

Demonstrou, desde o início da sessão, uma tentativa de se autonomizar na leitura do

enunciado, mas considerando as suas dificuldades, a Técnica esteve sempre numa

posição de ajuda e apoio durante esta fase. Excecionalmente, esta gravação realizou-

se na escola, na sexta-feira que antecedia a interrupção letiva de Carnaval e a F. estava

com as colegas, a brincar, quando chegámos para iniciar o apoio e a atividade. Como

era recorrente com a F., ela rapidamente deixou de brincar com as colegas, dirigindo-

se para a sala de apoio e iniciou o trabalho sem indiciar cansaço, resistência ou

desânimo. Esta postura é muito característica da F., cuja capacidade para trabalhar é

elevada, assim como os níveis de atenção e concentração são, geralmente, acima da

média. Solicitei, inicialmente, autorização à F. para a realização da filmagem, a qual ela

cedeu, na presença da Técnica.

O dia da realização da atividade era 28 de fevereiro, pelo que a Técnica ao

questionar, como o fazia em todas as sessões individuais que tinha com a F., qual era

aquele dia, iniciou o trabalho com a F. sobre o reconhecimento do número e da

ordenação. A F. apoiou-se na sequência sugerida pela Técnica, indicando que o dia era

“28”, mas ao escrever o número, ignorou o número dois da dezena, escrevendo apenas

o número oito. Ao ser chamada à atenção, acrescentou o número um antes do número

oito. Iniciou, desta forma, a sessão demonstrando a sua dificuldade em associar o

número indicado com a representação convencionada “28”. É de referir que neste

momento, a F. estava a trabalhar em sala de aula a sequência numérica até ao número

vinte, no entanto o seu treino com a escrita de datas já se tinha iniciado há muito tempo,

antes deste ano letivo.

Iniciando o primeiro exercício, a F. indica que as caixas de texto apresentadas são

portas e reconhece, sem dificuldades, a sequência desde o número zero até ao número

doze, que lhe é solicitada. É de salientar que, após várias verificações da ficha, durante

a sessão continuou-se a detetar alguns erros, nomeadamente neste primeiro exercício.

Ao escrever a sequência de zero a doze nas caixas de texto, na sexta posição encontra-

se referido o número seis, quando deveria estar o número cinco, uma vez que a

contagem se inicia no zero. Deparando-se com esta situação, a F. salta este número,

escrevendo o número cinco na caixa de texto seguinte e continuando a contagem até

ao número seis. Na décima primeira posição foi colocado o número dez, pelo que,

apesar de ter havido um salto na sequência numérica, a F. reconhece o número dez

como o reinício desta contagem e nas duas caixas seguintes segue a sequência, com

os números onze e doze, respetivamente.



40

A sequência seguinte mantém a ordem crescente, assumindo as dezenas. Durante

a escrita dos números das dezenas, a F. demonstrou maior dificuldade em escrever o

número, invertendo a escrita (exemplo, escreve o número quinze como “51” ou o

dezassete como “71”). Inicia esta segunda sequência reconhecendo facilmente o

número dez como sendo o número antes do número onze. No fim da sequência, e

aquando da identificação do número vinte e um e vinte e dois, reconhece a ordenação

oralmente, mas escreve, repetidamente, o número “12”, não identificando o número dois

como número de iniciação da numeração da segunda dezena.

No segundo exercício, é solicitada a ordenação, crescente e decrescente, entre os

números zero e vinte, num conjunto de círculos que formam uma lagartixa. Na seriação

crescente, a F. não apresenta qualquer dificuldade na ordenação, mas ao escrever os

números, e após a mudança de direção dos círculos, começa a inverter a escrita. Salta

o número onze, apesar de o nomear oralmente.

Já na ordenação decrescente apresenta uma maior dificuldade, apresentando,

igualmente, algumas inversões (nomeadamente o número dezassete, “71”, assim como

os números três, dois e um, que se localizam no fim da sequência, ou seja, escrevendo

da direita para a esquerda.

O terceiro exercício requeria a sequencialidade crescente de dois em dois, que a F.

já estava a treinar em sala de aula. No entanto, neste momento ela necessitou do apoio

da Técnica para o reconhecimento da sequencialidade, utilizando a desconstrução da

sequência par em sequência numérica, tal como ela já conhece. Ainda apresenta

dificuldade em omitir um número, para assumir o número seguinte. Desta forma

conseguiu identificar os números em falta na reta numérica, mas não percecionou a

contagem de dois em dois, nem a conservação dos números ímpares, como seria

desejável neste exercício.

Na segunda alínea, o objetivo era reproduzir a sequencialidade apresentada na

alínea anterior, reconhecendo que os números ímpares existem, mas não são

contabilizados na sequência par, uma vez que a sequência é assumida iniciando-se no

número zero. O não sombreamento dos círculos representativos dos números ímpares,

assim como a não apresentação dos números, sob qualquer forma, revelou-se muito

complexo para a realização do exercício por parte da F.. Nestes exercícios, a Técnica

foi a impulsionadora principal do raciocínio da F., tendo havido a perceção que esta não

conseguiu compreender este exercício. No entanto, é de relevar que a primeira reação

da F., perante a dificuldade do exercício, foi reler o enunciado, para rever o que era

solicitado e tentar perceber o seu objetivo. A Técnica reviu a estratégia e iniciou a

contagem, considerando uma nova linguagem, com “os amigos do dois”, apoiando-se
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igualmente, na reta numérica anterior, onde a sequencialidade é apresentada. A F.

concluiu o exercício com muito apoio da Técnica.

O exercício seguinte exigia a identificação do número que se situa antes e/ou depois

de outro número, testando o reconhecimento da ordenação numérica. Após leitura do

enunciado, a F. iniciou a identificação do número que antecedia o número três como

sendo o número dois. No entanto, foi de uma forma tão espontânea que a Técnica optou

por rever e reorientar a questão, para que iniciasse a contagem da reta numérica e

reconhecesse novamente o número que antecedia o número três. A identificação do

número que antecede outro número é uma das identificações onde a F. apresenta maior

dificuldade, apesar deste primeiro exemplo ser um conjunto de números muito próximos

dos que ela utiliza diariamente e que estão a ser trabalhados afincadamente desde há

muito tempo. Após a contagem em voz alta até ao número três, a Técnica interrompeu

a contagem após o número desejado e repetiu a questão “Então, qual é o número antes

do três?”. A F. identificou sem dificuldades o número dois, pintando a pétala

correspondente. A contagem que ela realizou teve igualmente a ajuda da flor numerada,

tendo a F. identificado com facilidade os números representados, inclusive o número

três, cuja disposição era diferente dos restantes números, ou seja, central e mais

esbatido.

Na alínea seguinte, quando questionada com “Qual é o número que vem a seguir ao

3?”, a F. demonstrou dificuldade em fazer a contagem até ao número quatro, parando

no número três. Há uma reação quase pavloviana à alínea anterior. Após insistência

quanto à identificação do número que vem a seguir ao número três, a F. indica o número

cinco. Neste momento, a Técnica solicita que a F. escreva na folha a sequência

numérica, tendo esta feito a sequência, sem dificuldade, até ao número quatro e

reconhecido este como o número que sucede ao número três.

Na terceira alínea deste exercício, solicitando mais uma vez o número que está antes

do número cinco, a F. identifica, muito rapidamente, o número quatro, possivelmente

considerando todo o raciocínio que já tinha efetuado na alínea anterior, uma vez que a

sequência numérica por si realizada estava bem presente na sua mente e a identificação

do número quatro surgiu sem dúvidas. Como a Técnica tinha solicitado a escrita da

sequência na alínea anterior, a F. repete essa escrita, identificando com muita facilidade

o número quatro como o antecedente do número cinco.

Após cerca de trinta minutos de apoios e já no último exercício, a F. apresenta alguma

desconcentração e desatenção.

Neste ponto da ficha, há um conjunto de dominós e o objetivo é somar as pintas das

duas partes que as constituem. A distribuição das pintas na forma clássica de dominó
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permitirá perceber se a F. já consegue conservar o número, identificando-o através da

disposição das pintas (subitizing), e não por contagem um a um. Houve a preocupação

de emparelhar caixas de texto a cada parte do dominó, para que se identificasse o

número que cada parte representava, e associar uma caixa de texto, após o sinal de

igualdade, para o valor final da soma. A não introdução do sinal “mais” foi de forma a

percecionar se a F. assumia essa soma, ou não, sem recorrer à convenção matemática,

mas esta revelou-se importante. Neste exercício, a Técnica utilizou a indicação visual,

utilizando o lápis para envolver as duas partes do dominó, reforçando que a soma

envolvia a contagem das pintas todas e que o resultado final era para ser indicado no

espaço após o sinal de igualdade.

Na alínea seguinte, a F. envolve as partes do dominó, na mesma forma que a Técnica

fez na alínea anterior, imitando-a. Segue a identificação do número de pintas, o que ela

faz sem dificuldade, uma vez que o seu posicionamento lhe é muito familiar, devido ao

trabalho já efetuado com dados e dominós. Não se consegue discernir se a contagem

por subitizing é inata, ou não, pois a Técnica tem aplicado esta metodologia desde o

pré-escolar. Quando a Técnica pergunta quantas pintas existem na segunda parte do

dominó a F. responde com o resultado final da soma, “quatro”, uma vez que na primeira

parte tem três pintas e a segunda tem apenas uma, fazendo o cálculo mental. No

entanto, o que lhe foi solicitado foi o número de pintas nessa parte, o que ela corrigiu

com facilidade. A Técnica perguntou, de seguida, quantas pintas haviam no total, o que

revelou que a F. não conseguiu conservar o cálculo mental anteriormente realizado.

Assim a Técnica solicitou que fizesse a contabilização de todas as pintas, a qual o fez

saltando alguns números e só na segunda contagem é que a fez sem erros nem

omissões. A terceira soma tem resultado igual, mas somando duas partes de duas

pintas, cada. Inicialmente assumiu o resultado da soma como sendo “dois”, mas a

Técnica indicou que tal resultado não era possível, ao que a F. rapidamente corrigiu,

efetuando a soma pinta a pinta com rapidez e sem a ajuda do lápis, apenas com

acompanhamento visual.

Na quarta alínea, a F. reconhece muito facilmente o posicionamento das pintas dos

números “três” e “dois”, fazendo de seguida a leitura da operação da adição. Ao fazer

esta leitura, reconhece o sinal de igualdade, acrescentando-o entre as caixas de texto

onde escreveu os números que identificou. Como vinha da contagem cujo resultado era

o número quatro, nesta alínea também assume o mesmo resultado, sem efetuar a

contagem pinta a pinta. Após chamada de atenção da Técnica, procede à contagem

pinta a pinta, sem dificuldades.

Chegando à quinta alínea, já com todo o treino das alíneas precedentes, a F. assume

a identificação dos números, a indicação do sinal “mais” e a soma pinta a pinta, sem
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qualquer indicação da Técnica. É de realçar que os números envolvidos são o um, dois

e três, mas a postura perante o exercício revela a autonomização na sua realização.

Na última alínea, cujas partes do dominó apresentam a disposição de seis pintas e

três pintas, a F. inicia a contagem do número de pintas na primeira parte da peça, mas

de forma precipitada e saltando números. A Técnica trava esta contagem precipitada e

solicita o seu reinício, ao que a F. corresponde. Mal recomeça, reconhece a disposição

das pintas e o número seis. Após este reconhecimento, e demonstrando já maior

dificuldade em concentrar-se, inicia as contagens pinta a pinta, mas de forma precipitada

e repetindo, ou omitindo, números. Só após a Técnica a acalmar e ela se concentrar

nesta contagem, é que a F. atinge o resultado desejado.

Durante toda a sessão, a Técnica revelou sempre uma postura positiva, encorajando

a F. a desenvolver o seu raciocínio, permitindo que se aproximasse aos exercícios da

forma como desejava, nomeadamente com a leitura do enunciado, mesmo quando esta

não indicava que a F. estivesse a perceber o que lhe era solicitado. Posteriormente, a

Técnica foi reforçando sempre o que era solicitado, por vezes utilizando termos ou

exemplos mais concretos e percetíveis à F.. Neste momento da aprendizagem da F., a

leitura tinha (e ainda tem) uma relevância muito grande, sendo a principal área de

trabalho em sala de aula, assim como com a Professora de ensino especial e a maioria

dos apoios com a Técnica de EER. Esta valorização da língua portuguesa fez com que

ela identificasse a leitura dos enunciados como algo relevante, e que desejava realizar

no início de cada novo exercício.
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2.2- Segunda sessão de ensino-aprendizagem

Conjunto de Exercícios número 2

Nome ____________________________________ ____ / ____ / ____

1) Completa as escadas com os números de 0 a 10, pela ordem mais
correta:

6

0

9

5
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2) a. Escreve os números de 10 a 30 por ordem crescente.

b. Escreve os números de 0 a 20 por ordem decrescente.
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c. Escreve os números de 2 em 2 de 0 a 10 por ordem crescente.

3 5 9710 4 8

+ 2 + 2 + 2 + 2 + 2
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3) a. Qual é o número que vem antes do 6?

b. Qual é o número que vem depois do 6?

c. Qual é o número que está antes do 10?

6 5
3

1
8 7

2 4

6 5
3

1
8 7

2 4

10 5
4

9
8 3

2 6
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4) Vamos somar as pintas

 



+ 2 = 3

 

 

+ =

 

 

+ =

1
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Após cerca de quatro semanas e meia da primeira sessão de ensino-aprendizagem,

realizou-se a segunda sessão, cujo enunciado sofreu pequenas alterações na forma

como os exercícios foram apresentados, mas mantém exatamente o mesmo conteúdo.

