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Resumo

Esse artigo apresenta o resultado da pesquisa junto a um aluno com síndrome de Down matriculado no
primeiro ano do ensino fundamental em uma escola particular na cidade de Aracaju. A pesquisa teve
como método um estudo de caso com abordagem qualitativa, cujo objetivo foi analisar a aprendizagem
do Sistema de Numeração Decimal e Problemas elementares da Matemática do dia a dia de um aluno
com Síndrome de Down. .Foram realizadas entrevistas com as professores, coordenação da escola e
com a tutora legal, a avó paterna , além das 36 horas de observações e 80 horas de intervenções,
especificamente nas aulas de Matemática. As atividades pedagógicas desenvolvidas nas intervenções
foram pautadas nas experiências de Constance Kamii, Leo Akio Yokoyama e teoria de desenvolvimento
mental de Jean Piaget .
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A REALIDADE DE UM ALUNO COM SÍNDROME DE DOWN NO APRENDIZADO DA
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL

THE REALITY OF A STUDENT WITH DOWN SYNDROME IN THE LEARNING OF
TROUBLESHOOTING AND THE DECIMAL NUMBERING SYSTEM

LA REALIDAD DE UN ESTUDIANTE CON SÍNDROME DE DOWN EN EL
APRENDIZAJE DE LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y EL SISTEMA DE NUMERACIÓN
DECIMAL

Resumo

Esse artigo apresenta o resultado da pesquisa junto a um aluno com síndrome de Down matriculado no
primeiro ano do ensino fundamental em uma escola particular na cidade de Aracaju. A pesquisa teve
como método um estudo de caso com abordagem qualitativa, cujo objetivo foi analisar a aprendizagem
do Sistema de Numeração Decimal e Problemas elementares da Matemática do dia a dia de um aluno
com Síndrome de Down. .Foram realizadas entrevistas com as professores, coordenação da escola e
com a tutora legal, a avó paterna , além das 36 horas de observações e 80 horas de intervenções,
especificamente nas aulas de Matemática. As atividades pedagógicas desenvolvidas nas intervenções
foram pautadas nas experiências de Constance Kamii, Leo Akio Yokoyama e teoria de desenvolvimento
mental de Jean Piaget .

Palavras chave: Aprendizagem Matemática, Atividades Pedagógicas,Síndrome de Down.

Abstract

This article presents the results of the research with a student with Down syndrome enrolled in the first
year of elementary school in a private school in the city of Aracaju. The research had as a method a case
study with a qualitative approach, whose objective was to analyze the learning of the Decimal
Numbering System and Elementary Mathematical Problems of the day to day of a student with Down
Syndrome .. Interviews with teachers, coordination of the school and with the legal guardian, the
paternal grandmother, besides the 36 hours of observations and 80 hours of interventions, specifically in
the Mathematics classes. The pedagogical activities developed in the interventions were based on the
experiences of Constance Kamii, Leo Akio Yokoyama and Jean Piaget&39;s theory of mental
development.

Keywords: Mathematical Learning. Pedagogical Activities. Down&39;s syndrome.

Resumen

Este artículo presenta el resultado de la investigación con un estudiante con síndrome de Down
matriculado en el primer año de la escuela primaria en una escuela privada en la ciudad de Aracaju.
La investigación tuvo como método un estudio de caso con enfoque cualitativo, cuyo objetivo era
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analizar el aprendizaje del sistema de numeración decimal y los problemas elementales de las
matemáticas de un estudiante con síndrome de Down. Se realizaron entrevistas con los maestros, la
coordinación escolar y el tutor legal, la abuela paterna, así como 36 horas de observaciones y 80
horas de intervenciones, específicamente en las clases de matemáticas. Las actividades pedagógicas
desarrolladas en las intervenciones se basaron en las experiencias de la teoría del desarrollo mental
de Constance Kamii, Leo Akio Yokoyama y Jean Piaget.

Palabras clave: aprendizaje matemático, actividades pedagógicas, síndrome de Down.

Introdução

Apresentam-se nesse artigo os resultados obtidos através das entrevistas, observações e intervenções
realizadas com o aluno na sala de aula. Nas intervenções foram consideradas as limitações causadas
pela trissomia no cromossomo 21, as quais podem interferir no processo de aprendizagem dos
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conteúdos matemáticos das pessoas com essa deficiência intelectual, razão pela qual as atividades
trabalhadas nas intervenções tentaram entender o desenvolvimento mental do aluno, principalmente no
procedimento de contagem e na associação de quantidade dos objetos ao número correspondente. Nessa
perspectiva, foram utilizados materiais manipuláveis, máquina de calcular, jogos e a estrutura
arquitetônica do colégio (escadaria), com vistas a mobilizar o aluno no aprendizado dos saberes
elementares da Matemática. A utilização dos materiais e recursos serviu de facilitadores na
aproximação do aluno com os conteúdos matemáticos como quantificar e no procedimento de
contagem. As dificuldades cognitivas da criança observada foram e estão sendo paulatinamente
administradas, com avanços significantes diante das especificidades que são peculiares às pessoas com
essa deficiência, a exemplo: concentração, continuidade e finalização das atividades. A sistematização
das atividades, os materiais concretos associados às funções sociais da Matemática, a mediação da
professora contribuíram para aumentar o nível cognitivo e facilitaram a compreensão do sistema de
numeração decimal da criança com Síndrome de Down em questão. Destacam-se os fatores que
contribuíram para a trajetória da pesquisa a fim de alcançar o objetivo proposto.

1. Entrevistas com os professores e familiares

Os dados obtidos nas entrevistas com os docentes e familiares sinalizaram algumas necessidades dessas
pessoas com relação ao conhecimento sobre a Síndrome de Down, que vão além das informações sobre
os cuidados físicos e biológicos. As professoras demonstraram inquietações pelo fato de não serem
capacitadas para trabalhar com alunos com deficiência, como por exemplo: um dos questionamentos
feitos com relação a algumas ações necessárias dentro do sistema educacional, que subsidiem o trabalho
do docente com os alunos deficientes - a opinião das entrevistadas relacionou o escasso apoio
administrativo da instituição de ensino com a capacitação técnica oferecida aos professores e
funcionários. A professora assistente complementou: “[...] principalmente com a Matemática, porque
para trabalhar com essa disciplina você tem que ter material que lhe dê suporte para que o aluno se sinta
confortável em aprender”.

