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RESUMO 

 

O presente trabalho originou-se da necessidade de incluir, nas aulas de Matemática, 
um aluno de catorze anos de idade, com necessidades especiais decorrentes do 
Transtorno do Espectro Autista, matriculado em uma sala de aula regular de 9°ano, 
em uma escola localizada na cidade de Guarulhos. A professora e pesquisadora 
observou que o aluno apresentava problemas de relacionamento no ambiente 
escolar, característica comum às pessoas com autismo, porém a proposta desta 
pesquisa foi não reforçar estereótipos e ampliar o olhar a respeito do potencial deste 
público alvo da educação especial. O objetivo foi investigar e analisar as 
intervenções pedagógicas que seriam utilizadas em sala de aula e nos atendimentos 
individuais que possibilitariam o acesso do aluno aos conhecimentos matemáticos, 
tornando-o autônomo e incluído no sistema educacional, juntamente com seus 
pares. As ações e as ferramentas materiais foram sempre pensadas a partir das 
habilidades do aluno. As reflexões teóricas centraram-se principalmente nos 
trabalhos de Vygotsky, que ofereceram suporte para a elaboração, aplicação e 
análise de um conjunto de procedimentos metodológicos empregados nas sete 
sessões de intervenções individuais que trataram do conceito de Produtos Notáveis 
e três sessões individuais e duas coletivas, nas aulas de Matemática, que 
envolveram o estudo das Equações do 2° grau. Na análise dos dados, foram 
consideradas as atividades matemáticas propostas, com interpretações das práticas 
dos interlocutores – aluno e professora, refletindo na mediação material por 
instrumentos e signos, e na mediação semiótica, dentro da perspectiva de Vygotsky. 
As ferramentas materiais favoreceram a mediação entre aluno e conceitos 
matemáticos e professora e aluno. Ao refletir e analisar os episódios, foi possível 
perceber mudanças comportamentais no aluno, que passou a sentir-se, cada vez 
mais, capaz e pertencente ao grupo que compunha, e também na pesquisadora, que 
passou a enxergar cada pessoa pertencente ao público alvo da educação especial 
de maneira única e muito especial. Desse modo, o propósito do estudo foi 
alcançado, ou seja, por meio de diferentes práticas e materiais – elementos 
mediadores – foram encontradas formas que permitiram o acesso do aprendiz, de 
acordo com suas peculiaridades, aos conteúdos matemáticos para que ele pudesse 
acompanhar as aulas de Matemática juntamente com seus pares. 

 
Palavras-chave: Autismo. Inclusão. Mediação. Educação Matemática. 

  



 

ABSTRACT 

 

The present paper originated from the need of including a fourteen-year-old student 
with special needs related to the Autist spectrum in a Mathematics class with regular 
students currently on the 9th grade at school located in Guarulhos. The teacher and 
researcher observed that the student showed interpersonal problems in the school 
environment. This characteristic is common to people who have got autism; however, 
our proposal was not to reinforce stereotypes but maximize the importance regarding 
the potential from this public in the special education. The goal was to investigate 
and analyze the pedagogical interventions that would be used in class to attend 
individual learners needs that allow the learner to access mathematical knowledge, 
promoting autonomy and including him into the educational system, along his peers. 
The actions and the tool-materials were always thought based on the students‟ 
abilities. Theoretical reflections were researched mainly in Vygotsky papers that offer 
the support to elaboration, application and analysis of a set of methodological 
procedures incorporated in the seven individual sessions in two groups during Math 
classes that involve the study of Quadratic Equation. In the data analysis, we 
considered the proposed Math activities, with practical interpretations from the 
interlocutors – student and teacher, reflection in the material measuring for 
instruments and signs, and the semiotics inside Vygotsky perspective. The tools 
favored the measuring between the student‟s mathematical concepts and teacher-
student. Upon our reflection and analysis of the episodes, we have noticed behavior 
changes in the student, who started feeling more and more capable and a sense of 
belonging to the group he was part of, and also the researcher who changed her 
views and realized that every individual belongs to the target audience for special 
education in a singular and special way. We believe that the purpose of this study 
was reached; in other words, through different practices and materials – measuring 
elements – we found ways to allow the learner‟s access, regarding his peculiarities, 
to the mathematic materials so that we could follow the Math classes along his peers. 

 
Keywords: Autism. Inclusion.  Mediation. Mathematics Education.   
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INTRODUÇÃO 

 
Quem me dera, ao menos uma vez 

Explicar o que ninguém consegue entender 
 

 (RUSSO, 1986, Índios) 

 
No Brasil, existem leis que garantem os direitos às pessoas pertencentes ao 

público alvo da educação especial. O movimento a favor da inclusão escolar tem 

proporcionado a reflexão a respeito da educação para todos e a inserção desse 

público em redes regulares de ensino. A meta consiste em alcançar um sistema 

educacional inclusivo, respeitando a diversidade humana e valorizando a 

contribuição individual e peculiar, decorrentes da convivência escolar (BRASIL, 

2007). 

Nossa pesquisa foi realizada com um garoto com autismo, incluído no sistema 

de ensino regular, razão pela qual norteamos nosso estudo pela inclusão e o 

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). A perspectiva de um olhar especial para 

cada ser deu lugar a novas políticas e novos planos, entre eles, destacamos a 

Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, que reforçou a 

afirmação de que ainda necessitamos de políticas afirmativas para que haja 

igualdade de oportunidade de acesso a direitos. Essa nova forma de proteção social 

está prevista na Lei n° 12.764/2012, que garante os meios necessários para que a 

pessoa com autismo tenha uma vida digna, desde a assistência médica, a 

segurança, os atendimentos multiprofissionais, até a punição com multa de três a 

vinte salários mínimos ao gestor escolar ou autoridade competente que recusar a 

matrícula do aluno pertencente ao público alvo do TEA. 

De acordo com González (2007, p.220), o surgimento do autismo1 é tão 

antigo quanto a própria história, pois sempre existiram crianças “escondidas em si 

mesmas”. Oliver Sacks considerou clinicamente a existência de diferentes 

classificações de autismos e afirmou que a pessoa com autismo que conseguisse ter 

consciência de si mesmo poderia cultivar algumas habilidades sociais, intelectuais, 

desenvolver a comunicação e a linguagem, tornando-se autônomo (SACKS, 2006). 

                                            
1
 Esse termo, na verdade, deriva do grego (autos = si mesmo + ismo = disposição/orientação) e foi 

tomado emprestado de Bleuler (o qual, por sua vez, subtraiu o “eros” da expressão autoerotismus, 
cunhada por Ellis) para descrever os sintomas fundamentais da esquizofrenia (BOSA, 2002, p.26). 
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A imagem de uma criança isolada em seu próprio mundo, que brinca de forma 

estranha, balança o corpo para lá e para cá, alheia a tudo e a todos, alguém 

diferente das outras pessoas, que vive à margem da sociedade com uma vida 

extremamente limitada e sem sentido, nos parece um olhar limitado para representar 

uma pessoa com autismo. Isso porque “muitas destas pessoas nos fazem refletir 

sobre quem de fato vive alienado” (GAIATO; REVELES; SILVA, 2012, p.11). 

Nesta dissertação, apresentamos algumas situações de aprendizagem 

matemática de um estudante com autismo no ambiente escolar, envolvendo 

Produtos Notáveis e as Equações do 2°grau, com o intuito de encontrarmos, por 

meio de diferentes práticas e materiais, elementos medidores que permitissem o 

acesso do aprendiz a conteúdos matemáticos para que ele pudesse acompanhar as 

aulas de Matemática, juntamente com seus pares.  

Neste contexto, alguns elementos foram agregados e utilizados no processo 

instrucional, permitindo o desenvolvimento das atividades propostas. Em nossa 

pesquisa, tais atividades foram consideradas como instrumentos de mediação. Na 

perspectiva de Vygotsky, esses instrumentos foram essenciais para o 

desenvolvimento do processo instrucional e tornaram possíveis as atividades 

psicológicas voluntárias e intencionais controladas pelo próprio indivíduo. Nesta 

visão, “a relação do homem com o mundo, ao longo do desenvolvimento do 

indivíduo é predominantemente mediada por elementos, e as relações mediadas 

predominam sobre as relações diretas” (OLIVEIRA, 2009, p.33). 

Vygotsky, em seus escritos, não apresentou discussões acerca de pessoas 

com TEA, mesmo porque as primeiras publicações sobre o autismo e pessoas com 

autismo aconteceram em 1943, cinco anos após sua morte. Entretanto, nos casos 

apresentados no Tomo V, coletânea de textos de Vygotsky que considera estudos 

sobre uma ciência que ele mesmo denominou Defectologia, encontramos 

semelhanças entre as características apontadas pelo autor para aqueles que ele 

intitulou meninos de difícil educabilidade, com dificuldade de aprendizagem, conduta 

e interação social e as características daqueles que atualmente identificamos como 

pessoas com autismo.  

Em seus textos, Vygotsky considerou a individualidade e a diversidade dos 

casos e sempre focou na educação. O princípio consistia em não considerar os 

aspectos negativos e, sim, em desenvolver práticas para superar os problemas, ou 

seja, mudar a situação, partindo do princípio que todo Ser conseguiria aprender. A 
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ideia de Vygotsky foi analisar o desenvolvimento desses meninos de maneira 

qualitativa, jamais quantitativa. A visão otimista em relação às possibilidades de 

desenvolvimento da criança anormal2 focou nas possibilidades de desenvolvimento 

e consistiu uma nova forma de abordá-las (VYGOTSKY, 1997). Esse motivo nos 

levou a nos orientarmos por essa perspectiva e a analisar nossa pesquisa dentro da 

teoria desse autor.  

O objetivo geral da pesquisa foi investigar intervenções pedagógicas que 

poderiam alicerçar nossa pesquisa e que poderiam promover o acesso de um aluno 

com TEA a conhecimentos matemáticos; intervenções estas que seriam utilizadas 

em sala de aula e nos atendimentos individuais. 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, de modo a ser incluído no 

sistema educacional de ensino e ser capaz de realizar as tarefas com autonomia.  

Diante deste contexto, nossa reflexão foi permeada por um questionamento: 

Quais práticas possibilitariam o acesso do aluno com TEA aos conhecimentos 

matemáticos estudados em sala de aula, de acordo com suas peculiaridades?  

A fim de estabelecer possibilidades de intervenções adequadas para a 

aprendizagem do educando, apresentamos as descrições do TEA e as reflexões 

teóricas centradas principalmente nos trabalhos de Vygotsky, que são relacionados 

ao conceito de mediação por instrumentos e signos. Seus estudos ofereceram 

suporte para a elaboração, para a aplicação e para a análise de um conjunto de 

procedimentos metodológicos.  

No Capítulo1, tratamos dos trabalhos que envolveram o TEA e o ensino da 

Matemática. Além disso, apresentamos o relato dos casos de pessoas com autismo 

e abordamos aspectos essências para a inclusão de pessoas do TEA em instituições 

regulares de ensino.  

