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Introdução  

Neste artigo, são apresentados alguns resultados oriundos de uma pesquisa, na qual 
consideramos as práticas Matemáticas de um jovem estudante, com 14 anos de idade, que 
denominamos Caio. Matriculado no 9º ano do Ensino Fundamental, de uma escola particular 
da cidade de Guarulhos, estado de São Paulo, Caio tem Transtorno do Espectro do Autismo 
(TEA). 

Os episódios relatados, neste texto, são provenientes de uma sequência de intervenções 
realizadas com Caio, no contraturno e nas aulas de Matemática. Nosso propósito é 
desencadear reflexões acerca do Autismo e da importância da interação social no processo 
de aprendizagem. Para tanto, apresentamos as discussões relacionadas a uma proposta que 
envolveu a utilização de diferentes recursos pedagógicos no processo de ensino da fatoração 
de trinômios do segundo grau. Uma de nossas intenções, na pesquisa que desenvolvemos, 
era fazer com que Caio fosse incluído de fato nas aulas de matemática e, para isso, 
decidimos trabalhar com o aluno os mesmos conteúdos estudados em sala de aula, de 
maneira que ele pudesse acompanhar a turma. 

 

Material e Métodos  

No estudo que desenvolvemos, buscamos analisar as práticas de um aluno de 14 anos de 
idade, com TEA, que como foi dito, neste texto será chamado Caio. Na tentativa de 
promover o desenvolvimento do aluno para que ele pudesse participar ativamente das aulas 
de matemática, realizando tarefas adequadas à série em que se encontrava e para que ele 
realizasse as avaliações junto com a turma, iniciamos sessões de atendimento individual, no 
contraturno das aulas. Para isso, elaboramos atividades nas quais criamos situações de 
aprendizagem de acordo com o tema que estava sendo trabalhado em classe. 

Neste artigo, apresentamos um episódio no qual o conceito central a ser desenvolvido era a 
fatoração de trinômios do segundo grau; no entanto, seguindo as orientações do material 
didático (apostila), foi necessário trabalhar primeiramente o conceito de potenciação e de 
radiciação. Nas intervenções apresentadas neste texto, foram utilizadas as seguintes 
ferramentas: calculadora, material dourado e a caixa dos produtos notáveis (Figura 1). 
Foram realizadas sete sessões de aproximadamente cinquenta minutos cada, que foram 



 

vídeo-gravadas e dividiram-se da seguinte maneira: sessões um e dois – potenciação e 
radiciação com o uso da calculadora; sessão três – potenciação com uso do material 
dourado; sessões quatro e cinco – produtos notáveis e sessões seis e sete – fatoração do 
trinômio do segundo grau. Destacamos que a professora de matemática de Caio foi uma das 
pesquisadoras que conduziu o estudo. 

 

Resultados e Discussão  

O primeiro encontro foi difícil, pois o aluno ofereceu certa resistência para sair de sua rotina 
e frequentar a escola no contraturno. Era muito pouco atraente frequentar aulas de 
Matemática, disciplina que Caio não demonstrava interesse e na qual tinha dificuldades de 
concentração. 

Havíamos percebido que Caio não dominava os algoritmos das quatro operações 
fundamentais e não sabia tabuada de cor. Assim, decidimos que iriamos introduzir o uso da 
calculadora. Iniciamos com os conceitos de potenciação e de raiz quadrada que eram 
propostos no material didático de Caio. O primeiro passo foi verificar se o aluno sabia 
identificar os símbolos de potências e raízes. Oralmente, ele reconheceu cada uma das 
situações propostas, dizendo que já havia aprendido em sala e pôde ler dois à terceira, três à 
quinta, raiz quadrada de nove, raiz cúbica de nove, mas não tinha a menor ideia do que 
significava ou como calcular. 

A partir do momento que Caio recebeu atenciosamente a explicação da pesquisadora e 
entendeu o que deveria fazer para calcular potências de diversas bases e raiz quadrada, não 
ouviu mais nada e começou a executar os cálculos na calculadora. 

No segundo encontro, o aluno fez os cálculos sozinho e não prestou atenção à explicação da 
pesquisadora que tentou iniciar as atividades retomando o que foi discutido no encontro 
anterior. Na sala de aula, a professora pesquisadora autorizou que Caio usasse a calculadora, 
que ele imediatamente pegou e passou a usá-la “escondido”, pois não queria que os amigos 
o vissem usando a máquina. Com a calculadora escondida, ele começou a responder os 
exercícios da apostila, ação totalmente nova de Caio em sala de aula, que antes somente 
copiava quando tinha vontade. Durante as aulas de matemática, o aluno jamais havia 
tentado resolver um exercício. Ao resolver o primeiro exercício em sala, resolução da 
potência 7³, ele chamou a professora para perguntar se estava correto e após escutar a 
resposta afirmativa, vibrou e disse que nunca pensou que “um dia iria resolver algum 
negócio da apostila”. 

No terceiro encontro, o aluno chegou animado com a calculadora e quando percebeu que as 
potências seriam resolvidas usando um material diferente, se desinteressou e ficou com o 
olhar distante. Nessa atividade, optamos pelo uso do material dourado para o cálculo de 
algumas potências, uma vez que, constatada a dificuldade de Caio com os algoritmos, 
pretendíamos explorar as representações geométricas dos conceitos matemáticos que 
iriamos estudar. 