Discutiu-se, também, nas entrevistas sobre as dificuldades apresentadas pela criança com SD na
aquisição de conceitos abstratos - quais as mudanças em sua prática nas aulas de Matemática? – a
professora titular respondeu: “[...] são praticamente todas, a gente vai trazendo o aluno pra perto da
gente, por exemplo: trabalhando no quadro, que ele faz desenhos, manipule esses desenhos pra gente
desenvolver o conteúdo”. A professora assistente equalizou sua resposta no raciocínio da colega,
acrescentou que: “[...] eu não posso tirar o nível dos outros alunos, por isso que tenho que dar uma
atenção maior para ele (a criança com SD), tenho que ficar sempre ao lado dele pra mostrar pra ele, que
ele possa acompanhar, que ele sinta-se inserido”. Nesse contexto, ressalta-se que a professora titular era
mediadora da aprendizagem dos alunos sem deficiência e a professora assistente “assumiu” a
responsabilidade pela aprendizagem do aluno com SD, que teria de contribuir para o sucesso de todos.

Pode-se entender que as professoras da criança com SD da instituição de ensino pesquisada estão com
carência de apoio pedagógico – destaca-se uma das falas da professora titular:[...] seria interessante que
se trabalhasse, fizesse uma capacitação com professores, que ainda nós, não temos esse conhecimento
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mais afundo da questão, né, da necessidade especial dos alunos, é que a gente então, tenha
conhecimento pra saber lidar melhor com cada realidade.

Segundo Piaget (1994, p.25), a “preparação dos professores” constitui a questão prioritária das reformas
pedagógicas, e enquanto ela não acontecer de forma efetiva e satisfatória, os programas bem elaborados
não passarão de “belas teorias” com relação ao que deveria ser concretizado.

Verificou-se na entrevista com a avó paterna (responsável legal), que existe um arcabouço
multidisciplinar constituído por psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, neurologista, pediatra e
cardiologista, a fim de atender as especificidades da criança com SD, o que proporciona um
imensurável desenvolvimento global nos aspectos biológico, de independência e social. Percebeu-se
ainda no diálogo com a avó, a sua dificuldade em estabelecer disciplina e limitações nas vontades do
indivíduo, pois, no seu entender, justifica-se pelo fato de que: “[...] o bichinho já é doente, aí fica difícil
dizer não [...]”, mas ela reconhece que a ausência desses fatores na rotina da criança pode dificultar o
processo de desenvolvimento escolar e nas relações sociais.

2. Observações do aluno nas aulas: Comportamento e realização das atividades de Matemática

A relevância da observação em sala de aula pelo pesquisador ocorre em muitos aspectos.
Primeiramente, pode-se considerar a importância do combinado estabelecido entre o professor, colégio
e pesquisador. O objeto de pesquisa é a criança com Síndrome de Down e o processo de aprendizagem
dos saberes Elementares da Matemática.

Além da observação, a tomada de decisões também foi muito importante para entender as necessidades
e a evolução do aluno em alguns aspectos de aprendizagem. Para Perrenoud (1993, p. 56) “[...] não
adianta observar se não se sabe interpretar. Não adianta saber interpretar se não se sabe decidir. E não
adianta decidir se é incapaz de concretizar suas decisões”.

O procedimento na sala de aula necessita de uma habilidade do professor para estimular o aluno com
SD a interagir com a turma, mas sem deixa-lo à margem das atividades peculiares desenvolvidas em
sala de aula. No entanto, isto não significa que seja necessário criar um programa especial para cada
aluno, bem como que todos sejam expostos aos mesmos conteúdos, no mesmo ritmo, da mesma forma,
pois é possível atingir as mesmas competências por vários caminhos diferentes.

Perrenoud (1993, p.29) esclarece que:

Diferenciação não é sinônimo de individualização do ensino. É evidente que
não se pode falar em diferenciação sem gestão individualizada do processo
de aprendizagem, mas acompanhamento isso não significa que os alunos vão
trabalhar individualmente, o que acontece é que o e os percursos são
individualizados (PERRENOUD,1993).

Diferenciar é estar disposto a encontrar estratégias para trabalhar com todos os alunos. É preciso
modificar, reinventar novas possibilidades, experimentar, assumir o risco de errar e estar pronto a
corrigir, caso a maneira habitual que se arruma a sala de aula não funciona, bem como os livros e
materiais didáticos não são adequados, enfim, as atividades planejadas não alcançam o objetivo
planejado. Nesses casos, existe a necessidade de uma adequação dos recursos didáticos que, às vezes, o
professor não tem disponibilizado na instituição de ensino.

Assim, diferenciar é ter consciência e aceitar que não existem receitas prontas, nem uma única solução:
“[...] é aceitar as incertezas, a flexibilidade, a abertura das pedagogias ativas que em grande parte são
construídas na ação cotidiana, em um processo que envolve negociação, revisão constante e iniciativa
de seus atores”. (ANDRÉ et al., 2002, p. 22).
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As observações e intervenções foram registradas em um diário de campo a fim de registrar o máximo
possível as atividades desenvolvidas pelo aluno observado.

No primeiro dia da pesquisa, entrei na sala e fui apresentada pela professora aos alunos, observei que as
crianças estavam sentadas em suas carteiras, mas o aluno com SD se mantinha afastado da turma, mais
próximo à carteira da professora assistente; num determinado momento, o aluno tentou manifestar
verbalmente sua necessidade de beber água, mas apenas balbuciou algumas palavras soltas sem uma
formulação numa frase compreensiva, assim apontava para o filtro e disse uma única palavra entendível
“água”. Até no momento da chamada a verbalização da palavra “presente” era confusa e quase
incompreensível.

No início da aula o aluno se manteve alheio a explicação da professora, sem interesse pela atividade que
estava sendo desenvolvida, quando foi convidado pela professora assistente para identificar e contar os
números de 0 a 9 fixados em um painel confeccionado pela docente, o aluno atendeu a proposta
apresentada. Observou-se que a professora titular se manteve indiferente ao fato que o aluno com
deficiência não tenha dado atenção ao conteúdo que estava sendo apresentado por ela. Na entrevista ,
uma das perguntas feitas pela pesquisadora, foi se ela tinha alguma dificuldade para trabalhar com esse
aluno, a resposta: “sim, porque assim, eu não tenho essa capacitação e como eu trabalho com uma turma
normal de primeiro ano então fica difícil eu dar atenção a dois níveis diferentes”.