O Capítulo 2 é composto por reflexões teóricas que deram suporte ao estudo. 

No Capítulo 3, trouxemos a descrição dos procedimentos metodológicos adotados 

por meio da contextualização do ambiente de pesquisa, a biografia do aluno, os 

procedimentos estratégicos, a trajetória e a análise de atividades envolvendo o 

conceito matemático Produtos Notáveis.  

                                            
2
 Termo usado por Vygotsky na época para referir-se ao público alvo da Educação Especial 

(VYGOTSKY, 1997). 
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O Capítulo 4 envolverá a resolução de equações do 2° grau, juntamente com 

um objeto material de estudo que foi de extrema importância para o processo de 

aprendizagem do aluno. Por fim, no Capítulo 5, apresentaremos as reflexões deste 

estudo e apontamos algumas perspectivas para a sua continuidade. 
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CAPÍTULO 1  

O CONTEXTO DO AUTISMO: ONTEM E HOJE 

 
O que você vai ser 

Quando você crescer? 
 

 (BONFÁ; LOBOS; RUSSO, 1989, Pais e Filhos) 
 

 
Neste capítulo, abordamos a definição do autismo sobre a perspectiva dos 

principais estudiosos no assunto, desde o surgimento do termo até os dias atuais. 

Além disso, apresentamos os principais aspectos da Política Nacional Educacional e 

a Inclusão.  

O intuito é mostrar que, nesse contexto, surgiu a Educação e o Espectro 

Autista, que foram considerados fatores fundamentais para a Interação Social dos 

Autistas.  Em seguida, exibimos algumas histórias de superação e finalizamos com 

reflexões sobre o Ensino da Matemática desse público, que é alvo da educação 

especial.  

 

1.1 Da esquizofrenia ao autismo 

 

Autismo, palavra que vem do grego: “autós”, significa “si mesmo”. De acordo 

com González (2007, p.220) o seu surgimento é tão antigo quanto a própria história, 

pois sempre existiram crianças “escondidas em si mesmas”. Eugen Bleuler foi o 

primeiro a utilizar a palavra “autismo”, em 1911, para descrever uma característica 

específica da esquizofrenia.  

O Autismo tem sido objeto de muitos pesquisadores em várias áreas do 

conhecimento e, talvez, esta seja uma explicação para as definições com diferentes 

abordagens que encontramos na literatura (SACKS, 2006). Há autores que 

apresentam a história do autismo, partindo do início do século XX, mostrando desde 

os contos de fada personagens que apresentavam características comportamentais 

similares às do TEA (MARANHÃO, 2014).  Neste trabalho, nós seguimos a linha 

cronológica delineada por Oliver Sacks (2006, p.247). De acordo com esse autor, 
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Kanner e Asperger “trataram o autismo clinicamente, fazendo descrição com 

tamanha riqueza e precisão que mesmo hoje [...] é difícil superá-los”.  

Leo Kanner, psiquiatra austríaco, baseado na esquizofrenia descrita por 

Bleuler, definiu o autismo como uma síndrome, em um artigo publicado nos Estados 

Unidos, em 1943, intitulado Autistic Disturbances of Affective Contact (Distúrbios 

Autísticos do Contato Afetivo), o qual iniciou com a seguinte afirmação:  

 
Desde 1938, chamaram-nos a atenção várias crianças cujo quadro 
difere tanto e tão peculiarmente de qualquer outra do tipo conhecido 
até o momento que cada caso merece – e espero que venha a 
receber com o tempo – uma consideração detalhada de suas 
peculiaridades fascinantes. (KANNER, 1943, p. 217)  
 

Ao descrever os casos de onze crianças de maneira particularizada, Kanner 

percebeu algumas semelhanças referentes à dificuldade de relacionamento com 

outras pessoas, ao fato de apresentarem comunicação e linguagem com 

anormalidades, e a forte resistência a mudanças de rotina (KANNER, 1943 appud 

COLL; MARCHESI; PALÁCIO, 2004, p.234). 

Em suas pesquisas, Kanner observou que algumas crianças permaneciam 

mudas e outras não utilizavam a linguagem como instrumento de comunicação; elas 

usavam-na para nomear objetos, repetir frases ouvidas, não empregavam pronome 

pessoal quando se referiam a si próprio, apresentavam dificuldades no uso de plural, 

de tempo verbal ou de memorização. Tais ações, segundo o entendimento de 

Kanner, demonstravam a inteligência, a capacidade cognitiva e a dificuldade de 

interagir com o meio externo da criança com autismo. No sistema motor, foram 

observados problemas, pois qualquer mudança no meio externo ou interno 

incomodava algumas delas, levando Kanner a considerar a preservação da rotina 

característica fundamental do autismo (RIVIÈRE, 2004). 

Ao observar os pais dessas crianças, Kanner relatou que eles possuíam 

inteligência, bom nível sociocultural e certa falta de afeto entre os casais e entre pais 

e filhos. Essa sua observação que deu início a polêmica teoria, aceita durante muitos 

anos, e que causou diversos problemas emocionais para esses pais, que se 

culpavam pelo transtorno de seus filhos (SMITH, 2008). 

Segundo Baptista e Bosa (2002, p.25), ao finalizar seu artigo, Kanner 

descreveu o autismo como uma incapacidade natural de criar contato afetivo com 

outras pessoas, mas não apresentou indícios de pesquisa que atestassem sua tese. 
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Ele ainda destacou a necessidade de estudos fundamentados que pudessem ser 

utilizados como referência na relação dos elementos que compunham os 

sentimentos que geravam reações adversas nas pessoas com autismo. 

Em outro artigo publicado em 1968, Kanner destacou as limitações 

relacionadas à causa e ao tratamento do autismo pelo fato de restringirem-se 

dominantemente por estudos teóricos. Ele afirmou que: “modéstia, humildade e 

cautela” seriam elementos essenciais para a investigação e o estudo da síndrome, 

evitando o entusiasmo de uma descoberta com fundamentos empíricos que mais 

tarde, com uma refinada pesquisa, comprovasse ser um grande equívoco (KANNER, 

1968 apud BAPTISTA; BOSA, 2002). 

Hans Asperger, médico vienense, ao que tudo indica, sem conhecer o artigo 

de Kanner, publicou em 1944 o artigo: “A psicopatia autista na infância”, contando 

casos de crianças que apresentavam o que denominou „„psicopatia autista‟‟ e 

destacou a personalidade das crianças como marcada pela limitação das relações 

sociais, pela dificuldade em olhar fixamente para alguém, pela presença de gestos 

repetitivos, além de deficiência na linguagem e na comunicação (RIVIÈRE, 2004). 

Segundo Bosa (2002), Asperger, em 1944, se preocupou com a educação, 

aspecto esse que não foi considerado durante os primeiros vinte anos de 

investigação do autismo infantil. Seu trabalho não foi tão divulgado quanto o de 

Kanner, um dos motivos para que isso tenha ocorrido pode ter sido a publicação em 

alemão, no fim da segunda guerra mundial. 

Tanto Asperger quanto Kanner perceberam em seus pacientes aspectos 

muito comuns em relação à fala, à dificuldade de comunicação e ao relacionamento 

com outras pessoas. Simultaneamente, em 1944, ambos usaram o termo autismo, 

ressaltando o isolamento social de seus pacientes. Kanner – distúrbio autístico do 

contato afetivo – autismo infantil precoce e Asperger – psicopatia autística 

(BAPTISTA; BOSA, 2002).  

A história do autismo foi demarcada por infinitas definições, concepções 

equivocadas e mitos que, até os dias de hoje, sofrem mudanças. Entre os anos de 

1943 a 1963, o autismo foi definido como um transtorno emocional, causado por 

uma doença mental, resultado de uma relação imprópria da criança com seus pais. 

Naquele período, a afetividade da criança com a família foi considerada o melhor 

remédio para as crianças com autismo. 
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Em 1960, as observações feitas por Kanner foram usadas por profissionais da 

área como parâmetro para tratar crianças com aspecto de autismo. A partir dessa 

abordagem para o tratamento da síndrome, originou-se a National Autistic Society, 

fundada em 1962, na Inglaterra, primeira associação formada por familiares e 

profissionais na área do autismo, cujo lema é “não generalizar experiências”. A 

associação oferece apoio às pessoas com autismo e seus familiares até hoje. 

No período de 1963 a 1983, o autismo tornou-se uma área de pesquisa 

multidisciplinar e os estudos apontaram a falta de justificativa comprovada para a 

teoria de que os pais eram culpados pelo filho apresentar o autismo. Assim, surgiram 

novas hipóteses, baseadas em pesquisas que apontaram a educação como principal 

tratamento para o autismo (GONZÁLEZ, 2007; RIVIÈRE, 2004). 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), da 

Associação Psiquiátrica Americana (American Psychiatric Association – APA) 

apresentou o termo “autismo” e “autista” na primeira (1952) e na segunda (1968) 

edições, designando comportamentos típicos de esquizofrenia. Em 1980, a terceira 

edição do manual introduziu o termo “Autismo Infantil” (MARANHÃO, 2014). No 

DSM-IV (APA, 1994) a classificação utilizada diferenciava o Transtorno Autista e a 

Síndrome de Asperger e os classificavam em Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (TGD)3, que contavam com essas duas síndromes e incluíam a 

Síndrome de Rett4 e o Transtorno Desintegrativo da Infância5·.  

No DSM-V de 2013, essas classificações mudaram, mas ainda são utilizadas 

nos documentos de Educação Especial no Brasil. Os profissionais envolvidos na 

elaboração do manual afirmaram que o objetivo era obter maior precisão no 

diagnóstico, devido à variedade de casos diferentes. Em determinado caso, poderia 

não ser evidente algum aspecto ou exceder em outro, não sendo possível, assim, o 

enquadramento em um determinado transtorno. O DSM-V (APA, 2013) define 

autismo como um Transtorno. Todas as síndromes anteriormente citadas, com 

exceção da Síndrome de Rett foram incluídas nesse único TEA, que no manual 

                                            
3
 “[...] comprometimento grave e global do desenvolvimento da interação social recíproca ou de 

habilidade de comunicação verbal ou não verbal, ou presença de estereotipias de comportamento 
[...]” (DSM-IV-TR, 1994, p. 111). 
4
 Desenvolvimento de múltiplos déficits específicos após um período de funcionamento normal 

durante os primeiros meses de vida, apenas no sexo feminino (DSM-IV-TR, 1994, p.104). 
5
 Associado com Retardo Mental Severo, regressão pronunciada em múltiplas áreas do 

funcionamento, após um período de pelo menos dois anos de desenvolvimento aparentemente 
normal (DSM-IV-TR, 1994, p.105-106, grifo do autor). 
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anterior envolvia pessoas com problemas em três áreas do desenvolvimento: 

comunicação, habilidades sociais e grupos de interesses e comportamentos 

repetitivos. O DSM–V (2013) inclui pessoas com problemas em duas áreas do 

desenvolvimento: “comunicação social e os déficits e os comportamentos fixos ou 

repetitivos”. Segundo Navas (2012), no novo manual, essas duas áreas 

complementam-se, uma vez que um problema na comunicação pode afetar 

diretamente o desenvolvimento social. O TEA possui a palavra espectro como 

fundamental, implicando em seres com características muito parecidas e 

simultaneamente diferentes (SMITH, 2008). 