A partir dessa sessão, o aluno começou a acompanhar e a participar das aulas de 
matemática no horário regular. Já realizava as contas com a calculadora sem esconder dos 
colegas e começou a perceber que eles estavam reconhecendo as mudanças de seu 



 

comportamento. As sessões no contraturno passaram a fazer parte da sua rotina e ele 
mesmo já confirmava os encontros mostrando ansiedade. 

No quarto e no quinto encontros, trabalhamos com o conceito de produtos notáveis usando 
o material confeccionado por Lúcia Virgínia Mamcasz Viginheski (Figura 1). O aluno gostou 
muito e se encantou pelo material colorido, feito em madeira, com diferentes texturas e fácil 
de manusear. A pesquisadora percebeu que com o auxílio do material, Caio acabou 
esquecendo um pouco a calculadora. 

Figura 1 – Material Produtos Notáveis 

Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa.  

A proposta contida na apostila envolvia a representação geométrica do quadrado da soma 
de dois termos, ou seja, da área do quadrado cujos lados correspondem à soma de dois 
termos. Por exemplo, ao representar geometricamente a potência (m + n)² = m² + 2mn + n² 
(Figura 2), teríamos: 

Figura 2 – Representação geométrica do quadrado da soma de dois termos 

Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa.  
A caixa dos produtos notáveis (Figura 1) dava a Caio a liberdade de montar os quadrados e 
de pensar suas dimensões, mas rapidamente ele foi percebendo as regularidades das formas 
geométricas. Por exemplo, ele notou que para formar o quadrado maior (quadrado da soma 
dos dois termos), utilizando os dois menores que possuía (quadrado dos termos), eram 
necessários dois retângulos idênticos cujas dimensões eram os dois termos da soma. A 
pesquisadora explicou que a área dos dois retângulos era obtida por meio do produto dos 
seus lados. Ao receber as informações, rapidamente, Caio passou a realizar todos os 
exercícios perfeitamente e, gradativamente, abandonou o uso físico do material, mantendo 
o esboço da representação geométrica no caderno. 

O aluno não teve dificuldade para executar exercícios com letras e números, tais como (x + 
2)² ou (a + b)². A estratégia associada à representação geométrica dos Produtos Notáveis foi 
bem compreendida pelo aluno. Caio quis mostrar o material, para os colegas de classe e 
pediu para a pesquisadora/professora o levar para a aula, participou ativamente das aulas 
de matemática com os colegas, e o próximo passo, nos dois últimos encontros, seria a 
fatoração do trinômio quadrado perfeito.  



 

Nas aulas que trataram da fatoração de trinômios do 2°grau com o método apresentado, o 
aluno participou pedindo para fazer correções na lousa e perguntando discretamente para a 
professora o que não compreendia bem. A postura e as ações do aluno durante as aulas foi 
mudando. Caio esperava ansioso pelas aulas de Matemática e pelo dia do atendimento 
individual. 

 

Conclusão  

No período das sessões mencionadas neste artigo, algumas mudanças visíveis puderam ser 
percebidas no aluno com TEA. Ao perceber que podia acompanhar seus colegas em sala de 
aula, Caio desenvolveu autoestima, começou a se arrumar e a cuidar mais da aparência, a 
participar das aulas, a solicitar o auxílio mesmo que de forma discreta para a professora, a 
pedir para ir a lousa para resolver exercícios e, segundo sua mãe, ele passou a gostar de 
frequentar a escola no horário regular e no contraturno. 

O trabalho com Caio se desenvolveu durante todo o ano letivo. Neste artigo, apresentamos 
algumas situações de ensino e de aprendizagem Matemática de Caio, no ambiente escolar, 
envolvendo Fatoração de Trinômios do Segundo Grau e outros conceitos matemáticos, com 
o intuito de avaliar o potencial de diferentes práticas e materiais – elementos mediadores – 
que permitiram o acesso do aprendiz a conteúdos matemáticos e contribuíram para que ele 
pudesse acompanhar as aulas de Matemática juntamente com seus pares. 

As práticas adotadas, que neste caso centram-se nos instrumentos de mediação -- os 
materiais e as intervenções da pesquisadora, despertaram o interesse de Caio e 
possibilitaram a emergência de suas habilidades que antes não eram percebidas. Como um 
“efeito colateral”, Caio passou a ter um outro olhar para si mesmo, pois agora é respeitado 
pelos colegas; para a professora, que antes era praticamente invisível para ele; e para o 
ambiente escolar, o qual passou a gostar de frequentar. 

O planejamento deste estudo partiu do princípio de que o aluno poderia desenvolver-se e 
avançar, para posteriormente tornar-se independente em suas práticas escolares. Traçamos 
ações que respeitaram as peculiaridades do aprendiz e que reconheciam a necessidade de 
traçar uma trajetória de aprendizagem adequada para ele. Não fazia sentido trabalhar 
conceitos básicos como os algoritmos das operações fundamentais com um aluno que 
demonstrava potencial para acompanhar seus colegas de turma. Cabe destacar que, 
provavelmente, Caio não tinha conhecimento de conceitos básicos de matemática escolar 
por não ter tido contato com eles. Em entrevista com sua mãe e seus professores, pudemos 
notar que Caio sempre foi incluído fisicamente na sala de aula. Infelizmente, ele ainda não 
havia vivido a oportunidade de estar de fato incluído na aula de matemática. 
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