Ao iniciar esta segunda sessão de ensino-aprendizagem, a Técnica questiona a F.

em relação ao dia do mês em que se está a realizar a atividade, questão que a Técnica

já estava a treinar desde o início do ano letivo. É o dia dois de abril, pelo que a Técnica

recupera o dia anterior, para que a F. possa continuar a contagem. Esta revela

dificuldade em indicar o dia dois, referindo-se em primeiro lugar ao dia da semana, como

sendo a quarta-feira. A Técnica ajuda-a na identificação do dia e segue o trabalho da

identificação do mês, revendo a relação de ordem dos meses e números que os

identificam. Após o emparelhamento dos meses com a ordem numérica respetiva, a F.

reconhece o mês de março, assumindo o número três na posição do mês na escrita da

data, mas não acompanha a Técnica no reconhecimento do mês seguinte, onde na

realidade já nos encontramos, como sendo abril e a sua identificação com o número

quatro. Assim, ainda apresenta dificuldades na identificação de datas e na sua escrita.

Iniciando o primeiro exercício, a F. faz a leitura do enunciado. Em relação ao primeiro

exercício da bateria de exercícios anteriores, este foi simplificado, apresentando um

conjunto de caixas, crescentes e decrescentes, de acordo com a ordem numérica

proposta, não de forma explícita. No enunciado pretende-se que seja apresentada a

sequência numérica, do número um até ao número dez, mas sem referir se a ordem é

crescente ou decrescente. Através da observação das caixas apresentadas, sob a forma

de escadas, a F. rapidamente assume a primeira alínea como sendo a de ordem

crescente. O número seis já está representado na escada e a F. reconhece-o, assume-

o na contagem e não faz qualquer tipo de repetição, prosseguindo a contagem sem

percalços. Inicialmente, a Técnica realça o crescimento das escadas com a ordem

crescente da sequência numérica. Na alínea seguinte, a Técnica repete a estratégia da

identificação da subida ou descida das escadas com a ordem numérica que se pretende

completar, mas a F. revela dificuldade em reconhecer a primeira caixa como sendo a

maior e onde deve colocar o número dez e prosseguir com a ordem decrescente da reta

numérica. Apesar de todas as indicações, quer orais, quer visuais, que a Técnica utiliza

para que a F. reconheça a ordem decrescente e a “descida” implícita nas escadas, ela

não o consegue fazer. No entanto, quando questionada sobre qual seria o número que

antecede, nesta sequência, o número nove, uma vez que este está indicado na segunda

escada, ela reconhece imediatamente o número dez e contínua a contagem

decrescente, sem erros nem dúvidas. Teve uma pequena ajuda para a indicação do

número zero, no fim da contagem.
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No exercício seguinte, solicitando a ordem numérica crescente do número dez até ao

número trinta, a F. não consegue com facilidade iniciar a contagem, assumindo,

inicialmente, a ordem decrescente, ou seja, escreve o número dez e segue a ordem

para o número nove. Esta assunção poderá ter sido em consequência da realização do

exercício anterior ou da leitura do enunciado pois, onde está escrito “crescente” ela leu

“decrescente”. Após correção por parte da Técnica, que leu a palavra corretamente, esta

reforçou a solicitação, relembrando o trabalho que tinham realizado no apoio do dia

anterior que, por coincidência, tinha sido a ordenação numérica. Como a F. continuava

a não realizar a contagem, a Técnica reforça um conjunto de indicações, como “a seguir

ao número dez vem o número...?” ou “estamos a crescer…”.

Quando F. consegue associar o número onze como sendo o número que sucede ao

número dez, continua a ordenação, primeiro ainda com dificuldade em sugerir o número

doze como sendo o número que sucede o onze, mas de seguida prossegue sem erros

de identificação. No entanto, quando a escrita do número nos círculos da lagartixa se

apresentam no sentido oposto ao convencional, começa a inverter a escrita de alguns

números e/ou a não assumir o número dois como representativo do algarismo que

identifica os números entre vinte e vinte e nove. Faz algumas inversões na escrita,

nomeadamente troca algarismos ou inverte a apresentação de números (exemplos:

escreve vinte e três como sendo “32”, vinte e oito como sendo “18” e vinte e sete como

sendo “1F”). Quando escreve os números dezassete e dezanove, escreve primeiro o

algarismo da unidade e só posteriormente é que completa o algarismo da dezena, tendo

sido chamada a atenção por parte da Técnica para que escreva sempre os números na

ordem correta, de forma a evitar inversões na escrita, que posteriormente se

observaram. Quando chegou ao número vinte, escreveu “10” e como a Técnica, ao

acompanhar a contagem oralmente, alterou o tom de voz como que a indagar se o

número escrito correspondia ao número que a F. estava a dizer, esta reconheceu o erro

e apagou o número que escreveu, reconhecendo que o que tinha escrito era o número

dez. Após apagar a primeira vez, voltou a escrever o número dez, em vez do número

vinte, mas agora sem qualquer indicação da Técnica, apagou logo o número e escreveu

o número “20” corretamente. Prosseguiu para o número vinte e um, sem engano de

escrita, e quando chegou ao último círculo, voltou a considerar o número “10” como

sendo o número trinta, mas rapidamente corrigiu e escreveu corretamente “30”.

É de realçar que este exercício, em relação ao apresentado na bateria de exercícios

anterior, vai ao encontro da evolução das aprendizagens da F., tendo esta superado a

contagem de zero a vinte e já estar a introduzir a leitura e identificação do número trinta.

Na segunda alínea do exercício, a ordem decrescente foi facilmente reconhecida pela

F., iniciando-a com o número vinte, mas ao escrever o número engana-se e volta a
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reportar-se ao número dez. Quando a Técnica pergunta se aquele é o número vinte, ela

diz que não, apagando o número escrito e escrevendo “20”. Depois, com a ajuda da

Técnica, começa a ordem decrescente, mas primeiro diz que a seguir ao número vinte

vem o número vinte e um. A Técnica reforça que “vamos descer” e “vamos andar para

trás”, fazendo a indicação visual do número dezanove na sequência numérica

crescente. De seguida, a F. identifica rapidamente o número dezoito. Continuou a

contagem, sem ajuda, mas invertendo a orientação do algarismo sete no número

dezassete. Após a identificação do número quinze escreveu, novamente o número

dezasseis, revelando incerteza quanto ao número que se seguia na sequência. A

Técnica reinicia, oralmente, a contagem decrescente, desde o número vinte, para ajudar

a F. a reconhecer a sequência. Mas após o número catorze, volta a revelar dificuldade

em reconhecer o número que se segue abaixo deste. Apresenta alguma

desconcentração e incompreensão da sequência. A Técnica volta ao início da sequência

mais do que uma vez, para a incentivar a continuar a mesma e encontrar o número que

falta. A própria F. inicia a sequência, desde o número vinte, mas não consegue lembrar-

se do número treze, pelo que a Técnica utiliza a sequência da alínea anterior, para que

a leia por ordem inversa e consiga reconhecer o número treze. Apesar da presença da

sequência de ordem crescente na alínea anterior e na mesma página, durante todo o

processo de resolução deste exercício ela nunca olhou para o exercício anterior. A

leitura da sequência da alínea anterior também se revelou difícil para a F., continuando

a não reconhecer o número que antecede o número catorze, primeiro porque, ajudada

pela Técnica, começa a leitura no número quinze e segue para a ordem crescente, não

assumindo a inversão da ordem numérica e depois porque o número treze que ela

escreveu apresenta o algarismo três com uma forma muito próxima da forma do dois,

levando a que ela reconheça o número doze e não o número treze. A Técnica ajudou

nesta identificação. Para a identificação seguinte, a F. já utilizou a sequência numérica

anterior para reconhecer o número doze, mas depois prosseguiu sem recorrer a mais

nenhum apoio.

No exercício seguinte, retoma-se a sequência de dois em dois aplicada na primeira

bateria de exercícios e que a F. está a treinar em sala de aula. A Técnica inicia o

exercício de forma idêntica à que aplicou na primeira vez, acompanhando a F. na

contagem dos números. Com o lápis, a F. deverá dar dois saltos, reconhecendo que o

número em falta é o segundo da contagem e não o primeiro. Reconhece de forma rápida

o número seis, mas repete o erro que tinha feito neste exercício na primeira sessão,

indicando o número sete no lugar do número oito, uma vez que no acompanhamento na

reta numérica, feita sem ajuda da Técnica, a F. não marcou o salto intermédio,

acompanhando a linha apresentada no enunciado. Este exercício permite treinar a

conservação do número, para que a F. mantenha o último número da contagem na sua



53

memória e posteriormente adicione dois. Necessitou de ajuda para o acompanhamento

da contagem dos números pares.

Na alínea seguinte, a F. reconhece rapidamente a sequência, não como sendo a

sequência dos números pares, mas como reta numérica até ao número dez. Os círculos

sombreados com os números ímpares escritos em tamanho pequeno, com o intuito de

ajudar no raciocínio, acabaram por funcionar como base de contagem tradicional. A

Técnica, para realçar que esta contagem não era a tradicional, assumiu uma cantilena

associada “aos amigos do dois” e solicitou que a F. pintasse apenas os números pares.

A F. pintou primeiro o número dois. Quando a Técnica perguntou “quem são mais os

amigos do dois?” a F. indicou o número zero. Quando voltou a ser questionada, indicou

o número três, ao que a Técnica disse que não estava correto. Então indicou o número

quatro e pintou-o. A Técnica continuou a perguntar “E agora vamos dar outro salto

gigante. Quatro, quatro, quatro…saltamos para o…?” ao que a F. respondeu “seis”,

pintando o número de seguida. A partir deste incentivo, a F. concluiu a pintura de todos

os números pares, sem erro de reconhecimento dos mesmos. No fim, de forma a

consolidar o exercício, a Técnica perguntou” Então diz lá, quais são os números que tu

encontraste quando saltaste de dois em dois?” ao que a F. respondeu com a sequência

numérica par, indicando os números que estavam pintados por ela, e acompanhando a

contagem com o lápis.

Em relação ao exercício seguinte, a F. identificou todos os números, antes ou depois

do número indicado, com muita facilidade e sem incertezas. O seu nível de atenção já

estava a diminuir com o exercício anterior, devido ao seu nível de dificuldade, mas com

este exercício ela voltou a sentir-se segura na resolução dos exercícios. No fim, a

Técnica tapou o último resultado e perguntou qual seria o número que está depois do

número dez. Com esta forma de formular a questão, quis treinar a conservação do

número e a memória de curto prazo. Inicialmente a F. não identificou o número onze,

indicando o número oito e mantendo o registo do “antes”, mas depois reconheceu

rapidamente o número onze.

O último exercício desta bateria de exercícios sofreu uma pequena alteração, em

relação ao mesmo exercício da primeira sessão, tendo sido adicionado o sinal de

igualdade entre as caixas de texto, para que a convenção matemática seja apresentada

e assimilada pela F.. As primeiras três adições foram rapidamente realizadas pela F.,

quer no reconhecimento do número de pintas em cada parte da peça de dominó, quer

na contagem do número total de pintas. Na contagem seguinte, o reconhecimento do

número de pintas de cada parte do dominó não foi difícil para a F.. No entanto, a

contagem do número total de pintas já não decorreu da mesma forma, uma vez que a

contagem foi feita de forma precipitada, não acompanhando a ordenação oral com a
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indicação apontada com o lápis. O nível de atenção já estava muito baixo e só ao fim

da terceira tentativa de contagem das pintas é que a F. conseguiu obter o resultado

correto. Na última adição, a Técnica tentou utilizar a conservação do número da primeira

parte do dominó para prosseguir a contagem da segunda parte do dominó e obter o

resultado final da soma, mas a F. ainda não consegue fazer a reserva do número em

memória e prosseguir a contagem a partir dessa memória. Assim, identifica o número

de pintas da segunda parte do dominó, não considerando que tinha o número seis

guardado. A Técnica indica, mais do que uma vez “Guarda o seis na tua cabeça. E a

seguir?”, esperando que ela prossiga para o número sete até chegar ao número nove,

mas a F. responde “Três” pois é o número de pintas que identifica nessa parte do

dominó, ou seja, teve de recorrer à contagem de todas as pintas para obter o resultado

final da soma, o que demonstra ainda não fazer a conservação do número.

2.3- Terceira sessão de ensino-aprendizagem

Conjunto de Exercícios número 3

Nome ____________________________________ ____ / ____ / ____

1) Completa as escadas com os números de 10 a 20, pela ordem mais
correta:

16

10
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19

15

2) a. Escreve os números de 0 a 40 por ordem crescente.
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b. Escreve os números de 20 a 40 por ordem crescente

c. Escreve os números de 2 em 2 de 0 a 10 por ordem crescente.

90 4 83 5 71

+ 2 + 2 + 2 + 2 + 2
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d. Escreve os números de 10 em 10 de 0 a 100 por ordem crescente.

3) a. Qual é o número que vem antes do 14?

400

+ 10 + 10 + 10 + 10 + 10

+ 10 + 10 + 10 + 10

80

14
11
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b. Qual é o número que vem depois do 12?

c. Qual é o número que está antes do 19?

12
11

19
18
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4. Completa os esquemas seguintes, de forma a compores o número
correto:

D U

24

2 4

20 4

D U

2 4
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D U

D U
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5. Vamos subtrair as pintas

 

 

- 2 = 1

  

  

- =

  

  

- =

  

  

  

- =

3
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Cerca de dois meses e uma semana após a sessão anterior, apresentei a última

bateria de exercícios, para avaliar a evolução das competências de resolução de

problemas matemáticos da F.. Nesta bateria de exercícios houve, mais uma vez, a

adaptação dos limites de aplicabilidade dos conteúdos, mantendo o tipo de exercício e

os conteúdos que se deseja analisar e comparar. Introduziu-se a leitura e a

decomposição de números utilizando a reprodução dos cubos e barras do material

dourado de Montessori, uma vez que é a metodologia utilizada em sala e aula pela

Professora.