No segundo dia, o aluno novamente não estava junto com as outras crianças na sala, sua carteira
permanecia próximo à mesa da professora assistente e ele não interagia com a atividade de leitura de um
livro desenvolvido pela professora com o restante da turma. Notei que a professora assistente ofereceu
ao aluno peças coloridas de encaixe, o discente encaixou todas as peças, gesticulando que era um video
game com o controle remoto. O aluno identificou a cor azul, apresentou dificuldades de concentração
para desenvolver as atividades. Observou-se que na hora do recreio os alunos foram para a quadra e
todos, inclusive o aluno observado, brincaram de “pega-pega” em uma relação espontânea. Após o
intervalo todos os alunos foram para o laboratório de informática, o professor distribuiu as crianças em
pares para cada equipamento, o discente com SD escolheu ficar com uma das colegas. O docente
explicou a atividade, que foi de reproduzir desenhos impressos em uma folha de papel A4 na tela do
computador, a princípio a criança com deficiência monopolizou o manuseio do mouse , mas com a
mediação do professor, dividiu-se as tarefas, os dois alunos desenvolveram e concluíram a atividade.

Terceiro dia da observação; o aluno com SD pintou desenhos e manipulou peças de encaixe e na sua
concepção fez um video game com o controle remoto. Logo em seguida, passou a executar outra
atividade de pintura, mas não finalizou. Enquanto os demais alunos assistiam a aula de leitura, orientada
pela professora titular. Notou-se que, na maioria das vezes ele iniciava a atividade, mas não terminava
com êxito, pois seu grau de concentração era muito baixo, algo peculiar aos alunos com SD, mas que
precisa ser trabalhado por profissionais aptos a realizarem um ensino voltado para as necessidades dos
alunos considerados deficientes. Os alunos com SD podem ser estimulados usando jogos de tabuleiros,
jogos de memória, brincadeiras com diversos tipos de sons nos exercícios na sala de aula. Segundo
Pueschel (2012), as dificuldades de concentração e memorização da maioria das pessoas com síndrome
de Down podem ser modificadas por meio do “manejo” competente e treinamento precoce.

Quarto dia, o conteúdo de Matemática desenvolvido pela professora foi subtração. Após ter explicado o
assunto, ela desenhou objetos no quadro branco, em seguida apagou alguns deles para que os alunos
executassem a subtração de acordo com sua orientação. O aluno com Síndrome de Down participou da
atividade em paralelo, junto com a professora assistente, a mesma desenhou no caderno os objetos, o
convidava a contar até cinco e logo após apagava cada objeto para que ele contasse novamente e
dissesse quantos objetos restavam. Observei que a professora assistente repetiu várias vezes a contagem
dos objetos, de um até cinco, a fim de que o aluno aprendesse a sequência numérica, para depois
começar o exercício de subtração. O exercício de subtração foi repetido cinco vezes pela professora.

Verificou-se que, a rotina na sala de aula seguiu sem criar vínculo com as especificidades do discente
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com SD, a metodologia aplicada para desenvolver o conteúdo pouco atendeu as necessidades de
aprendizagem desse aluno. Piaget ( 1994, p. 16) faz referência ao ensino da Matemática moderna: “[...]
embora seja moderno o conteúdo ensinado, a maneira de o apresentar permanece as vezes arcaica do
ponto de vista psicológico, enquanto fundamentada na simples transmissão de conhecimentos ,mesmo
que se tente adotar uma forma axiomática”.

Quinto dia, quando cheguei à sala de aula, o aluno com Síndrome de Down estava na aula de natação,
passaram-se alguns minutos para ele retornar à sala, abraçou-me, e, com a ajuda da professora
assistente, vestiu o uniforme e pediu para lanchar antes do horário do intervalo. Em paralelo, a
professora titular ministrava a aula sobre higiene pessoal, apresentando figuras ilustrativas sobre o tema,
tais como: crianças escovando os dentes, tomando banho, penteando os cabelos Os alunos participaram
da aula respondendo perguntas sobre os hábitos saudáveis de higiene pessoal. O aluno com deficiência
participou pouco da atividade, notou-se que a professora não interagiu com esse aluno sobre o assunto
abordado por ela, as interferências foram feitas pela professora assistente.

Após o intervalo foi realizada a revisão dos conteúdos adição e subtração, foram distribuídas questões
impressas em folhas de papel, o exercício era para resolver operações com adição e subtração. A
atividade designada ao aluno observado foi de associar a quantidade dos objetos impressos ao número
correspondente, ele fez com ajuda da professora assistente. Após a conclusão da atividade, a professora
disponibilizou para o aluno os objetos de encaixe, deixando-o a vontade até o final da manhã.

No sexto dia, o aluno me recebeu com carinho e atenção, pegou seus materiais na mochila e solicitou à
professora assistente um livro que estava na estante, a professora informou que não era o momento para
a atividade desenho; contrariado, ele não manifestou interesse em participar da atividade proposta pela
docente assistente – identificar as formas geométricas - confeccionadas por ela a fim de facilitar a sua
aprendizagem. O aluno, com a ajuda da professora, falava o nome da forma geométrica feita de papelão
e colorida, colocava uma a uma em cima do formato correspondente, desenhados numa folha de papel
em branco. A atividade teve um tempo aproximado de 40 minutos, o aluno teve dificuldade de fazer a
associação do nome da forma geométrica ao formato correspondente.

Sétimo dia, fui recebida, mais uma vez, pelo aluno com acolhimento e zelo, disponibilizou-se a levar
meu material até a carteira a mim reservada; ele prontamente sentou-se ao meu lado. Em seguida foi
iniciada uma atividade de identificação das cores, ministrada pela professora assistente, o aluno, sem
dificuldade, identificou as cores vermelho, azul e amarelo, logo depois foi apresentado um encarte com
várias bandeiras de países ,o aluno apontou para a bandeira do Brasil e, estimulado, falou as cores que a
compõem. O aluno não manteve o foco na atividade, alguns minutos depois desviou a atenção para a
mochila do colega que estava sentado à sua frente. Logo após o recreio todos foram para a aula de
xadrez, observou-se que a prática utilizada pelo professor com a criança em foco era de memorização
do lugar de cada peça no tabuleiro. O docente arrumou o tabuleiro com todas as peças, mostrou uma a
uma para o aluno, depois as mudou de posição a fim de que ele as colocasse de volta no tabuleiro, em
seus respectivos lugares. A criança com SD interagiu com a atividade, a cada peça manuseada ele
questionava sobre o seu desempenho com relação ao movimento que havia realizado no jogo. O
professor parabenizava o aluno nos acertos e o estimulava a repetir os movimentos com as peças
quando ele realizava de forma equivocada. O tempo dessa atividade foi em torno de 30 minutos.