Mesmo com as mudanças de definições e classificações, as características 

principais do autismo continuam as mesmas que foram observadas por Kanner em 

1943. Embora o DSM-V (2013) seja fruto de discussões de grupos de pesquisa e 

tenha considerado pesquisas precedentes, ele obteve algumas críticas, não 

fundamentadas cientificamente, por parte da imprensa, de pesquisadores, de 

familiares de Autistas e de alguns profissionais, gerando certa resistência na 

aceitação da nova nomenclatura. 

De acordo com o DSM–V (APA, 2013), são critérios diagnósticos para o 

Transtorno do Espectro do Autismo (código 299.00): 

Deve preencher os critérios 1, 2 e 3 abaixo: 
(1) Déficits clinicamente significativos e persistentes na comunicação 
social e nas interações sociais, manifestadas de todas as maneiras 
seguintes: 
a) Déficits expressivos na comunicação não verbal e verbal usadas 
para interação social; 
b) Falta de reciprocidade social; 
(c) Incapacidade para desenvolver e manter relacionamentos de 
amizade apropriados para o estágio de desenvolvimento. 
(2) Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e 
atividades, manifestados por pelo menos duas das maneiras abaixo. 
a) Comportamentos motores ou verbais estereotipados, ou 
comportamentos sensoriais incomuns; 
b) Excessiva adesão/aderência a rotinas e padrões ritualizados de 
comportamento; 
c) Interesses restritos, fixos e intensos. 
(3) Os sintomas devem estar presentes no início da infância, mas 
podem não se manifestar completamente até que as demandas 
sociais excedam o limite de suas capacidades. 

 

O diagnóstico do autismo, no Brasil, é organizado pelo no Código 

Internacional de Doenças10 (CID –10) (The International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems – ICD), permeado pela definição de autismo 
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dada por Kanner em 1943, em três dimensões: a relação com o outro, alteração na 

fala e na linguagem e a falta de maleabilidade comportamental e mental, que define 

o Autismo Infantil como um transtorno que ocorre em diferentes graus de 

comprometimento e o classifica como um Transtorno Global do Desenvolvimento 

(TGD) (código F84. 0), caracterizado por:  

 
a) um desenvolvimento anormal ou alterado, manifestado antes da 
idade de três anos, e  
b) apresentando uma perturbação característica do funcionamento 
em cada um dos três domínios seguintes: interações sociais, 
comunicação, comportamento focalizado e repetitivo. Além disso, o 
transtorno se acompanha comumente de numerosas outras 
manifestações inespecíficas, por exemplo, fobias, perturbações de 
sono ou da alimentação, crises de birra ou agressividade 
(autoagressividade). (OMS, 1993, p. 367 apud SUPLINO, 2007, p.28) 

 
 

Para que se tenha um parâmetro, faz-se necessário o uso de escalas e 

instrumentos de triagem por profissionais de diversas áreas que estão relacionadas 

ao autismo e o identificam; outros encontram opções de intervenções a serem 

realizadas de acordo com o caso e alguns encontram aspectos do autismo, mas não 

o diagnóstico. Dentre os instrumentos de uso livre de triagem de indicadores clínicos 

de alterações de desenvolvimento, os IRDI6 (Indicadores Clínicos de Risco para o 

Desenvolvimento Infantil) e os M-Chat7 (Modified Checklist for Autism in Toddlers) 

foram adaptados para o Transtorno do Espectro do Autismo e validados no Brasil. 

Segundo Sacks (2006), cada pessoa com autismo é diferente do outro em 

suas características e comportamentos e, com o passar dos anos, a própria pessoa 

vai aprendendo consigo mesmo a conviver melhor. Estudos apontam que quanto 

antes o TEA for diagnosticado, mais rápido inicia-se um tratamento com maiores 

possibilidades de desenvolvimento. O tratamento ideal não existe, partindo do 

princípio que cada pessoa com autismo possui características próprias e únicas. Um 

tratamento com resultados excelentes para determinada pessoa, pode não surtir 

efeito algum em outro. As tentativas de tratamento são inúmeras, baseadas em 

                                            
6
 Um protocolo de base psicanalítica, validado e inespecífico para diagnóstico, composto de 31 itens 

que sinalizam a construção da subjetividade do bebê expressa na relação com seus cuidadores 
(MORAIS, 2013) 
7
 É uma escala de rastreamento que pode ser utilizada em todas as crianças durante visitas 

pediátricas, com objetivo de identificar traços de autismo em crianças de idade precoce, 
extremamente simples e não precisa ser administrada por médicos. Consiste em 23 questões do tipo 
sim/não, que deve ser preenchida por pais de crianças de 18 a 24 meses de idade (LOSAPIO; 
PONDÉ, 2008). 
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atividades sensoriais, terapias, dietas, mudança de hábitos, inclusão escolar e, em 

casos mais graves, a internação chega a ser a única solução encontrada pela 

família. 

Em nosso estudo, focaremos na educação para pessoas com autismo. Sendo 

assim, consideramos importante expor alguns aspectos da política de inclusão e da 

movimentação de ONGs e instituições de ensino para a inclusão do público alvo da 

educação especial. 

 

1.2 A educação e o espectro Autista 

 

Em nosso estudo, optamos pelo termo TEA para referir-nos ao público alvo da 

educação especial com autismo, nomeação utilizada pelo DSM-V, porém na área da 

Educação, eles são categorizados no Censo Escolar da Educação Básica com a 

antiga nomenclatura, por isso são denominados estudantes com TID, de acordo com 

as orientações da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão, por meio da Diretoria de Políticas de Educação Especial (SECADI/ DPEE). 

Os TEA englobam pessoas diferentes com especificidades variadas, além das 

necessidades diversas em variados graus. Por se tratar de um transtorno do 

neurodesenvolvimento, geralmente requer intervenções amplas, diversificadas e 

intensivas. A Lei Federal 12.764/12 garante aos indivíduos com TEA os mesmos 

direitos de pessoas com impedimentos de natureza intelectual, incluindo tratamento 

em estabelecimentos de saúde públicos e privados específicos, de acordo com a 

especificidade de cada caso. O acesso a atendimentos especializados ao público 

com TEA cresceu gradativamente devido ao apoio dos familiares e de Organizações 

Não Governamentais (ONGs). O tratamento deve ser individualizado e com equipes 

multiprofissionais que tenham capacitação para lidar com as necessidades 

específicas e individuais (BRASIL, 2013). 

 
No Brasil, foi criada a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), reforçando a 
afirmação de que ainda necessitamos de políticas afirmativas para 
que haja igualdade de oportunidade de acesso a direitos. Essa nova 
forma de proteção social está prevista na Lei no 12.764/2012, com 
principal objetivo e instituir uma Política Nacional de Proteção dos 
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo. Uma 
das medidas relevantes desta lei foi reconhecer as deficiências 
associadas ao TEA e equiparar os direitos das pessoas atingidas aos 
direitos das Pessoas com Deficiência, para todos os efeitos legais. 
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Desta forma, esperava dar visibilidade a estas pessoas, acolher as 
suas reais demandas, assegurar acesso aos direitos de cidadania e 
permitir a criação de um cadastro com a finalidade de produzir 
estatísticas nacionais sobre o assunto. (BRASIL, 2013, p.135)  

 
O acesso a condições de vida digna, por meio da oferta pública de saúde, 

acesso à educação, ao trabalho, dentre outros serviços no território, é diretriz da 

Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, desde que 

promovam o desenvolvimento da autonomia dessas pessoas e suas famílias 

(BRASIL, 2013). 

Durante anos, os estudos e as ações focaram a incapacidade decorrente da 

deficiência como um problema exclusivamente da pessoa que necessitava de 

cuidados médicos. Politicamente, os cuidados médicos eram primordiais e a 

principal resposta consistia em modificar ou reformar a política de saúde. 

Atualmente, o conceito de Pessoa com Deficiência tem como base a sequência 

definida pela Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

(CIF)15, que pressupõe a existência de uma condição de saúde (doença, lesão) que 

gera deficiência, implicando em limitação na realização das atividades e na restrição 

da participação social, considerando os fatores pessoais, ambientais e sociais 

relevantes facilitadores da inclusão social (BRASIL, 2013). 

A Política Pública de Assistência Social concede o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) à pessoa com deficiência, de qualquer idade, que não tenha 

condições de prover a sua manutenção ou tê-la provida por sua família, no valor de 

um salário mínimo mensal que não exige contribuição do usuário e que pode ser 

requerido em qualquer Agência do INSS. O BPC vem sendo concedido desde 

janeiro de 1996 (BRASIL, 2013). 

O primeiro tratado de Direitos Humanos, negociado no século XXI, foi a 

Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, primeiro instrumento 

internacional de direitos humanos ratificado no Brasil e que contou com a 

participação ativa de ONGs, das entidades de defesa de direitos e do movimento 

das pessoas com deficiência, com direito de voz e iniciativa de proposição, fato 

inédito em negociações das Nações Unidas. Tais ações resultaram no 

“reconhecimento do papel da sociedade civil na construção das normas 

internacionais e do protagonismo das pessoas com deficiência na formulação de 

mecanismos de defesa de seus direitos” (BRASIL, 2013, p.141). Portanto, a 
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Convenção reafirmou que todas as pessoas com todos os tipos de deficiência 

devem gozar todos os direitos humanos e liberdades fundamentais (BRASIL, 2013). 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, na qual se 

ampara a Lei no 12.764/2012 na perspectiva dos direitos humanos, garante às 

pessoas com TEA o direito à inclusão e à proteção do Estado contra a violação de 

seus direitos e no enfrentamento de barreiras construídas em decorrência de 

preconceitos e da não aceitação de suas especificidades (BRASIL, 2013). Os 

estudos na área do autismo mostraram que a criança com autismo, mesmo com 

suas características próprias, interage, aprende e torna-se mais independente a 

partir do convívio com companheiros da mesma faixa etária, desde que a relação 

seja saudável (BOSA; CAMARGO, 2008). 

O programa - Tratamento e Educação de Autistas e Crianças com Distúrbios 

Correlatos da Comunicação (Treatment and Education of Autistic and Related 

Communication Handicapped Children – TEACCH), criado na década de 1960 no 

Estado da Carolina do Norte, EUA, pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade 

de Medicina na Carolina do Norte, tornou-se um programa legalmente reconhecido 

no estado, no ano de 1972, e utilizado como exemplo no mundo todo, com objetivo 

de promover a comunicação de pessoas com autismo de maneira verbal ou não 

verbal, consistindo em um tratamento específico para cada criança. A ação conta 

com apoio de pais de pessoas com autismo, que realizam também o papel de 

terapeuta e de profissionais da área do autismo que oferecem um guia de objetivos, 

atividades, a maneira de aplicar as atividades, organizar, programar e analisar o 

desempenho da pessoa com autismo, o desenvolvimento de pesquisas e programas 

de treinamento, com o objetivo maior de que o público alvo da educação especial 

com autismo e suas famílias tenham uma vida digna e com qualidade.  