No início da sessão, é a F. que faz a questão que tem treinado desde o início do ano

com a Técnica: “Que dia é hoje?”. A Técnica indica que o dia anterior foi dez e a F.

rapidamente reconhece que o dia a considerar é o onze. De seguida, a F. imita a forma

como a Técnica faz a questão que sucede à do dia: ”E de que mês?”. A Técnica indica

que antes tinham estado no mês de maio e inicia a sequência dos meses, indicando

com os dedos o número correspondente a cada um deles, para que a F. a acompanhe.

No fim, ela reconhece o mês seis como sendo o número do mês de junho.

No primeiro exercício desta bateria de exercícios, a F. tem de identificar a ordem

crescente da reta numérica, desde o número dez até ao número vinte, que reconhece e

apresenta sem qualquer dificuldade. Na alínea seguinte, é solicitado o mesmo intervalo

de números, mas agora por ordem decrescente. Consegue identificar como primeiro

número da ordem, o número vinte. O número dezanove já está representado na

sequência e quando é solicitado que continue, a F. não consegue reconhecer o número

dezoito como sendo o número seguinte. A Técnica tenta dar-lhe um conjunto de ideias

e indicações e acaba por dizer o número, sem a intenção de o indicar, mas por engano.

Mais uma vez, a F. não utiliza a sequência crescente, apresentada na mesma página e

na alínea anterior, como base para a resolução desta sequência. A primeira reação é a

de pensar no problema e resolver com base no conhecimento adquirido, não recorrendo

a problemas anteriormente realizados, pois, provavelmente, não os identifica como úteis

para esta resolução. Após escrever o número dezoito na sequência, indica que se segue

o número dezasseis, ao que a Técnica lhe diz que não é essa a sequência correta. A

partir deste momento a Técnica reforça a ordenação da sequência, pois esta revela-se

de difícil reconhecimento por parte da F.. Na identificação do número catorze, a Técnica

usa, mais uma vez, a sequência da alínea anterior, e a F., pela primeira vez, utiliza essa

mesma sequência para completar o resto das escadas, até ao número dez. A Técnica

continua a solicitar a continuidade da sequência decrescente até ao número zero, o que

a F. indica oralmente e sem qualquer erro.

No segundo exercício solicitou-se a sequência crescente desde o número zero até

ao número quarenta, escrito nos círculos da lagartixa. A F. não teve qualquer dúvida
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nesta sequência, escrevendo-a e enumerando-a sem qualquer erro e não houve

inversões na escrita dos números, ao longo de todo o percurso. Na alínea seguinte,

solicitou-se igualmente a ordem crescente, mas desde o número vinte até ao número

quarenta. Mais uma vez, escreveu a sequência sem apresentar erros significativos e

realça-se que não utilizou a contagem em voz alta para a confirmação da maior parte

desta sequência. Apenas sentiu alguma dificuldade em escrever o número trinta e nove,

invertendo os algarismos.

Segue-se a alínea da sequência de dois em dois, onde a F. apresentou algumas

dificuldades nas baterias de exercícios anteriores. Com a ajuda da Técnica, a F. começa

a contagem e assume com facilidade o número dois como o primeiro número da

sequência em falta. Depois segue a ordem da sequência, mas não identifica o número

dez. Só com a insistência da Técnica para a contagem de dois em dois, é que a F.

identifica o número dez, como o último número da sequência em falta. No fim, a Técnica

solicita à F. que conte “os amigos do dois”. A primeira contagem é feita por ela mesma,

para que a F. perceba a relação entre os números pares. De seguida, a própria F. faz a

contagem, sozinha. No fim, a Técnica reforça dizendo “isso é contar de dois em dois”.

Na alínea seguinte, a sequência é de dez em dez. Após a leitura do enunciado, pela

F., a Técnica ajuda-a no raciocínio, comparando com o exercício anterior e relembrando

a tabela dos múltiplos do número dez, estudada em sala de aula. A Técnica ajuda na

primeira identificação, com o número dez. “Depois damos um salto à gigante e vamos

parar ao…? V…Vinte.” A Técnica reconhece a dificuldade que a F. revela neste

momento perante o exercício. De seguida, e após um pequeno momento de

desatenção, a Técnica recorda o cálculo mental, de forma a ajudar a F. a prosseguir a

sequência utilizando conhecimentos já adquiridos. Neste caso, seria o reconhecer do

aumento da numeração com a sequência numérica tradicional, cuja única “adaptação”

seria o acrescentar do segundo algarismo, ou seja, o número zero. Depois continua a

ajudar, indicando o número cinquenta. Nesta fase, ao percecionar que o nível de

dificuldade do exercício se mantinha, a F. encontra formas de se dispersar, revelando

algum desinteresse na continuação da sua realização, fazendo com que a Técnica tenha

de gerir esta desatenção, não a desviando da realização da tarefa. Após esta pequena

paragem, a F. retoma a contagem, reconhecendo com muita facilidade os números

sessenta e setenta. O número oitenta já estava apresentado na sequência e a F.

prossegue, confirmando com a Técnica o número noventa, mas completando a

sequência com o número cem, sem apresentar dúvidas do mesmo, demonstrando que

a contagem de dez em dez está emergente, mas ainda a necessitar de muito trabalho

de consolidação.
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Seguiu-se a realização do terceiro exercício, cujo propósito é a identificação do

número que está antes ou depois. Até à bateria de exercícios anterior, apenas foram

introduzidos números pertencentes ao conjunto da primeira dezena. Nesta fase houve

a introdução dos números de dez a dezanove, de forma a percecionar se a facilidade

de reconhecimento da ordenação numérica, demonstrada na sessão anterior, se

mantém aquando de números com dois algarismos. Ao ler o enunciado da primeira

alínea, a F. revelou dificuldade em identificar o número catorze, indicando que era o

número quarenta e quatro. Esta dificuldade era previsível, uma vez que o aumento do

vocabulário numérico da F. implica que os números que ela já conhece se apresentem

em posições (algarismos) diferentes, fazendo com que assumam novos significados e

quantidades. Esta abertura a novos números fez com que surgissem algumas confusões

de reconhecimento, mas que foram sendo sempre corrigidas e que eram essenciais

para a abertura do raciocínio da F. a novos níveis de quantidades e cálculos. A

disposição dos números em torno de um eixo central, levou inicialmente a que a F.

invertesse algumas leituras, mas ela com facilidade começou a rodar a folha de papel,

para conseguir fazer a sua leitura correta. Demonstrou que esta nomeação de números

superiores a dez estava emergente e em consolidação. Retomando o exercício, a F.

demonstrou dificuldade em reconhecer o número treze como sendo o número que

antecede o número catorze. A Técnica utilizou um conjunto de estratégia, passando pela

solicitação da contagem ordenada dos números, em voz alta, iniciando no número dez,

seguindo para a visualização da ordenação crescente do primeiro exercício da bateria.

Mesmo com estes apoios, visual e oral, assim como com a Técnica a reforçar as

contagens, a F. não identificou o número antes do número catorze. Nomeou o número

quinze, o número dezasseis, mas foi a Técnica que indicou o número treze.

Nesta fase a F. volta a demonstrar alguma saturação, devido à dificuldade que sente

na realização do exercício. Esta frustração perante a dificuldade de resolução dos

exercícios começou a ser mais explícita no fim do ano letivo, com o elevar do nível de

dificuldade dos conteúdos do ano de escolaridade, quer na matemática, quer na língua

portuguesa. Esta situação já tinha sido falada entre a Técnica, Professora e

Investigadora e nesta bateria de exercícios foi o primeiro momento em que esta

frustração estava a ser mais explícita e demonstrada pela F..

Na alínea seguinte é solicitado o número que sucede o número doze e antes de

reconhecer esse número a F. faz a leitura de todos os números presentes em torno do

número de referência, como a confirmar as hipóteses que existem. Mais uma vez, a

Técnica teve que recorrer à utilização da ordenação numérica do primeiro exercício,

para que a F. acompanhasse a sequência e reconhecesse o número que se situa depois

do número de referência. Este procedimento manteve-se na alínea seguinte,
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demonstrando a dificuldade que a F. tem, neste momento, de reconhecimento da

ordinalidade com números superiores a dez.

Esta atividade, que foi de fácil realização nas aplicações anteriores, apresentou-se

mais complexa e de difícil concretização, o que fez com que a F. começasse a refugir-

se num conjunto de ações para desviar a atenção à realização da tarefa. Ao concluir a

última alínea, até demonstrando alguma animação no momento de rodear o número

correto, a Técnica propôs uma pausa e perguntou se a F. desejava continuar para o

exercício seguinte. Esta recusou e a partir deste momento iniciou-se um conjunto de

atividades ao nível do desenvolvimento da língua portuguesa, para ela não desenvolver

qualquer tipo de resistência em relação aos exercícios que ainda faltavam e cujo nível

de dificuldade se mantinha acima da média.

A segunda parte desta bateria de exercícios realizou-se na semana seguinte na

escola, com um nível de atenção e de predisposição acima da média. Reiniciando os

exercícios, a Técnica relembrou o trabalho desenvolvido na sala de aula no dia anterior,

onde o material dourado de Montessori tem sido utilizado pela Professora para a

decomposição dos números, assim como identificação das unidades e dezenas. O

exercício apresentado baseou-se em exercícios apresentados pela Professora, em sala

de aula.

A Técnica inicia o exercício explicando o exemplo apresentado, passo a passo, e

reforçando cada etapa do exercício, uma vez que este é composto por quatro fases bem

distintas: reconhecimento do número de barras e cubos do exemplo, identificação das

dezenas e das unidades, transposição para a decomposição do número e soma desta

decomposição, para reconhecimento do número proposto.

Inicialmente a F. identifica com facilidade o número de barras propostas no exercício,

mas tenta contar os cubinhos com demasiada rapidez, perdendo-se nessa contagem. A

Técnica indica que ela está a contar muito rápido, ao que ela responde com uma

contagem, elemento a elemento, procurando em cada contagem a aprovação da

Técnica e reconhecimento de que está a contar bem. Após a contagem, a Técnica

pergunta “E quantas dezenas contaste? E quantas unidades?” o que a F. responde

corretamente, em cada momento, demonstrando que percebeu que as contagens

efetuadas lhe permitiam responder a estas questões. Em relação à primeira questão, a

pergunta foi acompanhada pela indicação com o lápis do número que correspondia ao

das dezenas, na primeira etapa do exercício. Mas em relação às unidades, a pergunta

foi feita sem qualquer outro tipo de apoio. Na etapa seguinte, a F. deveria reconhecer

que três dezenas representam o número trinta. Mas como ainda não adquiriu esta

abstração, a Técnica recorre às barras e ajuda-a a calcular mentalmente “Então quanto
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são três dezes? Conta: dez mais dez mais dez”: A F. responde três, uma vez que é o

número de barras que vê, sendo a Técnica que a ajuda e dá-lhe o resultado correto. Já

o reconhecimento do número de unidades é feito sem qualquer incerteza. Na soma das

parcelas, a Técnica realça o valor final envolvendo as barras e cubinhos como um único

elemento, para que a F. reconheça o número total de peças envolvidas na imagem. Ao

escrever trinta e oito, escreve “308”, não substituindo o algarismo zero do trinta pelo

número oito. Quando inicia o segundo exemplo, a F. consegue fazer a contagem correta

do número de barras e assume o número de cubinhos por subitizing. Quando a Técnica

lhe pergunta “Então quantas dezenas existem?” a F. responde seis, assim como dá a

resposta correta para o número de unidades. Ao questionar-lhe sobre que número

estava a ser representado, a F. reconhece o número sessenta e seis. Neste raciocínio,

a Técnica saltou a etapa do reconhecimento que seis dezenas são sessenta unidades,

uma vez que a apresentação da soma 60 + 6 leva a que a F. assuma o valor 606, não

percebendo que o zero é o algarismo das unidades e que deverá ser substituído pelo

algarismo seis, de forma a ficar o número 66.

No exercício seguinte, é solicitado que sejam efetuadas algumas subtrações simples.

A Técnica ajuda na primeira subtração, iniciando o exercício confirmando a operação

que se pretende realizar: “É para pôr ou tirar?”. A F. reconhece facilmente a operação

da subtração e, com a ajuda visual do lápis, “retira” as duas pintinhas indicadas na

segunda parte da peça de dominó, às quatro pintinhas da primeira parte da peça, indica

facilmente que o resultado final é o número dois. A Técnica incita a F. a continuar o

exercício sozinha. Ela reconhece com muita facilidade os números envolvidos nas

operações, mas no momento de aplicar o raciocínio “Tenho X pintinhas e tiro Y

pintinhas, fico com …”, não aplica o raciocínio e fica sem saber como continuar o

exercício. A Técnica necessita sempre de intervir para visualmente lhe mostrar que

necessita de retirar a quantidade indicada na segunda parte da peça ao primeiro valor.

Depois desta indicação, a F. conseguiu responder corretamente as alíneas seguintes.

2.4- Primeira sessão de ensino-aprendizagem de retenção

Aproximadamente uma semana e meia após a terceira sessão de ensino-

aprendizagem, acompanhando o desenvolvimento da F. ao longo dos últimos meses e

aplicando exercícios que acompanharam essa evolução, foi apresentada, novamente,

a primeira bateria de exercícios, apresentada na primeira sessão de ensino-

aprendizagem.

A F. iniciou esta sessão com muita vontade em ler os enunciados, tendo tido pela

primeira vez a curiosidade de ler toda a ficha, inclusive o título provisório da atividade
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investigativa, que é longo e de leitura complexa. Após a Técnica ter explicado o que

significava aquela leitura e de a ter lido, para que a F. percecionasse a complexidade

da mesma, a F. leu a solicitação do nome e referenciou que seria igualmente necessário

escrever a data. Ao lembrar-se desta situação, fez a pergunta que a Técnica tem

treinado com ela “Que dia é hoje?”, desenvolvendo o raciocínio tal e qual como a

Técnica lhe faz: “Ontem foi dia… um. Hoje é dia…dois.” “Correto.”, reforçou a Técnica.