Segundo Piaget (1994, p.17) , “[...] as atividades devem contribuir para que a criança seja levada a
‘reinventar’ aquilo de que é capaz, ao invés de ouvir e repetir conteúdo.

Oitavo dia, ao chegar à sala percebi que o aluno estava sem atividade; logo após, a professora assistente
disponibilizou desenhos em uma folha de papel, nela havia gravuras de animais e objetos em uma
coluna e, correspondente a cada figura, no sentido horizontal, existiam células que deveriam ser
pintadas de acordo com a quantidade de objetos/animais. O aluno demonstrou certo interesse na
atividade, mudando o foco logo em seguida, porém, a professora insistiu e ele retomou a atenção,
precisando de auxílio para finalizá-la. Nesse dia, depois do recreio, o aluno não participou das
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atividades desenvolvidas pelos colegas. A professora titular manteve-se distante desse aluno durante
toda a manhã, procedimento que se repetiu em vários momentos, observou-se pouco envolvimento no
processo de aprendizagem do discente, o acompanhamento era feito pela professora assistente que
desenvolvia uma função de “cuidadora” do aluno.

Nono dia, fui recebida com abraços pelo aluno observado; a professora assistente estava esperando a
minha chegada para iniciar com ele uma atividade que a mesma confeccionou, era um painel gravados
os números de zero a nove e fichas soltas com velcro no verso com os números impressos, de zero a
nove, o exercício consistia em que o aluno colasse os números um a um no lugar certo no painel. Ele
conseguiu associar o número à quantidade em alguns momentos, principalmente até o número cinco;
nas outras situações, foi necessário o auxílio da professora assistente. Esse exercício foi repetido várias
vezes, com um percentual significativo de acertos. Depois do recreio foi disponibilizada outra atividade
pela professora assistente, a qual consistiu em mostrar-lhe imagens de animais domésticos como gatos e
cachorros para que o aluno contasse e os identificasse, o aluno prontamente os identificou sem
dificuldade, realizou o procedimento de contagem, sem auxilio, até o número cinco, precisou de auxílio
para os demais números, até o número nove.

Décimo dia, quando cheguei à sala de aula, o discente estava na atividade de natação, alguns minutos
após ele entrou na sala; a professora assistente o conduziu para a carteira junto a ela, na tentativa de que
ele acompanhasse a atividade de Português que estava sendo desenvolvida pela professora titular,
porém, o aluno, desestimulado, não deu atenção e pediu as peças de encaixe, a docente o atendeu,
aproveitou as peças coloridas para que ele identificasse as cores, o aluno as identificou com a ajuda da
professora. Logo após, todos os alunos saíram para a aula de Inglês, a criança com Síndrome de Down
participou da aula acompanhado da professora assistente, apesar de não estar, ainda, alfabetizado na
língua portuguesa. A atividade desenvolvida foi de associar o número à escrita correspondente, na
língua inglesa. A aula de Inglês teve a duração de aproximadamente 30 minutos. Após o recreio, a
professora assistente disponibilizou os blocos de encaixe coloridos para o aluno com objeto da
observação, e ele permaneceu manuseando-os até o final da manhã.

Os encontros para as observações permitiram uma aproximação do processo de aprendizagem do aluno
com deficiência intelectual na sala de aula. Pude verificar, nessa etapa da pesquisa, a preocupação da
docente em relação ao cumprimento do conteúdo e das tarefas, mas um distanciamento com o
aprendizado do aluno com SD, talvez se deva ao fato da escassez de informação acadêmica para
trabalhar com criança deficiente.

Segundo Machado (2006), a falta de preparo dos professores para ensinar a todos os alunos é um
reflexo de questões maiores que envolvem a formação dos docentes e a estrutura curricular do ensino
que estão atrelados ao objetivo e princípios da escola. A autora ressalta que “[...] não existe um perfil
ideal de professor para trabalhar com alunos com deficiência intelectual, assim o profissional que
estiver bem preparado para atuar como educador consequentemente estará apto para lidar com esses
alunos” (MACHADO, 2006).

As dificuldades apresentadas pelo aluno na assimilação dos conteúdos podem estar associadas às
limitações cognitivas, devido à trissomia no cromossomo 21.Percebeu-se a falta de memória verbal a
curto prazo e a dificuldade para manter-se concentrado na execução das tarefas, especificidades das
crianças com SD. Nesse caso, segundo Yokoyama (2012), é necessário utilizar estratégias no contexto
pedagógico para superar essas dificuldades. A utilização da sequência numérica de um a cinco pode
“[...] servir como suporte à deficiência de memorização[...]”, por serem números baixo facilita o
aprendizado da reta numerada.

As atividades de Matemática foram melhor desenvolvidas pelo aluno à medida que os materiais
manipuláveis fizeram parte dos exercícios. Segundo Piaget (1976), existem dois polos de conhecimento
- o conhecimento físico num extremo e o lógico-matemático no outro. A partir da manipulação dos
objetos, a pessoa passa a apropriar-se do conhecimento físico - formas e cores - “a realidade externa”.
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No momento que são apresentados objetos de cores e formatos diferentes, e for identificada a diferença
pelo sujeito ocorre o conhecimento lógico-matemático.

Kamii (2012) ressalta que “[...] a diferença é uma relação criada mentalmente pelo indivíduo que
relaciona os dois objetos, se a pessoa não colocar os objetos dentro desta relação, para ela, não existiria
essa diferença”.

Observou-se, ainda, o zelo espontâneo do aluno com o seu material escolar, sempre que terminava uma
atividade guardava-o, sem a intervenção da professora. Mostrou-se afetivo com a pesquisadora
disponibilizando uma cadeira para acomodá-la sempre que ela entrava na sala de aula. Registrou-se a
participação efetiva da professora assistente no aprendizado do aluno deficiente, pois, manteve-se atenta
às dificuldades apresentadas pelo discente, comprometida em preencher as lacunas no aprendizado da
criança. Essa profissional atendeu a sugestão da pesquisadora em trabalhar com o aluno com SD em
turno contrário da escola, em três tardes, com total apoio da avó que se mostrou receptiva as
orientações.