A Associação dos Amigos Autistas (AMA), primeira associação de Autistas do 

Brasil, foi fundada na cidade de São Paulo, no ano de 1983, por pais de pessoas 

com autismo. A AMA não possui fins lucrativos e conta com o apoio da Secretaria de 

Estado de Educação e da Secretaria da Saúde. O objetivo é favorecer às pessoas 

com autismo ações que impliquem no desenvolvimento social e consequentemente 

em melhores condições de vida, além de fornecer, aos familiares, pistas que 

melhorem o convívio social e familiar. O tratamento é realizado utilizando a aplicação 
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dos métodos, TEACCH, PECS8 (Picture Exchange Communication System) e ABA9 

(Applied Behavior Analysis), pois, segundo a AMA, esses métodos são muito 

conhecidos e sua eficácia é comprovada.  

O Ministério da Educação (MEC), por intermédio da Secretaria da Educação 

Especial, elaborou trabalhos que podem servir para consulta e para o 

direcionamento de professores que trabalham com alunos de inclusão. Em 2003, foi 

lançado o guia “Saberes e práticas da inclusão – Dificuldades de aprendizagem – 

Autismo”, um material que pode ser explorado principalmente por professores da 

Educação Infantil, para que tenham conhecimento do espaço físico e da estrutura 

pedagógica que crianças com autismo precisam para que obtenham o 

desenvolvimento social e cognitivo adequado dentro do espaço escolar. 

O documento conta com estratégias baseadas no método TEACCH, que tem 

a proposta de organizar o ambiente da maneira mais adequada para a adaptação da 

criança, com o objetivo de promover o desenvolvimento social, a independência e o 

entendimento para a realização das atividades. O professor pode adaptar tais 

estratégias ao ambiente em que trabalha, de acordo com o material que a instituição 

dispõe e o perfil do aluno com autismo. Não são técnicas prontas que devem ser 

aplicadas, mas formas de encontrar a melhor maneira de adequar o ambiente de 

acordo com as necessidades do aprendiz, com o intuito de promover maior 

aproveitamento, de acordo com as peculiaridades que possui (BRASIL, 2003). 

Considerando as características do autismo apresentadas até aqui, a inclusão 

dos alunos pertencentes ao público alvo da educação especial decorrentes do TEA, 

na escola regular, deve ser estruturada com salas de apoio e profissionais 

especializados, que sejam capacitados e saibam avaliar corretamente a 

especificidade do aluno, para que as ações sejam planejadas com cuidado e 

realizadas as adaptações necessárias para a inserção do aluno em sala de aula. O 

currículo pode ser o mesmo, porém deve ser adaptado e embasado em atividades 

que facilitem e promovam a participação e a interação do aluno (BRASIL, 2003). 

                                            
8
 É um método de comunicação alternativa através de troca de figuras, é uma ferramenta valiosa 

tanto na vida das pessoas com autismo que não desenvolvem a linguagem falada, quanto na vida 
daquelas que apresentam dificuldades ou limitações na fala (JESUS, 2013). 
9
 Análise comportamental aplicada que se embasa na aplicação dos princípios fundamentais da teoria 

do aprendizado baseado no condicionamento operante e reforçador para incrementar 
comportamentos socialmente significativos, reduzir comportamentos indesejáveis e desenvolver 
habilidades (JESUS, 2013). 
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O direito da pessoa à educação é resguardado pela política nacional de 

educação e independe de gênero, etnia, idade ou classe social. Nesse contexto, o 

acesso à escola implica na apropriação de práticas escolares e no acesso a 

oportunidades educacionais oferecidas a todos os alunos. A perspectiva de 

educação para todos constituiu em um compromisso com a formação do cidadão 

crítico, participativo e criativo. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), do ano 

de 1998, focaram no currículo como ferramenta básica da escolarização e admitiram 

a adequação deste, de acordo com as peculiaridades do aluno. Pensar em 

adequação curricular, neste aspecto, significa considerar o cotidiano das escolas, 

levando-se em conta as necessidades e capacidades dos seus alunos e os valores 

que orientam a prática pedagógica; fatores considerados primordiais para o público 

alvo da educação especial (BRASIL, 1998). 

Segundo a Declaração da Salamanca, a escola inclusiva tem como princípio 

fundamental a aprendizagem conjunta e de qualidade a todos. E o currículo 

apropriado e as estratégias educacionais adequadas são os facilitadores deste 

processo. Nesse contexto, o currículo deve ser adaptado às necessidades dos 

aprendizes, através de ações apropriadas a cada aluno, promovendo habilidades e 

interesses múltiplos. O conteúdo da educação deve ser voltado às necessidades 

individuais, com o objetivo de torná-los protagonistas no processo de 

desenvolvimento cognitivo, e o ensino relacionado às experiências dos alunos com o 

objetivo de motivá-los (BRASIL, 1998). 

A cartilha “Direitos das pessoas com autismo” (BRASIL, 2011) é um 

documento pautado por leis que garantem que a escola, os professores e a família 

devem realizar ações que envolvam desde a adaptação do ambiente escolar, até a 

formação adequada de professores, a mudança na rotina, na estrutura e no 

funcionamento da escola, para que o aluno com autismo seja inserido em uma sala 

de aula de uma escola regular e para que sejam respeitadas suas características e 

ele seja aceito pelos colegas de classe, de modo que ocorra a aprendizagem.  

A preocupação e os estudos relatam sobre a educação de crianças e 

adolescentes com autismo, mas a respeito do adulto com autismo, poucos são os 

estudos encontrados. O documento (BRASIL, 2011) diz que o adulto com autismo 

pode, por lei, realizar o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior em 

instituições públicas ou privadas. 
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Em nosso estudo, Caio está incluído em uma instituição regular de ensino, 

razão pela qual, a seguir, abordaremos aspectos da política nacional educacional 

que nos deram maior entendimento na perspectiva da Educação Inclusiva. 

 

1.3 A Política Nacional Educacional e a Inclusão 

 

A Educação Especial, por décadas foi organizada como modalidade 

substitutiva ao ensino comum. Este modelo produziu a segregação escolar do 

público alvo da educação especial, com base na condição física, intelectual ou 

sensorial. Conforme consta da Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva:  

 
Por muito tempo perdurou o entendimento de que a educação 
especial, organizada de forma paralela à educação comum, seria a 
forma mais apropriada para o atendimento de alunos que 
apresentavam deficiência ou que não se adequassem à estrutura 
rígida dos sistemas de ensino. Essa concepção exerceu impacto 
duradouro na história da educação especial, resultando em práticas 
que enfatizavam os aspectos relacionados à deficiência, em 
contraposição à sua dimensão pedagógica. O desenvolvimento de 
estudos, as legislações, as práticas educacionais e gestão, indicando 
a necessidade de se promover uma reestruturação das escolas de 
ensino regular e da educação especial. (BRASIL, 2013, p.127) 
 

Entre os documentos que influenciaram a formulação das políticas públicas 

da educação inclusiva e marcaram esse contexto estão o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990), que reforça a obrigatoriedade dos pais ou 

responsáveis matricularem seus filhos na rede regular de ensino; a Declaração 

Mundial de Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994). 

Esses documentos influenciaram a formulação das políticas públicas da educação 

inclusiva.  

Outro importante documento é o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 

10.172/2001, que destaca o grande avanço que a década da educação deveria 

produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garantisse o atendimento à 

diversidade humana. A Educação Especial, conforme define a Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB), trata-se de uma modalidade de educação escolar, oferecida 

principalmente na rede regular de ensino, voltada para a formação do indivíduo, 

visando a sua integração social.  
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A partir de 2003 construiu-se uma nova política de educação especial no país, 

embasada por novas práticas educacionais com o objetivo de apoiar a 

transformação dos sistemas educacionais em sistemas educacionais inclusivos, 

visando à garantia do direito de acesso de todos à escolarização, a oferta de 

atendimento educacional especializado e a garantia da acessibilidade. Em 2004, o 

Ministério Público Federal publicou o documento O Acesso de Alunos com 

Deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular, com o intuito de 

disseminar os conceitos e diretrizes mundiais para a inclusão e reafirmar o direito de 

escolarização a todos Nesse contexto, normas e critérios para a promoção da 

acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida foram legalizados 

com o Decreto nº 5.296/04 (BRASIL, 2007). 

No ano de 2006, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU), da qual o Brasil é signatário, 

estabeleceu que os Estados-Partes deveriam assegurar um sistema de educação 

inclusiva em todos os níveis de ensino. No ano seguinte, foi lançado o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), que teve como eixos a formação de 

professores para a educação especial, a implantação de salas de recursos 

multifuncionais, a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, o acesso e a 

permanência das pessoas com deficiência na educação superior e o monitoramento 

do acesso à escola dos favorecidos pelo Beneficio de Prestação Continuada (BPC). 

Nesse documento foi reafirmada a visão de encerrar a oposição entre educação 

regular e educação especial, contrariando a concepção sistêmica da 

transversalidade da educação especial nos diferentes níveis, etapas e modalidades 

de ensino, a educação não se estruturou na perspectiva da inclusão e do 

atendimento às necessidades educacionais especiais, limitando o cumprimento do 

princípio constitucional que prevê a igualdade de condições para o acesso e para a 

permanência na escola e a continuidade nos níveis mais elevados de ensino 

(BRASIL, 2007, p. 09).  

Nesse contexto, a educação inclusiva tornou-se um direito inquestionável e 

incondicional com base na igualdade de oportunidades e os Estados-Partes 

assegurarão o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o 

aprendizado ao longo de toda a vida (ONU, 2007). A partir de 2008, as orientações 

do Ministério da Educação para a oferta de escolarização comum em todos os níveis 

e modalidades de ensino desenvolvidas desde 2003, por meio do Programa de 
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Educação Inclusiva: direito à diversidade, passou a constar em documento 

denominado Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, redimensionando o conceito e a organização da Educação Especial em 

todo o território nacional.  

A Educação inclusiva abre as portas para um importante e necessário campo 

a todo ser humano, inclusive ao público alvo da educação especial – a relação e a 

interação com seus pares. A seguir, destacaremos esse aspecto para as pessoas 

com autismo, pois foi parte essencial em nosso estudo. 

 

1.4 A interação Social  

 

A necessidade da interação social é um assunto que permeia as discussões 

desde o século passado. Porém, somente na década de 1930, foram iniciados os 

estudos de seu significado e efeito, apontando a socialização como fator 

fundamental para o desenvolvimento da linguagem e da comunicação por meio das 

relações sociais (BOSA; CAMARGO, 2008). 