Após a escrita do seu nome, que se revelou um pouco confusa devido à F. querer

escrever com alguma precipitação, escreveu a data. A Técnica perguntou “E em que

mês estamos?”. A F., tomando o raciocínio do dia igual ao raciocínio para a escrita do

mês, indica “Se ontem foi sete, hoje é oito”. A Técnica disse-lhe que não, pois era o

segundo dia do mesmo mês, ou seja, não houve alteração do mês. Assim, o mês que a

F. teria de escrever seria o mesmo mês do dia anterior.

Iniciando o primeiro exercício, a F. volta a identificar a forma das figuras onde está

inserida a reta numérica como sendo portas. Inicia a contagem, com o número zero, e

ao chegar ao número cinco identifica um erro na sequência apresentada. No lugar onde

deveria estar o número cinco estava a indicação do número seis. Ao identificar o erro, a

F. escreve sobre o número que estava representado e continua a sua contagem.

Aquando da identificação do erro, a F. dirige-se à Técnica para que esta valide a sua

perceção do erro e possa corrigir sobre o valor apresentado. O mesmo irá acontecer

mais à frente da sequência, substituindo o número dez, que está representado na

sequência, pelo número nove, mas agora já não procura a concordância da Técnica

para efetuar a correção. F. demonstrou que a prevalência da sua contagem, em relação

à sequência com o exemplo apresentado, corrigindo o erro que esta apresenta, o que

não fez na primeira sessão de ensino-aprendizagem. Demonstrou ter a sequenciação

numérica mais estruturada e consolidada. Na segunda sequência do exercício seguinte

há um erro semelhante, que ela consegue, mais uma vez, superar sem qualquer dúvida

ou incerteza. No entanto, ao iniciar esta segunda sequência, não identifica o primeiro

número como sendo o número dez, assumindo que se inicia no número um. Após reparo

da Técnica, a F. indica o número doze e o número treze como sendo o número antes

do número onze. A Técnica insiste que não, mas não lhe indica qualquer linha de

raciocínio. Ao que a F. começa a fazer a contagem da sequência numérica e consegue

identificar o número dez como sendo o número que inicia a segunda sequência

numérica apresentada. Segue a escrita da sequência, sem apresentar incertezas,

apesar de ter invertido a escrita do número dezasseis, possivelmente por querer

escrever os números rapidamente.

Após leitura do enunciado do segundo exercício, a F. identificou que lhe era solicitado

que escrevesse os números de zero até vinte por ordem crescente. Mas ao ser
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questionada sobre que número seria o primeiro a escrever, a F. identificou o número

um, pelo que a Técnica apontou para o enunciado e repetiu a solicitação. Após esta

indicação, a F. começou a escrever os números a partir do número zero, por ordem

crescente. Ao chegar ao número catorze apresenta uma pequena hesitação, que supera

sem necessitar do apoio da Técnica. Prossegue a numeração e após escrever o número

dezoito, a seguir ao número dezasseis, corrigiu por si mesma, colocando o número sete

sobre o número oito que tinha escrito. Continua a escrever a sequência e quando atinge

o número dezanove, que ocupa o último círculo da sequência, a F. volta a hesitar. A

Técnica pergunta até que número é que ela tem de escrever a sequência, ao que a F.

diz que é até ao número vinte. Volta a confirmar os últimos números da sequência, para

verificar se estão corretos. Após essa verificação, a Técnica pergunta: “E agora? Onde

é que pomos?” “Aqui.” Responde a F. assumindo o círculo onde escreveu o número

dezanove. A Técnica diz-lhe que aí não, pois a sequência está correta, pelo que lhe

pergunta onde é que ela colocará o número vinte. A F. escreve o número por cima do

número dezanove ao que a Técnica indica que alguém se esqueceu de colocar mais

um círculo para o número vinte. A F. assume assim a indicação e faz ela mais um círculo,

escrevendo o respetivo número. Segue para a segunda sequência, que solicita a ordem

decrescente desde o número vinte até ao número zero.

Na alínea seguinte, e após a leitura do enunciado, a F. indica que a sequência

decrescente se inicia no número zero. A Técnica pergunta-lhe qual é o número maior

quando compara o número zero e o número vinte, o que a F. reconhece ser o número

vinte. Então, a Técnica reforça que o número pelo qual a sequência se inicia é o número

vinte. Posteriormente, a F. revela dificuldade em prosseguir a sequência regressiva,

indicando o número vinte e um. A Técnica insiste que não e que tem de “andar para

trás”, repetindo o número vinte para que ela prosseguisse a sequência. A F. assume

então o número zero. Com a indicação visual da ordem crescente da alínea anterior, a

Técnica orienta a F. para a sequências correta, mas esta continua a demonstrar

dificuldade em prosseguir. Indica mais uma vez o número vinte e um e a Técnica inicia

o som “de…” ao que a F. indica o número dezasseis e só depois, com maior reforço da

Técnica, é que indica o número dezanove. A F. continuou a demonstrar dificuldade em

prosseguir a contagem, pelo que a Técnica indica número a número a contagem

regressiva da alínea anterior, ou seja, começando no último número da sequência

anterior. Com este apoio, a F. consegue reconhecer o número dezoito como sendo o

número seguinte. Em seguida, continua a contagem com o apoio da alínea anterior, até

que ao chegar ao número catorze volta a ter dificuldade em reconhecê-lo, uma vez que

não utilizou o apoio e assume, de novo, a contagem progressiva. Aquando da contagem

decrescente a partir do número dez, a F. não apresentou qualquer dificuldade, tendo

assumido a falta do último círculo sem hesitação.
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No exercício seguinte, após leitura do enunciado, a Técnica ajuda a F. dizendo que

tem de contar os “amigos do dois”. Esta inicia a contagem: “Começamos no zero e

damos um salto e vamos para o…” “dois”, responde a F., “e damos mais um salto e

vamos para o…” “quatro” “e damos outro e vamos para o…” e ao chegar ao espaço em

branco a F. responde inicialmente “cinco”, mas logo de seguida responde “seis”, após a

Técnica indicar novamente com o dedo os saltos da contagem. Prossegue a contagem,

identificando corretamente o número oito, mas de seguida assume incorretamente o

número nove. Após chamada de atenção da Técnica a F. corrige e assume o número

dez. No fim do exercício, a Técnica revê os “amigos do dois” e a F. começa a sequência

na lagartixa apresentada abaixo da reta numérica, iniciando a sequência da reta

numérica. Este último exercício demonstra-se inconsequente uma vez que não permite

a identificação explícita dos números pares, tendo de haver a ajuda da Técnica para a

orientação da criança no objetivo do exercício. Quando a investigadora elaborou este

exercício pretendia o reconhecimento dos números pares, deixando o espaço dos

números ímpares em branco. No entanto, a F. inicia sempre a sequência progressiva

da reta numérica, tendo de fazer a identificação dos números pares pintando-os. Esta

orientação foi dada pela Técnica. No entanto, a F. inicia a sequência de forma errada,

considerando o número de círculos apresentados e indicando inicialmente o número

dois. Prossegue a contagem e repete o número quatro, que já estava representado na

sequência. A Técnica pede-lhe que reinicie a contagem, oralmente, para que reconheça

o erro, o que a F. identifica e corrige. “Então, estes amiguinhos do dois (apontando para

a reta numérica de cima) vais pintá-los na reta (indicando a sequência de baixo)”. Esta

solicitação, dada pela Técnica, faz com que a F. acompanhe a identificação dos

números pares, reforçando a sua assimilação. A F. inicia com o número zero, mas

identifica como sendo o próximo “amiguinho do dois” o número um. A Técnica teve de

rever a sequência anterior, para reforçar que a contagem implica dois saltos, ou seja,

que o número seguinte é o dois. Prossegue e mantém a ordem numérica, não

assumindo a sequência dos números pares. Pinta o número três, mesmo após ter a

ajuda da Técnica para identificar o número quatro como número par. Não pinta o número

quatro nem reconhece o erro. Prossegue com a identificação dos números pares, com

a ajuda da Técnica, pintando o número seis, corretamente. Quando questionada “E a

seguir?” a F. faz a regressão, para pintar o número cinco. Esse raciocínio confirma a

não consolidação da contagem de números pares, que aparentava estar consolidado

aquando da terceira sessão de ensino-aprendizagem.

No exercício seguinte, após leitura do enunciado da primeira alínea, a F. reconhece

facilmente o número dois como sendo o que antecede o número três. Prosseguindo a

leitura da alínea seguinte, a F. reconhece o número posterior ao número três como

sendo o número quatro. Na leitura dos enunciados, a F. demonstra grande preocupação
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em ler corretamente e tenta interpretar o texto, com a ajuda da Técnica. Esta

necessidade de interpretação de texto e não fazer a leitura apenas pela leitura em si,

tem-se demonstrado como ponto fulcral no desenvolvimento da capacidade cognitiva

da F.. A Técnica recuperou a sequência numérica do exercício anterior, para reforçar a

identificação dos números que estão “antes” e “depois” do número três, ao que a F.

responde, reconhecendo toda a sequência. Na última alínea, a identificação do número

quatro como sendo o número que antecede o número cinco foi igualmente rápida,

demonstrando total aquisição da sequência numérica de zero até ao número dez, quer

progressiva, quer regressiva.

No terceiro exercício, a F. lê o enunciado e a Técnica acompanha o primeiro exemplo,

apontando a identificação do número de pintas de cada lado do dominó. Posteriormente,

envolve todas as pintas para indicar a soma, ou seja, a contagem do número total de

pintas e, por fim, indica o resultado final. Seguem para a alínea seguinte e a Técnica

propõe que a F. continue sozinha. Sem qualquer ajuda, ela reconhece o número de

pintas de cada lado do dominó, apresentando os números no espaço correto. Segue a

contagem do número total das pintas. Inicia com a contagem de dedos, mas depois

passa para a contagem de cada pinta, para confirmação do resultado, após a qual o

escreve, corretamente, no respetivo espaço. É de ter em conta que a convenção da

sinalização da operação não está explícita no exercício, pelo que a F. assumiu a regra,

por reconhecimento da regra aplicada no exemplo. Na alínea seguinte, a F. coloca o

símbolo de mais para reconhecimento da operação que está a fazer. Mas distrai-se e

não reconhece o primeiro conjunto de pintas, indicando apenas o segundo conjunto e

apresentando o resultado final errado. A Técnica pergunta se ela não se terá esquecido

de indicar um valor, o que ela reconhece facilmente e corrige. Continua a chamada de

atenção quanto ao resultado da soma, o que a F. refaz corretamente, mas ao ser

questionada se o resultado anterior estava correto, ou não, ela responde que estava,

não assumindo o erro perante a questão da Técnica. Nas alíneas seguintes, prosseguiu

com a identificação e contagens de forma correta, mas na última alínea precipitou-se na

contagem do número total de pintas, pelo que a Técnica indicou que a F. conservasse

o número de pintas do primeiro lado da peça do dominó, e depois continuasse a

contagem na segunda parte da peça. A F. não conseguiu conservar o número,

reiniciando a contagem no número um quando contou o número de pintas na segunda

parte da peça. A Técnica reorientou a contagem, tendo depois a F. atingido o resultado

correto. A conservação do número mantém-se em fase de aquisição, sendo um

processo de alta complexidade no domínio do raciocínio lógico-matemático.
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2.5- Segunda sessão de ensino-aprendizagem de retenção

Cerca de três meses após a primeira sessão de ensino-aprendizagem de retenção,

foi aplicada novamente a mesma bateria de exercícios, para verificar o nível de retenção

que a F. demonstrará, em relação aos conteúdos apresentados no início do primeiro

ano de escolaridade. A bateria de exercícios foi aplicada na escola, uma vez que neste

segundo ano letivo a Técnica não tem disponibilidade para apoiar a F. em casa. Todos

os apoios são realizados na escola, mantendo-se dois dos apoios semanais em contexto

de sala de aula e o terceiro em contexto individual.

A F. iniciou a bateria de exercícios com a escrita do seu nome e data, sem erros nem

incertezas, reconhecendo corretamente o dia e mês da elaboração da ficha. Após ser

questionada sobre se se lembrava da ficha, respondeu que sim e iniciou a leitura do

enunciado. Começou a escrita da sequência numérica da primeira alínea do exercício e

ao chegar ao número seis, apresentado na reta numérica na posição errada, a F.

confrontou-se com o erro, reconhecendo-o, mas ao contrário do que fez na primeira

sessão de retenção, não corrigiu o número seis e escreveu o número cinco no espaço

seguinte e invertido. Prosseguiu com o número sete e saltou o número oito, escrevendo

o número nove para entrar em concordância com o número dez, que também já estava

representado na reta numérica, igualmente na posição errada. Na segunda sequência

tem o apoio da Técnica para iniciar a sua escrita, identificando inicialmente o número

doze e depois corrige para o número dez como sendo o número que antecede o número

onze. Apresenta dificuldade em escrever o número doze, tendo que repetir duas vezes

a escrita e acabando por inverter o algarismo dois. Prossegue a escrita dos números,

mas escreve o número sete em vez do número dezassete. No entanto, identifica

oralmente este último como sendo o número correto na sequência. Quando chega ao

número vinte, já apresentado na reta numérica, reconhece que está mal ordenado, mas

não faz a correção. Escreve no espaço em branco seguinte o número nove, assumindo-

o como sendo o número dezanove. Não identifica os dois erros de escrita apresentados,

mas reconhece oralmente a sequência correta. A intervenção da Técnica nesta fase foi

significativamente menor, não fazendo tantas chamadas de atenção. A F. acabou por

não apresentar corretamente a escrita de alguns números, mas revelou saber a

sequência através da oralidade.