Percebeu-se que, nas aulas de natação, de xadrez, de informática e também nos intervalos o aluno estava
mais incluído do que na sala de aula, apesar do objetivo não ser estudar o processo de inclusão.

3. Intervenções Realizadas

A média de horas por encontro foi de 2 ½ distribuídos em 32 dias. Ressalta-se que a dinâmica das
atividades foi realizada com intervalos de aproximadamente dez minutos entre os exercícios, com o
propósito de não cansar o aluno.

As professoras do aluno foram previamente consultadas sobre a proposta das atividades, sendo
aprovadas sem restrições.

O Quadro 01, a seguir, descreve os conteúdos de Matemática desenvolvidos e os materiais utilizados
pela pesquisadora. A utilização de materiais manipuláveis e jogos influenciam no entendimento no
procedimento de contagem de todas as crianças. Segundo Yokoyama (2012), as dificuldades que as
crianças com SD apresentam na habilidade de quantificar no processo de contagem, podem ser
amenizadas através da utilização de materiais e jogos que venham estimular a concentração.

Quadro 01 - Conteúdos Matemáticos e Materiais Utilizados nas Intervenções

Conteúdo Matemático Materiais
Identificação das cores

Construção de objetos

Blocos de plástico coloridos, papéis coloridos.

Desenhos vazados.

Procedimentos de contagem

e associação numérica

Papel A4, lápis de cera.
Embalagem transparente para ovos, contas coloridas, bolas
de gude.
Canudos coloridos de plástico.
Tampas de refrigerante, colheres coloridas.
Dado.
Jogo da velha.
Maquina de calcular
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018

As atividades desenvolvidas durante as intervenções foram realizadas com o acompanhamento da
professora assistente, que demonstrou interesse na proposta apresentada pela pesquisadora na trajetória
de aprendizagem do aluno com SD. Embora estivesse “incluído” na turma as interações com o aluno
foram feitas na sua totalidade pela professora assistente.

Procurou-se, através das intervenções, colaborar com o desenvolvimento do raciocínio lógico da criança
com Síndrome de Down, utilizando o modelo piagetiano de desenvolvimento mental, adequando os
materiais manipuláveis e exercícios conforme os experimentos de alguns pesquisadores, a exemplo:
Yokoyama (2012) e Kamii (2012).Nesse contexto, registrou-se no diário de campo as intervenções.

Primeiro dia. Iniciaram-se as atividades através de diálogo com a criança observada sobre os jogos que
ele gostava, tema que havia sido investigado por mim, a fim de uma melhor condução da conversa. O
aluno, diante desse contexto, solicitou as peças de encaixe para construir o video game; logo após
solicitei que ele identificasse as cores e contasse quantas peças teriam sido necessárias para a construção
do “aparelho”. Esse exercício foi repetido, montavam-se e desmontavam-se as peças, teve um resultado
positivo, não só pelos acertos nos encaixes das peças mas pelos equívocos cometidos pelo aluno quando
ele percebia que uma determinada peça não estava no lugar mais adequado para a formatação do “vídeo
game” . Notou-se a liberdade do aluno no direito de acertar e errar, incentivada, no caso pela
pesquisadora e pela professora assistente. Após o recreio, disponibilizaram-se folhas de papel para que
fossem desenhadas as mãos, primeiro uma das minhas mãos, e assim também com a do aluno, juntei as
duas mãos e contamos juntos quantos dedos tinham as duas juntas. A primeira contagem foi com
auxílio, depois o aluno foi direcionado a realizar o procedimento sozinho, não apresentando
dificuldades até o número três, do quatro ao cinco recebeu auxílio. A professora assistente participou
sem interferir no desenvolvimento da atividade. Segundo Piaget (1976), “há uma lógica no erro”, o que
mais o “fascinava” era observar os erros que as crianças, observadas por ele, cometiam ao procurar uma
solução para os problemas. Para a teoria piagetiana – “fazer é compreender, é compreender a ação, e
essa é constituída de um conhecimento autônomo”.

Segundo dia. A primeira atividade sugerida foi de colorir desenhos vazados com animais e flores, a fim
de fixar a identificação das cores pelo aluno; logo após iniciou-se a atividade de contagem, foi
disponibilizada uma embalagem transparente de ovos e contas coloridas, solicitando que o aluno
contasse quantas contas tinham, no caso seis, e que fosse colocada uma a uma em cada espaço da
embalagem. A criança, de imediato, não atendeu ao solicitado, queria brincar com as continhas, mas a
professora assistente intercedeu e ele passou a se interessar pela atividade. A atividade foi repetida
várias vezes.

Após o recreio, retomamos os desenhos, deixando que o aluno fizesse a opção do que gostaria de
desenhar, a escolha foi por animais, como “coração”, peixes e cachorros (Figura 14); ele os coloriu e
realizou a contagem com a pesquisadora. O aluno manteve o interesse em contar de um até cinco,
encerrando essa atividade com proveito. Segundo Kamii (2012) “o número é a relação criada
mentalmente por cada indivíduo”, o discente acomodou o conhecimento de contagem à medida que
contava e relacionava com os objetos desenhados por ele.

Terceiro dia. Nesse encontro desenhei uma das mãos do aluno no papel; a atividade consistia em lançar
o dado, a cada face que caía era feita a contagem nos dedos desenhados e fazia bolinhas no dedo
correspondendo ao número contado. Mediei a atividade, com o auxílio da professora assistente. O aluno
se interessou pelo desenho das mãos, sem demonstrar interesse na associação do valor da face do dado
com a contagem dos dedos, depois passou a jogar o dado no chão e colocava em cima da mesa, nesse
movimento passou a executar a atividade .

Quarto dia. Retomei a atividade com a embalagem transparente de ovos e contas coloridas. O exercício
foi contar as bolas até seis e colocá-las em cada espaço da embalagem, uma a uma. Acompanhar o
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aluno com SD individualmente na sua trajetória de aprendizagem, possibilitou a pesquisadora
aproximar-se também da professora assistente, que favoreceu nutrir relação de confiança com o
discente. Segundo o Ministério da Educação (2009), o Atendimento Educacional Especializado (AEE)
tem como objetivo complementar a estrutura de conhecimento dos alunos com deficiência ou
mobilidade reduzida, com transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades
(superdotação) através da disponibilidade de serviços e recursos que favoreçam a participação das
pessoas na sociedade e no desenvolvimento da aprendizagem.