Bosa e Camargo (2008) acreditam que a convivência das pessoas com 

autismo com outras pessoas de mesma faixa etária, incluídas em uma sala de aula 

de ensino regular, seja uma solução para evitar a condição de viverem isoladas. Eles 

apontam a escola como palco para ajudar no desenvolvimento desses e de outros 

alunos que poderão aprender a conviver e a trabalhar com as diferenças. As 

pessoas pertencentes o público alvo da educação especial com TEA apresentam a 

dificuldade de interação social como uma de suas principais características.  

Existem alunos com autismo que frequentam instituições especiais de ensino. 

Segundo Bosa e Camargo (2008), deve-se apostar na convivência desse aprendiz 

com outros de mesma idade em uma escola regular, como uma forma de amenizar o 

isolamento autístico, respeitando e considerando sua identidade e suas 

características. Evidências mostraram que o contato com outras pessoas de 

características e comportamentos diferentes realiza um processo enriquecedor na 

aprendizagem e nas trocas de experiências, no qual todos os envolvidos aprendem 

com as experiências e desenvolvem-se.  

Dentro desse contexto, surgiram as “teorias do desenvolvimento social”, como 

a vygotskyana, que afirmam a essencialidade da interação social para a construção 

e o desenvolvimento do ser humano. A escola foi apontada como o melhor ambiente 
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para trabalhar e aprender a lidar com as diferenças, proporcionando o 

desenvolvimento da competência social, desde que seja um ambiente preparado, 

organizado e estruturado fisicamente e profissionalmente (BOSA; CAMARGO, 

2008). 

Devido às peculiaridades do TEA, a diversidade e a personalização são 

elementos fundamentais no sistema educacional para que ocorra a educação de 

alunos com autismo. O sistema educacional que segue um padrão e trata a todos da 

mesma maneira não consegue suprir as necessidades dos alunos com autismo e 

suas características peculiares, pois não é possível traçar um mesmo sistema de 

aprendizagem para todos. É essencial a avaliação específica para que sejam 

indicadas as ações mais adequadas para cada caso e, mesmo assim, uma 

determinada alternativa pode dar certo em uma determinada fase ou idade e em 

outra não (COLL; MARCHESI; PALÁCIO, 2004). 

O objetivo principal dessa perspectiva – e de nosso estudo - é que os 

aprendizes com autismo tornem-se autônomos, a partir da interação social e do 

acesso ao conhecimento. Por essa razão, destacaremos alguns exemplos de 

pessoas com autismo que conquistaram autonomia.  

 

1.5 Autistas autônomos 

 

Em nosso estudo tínhamos como um dos objetivos, olhar Caio de maneira 

única e especial, para que reconhecesse o seu potencial e sua capacidade de ter 

uma vida autônoma. Isso porque, assim como Gaiato, Reveles e Silva (2012, p.155), 

nós acreditamos que “É importante esclarecer que as pessoas aqui mencionadas 

possuem o jeito peculiar de ser e pensar que trouxe brilho a suas existências”. Na 

iniciativa de ampliarmos o olhar, principalmente dos leitores que não conhecem o 

TEA, mostraremos exemplos de pessoas com autismo em diferentes campos 

profissionais que conquistaram um lugar na sociedade e a autonomia em suas vidas. 

Temple Grandin (1947) escreveu sua autobiografia, contando que aos seis 

meses de idade já estava enrijecida nos braços da mãe, aos dez meses de idade 

passou a arranhar a mãe e aos três anos era uma criança violenta, que gritava muito 

e logo assumiu uma característica Autista de ficar com a mente fixa em um 

determinado objeto e pensamento, quieta, por horas. Aos três anos não falava e foi 

diagnosticada Autista (SACKS, 2006). 
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Grandin é autora de inúmeros artigos, Ph.D. em ciência animal, ministra 

cursos na Universidade Estadual do Colorado, cuida de seus próprios negócios e 

inovou o tratamento de animais em fazendas e matadouros para suavizar o 

sofrimento dos bovinos na hora de morrer, o que fez melhorar a qualidade da carne. 

Criou uma máquina para abraçá-la quando fosse preciso, já que não tolerava um 

abraço humano e conseguia relatar de forma concisa o lado interior e individual de 

uma pessoa com autismo, o quanto temia o inesperado, a enorme sensibilidade dos 

seus sentidos, o desconforto quando o tato ou a audição eram feridos, mesmo que 

fosse com um abraço ou um barulho inesperado, e relatou ter consciência do 

significado dos sentimentos, dando como exemplo a euforia, mesmo não 

conseguindo senti-los.  É uma profissional muito bem sucedida (SMITH, 2008). Sua 

vida foi retratada no filme Temple Grandin, em 2010. Sacks (2006) destaca a 

importância da descrição de Grandin, pois é uma autista relatando seus 

pensamentos, sensações, sua maneira de agir e o quanto esses relatos podem ser 

importantes para estudantes da área.  

Daniel Jansen é um exemplo brasileiro, que foi diagnosticado com a 

Síndrome de Asperger aos 23 anos. Enfrentou problemas de autoestima e precisou 

contar com o apoio da Associação para o Desenvolvimento dos Autistas em 

Campinas (Adacamp). É Mestre em Biologia pela Unicamp e afirma: “Cada pessoa, 

vai tentando superar seu limite”. Algumas pessoas com TEA apresentam o 

pensamento fixo em um determinado assunto, habilidade de observar detalhes, 

pesquisar e explorar um conteúdo, tornando-se esplêndido no tema em questão 

(GAIATO; REVELES; SILVA, 2012). 

Na arte da música, deparamo-nos com grandes exemplos, dos quais 

destacamos dois: Jobson e Saulo. Jobson Maia nasceu em 1978, com 

características peculiares do TEA, começou a falar com sentido aos dez anos de 

idade. Sofreu preconceito na escola e na comunidade onde vivia. Ganhou um violão 

e seus pais, que sempre lutaram pelo bem estar do filho, estimularam seu sonho 

pela música. Hoje ele faz shows, sai sozinho e sua história foi relatada em um 

programa de televisão. Outro grande exemplo é Saulo Laucas que nasceu em 1984. 

Aos quatro meses de idade foi diagnosticado cego, na mesma época foi 

encaminhado para o Instituto Benjamin Constant (IBM) para que recebesse o 

tratamento necessário. No entanto, aos 10 meses de idade, tornou-se violento e 

agitado, sendo diagnosticado autista, e iniciando um novo tratamento especializado. 
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Começou a falar aos cinco anos, possuía um comportamento isolado e respondia 

monossilabicamente. Iniciou sua afinidade com o piano na terapia. Aos 12 anos 

iniciaram as aulas de canto e, mediante muita dedicação, desabrochou um tenor, 

completou o ensino médio, atua em um coral conceituado e lançou um CD em 

quatro idiomas (GAIATO; REVELES; SILVA, 2012). 

Stephen Wiltshire um artista com autismo, que vive na Inglaterra, é muito 

conhecido por sua série artística “Sonho Americano”. Quando criança, Wiltshire era 

mudo e aos cinco anos começou a se comunicar por meio de desenhos feitos em 

pedaços de papel. Ele relatou que utilizava a memória visual para relembrar cenas 

que queria desenhar, pois dificilmente pintava enquanto visualiza uma imagem pela 

primeira vez. Hoje, fala sobre o seu trabalho com pessoas que querem entrevistá-lo 

(SMITH, 2008).  

No passado, existiram alguns famosos de grandes talentos, que 

apresentaram características visíveis do TEA e marcaram a história com 

características fora do comum, como Albert Einsten, Leonardo da Vinci e Isaac 

Newton, porém não se tem nada provado (SILVA; GAIATO; REVELES, 2012). 

Desse modo, vimos que, nos tópicos relatados anteriormente, há exemplos de 

pessoas com autismo que conseguiram vencer suas limitações. Essa constatação é 

importante para o nosso estudo, pois complementa nosso embasamento. A seguir, 

abordaremos a educação matemática para pessoas com autismo.  

 

1.6 Primeiras reflexões sobre o Ensino da Matemática e o TEA 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar quais seriam as intervenções 

pedagógicas que possibilitariam o acesso do aluno, pertencente ao público alvo da 

educação especial com TEA, aos conhecimentos matemáticos estudados em sala 

de aula, de acordo com suas peculiaridades para, posteriormente, tornar-se 

independente em suas práticas escolares, incluído no sistema educacional de 

ensino e capaz de realizar tarefas de modo autônomo. 

Motivados pela busca de trabalhos na literatura que pudessem contribuir para 

o nosso estudo, com base em busca realizada no Banco de Teses da CAPES, 

Portais de periódicos de Universidades e no Google Acadêmico, utilizamos as 

palavras-chaves: Autismo, Educação Matemática, Inclusão e suas combinações, 

localizando poucos trabalhos voltados a esta temática. Ao procurarmos Matemática 
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e Autismo, muitas pesquisas foram encontradas, porém estabelecendo comparações 

entre o público do TEA com outro grupo, quantificando e mostrando que o público 

Autista é bom na realização de cálculos matemáticos, podendo ser até superior aos 

não pertencentes ao espectro. Nosso objetivo era mostrar a pessoa com autismo, 

valorizando seus aspectos positivos e individuais no contexto da Educação 

Matemática, quando inseridos em instituições regulares de ensino. Entre os 

trabalhos encontrados, os considerados relevantes para a nossa pesquisa são 

apresentados neste tópico. 

Fonteles (2012) fez uma pesquisa com o objetivo de investigar o desempenho 

de alunos com o TEA em aritmética. A pesquisa foi realizada em uma escola 

especializada em atendimento para pessoas com autismo, na cidade de São Paulo, 

tentando buscar conhecer melhor as habilidades matemáticas de 20 estudantes com 

TEA, com idades entre 7 e 23 anos, ressaltando ser essa uma área ainda pouco 

explorada, principalmente no Brasil.  

Segundo o autor, o ramo da Matemática explorado foi a aritmética, pois 

Asperger, quando descreveu a síndrome que leva o seu nome, observou que seus 

pacientes apresentavam facilidade em cálculos aritméticos. O autor aplicou uma 

Atividade Matemática contendo seis exercícios. A atividade em questão é validada 

para crianças do Ensino Fundamental I (SEABRA et al., 2009), e apresenta crivo do 

aplicador e manual  para a correção da prova, elementos que foram utilizados pelo 

autor.  

Após análise qualitativa e quantitativa dos dados, Fonteles (2012) concluiu 

que a competência dos alunos com TEA pôde ser comparada em muitos aspectos 

aos alunos não pertencentes a esse público e que estavam matriculados no mesmo 

ciclo em escola regular. Destacou que a diferença de idade, no caso desse estudo, 

poderia ser um indicativo de que alunos com TEA possuem um potencial de 

aprendizado em período mais tardio. Diferenças e semelhanças entre os grupos 

foram perceptíveis; por exemplo, constatou-se que determinadas atividades foram 

consideradas fáceis ou difíceis por ambos os grupos. Nosso estudo não caminhou 

na perspectiva do trabalho em questão, principalmente pelo fato de que em nossa 

proposta não temos a pretensão de fazer comparações ou classificar níveis de 

aprendizagem de alunos autistas e não autistas. 