Prosseguindo para o exercício seguinte, onde terá de escrever a ordem crescente

dos números de zero até vinte, a F. inicia a ordenação numérica sem apresentar

dúvidas. Ao chegar ao último círculo vazio não acrescenta o número vinte no fim da

contagem. Indica que acabou no número dezanove e segue para a segunda sequência,

que agora será regressiva. O primeiro número que assume na sequência é o número

zero, seguindo-se o número um. A Técnica indica que a sequência está errada e que a
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ordem é decrescente. Esta pergunta se a ordem decrescente é os números ficarem

maiores ou mais pequenos, ao que a F. responde que é ficar maior. A Técnica corrige

e indica que o primeiro número deve ser o maior que está no enunciado. A F. reconhece

o número vinte como sendo o maior que está indicado no enunciado. Inicia a escrita da

sequência numérica, mas prossegue como ordem crescente, indicando o número vinte

e um. A Técnica volta a corrigir e a F. assume o número catorze como sendo o que

antecede o número vinte. A Técnica volta a corrigir e solicita que a F. diga em voz alta

a sequência progressiva, desde o número zero. A F. enuncia a sequência até ao número

vinte. A Técnica utiliza esta contagem para o reconhecimento da ordem decrescente,

mas a F. continua a indicar o número catorze como sendo o que antecede o número

vinte. A Técnica indica o número dezanove e a F. prossegue, enunciando o número

dezoito. Deste ponto, prossegue a contagem regressiva, sem erros, apenas se

precipitando aquando da indicação do número onze, que escreve como sendo o número

dez, mas após chamada de atenção da Técnica, corrige e prossegue a contagem

regressiva.

Seguindo para o exercício seguinte, onde é solicitada a sequência dos números

pares, a F. leu de forma correta o enunciado e com a ajuda da Técnica, que foi indicando

os saltos na numeração, conseguiu reconhecer os números pares em falta na reta

numérica. Quando a Técnica a questiona quanto ao número de saltos que são

necessários, a F. rapidamente indica que são dois. A alínea seguinte foi ignorada,

apesar de a F. ter escrito a sequência numérica até ao número dez, mas não foi

considerado relevante a indicação dos números pares.

Prosseguindo para o exercício seguinte, solicita-se a identificação do número que

antecede o número três. Inicialmente a F. identifica o número quatro, ao que a Técnica

insiste com a pergunta e a F. indica o número dois. Na alínea seguinte, solicitando qual

é o número que sucede o número três, a F. indica primeiro o número dois, mas corrige

de imediato e diz ser o número quatro. Na última alínea, solicitando qual é o número

antes do número cinco, a F. identifica primeiro o número seis. A Técnica repete a

questão, reforçando a palavra “antes”, e a F. indica o número três. Só por insistência e

reforço da Técnica, cuja entoação sobre a palavra “antes” e com indicações como “antes

de chegares ao cinco tens o número…”, a F. indica o número quatro.

No último exercício, a F. analisa o exemplo e reconhece o número de pintas de cada

lado da peça do dominó, assim como a existência de um último espaço em branco, para

o resultado. Iniciando a alínea seguinte, ela reconhece facilmente o número de pintas

de cada lado da peça do dominó, mas identifica a subtração como a operação

matemática subjacente ao exercício. Relembro que nesta primeira bateria de exercícios

não foi apresentado nenhum símbolo da operação matemática solicitada. A Técnica
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indica no exemplo dado o número total de pintas, para que a F. reconheça a operação

da adição. Ela procede à contagem e coloca o resultado no quadrado em branco que

se situa por baixo da primeira parte da peça de dominó. A Técnica questiona se está

bem representado ao que a F. reconhece que não. Escreve o número de pintas de cada

lado da peça nos quadrados correspondentes, assim como o total da soma, mas indica

que é uma subtração. Na alínea seguinte, a F. reconhece facilmente a adição do número

de pintas da peça, mas a sua representação ainda é feita na posição errada. A Técnica

orienta-a para que coloque a indicação do número de pintas de cada lado da peça no

quadrado correspondente, assim como o resultado da soma após a indicação de

igualdade, que é o único símbolo apresentado neste exercício. Neste momento a F.

demonstra alguma desconcentração e desatenção. Prosseguindo para a quarta alínea,

identifica corretamente o número de pintas de cada lado da peça de dominó, mas estima

que a soma é quatro. A Técnica indica que ela deverá contar o número total de peças,

que faz e identifica o número cinco. A alínea seguinte é feita sem qualquer dificuldade,

mas na última alínea a F. apresenta alguma precipitação na contagem do número total

de pintas. Reconhece o número de pintas de cada lado da peça de dominó sem

dificuldade, mas faz uma contagem atabalhoada. A Técnica trava a contagem e incita

que ela a reinicie, guardando o número de pintas do primeiro lado da peça. Mas a F.

não consegue conservar o número seis e continuar a contagem. Reinicia a contagem,

mais lentamente, e identifica o número total de peças. Esta bateria de exercícios foi a

que demorou menor tempo a realizar.
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3- Análise do processo de desenvolvimento da criança

Este primeiro ano letivo de aprendizagem formal da F. é o primeiro momento de

avaliação de um largo trabalho realizado desde que, aos quinze dias de idade, ela

começou a trabalhar e desenvolver as suas competências, com o apoio da Técnica. No

pré-escolar, esta já realizava com a F. tarefas de reconhecimento de letras e números,

assim como atividades de, por exemplo, emparelhamento, essenciais para a

compreensão do número e sua identificação. No pré-escolar a F. já sabia escrever o

seu nome. Como a mãe afirmou, este foi o ano da “prova dos nove”.

Ao longo dos meses de observação do desenvolvimento da F., verificou-se uma

evolução importante, percecionada por todos os intervenientes da sua vida académica,

tendo sido este primeiro ano de escolaridade crucial para o seu crescimento ao nível da

fala, escrita e cálculo. A socialização e acompanhamento da F. em todas as atividades

em sala de aula com os seus pares, sem adaptação relevante, levou a que ela mesma

se auto incentivasse a acompanhar os colegas, demonstrando que queria saber mais.

Este crescimento foi igualmente acompanhado por um conjunto de estratégias,

aplicadas consistentemente e regularmente, para que o treino diário das competências

adquiridas fosse consolidado e potenciasse cada vez mais novas aquisições linguísticas

e matemáticas. Para além deste treino, e quando as atividades aumentavam o nível de

dificuldade, houve igualmente a preocupação de não permitir que a F. sentisse algum

tipo de frustração que levasse a uma rejeição na continuação do trabalho já efetuado, o

que poderia travar este progresso.

Assim, verificou-se um aumento do seu léxico matemático, apresentando uma

evolução significativa no reconhecimento do número e da sua sequência progressiva,

conseguindo fazer a contagem até ao número cem. No entanto, demonstrou maior

dificuldade na sequência regressiva, tendo apenas consolidado a sequência do número

dez até ao número zero. Durante a contagem, a F. utilizou repetidamente a contagem

oral, muitas vezes acompanhada com a indicação do elemento contado ou número da

contagem, tal como o estudo de Cornwel (1974, in Abdelahmeed, 2007) indica. Esta

estratégia promove a memorização da ordem numérica. Por vezes, cometia erros de

contagem, particularmente de ordem decrescente, os quais, muitas vezes não detetava,

mas quando a Técnica a chamava a atenção para o erro, sem a corrigir, conseguia

autocorrigir-se. Nas últimas sessões, este reconhecimento do erro estava a ser

trabalhado, tendo a F. apresentado maior capacidade de autocorreção, sem recorrer

tanto à chamada de atenção da Técnica. Estes erros foram, geralmente, o saltar

elementos durante a contagem (Fuso net al, 1988, in Abdelahmeed, 2007) ou nomear

mais do que um número para o mesmo elemento, considerando a sequência

progressiva na operação da adição. Quando fazia a contagem regressiva, a sua
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principal dificuldade estava no reconhecimento da ordenação numérica decrescente. A

inversão da ordem necessita que haja uma inversão da leitura numérica, dificultando a

desconstrução da sequência treinada e sua substituição por uma “outra” sequência.

Esta dificuldade leva a que o reconhecimento que um determinado número é maior do

que outro, pois identifica uma maior quantidade de elementos, seja posto em causa e

promove a identificação de um número menor como sendo a sequência crescente de

uma ordenação, e vice-versa.

Nesta situação do reconhecimento do erro, a Técnica tende a não o corrigir no

imediato, alertando a F. para a sua existência e dando-lhe a possibilidade de se

autocorrigir. Esta abertura, por parte da Técnica, permite que a F. se autocritique,

dando-lhe espaço para um melhor conhecimento das suas capacidades, para que os

seus limites não sejam confinados aos da pessoa que lhe está a dar apoio, mas sim

estimulados por si mesma, mesmo que de forma inconsciente. Muitas vezes, quando a

Técnica tentava corrigi-la, nomeadamente ao nível da leitura, a F. afirmava “Eu sei!”.

Esta afirmação poderá ter duas leituras bem distintas. Tanto indica que ela está disposta

a autocorrigir-se, sendo um interveniente dinâmico na sua aprendizagem, assim como

demonstra o desejo de autonomizar-se, ter iniciativa e predisposição para elevar a

fasquia e aumentar o seu limite de aprendizagem. Mas também poderá revelar que a F.

não gosta de ser chamada a atenção e corrigida.

Para o estudo dos números e prática da contagem, revelou-se importante a

repetição da sequência, quer desde o número zero, quer a partir de um determinado

número, mais apropriado para a contagem desejada. Esta constante repetição,

recorrendo à “cantilena”, com a contagem oral, permite a interiorização da ordem

numérica e, quando se dá a paragem da contagem, o associar o último número à

quantidade total contabilizada. Para que o erro na contagem seja minimizado, deverá

existir um acompanhamento visual da contagem, promovendo a sua concentração e

memória de trabalho visual, para que a deteção de um eventual erro seja feita por si

mesma. A Técnica recorre regularmente aos princípios de Gelman e Gallistel (1978),

tendo a F. demonstrado que os princípios termo a termo, de ordenação, da irrelevância

da ordem e da abstração já estão consolidados. Em relação à cardinalidade, esta

apresenta-se consolidada, considerando o seu conceito como sendo o reconhecimento

que o último número da contagem representa a quantidade total dos objetos contados.

No entanto, nos vários momentos em que a Técnica tenta avaliar a conservação do

número, nomeadamente na operação da adição, a F. não consegue aplicar e necessita

de concretizar a contagem de todos os elementos considerados na adição, não

conseguindo iniciar esta contagem a meio. A utilização da disposição espacial dos

elementos de acordo com a disposição das pintas de um dado ou de uma peça de
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dominó promove a identificação rápida do número de elementos considerados e poderá

potenciar a contagem com conservação de número. Neste caso, é exigido que a F.

identifique o primeiro número da operação e prossiga a contagem dos restantes

elementos, partindo desse número e de forma a atingir o resultado final da soma. A

tendência que ela ainda apresenta é a de retomar a contagem de todos os elementos.

Também se mostrou eficaz a utilização de pequenas contas, principalmente ao nível da

subtração, para a concretização da operação. Esta forma de percecionar a operação da

subtração foi concretizada na terceira sessão de ensino-aprendizagem, com a F. a pintar

as pintas da primeira metade do dominó que tinham de “sair”.

Igualmente, quando se realizou a prova da conservação do número, a F. revelou

que não consegue identificar a mesma quantidade quando pequenas esferas de

plasticina estão dispostas de formas diferentes. Num primeiro momento, a Técnica

disponibiliza quatro esferas sobre a mesa ocupando os vértices de um quadrado

imaginário. A F. identifica rapidamente os quatro elementos. Mas quando a Técnica os

dispõe sobre uma linha oblíqua, já indica cinco elementos, considerando que assim “há

mais”. Estas alterações da disposição são feitas com a F. a observar o processo. Com

um maior número de elementos, a F. tende sempre a contabilizar o número de esferas,

em cada alteração da forma como estão dispostas. Quando esta disposição impõe

algum tipo de ramificação, a F. conta apenas as esferas que estão no que ela considera

ramo principal, ignorando as restantes. Assim, a conservação do número é algo a ser

trabalhado e que lhe permitirá atingir uma maior abstração matemática e alargamento

das suas competências de resolução de exercícios.

Estas dificuldades são mais explícitas quando a reta numérica é substituída por uma

sequência par ou de múltiplos de dez. A tendência que a F. apresenta sempre é a da

contagem progressiva, considerando todos os elementos da reta numérica. A contagem

com a omissão de determinados números é de difícil concretização, reforçando a

dificuldade de abstração que a F. apresenta. A sequência par foi muito treinada através

da sua repetição, quer em sala de aula, quer nos apoios. A simplificação do conceito e

a nomeação desta sequência como sendo a “dos amigos do dois”, vai facilitar a sua

correspondência com a contagem de dois em dois. Mas na última sessão de retenção

a F. reconheceu a sequência por memorização da mesma, ou seja, é um raciocínio que

está a ser muito trabalhado. A sequência de múltiplos de dez revela que a F. já começa

a generalizar algumas das suas aprendizagens, neste caso a contagem crescente até

ao número dez, à qual acrescenta um zero à direita de cada número da sequência, para

que passe a ter o número dez vezes maior. Ora, este raciocínio aparentemente simples,

pode revelar-se muito complexo. A Técnica tem associado o primeiro algarismo de cada

número da sequência à sequência dos primeiros dez números da reta numérica e a F.
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consegue fazer essa associação, nomeando o número corretamente, mas já é um nível

de abstração considerável. Necessita de um treino de nomeação em voz alta, conjugado

com a indicação do número e para que a F. percecione que estes números representam

maiores quantidades do que aqueles que os números de zero a dez representam.