Quinto dia. Fez-se necessário repetir a atividade de contagem, com o objetivo de reforçar o
aprendizado. Sugeri realizar a tarefa na quadra de esportes. O material utilizado foram os bambolês,
distribuídos no chão no formato da brincadeira “amarelinha”, com o propósito de que o aluno pulasse
dentro de cada bambolê e realizasse a contagem. Para Piaget (1973, p.38), na medida em que os
indivíduos desenvolvem o raciocínio crítico através do pensamento lógico-matemático se apropriam de
um direito inalienável, que pode ser estimulado pela instituição de ensino; para tal, recomenda-se que a
escola esteja atenta aos estágios de desenvolvimento da criança, independente de ter ou não deficiência.

Sexto e sétimo dia. Repetiu-se a atividade do bambolê, devido ao progresso apresentado pelo aluno nas
atividades de contagem e coordenação motora. O aluno ficou entusiasmado quando a pesquisadora o
conduziu à quadra de esportes para “brincar de contar” com os bambolês.

Para Kamii (2012) “encorajar” os alunos a pensar sobre números e quantidades proporciona a
construção do conhecimento e desenvolve a autonomia. A utilização de espaços fora da sala de aula
associados ao lúdico podem favorecer o aprendizado das crianças, “o pensamento numérico pode
desenvolver-se naturalmente sem nenhum tipo de lições artificiais” (KAMII,2012).

Oitavo dia. Apresentei duas folhas de papel laminado nas cores verde e vermelho, e fiz perguntas sobre
as cores, em seguida coloquei colheres de plástico nas cores vermelho e azul, solicitei que fosse
identificada a quantidade de colheres vermelha, o aluno não acertou, e a atividade foi repetida,
alternando as cores das colheres. Em seguida coloquei uma colher colorida em folhas de papel em
branco, para que o aluno respondesse qual a folha tinha mais colher. O aluno não respondeu; logo em
seguida desviou a atenção para uma colega que estava na carteira próxima a dele na sala de aula e não
quis retomar a atividade.

Nono dia. O aluno chegou ao colégio mais tarde, estava na fonoaudióloga. As atividades iniciaram-se
após o recreio, foi aplicada a mesma tarefa do oitavo dia, comparação das quantidades das colheres
coloridas. A pesquisadora o lembrou como separar as colheres pelas cores e como proceder com a
contagem, o aluno estava sonolento e não concluiu a atividade, preferiu ficar sentado junto da
professora assistente sem interesse em participar das tarefas desenvolvidas na sala.

Décimo e décimo primeiro dia. Iniciei o exercício de contagem de um até seis e reconhecimento das
cores, utilizei tampas coloridas de refrigerante e embalagem para ovos O exercício foi repetido várias
vezes, o aluno apresentou dificuldades na nova sequência numérica.

Décimo segundo dia. Revisei o exercício de contagem de um até seis. O procedimento de contagem foi
realizado utilizando os degraus da escada do colégio; em tom de “brincadeira”, o aluno deteve sua
atenção na atividade. Após o recreio, retomei o exercício de contagem, narrando para o aluno a fábula
dos três porquinhos, adaptada por mim para seis porquinhos. O aluno ajudou a contar os seis porquinhos
várias vezes.

Décimo terceiro dia. A atividade para esse dia consistiu em fazer as figuras geométricas, quadrado,
retângulo e triângulo, utilizando canudos coloridos de plástico. O aluno sentou-se no chão, sendo
orientado para fazer as figuras e a contagem dos canudos necessários para a construção das mesmas.
Inseri a informação da diferença entre as figuras. O aluno se manteve resistente em repetir a atividade,
optei por encerrar as ações do dia.
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Décimo quarto e décimo quinto dias. Nesses dois dias desenvolvi a atividade com as figuras
geométricas, atividade de associação que consistiu em colocar a figura no respectivo contorno gravado
no papel, o aluno não apresentou dificuldade nesse exercício, embora tenha sido necessário o meu
auxílio. Complementei a tarefa com a contagem das figuras geométricas.

Décimo sexto dia. A atividade proposta foi “jogo da velha”, o aluno foi orientado a completar no
sentido horizontal os números que faltavam. Ex.: o número um estava na primeira linha da primeira
coluna, a célula seguinte estava em branco, que deveria ser completada com o número dois, na posterior
tinha o número três e as demais células foram preenchidas na sequência até o número seis. A princípio
escrever os números em sequência foi difícil para a criança, a exemplo: entender que o número 2 é
sucessor do 1 , a lógica de sequência que ele apresentou era que o número sucessor do 1 era o número 3.
A pesquisadora utilizou-se da contagem dos dedos das mãos, o aluno lembrou da sucessão numérica de
1 a 5 e retomou a atividade do jogo da velha sem dificuldades. Observou-se que os outros alunos se
mantiveram atentos a atividade de leitura orientada pela professora titular, com exceção de duas
crianças que estavam curiosas como o discente com SD estava contando, mas logo em seguida retomou
os seus lugares.

Décimo sétimo dia. Utilizei as tampas de refrigerante, nas cores amarelo, verde e vermelho (Figura 25).
Primeiramente, foram colocadas, juntas, as tampas de cores iguais, a fim de que o aluno realizasse a
contagem, a seguir alternei as tampas com cores diferentes para ser associado a cor com o número de
tampas. Esse exercício foi repetido várias vezes.

Décimo oitavo dia. Nesse encontro foram repetidos as atividades de contagem, utilizei os dedos mãos e
o lançamento do dado. Lançava-se o dado, a face que caia era associada à quantidade de dedos da mão.
No exercício com o dado foi realizada uma “competição” entre mim, o aluno e a professora assistente, a
cada lançamento foi registrada a pontuação de cada participante, ganhou o jogo quem obteve a maior
pontuação. O aluno se manteve atento à atividade, demonstrando a intenção de ser o vencedor.