Praça (2011) fez uma pesquisa com o objetivo de investigar a forma como 

ocorria a inclusão de alunos especiais em salas de aulas de ensino regular. A 
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pesquisa foi realizada com um aluno com autismo de 17 anos, matriculado no 7°ano 

do ensino fundamental, em uma sala de aula regular, de uma escola municipal, na 

cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, na qual a pesquisadora é professora de 

Matemática. O desenvolvimento da pesquisa contou com uma minuciosa análise do 

ambiente escolar em questão e o levantamento dos elementos necessários para que 

ocorresse a inclusão na forma como a lei garante, a fim de buscar conhecer melhor 

as habilidades matemáticas desse aluno, por meio de jogos matemáticos elaborados 

pela autora.  

Os dados foram coletados por pesquisas semiestruturadas, ou seja, com a 

utilização de um roteiro, escritas e filmadas, com a participação de familiares, 

profissionais da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), do 

professor de Educação Artística, do professor de Educação Física e de todos os 

colegas que estudavam na mesma classe do garoto. A observação participante da 

autora foi justificada por meio da citação dos autores Flick (2009) e Yin (2001), que 

afirmam ser esta uma maneira mais real e efetiva de observar o que realmente 

acontece na pesquisa. A atividade consistiu na aplicação de dez jogos matemáticos 

confeccionados por Praça (2011), que tinham por objetivo ensinar o garoto contar de 

zero a dez. 

Praça (2011) descreveu as respostas obtidas na aplicação das entrevistas, as 

observações e as dificuldades encontradas durante a aplicação dos jogos ao aluno 

com autismo, mencionando as estereotipias características de pessoas que 

possuem o TEA, tais como agitação e ecolalia. A autora ressaltou a falta de 

trabalhos para auxiliarem profissionais que atuam na área e concluiu que a inclusão 

do aluno com autismo nessa escola não trouxe o progresso esperado para o 

aprendiz em questão, ação esta que poderia ser revertida caso houvesse maior 

comprometimento por parte do sistema escolar, dos professores e dos alunos com a 

inclusão. E, por falta de dados, afirmou ter encontrado muita dificuldade para 

descrever a aprendizagem matemática e por isso não o fez. A autora finaliza o 

estudo apontando vários problemas na estrutura escolar que dificultam o processo 

de inclusão. 

Viana (2014) desenvolveu uma pesquisa com um grupo de seis estudantes 

com idades entre seis e oito anos, com TEA, matriculados em escola regular do 

Ensino Fundamental e que participam do Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), oferecido na Sala de Apoio e Acompanhamento à Inclusão (SAAI), durante o 



36 

ano letivo de 2014, na rede municipal da cidade de São Paulo, na qual o 

pesquisador é professor responsável. O objetivo de seu estudo foi descrever as 

práticas de atividades Matemáticas, observadas nos atendimentos, e abordar 

qualitativamente uma compreensão da relação entre os atos característicos de 

pessoas com TEA e a atividade matemática em questão. A pesquisa estava em 

andamento, portanto não temos mais informações a respeito. 

O artigo de Moreira (2014) - Resolvendo Problemas com Alunos com 

Transtornos Globais do Desenvolvimento: Desafios e Conquistas - mostra os 

resultados positivos conquistados em aulas de Matemática, ministradas para dois 

alunos de 14 e 15 anos de idade, pertencentes ao público alvo da educação especial 

com TEA, no texto denominados alunos com Necessidades Educativas Especiais 

(NEE), matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental, no turno da manhã e que, à 

tarde, frequentavam uma sala de recursos para alunos com NEE.  

O autor relata que os alunos levaram um desafio proposto pelo professor de 

Matemática da sala de aula regular, do turno matutino, para ser realizado na sala de 

recursos. Na atividade, eles tinham que resolver um problema para toda a turma, 

envolvendo o volume de uma “caixa” e descrever formas diferentes de representar o 

volume de um recipiente, tipo Tetra Pack. A ação inicial era motivá-los e ajudá-los na 

resolução do problema, uma vez que os alunos geralmente demonstravam 

desinteresse durante as sessões realizadas na sala de recurso. Ao partir para as 

situações cotidianas, o autor percebeu que ambos os alunos mostraram-se 

interessados e participativos. Foram três dias para construir diversas caixas de 

papelão, comparar medidas, realizar os cálculos e encontrar um paralelepípedo com 

volume aproximado ao volume da caixa original. A ideia central era revelar que 

atividades e aulas de Matemática para alunos com dificuldades de aprendizagem ou 

com NEE poderiam ser divertidas, criativas e proveitosas. Segundo Moreira (2014), 

a aprendizagem não está desvinculada das ações dos fatores sociais que a 

produzem e reproduzem em seus universos socioculturais. Também seguimos 

nessa perspectiva em nosso estudo.  

Gomes (2007) descreveu o ensino de habilidades de adição e subtração para 

uma adolescente de doze anos, pertencente ao público do TEA, que frequentava 

uma escola privada da rede regular e estava no sexto ano do Ensino Fundamental. 

A menina estava matriculada na escola desde as séries iniciais e, apesar de estar 

inserida na rotina da escola e de relacionar-se diariamente com pares de sua idade, 
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não acompanhava os conteúdos acadêmicos de sua turma. Na matemática, 

enquanto a turma estudava conteúdos de multiplicação, divisão, potenciação e raiz 

quadrada, a menina não havia aprendido a resolver operações de adição, subtração, 

e passava as aulas copiando o conteúdo trabalhado nas disciplinas. 

As sessões de ensino foram realizadas em consultório de psicologia, 

semanalmente, com duração de aproximadamente cinquenta minutos de intervenção 

com a participante e dez minutos de orientação com a acompanhante doméstica que 

tinha a função de desenvolver com a menina, em casa, atividades pedagógicas da 

escola e treinos das atividades trabalhadas no consultório. As operações foram 

apresentadas uma por vez, em uma folha de papel, sendo solicitado à menina que 

resolvesse as tarefas e nenhuma ajuda foi oferecida à participante. O ensino ocorreu 

passo a passo, partindo-se de habilidades mais simples para as mais complexas, de 

acordo com o desempenho da aprendiz.  

Os dados sugerem que as adaptações feitas e a sequência escolhida para o 

ensino favoreceram a aprendizagem e permitiram que ela estivesse mais próxima de 

acompanhar aos conteúdos matemáticos apresentados em sala de aula. 

Consideramos importante apresentar o estudo de Gomes (2007), pois em nosso 

estudo, tínhamos como um dos objetivos a intenção de levar o aprendiz a 

acompanhar as aulas de Matemática, e a primeira ação foi considerar todas as 

peculiaridades do TEA. A seguir, discorreremos sobre o referencial teórico de nosso 

estudo, que foi embasado na perspectiva de Vygotsky. 
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CAPÍTULO 2  

A PERSPECTIVA VYGOTSKYANA 

Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena  
Acreditar no sonho que se tem 

   Ou que seus planos nunca vão dar certo 
 Ou que você nunca vai ser alguém 

 

 (RUSSO; VENTURINI, 1986, Mais uma vez) 
 
 

Em nossa pesquisa, adotamos a teoria de Vygotsky, principalmente porque 

esse autor deu ênfase nas qualidades únicas de nossa espécie e por ter atribuído, 

de maneira singular, ao ser humano uma dimensão que reuniu corpo e mente, ser 

biológico e ser social em diferentes contextos culturais e históricos. A visão de 

Vygotsky fundamentou-se nas dimensões históricas e culturais exclusivas da vida 

humana, tais como a capacidade de compartilhar e entender experiências com seres 

do mesmo grupo, a dependência necessária e prolongada de cuidados do adulto 

que a criança precisava, embora participasse efetivamente do próprio aprendizado 

nos contextos da família e da comunidade, ações ausentes nos sistemas 

organizacionais dos animais (VYGOTSKY, 1998a, p.177).  

Vygotsky apresentou em sua teoria duas linhas de desenvolvimento que 

seguiam juntas, não se sobrepondo nem se sucedendo, porém, inter-relacionando-

se em constantes transformações, as quais ele denominou natural e cultural. A 

primeira chamou de processos psicológicos inferiores, responsáveis pela 

memorização e pelas atividades senso-perceptuais; e a outra ele afirmou que é a 

responsável pelos processos psicológicos superiores, conexa ao pensamento-

linguagem (HAZIN; MEIRA, 2004). 

 

2.1 O desenvolvimento e a aprendizagem 

 

Vygotsky, em sua teoria, não definiu o desenvolvimento humano, ele o 

apresentou como um processo de desenvolvimento interligado ao aprendizado, no 

qual o meio sociocultural era o facilitador. Segundo Oliveira (2009), os processos de 

aprendizado estavam relacionados com a cultura de cada pessoa, seus contatos 

interpessoais, a forma de buscar informações, o despertar das habilidades, e estes, 
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por sua vez, estimulavam o desenvolvimento interno da pessoa, sempre agregando 

a interação social e o ambiente cultural. O aprendizado é que fomentava dentro de 

cada ser o desenvolvimento, de acordo com o que as situações, do meio cultural no 

qual estava inserido, lhe propiciavam. 

O desenvolvimento, nesse contexto, era um processo organizado no interior da 

cultura e de diferentes grupos sociais. A linguagem tinha papel fundamental para 

cada indivíduo ativo e em todas as ações envolvidas. A escola, além do ambiente da 

sala de aula, pode ser esfera especial para a comunicação, a ação, a interpretação e 

a troca de conhecimentos (HAZIN; MEIRA, 2004). 

Vygotsky denominava primitiva, a criança que não havia se desenvolvido 

culturalmente. O desenvolvimento das funções psicológicas superiores só seria 

possível se seguisse por meios culturais externos, tais como a fala e a escrita, ou se 

por meio do desenvolvimento cultural, caminhasse pelo aperfeiçoamento das 

funções psicológicas internas, tais como o pensamento abstrato e a memória lógica 

(VEER; VALSINER,  1997). 

Segundo Vygotsky (1997), o desenvolvimento não poderia ser entendido como 

uma simples função determinada pela junção de informações hereditárias e 

ambientais e, sim, como um processo ininterrupto. Em suas investigações, o autor 

destacou a importância das relações socioculturais tanto para crianças normais 

quanto anormais10, sempre com visão otimista de que ambas apresentavam o 

mesmo potencial para o desenvolvimento. A influência da educação, durante o 

processo de desenvolvimento das crianças anormais, deveria ser particular e 

peculiar em cada caso, auxiliando a promover mecanismos que permitissem a 

superação do defeito11. 

A definição exata de aprendizagem, ideias de como os indivíduos aprendem e 

as melhores formas de ensinar são temas discutidos em diferentes correntes 

teóricas da pedagogia, da psicologia e da filosofia. A psicologia avançou 

teoricamente acerca do desenvolvimento humano, porém, utilizar tais conceitos na 

prática da educação não restrita à escola estabelece-se por inúmeros caminhos. 