Durante a apresentação de cada exercício e da sua explicação, é essencial que a

professora, ou qualquer outro interveniente educativo, simplifique a sua linguagem,

apresentando o enunciado de uma forma concreta e explícita, mas não deverá

simplificar ao ponto de não considerar pertinente a introdução de conceitos um pouco

mais elaborados na explicação. Apesar de ser muito importante a simplificação de

linguagem, o saber identificar o momento certo para complexar um pouco, de forma a

permitir uma maior abertura de conhecimentos da criança, dá-lhe a possibilidade de

aumentar as suas expetativas e tem-se revelado surpreendente quanto ao nível de

dificuldade de raciocínio matemático que consegue atingir. A própria mãe da F. revelou

que as suas expetativas tinham sido largamente ultrapassadas, ao longo deste ano

letivo, e que para o próximo ano letivo, a única expetativa que tinha é que a F. venha a

trabalhar o melhor possível. Esta forma de nivelar as suas expetativas de forma aberta

e sem limites permitirá que a mãe e a própria F. evitem possíveis frustrações e

considerem todos os desafios ultrapassados como momentos positivos. É necessário

não minimizar a expetativa que os pais impõem sobre si mesmos. A mãe da F., quando

questionada quanto às suas expetativas para o segundo ano de escolaridade,

considerou não só a expetativa perante a F., mas também sobre si mesma, ao assumir

que desejava ter a certeza que não estava a falhar perante a filha. Também é muito

importante para a mãe da F. que esta possa potenciar a sua profissionalização para o

mercado de trabalho regular.

A dificuldade apresentada pela F. na sequência numérica regressiva promove

dificuldades na identificação do número que antecede ou sucede um número da reta

numérica. O treino da contagem crescente e decrescente, assim como a identificação

do número “que vem antes” ou “que vem depois” é a principal estratégia apresentada.

O acompanhamento da identificação do número que antecede/sucede com a reta

numérica permite estruturar a ordenação numérica e estabelecer uma regra. O “andar

para trás” na contagem, nomeadamente com números superiores a doze, revelou-se

não consolidado.

Na terceira sessão de ensino-aprendizagem, no exercício de identificação das

dezenas e unidades, o esquema proposto, com a apresentação da imagens do material

dourado de Montessori, deu o apoio visual que a F. necessitava para a realização do

exercício. Esta apoiou-se no treino que tinha efetuado em sala de aula para,
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posteriormente, aplicar no exercício proposto, necessitando desta concretização para a

sua realização.

A F. revelou uma boa capacidade de adaptação aos exercícios apresentados,

mesmo quando a forma dessa apresentação não era a treinada em sala de aula ou no

apoio individual. Apesar do trabalho de treino e consolidação das suas competências

através de aplicação de regras bem definidas, a F. demonstrou que conseguia aplicar

as regras trabalhadas em situações semelhantes, ao nível de conteúdos, apesar da

diferença da apresentação.

No fim de cada sessão de apoio, a Técnica utiliza o tablet como forma de

recompensar o trabalho desenvolvido ao longo da sessão. Os jogos propostos são

sempre pedagógicos, quer de matemática, quer de língua portuguesa, o que permite a

continuação deste treino de competência num ambiente mais descontraído e lúdico,

permitindo uma abordagem mais leve dos conteúdos a desenvolver, maximizando a sua

memória de trabalho visuo-espacial.

Ao nível das estratégias utilizadas pela Técnica, considero como a principal, o não

baixar das expetativas perante as capacidades da F., ou que esta possa vir a

desenvolver. Muitas vezes, esta limitação por parte dos intervenientes educativos induz

a uma estagnação das competências da criança, limitando-a não só ao nível académico,

mas também social e pessoal e diminuindo a sua autoestima. Cada criança irá

estabelecer os limites das suas expetativas, sendo o papel da Técnica o de moderar as

mesmas quando estas possam conduzir à frustração da criança, e desta forma serem

prejudiciais. Se a criança estiver a responder positivamente e com entusiasmo a cada

conteúdo apresentado, revela que este trabalho deve ser mantido.

Uma palavra recorrente, quer durante as sessões da Técnica, quer em entrevista

com a Professora e a mãe da F., é treino. O treino sistemático, consistente e regular

tem demonstrado resultados positivos. Como já foi referido, a F. iniciou o seu treino de

leitura e cálculo no pré-escolar, com a aprendizagem de letras e números, que se

revelou essencial para o acompanhamento da leitura e cálculo neste ano letivo. Além

do contexto escolar, a realização de atividades e trabalho de casa torna-se

imprescindível para que o treino realizado na escola não perca coerência. Mas esta

transição escola-casa deverá ser equilibrada e não permitir que os pais se sintam como

elementos ativos de apoio escolar e/ou terapêutico a tal ponto que toda e qualquer

atividade e ação que tenham com o seu filho seja planeado e escrutinado ao nível de

desenvolvimento de competências. A boa funcionalidade da família deverá ser

promovida e preservada. A mãe revelou, em entrevista, que a F. está constantemente

a contar. Quando anda de automóvel com os pais e os irmãos, é comum os mais velhos
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(os rapazes) perguntarem aos mais novos (as raparigas): “Quanto é 2+2?”. Esta

dinâmica é promotora do desenvolvimento das competências matemáticas da F.,

permitindo-lhe interiorizar por repetição e memorização os resultados.

No entanto, este treino deverá ser feito não só ao nível das competências

académicas, mas também sociais. A participação da F. em todas as atividades

realizadas em sala de aula, interagindo com os seus pares, impõe o ajuste das suas

atitudes e o cumprimento de regras sociais e de interação. Por vezes, poderá haver a

tendência de desculpar e permitir determinados comportamentos a estas crianças,

sugerindo que elas não conseguem demonstrar um comportamento socialmente

convencionado, no entanto, a prática de alguns elementos educativos, nomeadamente

da Técnica, demonstram que a necessidade de regras e do controlo do comportamento

em meio social é tão importante e facilmente percecionado, como a regra da contagem

ou do alfabeto. Este treino comportamental é tão ou mais importante que o treino de

competências linguísticas ou matemáticas, pois permitirá potenciar estas últimas. Uma

atitude correta em sala de aula, e posteriormente em todos os meios, dará espaço para

que a criança se consiga concentrar e desenvolver as suas competências,

nomeadamente matemáticas.

No decorrer da entrevista realizada com a Técnica, há uma característica da relação

que esta estabeleceu com a F., potenciadora de um desenvolvimento cognitivo da F.

consistente e coerente. O acompanhamento de crianças com baixo nível cognitivo

deverá ser feito a médio e longo prazo, de preferência sempre com a mesma técnica,

desde que haja concordância de ambas as partes, ou seja, da criança, seus Pais e

Técnica. Esta situação deverá ocorrer não só ao nível dos apoios terapêuticos, como no

acompanhamento da professora de Ensino Especial e da professora do ensino regular,

sempre que tal seja possível. Este acompanhamento com uma visão a médio/longo

prazo permite o desenvolvimento da relação entre a criança e o interveniente educativo,

permitindo que este último possa prever algumas reações da criança e estruturar cada

aula ou sessão da forma mais adaptada possível às suas características e

necessidades. Também facilita o estabelecimento de regras e o seu cumprimento, pois

há a tendência de cada pessoa ter uma perspetiva muito única sobre os limites de

comportamento e atitudes que tolera. Assim, a criança consegue estruturar-se e

desenvolver-se, sem ter de recorrer a uma constante adaptação a novas regras. A

própria professora ou técnica acompanha o processo evolutivo, sabendo os pré-

requisitos da criança, adquiridos no ano letivo anterior, não necessitando de rever

conteúdos que a criança domina, ou eventualmente omitir revisões de conteúdos

emergentes ou não consolidados.



80

Assim como é importante o acompanhamento da criança por parte dos

intervenientes educativos, também é essencial a interação entre eles. A experiência da

Técnica e da Professora tem demonstrado que uma parceria dinâmica e eficaz entre

todas as partes é uma mais-valia para o desenvolvimento da F.. Neste caso concreto, a

disponibilidade por parte de todos os intervenientes é significativa, estando a culminar

com um início de aprendizagem formal muito positivo e a atingir níveis de conhecimento

acima das expetativas. A Técnica refere que a interveniente mais importante neste

núcleo de apoio é a professora de ensino regular, cuja atitude perante a presença da F.

em sala de aula é preponderante para o sucesso, ou não, do seu desenvolvimento. A

professora da F. é uma profissional que considerou este desafio como uma mais-valia

para a sua própria evolução profissional, o que permite uma perspetiva positiva de todo

o processo. Quando questionada de como era ser professora de uma menina com as

características da F., com os apoios em sala de aula diários, a professora responde,

dizendo: “É um desafio como qualquer criança é e, às vezes, não é pelo facto de ser

uma criança com necessidades educativas especiais que requer também mais de nós

do que outras, que às vezes não têm, mas têm outros problemas e outras complicações.

A questão de adaptação de estratégias, é maior. […] Faz sempre pensar mais um

bocadinho sobre diferentes abordagens e diferentes explorações dos próprios

conteúdos, até mesmo de estratégia de sala e rentabilização de tempo e de recursos. É

sempre algo que pressupõe maior reflexão, embora também para cada um dos alunos

é preciso isso.” Refere, igualmente, que este trabalho de parceria com a Técnica e a

professora de Ensino Especial promove a planificação dos conteúdos a desenvolver

com a F. em conjunto, permitindo antecipar a aprendizagem da F., em relação a

determinado conteúdo, para que posteriormente, em sala de aula, consiga fazer um

melhor acompanhamento da turma. A mãe da F. reforça que o facto de a filha ter tido a

professora que teve, a ajudou significativamente, pois a professora encarou a entrada

da F. na sua sala como sendo apenas mais uma aluna e não um problema.

Ao nível da realização de apoios em sala de aula e fora de sala de aula, quer a

Técnica, quer a Professora, entendem que os mesmos são importantes para o

desenvolvimento da F.. No entanto, a Professora apresenta como ponto menos positivo

a eventual dificuldade na gestão da dinâmica de ensino na sala de aula, para que o

momento de apoio seja o mais eficaz. Como a F. tem uma boa relação com os colegas,

deseja sempre trabalhar com eles e realizar as atividades que, eventualmente, durante

esse período do apoio estão a realizar. Se o apoio ocorrer no momento da exposição

de conteúdos, revela-se eficaz, mas se decorrer em momento de trabalho coletivo, a F.

fica agitada e reage mal. No entanto, todos os intervenientes consideram estes apoios

muito importantes, apesar de a Técnica ressalvar que deve haver ponderação quanto à

quantidade de apoios prestados, para que não se transformem em “bengalas” de
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aprendizagem e não momentos de consolidação e desenvolvimento da mesma. Mais

uma vez, a própria criança indicará, observando-se as suas reações e atitudes, se o

número de apoios que frequenta é eficaz, ou não. Neste momento, a F. revela bons

progressos e demonstra sentir-se bem com o número de apoios que frequenta,

semanalmente.

Apesar de a F. ter trabalhado todas os conteúdos apresentados no programa de

matemática, e de não ter realizado uma abordagem profunda dos mesmos, a professora

refere que a abordagem da disciplina nos anos que se sucedem será numa vertente

mais funcional do que escolar. A Técnica refere que a autonomização destas crianças

é essencial, sendo a matemática funcional a que mais ferramentas lhes dará. Como a

própria professora referiu, em entrevista, as competências demonstradas pela F. ao

longo deste ano letivo não estavam abaixo das competências demonstradas por alguns

colegas de turma. No entanto, depreende-se que o prosseguimento de estudos irá

provocar o aumento das diferenças de aprendizagem entre a F. e os colegas.
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Conclusão

"-Bem gato, conseguimos - disse suspirando.

- Sim, à beira do vazio compreendeu o mais importante - miou Zorbas.

- Ah sim? E o que e que ela compreendeu? - perguntou o humano.

- Que só voa quem se atreve a faze-lo".

História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar, por Luis Sepulveda

Quando uma criança entra pela primeira vez na escola tem o desejo de aprender e

de saber mais. Mesmo que inconscientemente, o objetivo comum a todas as crianças é

voar, seguindo as direções que desejarem, e a escola é o principal meio que lhes

permite fornecer conhecimentos e instrumentos para alcançarem esse seu objetivo.

Este estudo pretende, de forma despretensiosa, ajudar quem ensina a criança a voar,

quando esta apresenta determinadas dificuldades cognitivas, mas que, diariamente,

demonstram terem capacidade de desenvolver um plano de voo e seguirem a direção

que desejarem. O seu envolvimento nas rotinas e tarefas diárias de uma sala de aula

regular é crucial para que se rodeiem de novas formas de estar, pensar e sentir,

regularizando as suas aprendizagens e proporcionando-lhes a hipótese de alcançarem

melhores condições profissionais e sociais e, desta forma, a possibilidade de se

integrarem ativamente na sociedade.

O principal objetivo deste estudo foi acompanhar o processo de raciocínio lógico-

matemático de uma criança com T21, para posteriormente propor um conjunto de

estratégias e metodologias consideradas mais adequadas a apoiar e desenvolver esse

raciocínio. Após análise exaustiva de todas as sessões de ensino-aprendizagem

realizadas pela criança, das entrevistas cedidas, das notas de campo elaboradas e

considerando todo o ambiente que envolve a criança, os termos que mais vezes

surgiram foram: Trabalho e Expetativa.