Segundo Yokoyama (2012), as atividades de Matemática devem colaborar para a criação, organização e
conexão com as unidades conectivas que estão aparentemente desvinculadas. O procedimento de
contagem iniciado com números menores (um a cinco) favorece a ampliação da “imagem conceitual”.
A pessoa com Síndrome de Down poderá desenvolver a concepção numérica vinculando-a à vida
pessoal, por exemplo: o número do ônibus, manipulação de dinheiro e objetos, etc.

Décimo nono dia. Em virtude da avaliação de final de período, a professora titular solicitou que a
intervenção fosse breve. Fiz a atividade de associação dos números às quantidades de objetos
desenhados. Após o recreio iniciou-se a avaliação, observou-se que avaliação disponibilizada para o
aluno com SD era adaptada às especificidades de aprendizagem da criança, com o mesmo conteúdo da
disciplina Português desenvolvida com os demais discentes – nomes de pessoas e lugares, complemento
de frases. O aluno com deficiência fez a aprova com o auxílio da professora assistente.

Vigésimo dia. Retorno às aulas do segundo semestre, nesse encontro optei pela utilização de um
calendário e da máquina de calcular; no exercício de sequência numérica, orientei o aluno no manuseio
da máquina a fim de despertar o seu interesse em usá-la. Ele demonstrou interesse pela atividade,
observei que pulou alguns números, por exemplo: do número um ele passou para o três, depois para o
número cinco. Auxiliei o aluno, conduzindo-o no procedimento de contagem. Após o recreio todos os
alunos do primeiro ano foram para a quadra com as professoras, eles ficaram livres para brincar, o aluno
com SD interagiu em todas as brincadeiras, manteve a relação participativa com os colegas.

Vigésimo primeiro dia. Nesse encontro, o aluno foi conduzido à escadaria do colégio e fiz a atividade
de contagem utilizando os degraus. O aluno se manteve animado por estar fora da sala de aula, o
exercício foi proveitoso. Após essa atividade voltamos para a sala de aula e fizemos atividade de
contagem e associação de quantidades, usando a embalagem de ovos e contas coloridas. Segundo Kamii
(2012) “a quantificação constitui uma parte inevitável da vida diária”, por exemplo, os materiais
escolares distribuídos entre os alunos na sala de aula, separando-os por quantidade, tamanho e cor “não
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devem se perder”. O professor poderá conceder, pelo menos uma dessas tarefas aos alunos, nesse
contexto cria-se situações de quantificação de maneira natural e significativa. Os pais poderão solicitar
das crianças que os ajude na distribuição dos copos e guardanapos no momento de preparar a mesa para
as refeições, o processo de aprendizagem de quantificação associando-as a Matemática fora do
ambiente escolar.

Vigésimo segundo dia. Utilizei a máquina de calcular na atividade de sequência numérica de um até
nove, e o exercício consistia em associar o número digitado ao que aparecia no visor da máquina. O
aluno manteve-se interessado, necessitou de auxilio da pesquisadora no desenvolvimento do exercício.
Utilizar-se da tecnologia, a exemplo da máquina de calcular, no processo de quantificação, da sequência
numérica poderá auxiliar a criança “ na aquisição do conceito de número e não devem ser desprezados”
(YOKOYAMA, 2012).

Vigésimo terceiro dia. As atividades foram desenvolvidas no livro de Matemática do colégio, sugeridas
pela professora assistente, e consistiam em associar o número à quantidade das faces de um dado. Nesse
encontro destacou-se o progresso da criança quanto à concentração nas atividades, ressalta-se, ainda, a
mudança do local da sua carteira, vez que a professora titular a posicionou na fileira da frente junto aos
colegas Proposta feita pela pesquisadora com relação a todas as carteiras, posicionadas em “fila
indiana”, a professora remanejou a carteira do aluno com SD.

Vigésimo quarto dia. Nesse dia, as atividades em sala de aula foram concluídas mais cedo, devido às
comemorações do dia dos pais, orientei o aluno na atividade de contagem e identificação das cores
utilizando os brinquedos do playground do colégio . A utilização de espaços diferentes na escola podem
estimular o pensamento numérico das crianças. Segundo Kamii(2012) “ [...] a criança não constrói o
número fora do contexto geral do pensamento do dia a dia.”

Vigésimo quinto dia. Intensificou-se as atividades de associar a quantidade ao número, o aluno através
da manipulação do dado, contava a face e verificava se o valor correspondia ao impresso no livro de
atividade, para fazer a ligação no número a quantidade correspondente. Optou-se em utilizar o dado
concomitante ao livro didático a fim de facilitar o envolvimento do aluno com SD na atividade, em
virtude da dificuldade de concentração apresentada, naquele momento, pela criança. Conseguimos
finalizar a tarefa com êxito.

Vigésimo sexto dia – as atividades foram desenvolvidas, na “aula de reforço”, no período da tarde. A
pesquisadora acompanhou o aluno no desenvolvimento das tarefas juntamente com a professora
assistente, que disponibilizou tampas de refreigerantes para que o discente separasse por cores e fizesse
a contagem.Verificou-se o progresso na concentração e continuidade da atividade pelo aluno.

Vigésimo sétimo dia – desenvolveu-se atividades de associar os sabores doces e salgados a cada
desenho dos alimentos e quantifica-los de acordo com as figuras impressas no livro. Fazer uso da
interdisciplinaridade no processo de desenvolvimento de contagem numérica facilita associar “todos os
tipos de objetos, eventos e ações em todas as espécies de relações com os saberes da Matemática
(KAMII,2012).

Vigésimo oitavo dia – nesse encontro a pesquisadora desenvolveu a atividade de escrever os números, o
aluno digitou na máquina de calcular e escreveu o número que aparecia no display seguindo a sequência
numérica disponibilizada na máquina. A atividade foi orientada pela pesquisadora.

Vigésimo nono dia- o aluno estava inquieto, sem demonstrar interesse pelas atividades. A pesquisadora
sugeriu exercício de respiração, sentamos no chão, fechamos os olhos e respiramos pausadamente, o
resultado foi surpreendente, o aluno demonstrou interesse em inspirar e expirar com o som do om
(exercício da yoga). Após o relaxamento fizemos atividades de contagem, utilizou-se o dado.

Trigésimo dia - procurou-se nesse dia incentivar a liberdade de aprendizagem do aluno, foi perguntado
pela pesquisadora o que ele gostaria de fazer, a opção foi contar os degraus da escadaria do colégio e
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brincar com os bambolês, percebeu-se com essas “brincadeiras” o progresso do aluno no
desenvolvimento de contagem e sequência numérica.