Grandes teóricos e pensadores contribuíram na perspectiva da aprendizagem, no 

entanto, Vygotsky, em sua teoria, destacou a cultura e a história no processo da 

aprendizagem (HAZIN; MEIRA, 2004). 

                                            
10

 Denominação usada por Vygotsky na época (VYGOTSKY, 1997). 
11

 Denominação usada por Vygotsky na época (VYGOTSKY, 1997). 
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Na visão de Vygotsky, aprendizagem e desenvolvimento seriam elementos 

diferentes, mas que deveriam ser juntamente analisados. Nessa perspectiva, o 

ensino só seria legítimo quando estimulasse o caminho do desenvolvimento. Nesse 

contexto, a linguagem e a percepção humana foram fundamentais. 

Em nosso estudo com o aprendiz, diante das peculiaridades do TEA 

mencionadas anteriormente, não poderíamos deixar de destacar esses aspectos 

relacionados à linguagem e à percepção humana dentro da teoria de Vygotsky. Esse 

será o tema que abordaremos a seguir. 

 

2.2 Linguagem e a percepção Humana 

 

Segundo Vygotsky, a criança percebia o mundo nas experiências sociais, através 

dos olhos e da fala. Nessa perspectiva, até nos estágios mais precoces do 

desenvolvimento, a linguagem estava relacionada com a percepção humana12. 

Vygotsky (1998a) definiu a percepção como sendo parte de um sistema dinâmico do 

comportamento que envolvia transformações referentes aos processos perceptivos, 

relacionando-os com as atividades intelectuais realizadas. 

O papel da linguagem na percepção é essencial, faz com que elementos 

distintos no campo visual sejam percebidos simultaneamente. A percepção visual é 

integral e a fala faz parte de um processo sequencial. Vygotsky (1998a), em seus 

estudos, mostrou que, mesmo nos estágios mais precoces do desenvolvimento, 

linguagem e percepção interligavam-se. Nessa visão, a criança, com o auxílio da 

fala, podia perceber mudanças na situação imediata, comparar com o passado, 

intervir no presente, direcionar dinamicamente a atenção; tais ações englobavam 

diversos campos perceptivos. 

Na visão de Vygotsky (1998b), era no significado da palavra que o 

pensamento e a fala se uniam no pensamento verbal e as respostas às questões 

sobre a relação entre o pensamento e a fala poderiam ser encontradas. Ele analisou 

a fala e o pensamento com raízes distintas que se cruzavam e seguiam juntas no ser 

humano, acompanhando o processo e a maneira pela qual o desenvolvimento 

intelectual da criança passava a usar a linguagem como instrumento lógico e de 

                                            
12

 Toda percepção humana consiste em percepções categorizadas ao invés de isoladas 
(VYGOTSKY, 1998a). 
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pensamento e explorava a maneira pela qual os conceitos científicos13 

transformavam e davam nova vertente aos conceitos espontâneos nas crianças. 

O ambiente escolar é quem fornece o acesso ao desenvolvimento da criança. 

Sendo assim, no próximo item, discorreremos sobre esta visão na perspectiva de 

Vygotsky, pois essa análise ajudará a fundamentar nosso estudo, na tentativa de 

incluir Caio na instituição de ensino na qual estava inserido. 

 

2.4 A educação escolar 

 

Segundo Veer e Valsiner  (1996), o interesse de Vygotsky pela educação foi 

despertado no período em que lecionou no Instituto Pedagógico Herzen, em 

Leningrado, época em que questionava as relações entre a aprendizagem no 

contexto da instrução escolar e do desenvolvimento cognitivo. Vygotsky abordou a 

pedagogia em sua teoria, por considerar que “é na instituição escolar que se 

constroem a maior parte dos instrumentos e a maior parte dos significados sociais” 

(FÁVERO, 2014, p.258). 

Vygotsky (1998a) afirmou que, durante o processo de educação escolar, a 

criança é capaz de estabelecer relações lógicas a partir de suas próprias 

generalizações e desenvolver a consciência para outras relações e generalizações. 

Vygotsky e Luria desenvolveram especificamente estudos investigativos sobre as 

consequências cognitivas do impacto da escolaridade e da transformação social 

acelerada. 

Vygotsky definiu o processo educacional como “processo de reformas 

biológicas de comportamento”. Segundo o autor, educar uma criança implicava 

necessariamente em direcionar o limite da liberdade de ação, às vezes no interesse 

próprio e outras no interesse coletivo e não deixar que o desenvolvimento desse 

indivíduo fosse prejudicado por conta de ações prejudiciais do meio onde convivia. 

Nesse processo, pais e educadores apresentavam o papel de direcionar 

sensatamente o desenvolvimento mental ao construir parte do ambiente de 

desenvolvimento (VEER; VALSINER, 1997).  

                                            
13

 Origina-se nos processos de ensino, por meio de atividades estruturadas, com a participação dos 
professores, atribuindo ao estudante abstrações mais formais e conceitos mais definidos do que os 
construídos espontaneamente (VEER; VALSINER, 1996). 
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Segundo Veer e Valsiner (1997), Vygotsky, no livro Psicologia pedagógica, 

afirmou que a vida humana era um trabalho criativo e contínuo, que transformava as 

pessoas em diferentes níveis de compreensão e, nesse processo, o autor acreditava 

que os professores seriam os facilitadores para estimular a criança a ter práticas 

ativas e contínuas em relação à vida. Nesse contexto, o aprendizado escolar 

ajudava a criança a colocar em prática a percepção de maneira mais generalizada, 

colaborando essencialmente com a conscientização dos processos mentais que 

futuramente poderiam ser utilizados em outras áreas do pensamento (VYGOTSKY, 

1998b). 

Diante das considerações relatadas até aqui e do nosso estudo com um 

aprendiz com autismo, é fundamental ressaltar a visão de Vygotsky acerca do 

público alvo da educação especial. Esse será o tema tratado no item subsequente.  

  

2.5 Defectologia 

 

O termo “Defectologia14” era usado para definir a ciência que estudava 

crianças com vários tipos de problemas (defeitos) mentais e físicos, entre elas 

estavam as crianças consideradas não educáveis, as surdas e as cegas. 

Especialistas nas áreas de psicologia, pedagogia, psiquiatria infantil e medicina 

realizavam as devidas avaliações; a combinação dos diagnósticos determinava um 

prognóstico de recuperação (parcial) (VEER; VALSINER, 1996). 

O interesse de Vygotsky (1997) por problemas de Defectologia provavelmente 

surgiu durante seu trabalho como professor em Gomel, época em que especialistas 

que trabalhavam com “crianças defeituosas15” passaram a consultá-lo. Seus estudos 

tornaram-se evidentes em 1924, com sua primeira publicação nessa área. 

Ao estabelecer regularidades psicológicas entre as crianças que 

apresentavam ou não desvios de desenvolvimento, Vygotsky (1997) focou na 

peculiaridade da personalidade da criança anormal e demonstrou aspectos de 

relação e desenvolvimento da personalidade e consciência, que se desenvolviam 

em diferentes prazos, ritmos e qualidade. 

                                            
14

Termo usado por Vygotsky para denominar a ciência que estudava os processos de 
desenvolvimento em crianças pertencentes ao público alvo da educação especial (VEER; VALSINER, 
1996). 
15

 Denominação usada na época (VYGOTSKY, 1997). 
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Em seus primeiros escritos na área da Defectologia, o autor enfatizou a 

importância da educação social de crianças com qualquer tipo de necessidade 

especial e o potencial dessas crianças para um desenvolvimento normal. Na 

perspectiva do autor, as deficiências auditivas, cegueira, ou retardamento mental 

congênito afetavam primeiramente as relações sociais das crianças. “Portanto, na 

visão de Vygotsky, era o problema social resultante de uma deficiência física que 

deveria ser considerado como o problema principal” (VEER; VALSINER, 1996, p.75). 

Diante desses estudos, começaram a surgir, para Vygotsky, ideias de que 

essas crianças só teriam uma vida adequada se fossem educadas com alicerce na 

compensação dos problemas físicos, o que o levou a defender uma escola que 

integrasse essas crianças o melhor possível na sociedade, incentivando-as a 

tornarem-se trabalhadores socialmente valorizados. Nesse âmbito, a educação 

escolar seria facilitadora para introduzir o indivíduo em um grupo social, através de 

práticas que promovessem o desenvolvimento e o acesso a diferentes aspectos 

culturais (VEER; VALSINER, 1996). 

Vygotsky (1997) apresentou uma visão especial dos meninos de difícil 

educabilidade, com dificuldade de aprendizagem, conduta e interação social, na qual 

considerou a individualidade e a diversidade dos casos, sempre focando na 

educação. A proposta consistia em mudar a visão da época e renunciar a um estudo 

embasado nas manifestações de funções exteriores e singulares de uma anomalia16 

determinada.  

Os estudos relativos ao TEA, caso investigado nesta pesquisa foram 

publicados pela primeira vez em 1943, ou seja, após a morte de Vygotsky, razão 

pela qual, dentro da teoria de Vygotsky, nos concentraremos nos casos dos meninos 

dificilmente educáveis, pois representavam casos de crianças com as características 

apontadas em estudo do TEA. Vygotsky percebeu, em suas investigações, que a 

colaboração era um dos fatores centrais para o desenvolvimento cultural e destacou 

a coletividade como elemento de desenvolvimento das funções psíquicas superiores. 

O investigador deveria observar minuciosamente as características da pessoa 

e considerar a história como fonte principal, juntamente com as peculiaridades 

hereditárias, do ambiente, de gestação, nascimento, e outras; ou seja, era preciso 

determinar as particularidades e, a partir daí, traçar o processo de desenvolvimento 

                                            
16

 Termo utilizado na época (VYGOTSKY, 1997). 
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de acordo com a realidade encontrada, pois essas influências seriam de suma 

importância na história da personalidade e, consequentemente, na educação e no 

desenvolvimento (VYGOTSKY, 1997).  

Vygotsky (1997), afirmava que o começo da história do desenvolvimento de 

um ser estava no ato de investigar, formular com rigor o caminho a seguir, como 

também nos momentos singulares que o compuseram. Fica expressa a ideia de que 

o caminho deveria ser de dentro para fora, do que se possuía até o que se pretendia 

alcançar e jamais partir das peculiaridades do defeito em questão. A meta era 

determinar o nível de desenvolvimento da criança no momento em que se 

encontrava, considerando todos os conhecimentos que pudessem caracterizar o 

estado atual de desenvolvimento e o nível potencial de desenvolvimento. Nesse 

contexto, observamos as primeiras ideias do conceito que foi fundamental na 

compreensão da relação entre ensino e desenvolvimento, mais tarde denominado 

zona de desenvolvimento proximal.   