O Trabalho está subjacente ao treino contínuo que estas crianças necessitam, ao

nível do desenvolvimento de todas as suas competências, que não se inicia apenas

quando entram no primeiro ano de escolaridade, sendo essencial interagir e treinar

competências linguísticas e matemáticas no início do ensino pré-escolar. Mas este

treino não se fica pela repetição de tarefas e atividades, sendo igualmente crucial o

trabalhar de comportamentos, assim como, proporcionar ferramentas para que este

trabalho seja realizado de forma metódica, consistente e sistemática. A rotina é um fator

orientador da estrutura cognitiva destas crianças, que apresentam uma boa capacidade

na aplicação de regras. Assim, a transmissão de conteúdos, tendo subjacente uma
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sequência que siga uma determinada regra, facilita a sua compreensão por parte destas

crianças. São exemplos, a repetição regular da contagem oral ou a resolução de uma

adição sempre da mesma forma. O trabalho de casa escolar, bem como as atividades

promovidas em meio familiar, são fundamentais para a consistência das competências

aprendidas em contexto escolar.

A Expetativa é a segunda palavra mais recorrente ao longo de todo o processo, com

todas as intervenientes a solicitarem o mesmo: não baixar as expetativas destas

crianças. Desejam que cada elemento que intervenha no desenvolvimento destas

crianças, seja ao nível educacional, social ou outro, não coloque fasquias baixas e não

tenha preconceitos quanto aos objetivos a alcançar.

A concretização dos conceitos é, igualmente, um fator preponderante para um bom

desempenho na aquisição de competências matemáticas. Esta concretização passa

pela utilização de materiais que permitam percecionar melhor a tarefa solicitada, como

é o caso da utilização de pequenas contas para a contagem ou a aplicação da operação

da subtração, ou ainda a utilização do material dourado de Montessori, para a perceção

do número composto por dezenas e unidades. Mas também passa pela utilização de

situações concretas, o mais próximo possível das que a criança vivencia, permitindo

que esta aplique e perpetue as regras aprendidas em vários contextos fora de sala de

aula ou apoio, consolidando e potenciando a sua utilização diariamente.

Considerando que, numa criança com T21, a sua memória de trabalho visuo-espacial

está mais desenvolvida que a memória auditiva, é de elevado interesse apresentar

sempre um reforço visual, seja com os materiais já referenciados, seja por indicação

das sequências lógicas que se está a apresentar. É importante este acompanhamento

explícito para que a criança perceba a sequência que deve utilizar nesse tipo de

problemas, para conseguir realizá-los de forma consistente. O fazer, sistematicamente,

dois saltos com o lápis para indicar que se deseja a sequência dos números pares,

conduz a que a criança faça esse salto na contagem, após ter rotinado essa forma de

contar. No entanto, esta alteração na rotina de contagem numérica, só deverá ser

introduzida quando a reta numérica estiver bem consolidada e não leve a que a criança

se sinta confusa e perca os seus alicerces de contagem. A dificuldade demonstrada na

memória de trabalho é um obstáculo à retenção de informação, afetando a leitura e

interpretação de enunciados. Assim, estas crianças necessitam, regularmente, de

apoios que lhes permitam descodificar e perceber o que lhes é solicitado. Como a

Técnica referiu em entrevista, elas não necessitam de ter sempre uma pessoa a

acompanhá-las, mas sim um apoio consistente para trabalhar, não só os conteúdos,

mas também a relação social e comportamental. A diversidade de apoios é potenciadora

de diversidades na aplicação das estratégias, que quando têm os objetivos planificados
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em conjunto, enriquece as aprendizagens que a criança adquire e são uma mais-valia

para a autonomização da criança.

Ao longo de todo o processo de observação e análise dos instrumentos utilizados

para a recolha de dados, houve um conjunto de situações que limitaram esta mesma

análise. Nomeadamente, o não controlo de todas as intervenções educativas aplicadas

ao longo do ano, e em anos anteriores, por todos os intervenientes educativos que

rodeiam a criança, fazem com que as conclusões retiradas neste trabalho não se

possam limitar à prática desenvolvida pela Técnica, nas sessões de apoio de EER, ou

pela professora em sala de aula. A própria utilização da verbalização do raciocínio, por

parte da criança, apresentou-se como um procedimento complexo, exigindo uma

relação e orientação por parte do agente aplicador, neste caso a Técnica de EER, que

só teve resultados válidos devido à relação que a criança e a Técnica revelaram,

potenciando este procedimento e permitindo a análise de uma parte considerável do

pensamento que a criança estava a elaborar ao longo da realização das baterias de

exercícios.

Conclui-se que, no fim deste curto estudo, sistemático e contínuo, do ensino-

aprendizagem de novas competências matemáticas desta criança, que ainda há muito

a compreender. Considera-se essencial a realização de estudos longitudinais com

características semelhantes a este, de forma a perceber o melhor possível o processo

de raciocínio destas crianças e tentar generalizar, caso seja possível, procedimentos e

desenvolver estratégias específicas. Deverão ser de média/longa duração para que

envolva uma análise morosa e extensiva, para obter o maior conhecimento possível

sobre o desenvolvimento cognitivo destas crianças, promovendo a compreensão dos

processos do seu raciocínio, considerando as suas particularidades pessoais,

familiares, sociais e escolares e potenciando a divulgação a professores e a outros

elementos envolvidos no desenvolvimento cognitivo da criança. A resposta apresentada

não se insere numa perspetiva formal do meio educativo, mas poderá ser aplicada

nesse meio, permitindo ajudar estes importantes intervenientes no processo ensino-

aprendizagem destas crianças que enfrentam o novo desafio de estarem perante alunos

com características cada vez mais díspares entre si. Esta replicação da investigação

permitirá a evidência destes métodos e propostas. De momento, a investigação

apresenta ausência de evidência, que é melhor do que haver evidência de ausência do

efeito.

É igualmente pertinente o desenvolvimento de um estudo que analise de que forma

as metodologias e estratégias de desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático da

criança poderão promover o desenvolvimento de competências matemáticas suficientes
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e consolidadas para que, na fase adulta possam ser indivíduos socialmente ativos e

com aceso ao mercado de trabalho regular.

Todo este processo de investigação revelou-se muito relevante para a perceção do

pensamento matemático e de como este interage na forma como crianças com DID,

nomeadamente com T21, se relacionam com uma área da nossa vida tão abstrata como

a matemática. É o desenvolvimento deste raciocínio lógico-matemático que nos dá a

capacidade de desenvolver relações e interações abstratas, nas várias áreas no nosso

quotidiano, sendo essencial perceber como é que este desenvolvimento se faz nos

diferentes níveis de processamento que cada indivíduo atinge. A inclusão/integração de

crianças e jovens com T21 na escola regular, leva a que todos os professores, sem

exceção, reforcem a necessidade de diversificar as suas estratégias e métodos de

ensino, considerando novas abordagens, quer ao nível conceptual, dos conteúdos

lecionados, quer ao nível empírico, das experiências providenciadas em sala de aula.

Desta forma, potencia-se e promove-se um ambiente de desenvolvimento cognitivo,

social e pessoal de cada aluno, independentemente da sua problemática, mas

consciente das necessidades e apoios que necessitam, para que atinjam a fase adulta

como cidadãos ativos e participativos na sua comunidade.
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Guiões das entrevistas
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GUIÃO DA ENTREVISTA – TÉCNICA DE REABILITAÇÃO E EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tema-provisório: Metodologias e estratégias de ensino da matemática para uma criança com
trissomia 21, no primeiro ano do primeiro ciclo de escolaridade.

Entrevistada: Drª Susana Martins

Objetivo geral: recolher informações sobre a metodologia utilizada pela terapeuta no apoio ao
ensino da matemática e algumas informações sobre a aluna que colabora na investigação.

Objetivos específicos:

A – Evidenciar as metodologias e estratégias utilizadas pela terapeuta no apoio ao ensino da
matemática;

B – Indicar as estratégias utilizadas com a aluna;

C – Caracterizar a aluna, ao nível das aprendizagens adquiridas na matemática e relação com a
terapeuta;

D – Identificar as áreas forte e fraca da F., em relação à aprendizagem da matemática do 1º
ciclo de escolaridade.

E – Perceber a forma de raciocinar da aluna perante um problema que lhe é proposto.

Questões:

1. Como avalia a evolução da F. ao longo deste último ano letivo, a nível global?
2. Considerando que a acompanha desde os 15 dias de idade, como tem sido a evolução

da F. e qual foi a relevância do seu ingresso no primeiro ano do primeiro ciclo de
escolaridade?

3. Como considera a relação da F. com os pares, professora e técnicas de apoio?
4. Ao nível da matemática, quais são os seus pontos fortes e fracos, e em que área é que

ela mais desenvolveu as suas competências?
5. Qual é a avaliação que faz dos apoios em sala de aula, em contraponto com os apoios

em casa?
6. Ao nível das estratégias utilizadas, para o ensino da matemática, qual, ou quais,

considerou benéficas para o desenvolvimento da F.?
7. Avalie a interferência que a minha presença provocou nas suas sessões.
8. Quais são as suas perspetivas para o segundo ano de escolaridade da F., assim como

para o seu futuro.

Duração: Cerca de 30 minutos.
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GUIÃO DA ENTREVISTA – PROFESSORA DE F.

Tema-provisório: Metodologias e estratégias de ensino da matemática para uma criança com
trissomia 21, no primeiro ano do primeiro ciclo de escolaridade.

Entrevistada: professora Rita Ferreira

Objetivo geral: recolher informações sobre a metodologia utilizada pela professora no ensino
da matemática e algumas informações sobre a aluna que colabora na investigação.

Objetivos específicos:

A – Evidenciar as metodologias e estratégias utilizadas pela professora no ensino da
matemática;

B – Indicar as adaptações aplicadas na aluna em estudo;

C – Caracterizar a aluna, ao nível das aprendizagens adquiridas na matemática e relação com
os colegas;

D – Identificar as áreas forte e fraca da F., em relação à aprendizagem da matemática do 1º
ciclo de escolaridade.

E – Sugestões de exercícios a aplicar no segundo momento da investigação.

Questões:

1. Como avalia a evolução da F. ao longo do ano letivo, considerando que este foi o seu
primeiro ano de escolaridade, de uma forma geral?

2. Como avalia a evolução da F. especificamente ao nível da matemática?
3. Observou alguma evolução do raciocínio lógico-matemática da F.? Se sim, que fatores

considera mais relevantes nesta evolução?
4. De que forma considera os apoios dados à F. relevantes no seu desenvolvimento?
5. Que metodologias de trabalho adotou com maior frequência, durante o ensino da

matemática? Quais foram as que considerou mais relevantes no processo ensino-
aprendizagem da matemática?

6. Quais são as suas perspetivas para o segundo ano de escolaridade da F., assim como
para o seu futuro.

Duração: Cerca de 30 minutos.
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GUIÃO DA ENTREVISTA – MÃE DE F.

Tema-provisório: Metodologias e estratégias de ensino da matemática para uma criança com
trissomia 21, no primeiro ano do primeiro ciclo de escolaridade.

Entrevistada: Mãe da F.

Objetivo geral: : recolher informações sobre a evolução escolar da F., assim como algumas
informações complementares sobre a criança com a qual decorre o estudo.

Objetivos específicos:

A – Caracterizar a criança ao nível familiar, social e emocional;

B – Conhecer a sua evolução escolar;

C – Conhecer a evolução da F. no meio familiar;

Questões:

1. Como avalia a evolução da F. ao longo deste último ano letivo?
2. Como caracteriza a relação da F. com a escola e os seus colegas?
3. Em relação à matemática, a F. aplica o que aprende na escola em situações do

quotidiano? Pode dar alguns exemplos?
4. O fato da F. ser a terceira de quatro irmãos, influencia o seu desenvolvimento?
5. Qual é a avaliação que faz dos apoios semanais?
6. Quais são as suas perspetivas para o segundo ano de escolaridade da F., assim como

para o seu futuro.

Duração: Cerca de 30 minutos
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Anexo II

Primeira bateria de exercícios resolvida
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Anexo III

Segunda bateria de exercícios resolvida
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Anexo IV

Terceira bateria de exercícios resolvida
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Anexo V

Primeira bateria de exercícios de retenção resolvida



118



119



120



121



122



123



124

Anexo VI

Segunda bateria de exercícios de retenção resolvida
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Anexo VII

Programa de Matemática do Ensino Básico
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Anexo VIII

Metas Curriculares de Matemática do Ensino Básico
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Anexo IX

Notas de campo
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As observações decorreram semanalmente, desde o dia 20 de novembro de 2013,
finalizando no dia 16 de julho de 2014. Seguem algumas anotações, consideradas mais
pertinentes, para a compreensão da estrutura das sessões, assim como da relação
estabelecida entre a Técnica e a F.

20/novembro/2013

Primeira observação da F.

Estava a treinar a escrita do número oito, sem levantar a caneta, a desenvolver o
conceito de mais e de menos, assim como da simbologia de maior (>), menor (<) e igual
(=).

Treino da escrita do número cinco.

11/dezembro/2013

Segunda observação da F.

Já consegue contar até vinte e fazer a contagem regressiva de dez para zero.
Números superiores a 10, consegue quantificar e identifica-lo.

Utilização de pequenas contas coloridas para a contagem. Quando está na terceira
ou quarta contagem, tenta fazer uma contagem de memória, perdendo-se e saltando
números. Necessita do acompanhamento da Técnica para se concentrar na contagem
e não se perder.

Utilizando as contas coloridas, a Técnica coloca uma determinada quantidade numa
das mãos da F. e coloca outra quantidade significativamente diferente na outra mão.
Solicita que a F. identifique a mão onde está o maior número de contas, através de
estimativa e procurando percecionar se a F. consegue distinguir quantidades diferentes,
sem ter de realizar a contagem. O número de contas em cada mão não ultrapassa o
número vinte. Quando recebe as contas, a F. coloca as contas de uma das mãos na
outra, juntando-as. A Técnica questiona-a quanto ao número de contas que tem na mão
(a que está vazia) e a F. inicia uma contagem de contas imaginárias até vinte. A F.
apresenta dificuldade em responder pela negativa.