Trigésimo primeiro dia – acompanhamos o aluno na aula de xadrez, a intervenção nesse momento foi
sugerir ao professor, associar o exercício de memorização na distribuição das peças no tabuleiro com o
deslocamento das peças no sentido horizontal e vertical, posteriormente, quando o processo de
acomodação estivesse estabelecido, inserir o sentido transversal. O professor desenvolveu a atividade
para todos os vinte alunos presentes na aula.

Trigésimo segundo dia – último dia das intervenções com o aluno, desenvolveu-se atividades na quadra
de pular dentro e fora dos bambolês, distribuídos no chão, procurou-se associar o exercício de
coordenação motora com a sequência numérica de cada pulo feito pelo aluno. Conversamos com as
professoras e coordenadora, sobre a satisfação em participar da pesquisa e principalmente da
colaboração e disponibilidade dessas profissionais em compartilhar espaço e tempo com a pesquisadora.

O aluno com Síndrome de Down demonstrou tristeza no momento em que a pesquisadora informou
para ele e para os demais alunos que estaria , a princípio, finalizando a pesquisa no colégio, alguns
alunos pediram que ela voltasse em outros momentos.

Realizar as intervenções permitiu iniciar um entendimento do processo de aprendizagem de uma criança
com Síndrome de Down dos saberes elementares da Matemática e as perspectivas na trajetória escolar.
Registrou-se nos primeiros encontros uma desconexão e resistência pelo aluno em desenvolver as
atividades propostas, mas, no decorrer dos encontros, foi notória a evolução do interesse da criança em
participar das atividades. A pesquisadora procurou estabelecer uma relação de confiança e entendimento
com o aluno a fim de facilitar o desenvolvimento dos exercícios.

As aquisições dos conceitos numéricos pelo aluno observado ainda são poucas, considerando-se que os
primeiros anos escolares não tenham favorecido o aprendizado dos saberes básicos da Linguagem e da
Matemática, a criança demonstrou, nas horas de observações e intervenções realizadas, perspectivas de
aprendizado a curto e médio prazo no desenvolvimento do raciocínio lógico. Os objetos manipuláveis,
as atividades em espaço aberto e a utilização de jogos “[...] encorajam a criança a estar alerta e colocar
todos os tipos de objetos, eventos e ações em todas as espécies de relações” (KAMII,2012).

A exemplo de Kamii (2012), vivenciou-se a construção simultânea de espécies de relações do aluno
com Síndrome de Down, a exemplo; em um dos recreios , na hora do lanche, a criança derramou o suco
na mesa, ofereci ajuda, mas o aluno disse “não”, e com a sua toalha quis enxugar o suco, intervi
oferecendo algumas folhas de papel toalha para que não sujasse a toalha de algodão, ele pegou algumas
folhas para usar e separou as outras, rejeitou a minha ajuda na limpeza da mesa, e, na medida em que
enxugava colocava as folhas molhadas no chão, depois as colocou na cesta para lixo. Nessa experiência
pode-se perceber as relações interpessoais e o “julgamento moral”, ressaltando a sua autonomia,
possivelmente ele aprendeu que o papel toalha teve melhor utilização do que a toalha de algodão, até
por ser descartável após o uso. A noção de quantidade está envolvida nessa experiência, quando o aluno
não utilizou, de imediato, todas as folhas de papel oferecidas para enxugar o suco derramado, fez uso
uma a uma.

Kamii (2012) ressalta que “[...] a criança que pensa na vida diária pensa sobre muitas coisas
simultaneamente [...]”, as ligações feitas entre a rotina diária e as atividades escolares promovem uma
melhor apropriação dos saberes das disciplinas, em particular, dos conteúdos matemáticos, por exigirem
das pessoas maior desenvolvimento do raciocínio lógico na resolução de problemas.

Observou-se que a utilização de materiais manipuláveis nas aulas de Matemática promoveu ao aluno
com SD maior interesse pelos conteúdos matemáticos e execução das atividades.

Verificou-se com a pesquisa que a interação entre a aprendizagem dos conceitos básicos da Matemática
e a Síndrome de Down é um caminho viável para ser percorrido pelos pais, educadores e pessoas com
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essa deficiência intelectual. No decorrer da do estudo, conceitos, valores e certezas foram modificados
diante das perspectivas de apropriação dos saberes matemáticos pelas pessoas com SD. A proposta de
analisar a aprendizagem de uma criança com Síndrome de Down no aprendizado do Sistema de
Numeração Decimal e Resolução de Problemas Elementares foi um desafio importante e instigante
neste estudo. Aproximar-se de estudiosos como Yokoyama, Kamii e Piaget foi fundamental para
basilar-se nas observações e nas estratégias de intervenções. Nesse contexto, definir a metodologia de
ensino que norteie as atividades pedagógicas durante as intervenções tornou-se condição sine qua non, a
fim de que os exercícios desenvolvidos pela pesquisadora atendessem as necessidades do aluno com
Síndrome de Down. O modelo teórico de aprendizagem piagetiano aproximou-se do objetivo da
pesquisa, por ele entender que a formação do conhecimento da pessoa se estabelece a partir da
perspectiva biológica, além de considerar o desenvolvimento das habilidades cognitivas do indivíduo na
construção do conhecimento.

Os materiais utilizados nas aulas, especialmente durante as intervenções foram: fichas de refrigerante,
calculadora, colheres, figuras geométricas, bambolês, escadaria da escola, jogos infantis e livro didático.

Em se tratando das intervenções realizadas pela pesquisadora se contribuíram para a aprendizagem do
aluno, a resposta é afirmativa, por tentar estabelecer uma relação entre as atividades desenvolvidas com
a rotina da criança e ter obtido uma resposta positiva no que diz respeito a fase de acomodação do
conteúdo matemático proposto, a exemplo da atividade de lançar o dado e relacionar a face com a
quantidade dos dedos das mãos. Anterior a essa fase ele havia assimilado a contagem dos dedos das
mãos de um a cinco.

Entende-se que a pesquisa não atendeu, no sentido absoluto, as necessidades de aprendizagem dos
saberes matemáticos das pessoas com Síndrome de Down, mas espera-se com esse trabalho norteie
futuros estudos sobre o tema, auxiliando pais e professores participantes do processo de aprendizagem
desses cidadãos.
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