Segue-se o trabalho das operações de cálculo soma e subtração, através da teoria
dos conjuntos, com questões do tipo: “Qual a mão com mais/menos peças?” ou, após a
Técnica ter retirado uma pequena quantidade de contas de uma das mãos sem a F. ver,
“Pus ou tirei peças?”, ou ainda “Tira a mesma quantidade desta mão para a outra.”.
Após a Técnica garantir a igualdade de peças nas duas mãos, questiona a F.: “Este
conjunto é igual a este?”. Após aguardar a resposta, concluiu “Então são iguais.”.
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15/janeiro/2014

Terceira observação da F.

Ainda não consegue escrever os números das vintenas e das trintenas, assumindo
sempre a escrita das dezenas.

Quando se solicita o número trinta e três, a F. escreve 1 ou 31, ou 32 ou 34, estando
a Técnica a repetir oralmente e consecutivamente o número 33. Após treino da
sequência, consegue escrever todos os números até trinta e nove. Passou para a escrita
do número quarenta.

29/janeiro/2014

Quarta observação da F.

Está a iniciar na identificação da dezena e da unidade de um número, ou seja, a
trabalhar os números quanto às classes

Aquando da escrita da data de hoje, apresentou dificuldade em identificar o número
vinte e nove, indicando apenas o número nove e não o número dois da dezena. Só com
o apoio da Técnica é que conseguiu identificar o número. Foi necessário repetir quatro
vezes a escrita da data, para a F. escrever corretamente o número vinte e nove e a data
toda.

No fim da sessão, a Técnica apresentou um jogo no tablet. Esta será, em quase todas
as sessões, o brinde no fim de um trabalho bem concretizado.

19/fevereiro/2014

Quinta observação da F.

Aplicação da segunda parte da ficha da professora. Para identificar o número que
antecedia o número doze, utilizou-se a contagem do número de palavras de uma frase
escrita pela F. há cerca de uma semana: “Eu fui à casa da Pedralva de jipe, com o meu
pai.”

Trabalhou com a régua numérica, para identificar números que antecediam outros
números.

“Qual é o número que devia estar antes do dezassete?” Teve dificuldade em
identificar o número dezasseis, só identificando o número dezassete. Após várias
tentativas conseguiu fazer a identificação.
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Para o oitavo exercício da ficha, houve o apoio da sequência dos números:

O 1

OO 2

OOO 3

OOOO 4

OOOOO 5

OOOOOO 6

OOOOOOO 7

OOOOOOOO 8

OOOOOOOOO 9

OOOOOOOOOO 10

OOOOOOOOOOO 11

OOOOOOOOOOOO 12

OOOOOOOOOOOOO 13

OOOOOOOOOOOOOO 14

OOOOOOOOOOOOOOO 15

Geralmente esta escala é feita inversamente, para que seja fácil a perceção do
“crescer” ou “decrescer” dos números.

A F. fez a contagem do dezanove e comparou com o dezasseis.

OOOOOOOOOOOOOOOO 16

OOOOOOOOOOOOOOOOO 17

OOOOOOOOOOOOOOOOOO 18

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO 19

“Qual tem mais? O dezanove ou o dezasseis? Então o peixe vai comer o maior.” A
F. identificou bem o sinal, mas colocou fora do espaço indicado: 16 19 >.

Depois, conseguiu colocar dentro da quadrícula e com o sentido correto.

4 4 O O O O 4

O O O O 4

O primeiro símbolo que a F. fez foi sem sentido. Teve a ajuda da Técnica, quer oral,
quer visual, sobre a forma do símbolo (=).

Dificuldade em fazer o símbolo de maior no conjunto seguinte.
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“E agora, qual é o número grande? O oito ou o doze?”, perguntou a Técnica, à qual
a F. respondeu “É o oito.”. Recorrendo à escala a F. identificou o maior número de
círculos no número doze que no número oito. Tenta contar silenciosamente o número
de círculos da fila doze, mas ainda apresenta dificuldades. Identifica o número vinte na
fila do número doze. Tem a ajuda da Técnica.

No exercício dez, a Técnica questiona “Então, quanto é quatro mais cinco?” ao que
a F. respondeu, sem efetuar cálculo digital (com os dedos) “É nove.”. Foi uma resposta
imediata o que se deduz que seja um cálculo que ela efetue de forma recorrente, tendo
fixado a resposta.

Já para o cálculo três mais quatro, não teve a mesma resposta imediata. A Técnica
sentiu a necessidade de reiniciar o exercício na alínea a), utilizando a reta numérica
fornecida no exercício.

Na segunda reta numérica, a F. fez a contagem com a Técnica, mas fez a ligação
sozinha e conseguiu unir corretamente os números. Quando percebeu, ficou
entusiasmada com o resultado positivo. “A partir do …”

Transformámos os dois últimos exercícios em somas, para continuar o raciocínio.

Quando voltou para efetuar o dez mais quatro, já estava mais distraída. No entanto,
identificou bem o cálculo e como iniciar, mas depois teve ajuda no número de casas que
tinha de andar para a frente. Primeiro contou até quinze.

19/março/2014

Sexta observação da F.

(Nota: Não vim às duas últimas sessões pois foi o Carnaval e na segunda sessão a
F. estava doente, com uma virose.)

Com a data e o dia da semana, trabalhou-se os números (19/3/2014) e os números
ordinais (4ª feira).

A F. irá fazer uma apresentação na festa dos pais, na escola, a realizar na próxima
sexta-feira, e terá de dizer inicialmente e em uníssono com os colegas: ” Olá pais. Nós
fazemos as tarefas para organizar as aulas”. Posteriormente, e apenas com uma
coleguinha, terá a incumbência de enumerar as tarefas: “Cada tarefa é feita por dois
meninos e à segunda-feira trocamos as tarefas. Essas tarefas são: tapete, material,
sapatilhas, arrumação, papelão, calendário, tempo, presenças e nomes.” Durante o
discurso (que não está totalmente transcrito nesta observação) apresenta dificuldade
em dizer a palavra “organizar”. A F. demonstra elevada persistência, repetindo muitas
vezes o texto que tem de apresentar. Esta repetição é feita por sua iniciativa. A Técnica
representou a outra coleguinha, com quem a F. vai fazer a apresentação das tarefas
que realizam em sala de aula, e que tem dificuldade em lembra-se da tarefa “presenças”,
pelo que a Técnica ao ajudar a F., também vai-se “esquecendo” dessa tarefa, para
incentivar a F. a recorda-la. Após o terceiro “esquecimento”, a F. começa a fazer o
reparo, por própria iniciativa. Durante o resto da sessão continuaram o treino do
discurso, utilizando a segmentação silábica para a superação da F. a dizer a palavra
“organizar”.
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Desta forma, a F. está a desenvolver a sua consciência fonológica. Com este tipo de
exercícios de segmentação silábica, ajudada com a respetiva contagem silábica, a
Técnica promove o desenvolvimento da memória imediata da F., assim como a sua
consciência silábica, o aumento do seu vocabulário, a melhoria na articulação de
palavras, a ordenação e seriação das sílabas. A evolução apresentada pela F. é
significativa.

A F. tem uma grande interação com a Técnica e muitas vezes participa na elaboração
dos exercícios.

A sua leitura baseia-se muito na leitura global e apresenta dificuldade espacial na
escrita.

No momento final, de jogo no tablet, a Técnica apresentou um jogo sobre sequência
numérica, onde os números aparecem dispersos e vão mudando de lugar. Jogo muito
bom para o desenvolvimento da lateralidade. No estado very easy, não há a alteração
dos lugares dos números ao longo do jogo, mas é muito bom para o desenvolvimento
da atenção. Após ter percebido a dinâmica do jogo, no estado very easy, a F. conseguiu
sequenciar os números, com alteração das suas posições. Foi mais rápida do que ao
fazer o jogo na versão mais fácil. Apresentou maior dificuldade na sequência das letras,
ou seja, no alfabeto.

26/março/2014

Sétima observação da F.

TPC-Treinar os números de zero a vinte e de zero a vinte. Copiar uma palavra para
cada uma das sílabas.

Nas últimas sessões, a Técnica tem treinado a pergunta: “Que dia é hoje?”.

A F. ignora a Técnica e insiste em repetir a frase que teve de fixar para o dia dos pais
que se realizou na sexta-feira anterior. Durante a conversa com a Técnica, F. tem
trejeitos como “Oh, pah!” ou “Oh!”. Após a escrita do dia, a Técnica perguntou que dia
da semana era, reforçando que era o dia em que vinha de manhã a casa da F. e era
também o dia da aula de movimento (que a F. muito gosta e apenas tem uma vez por
semana). Inicialmente, a F. respondeu que era domingo, ao que a Técnica responde
que não pode ser, porque domingo é um dia do fim-de-semana. Com a ajuda da Técnica,
assumiu a quarta-feira. Teve dificuldade em escrever o número ordinal.

Foi uma sessão em que a F. não se mostrou muito disponível para realizar as tarefas,
tendo havido a necessidade de utilizar algumas compensações para que estas fossem
realizadas.
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23/abril/2014

Oitava observação da F.

Durante as férias da Páscoa, a F. elaborou um texto, que leu no início desta sessão.
Continua a fazer uma leitura global, deduzindo as palavras e não fazendo a leitura
silábica. Só após algum treino, orientado pela Técnica, é que faz a leitura correta.

Em relação à matemática, fez uma ficha de trabalho onde treinou o valor posicional
dos números, assim como a conservação numérica, essencial para o cálculo mental.

30/abril/2014

Nona observação da F.

Iniciou-se a sessão com a ilustração e estudo de um texto trabalhado em sala de
aula. Continua a fazer uma leitura global do texto, não lendo silabicamente as palavras
desconhecidas, tendo a Técnica que fazer essa orientação. A Técnica introduziu
algumas questões diretas, de interpretação de texto, ao que a F. reagiu retraindo-se.
Após esta atitude, a F. conseguiu superar-se e foi respondendo às questões. Pela
primeira vez, desde o início destas observações, a F. utilizou termos como “Não sei.”
Ou “Não consigo.”. A Técnica conseguiu que a F. ultrapassasse estas dificuldades,
através de incentivo, atitude positiva e valorização das respostas da F.

Nesta sessão, mais centrada na língua portuguesa, começamos a percecionar quer
a F. está a começar a alterar a sua atitude perante o aumento da dificuldade das
atividades de leitura e exercícios.

07/maio/2014

Décima observação da F.

Esta sessão foi totalmente direcionada para o estudo da língua portuguesa, com a
realização de uma ficha de trabalho dada pela professora, cujo objetivo era a escrita do
abecedário, quer maiúsculo, quer minúsculo, seguido de um exercício do tipo palavras
cruzadas.

Após ter apresentada pouca resiliência em relação ao trabalho efetuado na semana
anterior, demonstrando desgaste e baixa autoestima, esta semana a F. apresenta uma
autoestima mais elevada e vontade em realizar as atividades propostas. Tem estado em
casa, devido a uma inflamação dos ouvidos, mas encontra-se bem-disposta. No entanto,
com a dificuldade das atividades, esta vontade de trabalhas desvaneceu-se e foi
necessário alguns períodos de descontração, de forma a ir recuperando a F. e conseguir
realizar a ficha proposta. Verificamos que a ficha é demasiado abstrata para a F., uma
vez que a sua consciência silábica ainda não está suficientemente consolidada, para
que o exercício lhe faça sentido. As regras de escrita têm sido introduzidas ao longo dos
pequenos textos que ela tem vindo a realizar, para que seja dada lógica nestas
aplicações, como por exemplo, todas as frases iniciam-se com uma letra maiúscula.
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Após a realização do exercício, a Técnica permitiu um jogo no tablet, no âmbito da
matemática. Já consegue identificar bem o algarismo da dezena, mas continua a não
conseguir conservar os números, durante a operação soma/subtração.

21/maio/2014

Décima segunda observação da F.

Contagem de dez em dez. A F. consegue facilmente contar até ao quarenta e depois,
com alguma ajuda (por exemplo, utilizando a contagem com os dedos), conta até cem.

Durante o exercício a F. diz “Eu tenho a caderneta da Violeta”. A Técnica aproveita
a frase e indica a rima que F. fez. Esta ficou contente por o ter feito.

Continua a dizer “mivimento” em vez de “movimento” e “ticulo” em vez de “título”.

A Técnica vai escrever um pequeno texto novo e a F. terá de dar um título.

Ao descrever alguns acontecimentos omite palavras, não explicitando o que pretende
transmitir.

Após a Técnica ter escrito um pequeno texto com base numa festinha que a F. foi e
descreveu, leu-o com o objetivo de a F. dar um título, após interpretação do texto:

“Eu fui a casa do Bernardo. Comi bolo e bebi sumo de morango, depois brinquei com
a irmã do Bernardo.

A Joana também lá estava.

Foi muito divertida a festa.

Eu gostei muito!”

Título sugerido pela F.: “A minha mãe”. A Técnica exclamou: “O quê?! O texto fala
da tua mãe?” De seguida a F. indica novo título: “A festa do Bernardo”. Teve dificuldade
em escrever a palavra “festa”.

Sempre que é chamada a atenção para correção na leitura a sua primeira interjeição
é: “Eu sei.”

Tem uma nova lista silábica para aprender. Mais uma vez, com a dificuldade das
tarefas a aumentar, apresenta resistência à sua realização, interrompendo as tarefas
com conversas paralelas.

A principal motivação apontada pela Técnica são os jogos do tablet.

“És má!” diz a F. à Técnica. “Eu sou péssima.”, responde a Técnica com boa
disposição.

Inicia o trabalho com os sons produzidos pela letra “r”.
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Anexo X

Consentimentos informados, livres e esclarecidos
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