Na visão de Vygotsky (1997), o processo de desenvolvimento cultural das 

formas elementares e primitivas de conduta se converteria em atos e processos 

culturais mediados. Assim, os meninos dificilmente educáveis assimilariam o 

conteúdo da experiência cultural por meio de métodos, modos de conduta e 

pensamentos culturais, criados pela humanidade no curso do desenvolvimento 

histórico, tais como a linguagem, os símbolos aritméticos, a utilização de 

determinados signos como meio de usar tal operação psicológica.  

 

2.6 Mediação 

 

A relação do homem com o mundo não é uma relação direta, mas é, 

fundamentalmente, uma relação mediada (OLIVEIRA, 2009). Vygotsky (1997) 

enfatizou a necessidade de atividades práticas com objetos para os meninos 

dificilmente educáveis, com o objetivo de desenvolver práticas intelectuais e, 

consequentemente, as estruturas mais complexas do pensamento lógico.  

Em nossa pesquisa, foi necessário nos aprofundarmos na perspectiva de 

Vygotsky a respeito da mediação, na tentativa de ajudar o aprendiz a desenvolver 

práticas intelectuais e sociais. Diante do nosso contexto, dentro de uma instituição 

regular de ensino e do aprendiz pertencer ao público alvo da educação especial do 

TEA, fez-se indispensável o uso dessa teoria para nos direcionar.  
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O conceito de mediação, segundo Vygotsky, é a utilização de um elemento 

intermediário numa relação, trata-se de um processo ativo. Durante sua história, o 

homem armazena mais e mais dados, gerando, assim, mais elementos mediadores 

(FERNANDES, 2004). A mediação em termos genéricos, na perspectiva de 

Vygotsky, é o processo de intervenção de um elemento intermediário de uma 

relação, que deixa de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento 

(OLIVEIRA, 2009). 

Segundo Veer e Valsiner (1996), Vygotsky, pensou no olho e na fala como 

instrumentos de comunicação, ação recíproca social e de pensamento, que 

poderiam ser substituídos por outros instrumentos. Pensou nos seres humanos que 

não possuíam contato direto com o ambiente físico ou social e que necessariamente 

precisariam do auxílio de outros instrumentos, pessoas, para a realização de 

determinada ação.  

Na perspectiva de Vygotsky, a criança não tinha condições de percorrer 

sozinha o caminho do aprendizado; sendo assim, professor e demais companheiros 

seriam fundamentais no seu processo de desenvolvimento. Mesmo o autor dando 

destaque ao papel da intervenção no desenvolvimento, seu objetivo era trabalhar a 

importância do meio cultural e das relações sociais, que estão sempre em 

transformação no processo de desenvolvimento humano. Ele jamais teve a intenção 

de propor uma pedagogia autoritária (OLIVEIRA, 2009). 

 

2.7 Instrumentos e Signos 

 

Vygotsky considerou duas grandes categorias de mediadores – os 

instrumentos17 e os signos18 – cada um com modo próprio de orientar o 

comportamento humano, o primeiro orientado externamente e o segundo 

internamente. O uso de instrumentos e signos compartilham algumas propriedades 

importantes; os instrumentos são elementos externos voltados ao domínio da 

natureza e os signos, como são orientados internamente, dirigem a influência 

                                            
17

 “São elementos voltados principalmente à exteriorização da conduta, poder de operar sobre o 
mundo, são orientados externamente, função transformadora na realidade externa” (HAZIN; MEIRA, 
2004, p.49). 
18

 “Ferramentas que não atuam diretamente sobre o mundo objetivo, mas participam ou mesmo 
constituem uma atividade interna dirigida para a regulação do indivíduo sobre si mesmo e sobre os 
outros, possuindo a função de autoregulação e domínio subjetivo do mundo” (HAZIN; MEIRA, 2001, 
p.49). 
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psicológica para o próprio indivíduo e auxiliam nos processos psicológicos, ou seja, 

nas tarefas que exigem memória ou atenção. Nesse sentido, os signos são 

elementos de representação da realidade (Oliveira, 2002).  

As ações psicológicas superiores são mediadas juntamente por instrumentos 

e signos. Uma pessoa opera com esses dois elementos de maneira distinta nas 

diferentes fases de sua vida e os processos de mediação constroem-se e 

transformam-se ao longo do desenvolvimento, de maneira única em cada ser, 

constituindo o aprimoramento dessas funções psicológicas. O autor usa o termo 

função psicológica superior em referência à combinação dos instrumentos e dos 

signos nas atividades psicológicas. Ou seja, existe um desenvolvimento psicológico 

qualitativo quando pouco a pouco a criança passa a fazer uso dos instrumentos 

como signos (FÁVERO, 2014). 

Durante o desenvolvimento do ser humano, ocorrem mudanças qualitativas 

fundamentais no uso dos instrumentos e signos. A utilização de marcas externas 

transforma-se em processos internos de mediação (HAZIN; MEIRA, 2004). O 

indivíduo deixa de utilizar marcas externas e passa a usar signos internos e, sendo 

assim, as representações mentais substituem os objetos reais. Tais representações 

mentais da realidade exterior são, na verdade, os principais mediadores na relação 

do homem com o mundo, desvencilhando o homem da necessidade de interação 

concreta com os objetos de seu pensamento (OLIVEIRA, 2009).   

Segundo Oliveira (2009), dentro da perspectiva de Vygotsky, alguns 

elementos definidos como instrumentos e signos podem ser indicados como 

mediadores, tornando-se um meio de trabalhar na relação mediada e até grandes 

facilitadores na mediação, pois são elementos que podem ajudar na representação 

de uma situação e realizar uma conexão com as informações de modo mais 

eficiente. O uso de mediadores aumenta a capacidade de atenção e de memória e, 

sobretudo, permite maior controle voluntário do sujeito sobre sua atividade.  

Para Vygotsky (1998a), a internalização dos sistemas de signos produzidos 

culturalmente provocavam diferentes transformações no comportamento do 

indivíduo e geravam desenvolvimento diferente em cada ser e estabeleciam uma 

relação no desenvolvimento individual entre as formas iniciais e tardias do 

desenvolvimento. Instrumentos e signos foram considerados meios sociais culturais 

por terem sido desenvolvidos por pessoas que conviviam em um grupo comum na 

história, num processo de interação. Entre os instrumentos culturais, a fala foi 
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considerada o mais importante, nesse contexto, pois esta possibilitava a superação 

imediata de limites, a organização e a integração de aspectos comportamentais e o 

autocontrole (VEER; VALSINER,  1996).  

A fala foi importante em nosso estudo com Caio. Sendo assim, a seguir, 

abordaremos alguns fatores que consideramos fundamentais relacionados à 

mediação semiótica, dentro da perspectiva de Vygotsky. 

 

2.7.1 A Mediação Semiótica  

 

O conceito de mediação semiótica, desenvolvido por Vygotsky, enfatizou os 

aspectos simbólicos e discursivos de atividades diversas, ainda associando-as a 

aspectos sociointeracionais entre os indivíduos envolvidos numa situação problema. 

O autor atribuía um papel central aos instrumentos de natureza semiótica, dentro 

destes, se ocupou centralmente da fala como via principal para a análise das raízes 

genéticas do pensamento e da consciência (FERNANDES, 2004). 

A linguagem fornece os conceitos e as formas de organização do real que 

constituem a mediação entre o sujeito e o objeto de conhecimento. A compreensão 

das relações entre o pensamento e a linguagem é essencial para a compreensão do 

funcionamento psicológico do ser humano (VYGOTSKY, 1998a). 

O instrumento privilegiado de internalização das formas culturais de 

comportamento que envolve a reconstrução da atividade psicológica com base nas 

operações com signos é a linguagem.  Na medida em que o autor vê o aprendizado 

como um processo profundamente social, ele enfatiza o diálogo e as diversas 

funções da linguagem (verbal, gestual e escrita) na instrução e no desenvolvimento 

cognitivo mediado (VYGOTSKY, 1998a). 

Na atividade mediada, os conceitos e a linguagem que os infunde dão força e 

estratégia à atividade cognitiva e ao conhecimento, ou o desenvolvimento de 

conceitos é adquirido nas relações interpessoais, através da linguagem e da 

interação social (VYGOTSKY, 1998b). A linguagem é um meio de interação social, 

através do qual nos apropriamos dos sistemas simbólicos de representação, ou seja, 

do universo de significações que permite construirmos a interpretação do mundo 

percebido (FERNANDES, 2004). 

Fávero (2014) cita Vygotsky (1978) que defende explicitamente que os 

processos mentais elementares constituem base a partir da qual se dá o 



48 

desenvolvimento superior mediado semioticamente, e que o domínio dos signos 

modifica qualitativamente o funcionamento mental, o que significa dizer que a 

ontogênese é, de fato, governada pela organização dos sistemas de signos. Para 

Vygotsky (1998a), o momento de maior significado no curso do desenvolvimento 

intelectual, que dá origem às formas puramente humanas de inteligência prática e 

abstrata, acontece quando a fala e a atividade prática, então duas linhas 

completamente independentes de desenvolvimento, convergem. 

Ainda nesse contexto, Fávero (2014) cita Vygotsky e Luria que afirmaram que 

como resultado da história social a linguagem transformou-se em instrumento 

decisivo do conhecimento humano – processo de mediação semiótica - graças ao 

qual o homem pode superar os limites da experiência sensorial, individualizar as 

características dos fenômenos e formular generalizações e categorizações. A 

mediação semiótica baseia-se entre duas tendências opostas que se manifestam na 

organização e utilização na reflexão abstrata, descontextualizada e, de outra forma, 

ela pode ser usada de modo enraizado no contexto. 

As manifestações comportamentais que definem o TEA incluem déficits 

qualitativos na interação social e na comunicação, padrões de comportamento 

repetitivos e estereotipados e um repertório restrito de interesses e atividades. Esse 

fato pode comprometer o processo de desenvolvimento cognitivo das pessoas 

pertencentes ao público alvo da educação especial com autismo, como explicitado 

anteriormente, que seguem por caminhos que não coincidem necessariamente com 

o das pessoas não pertencentes ao público em questão.  

A visão de Vygotsky, apresentada neste capítulo, é o ponto de partida para o 

nosso estudo, ou seja: os indivíduos com TEA têm potencial para um 

desenvolvimento cognitivo, de acordo com suas peculiaridades, cabendo aos 

educadores buscar instrumentos adequados para que, por meio de intervenções e 

interações, esses sujeitos possam ter acesso ao conhecimento, percebam que são 

capazes de aprender e sintam-se pertencentes ao grupo social do qual fazem parte. 

A mediação semiótica, por meio dos instrumentos e signos, foi elemento 

fundamental para o nosso estudo com o aprendiz.  O objetivo geral da pesquisa é 

investigar intervenções pedagógicas que poderiam proporcionar o acesso a 

conhecimentos matemáticos de um aluno com TEA. Tais intervenções seriam 

utilizadas em sala de aula e nos atendimentos individuais.  
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Dentro dessa perspectiva, o desafio que enfrentamos foi investigar de que 

forma poderíamos, com a prática da mediação proposta por Vygotsky, permear a 

interação entre aluno, pesquisadora e objeto matemático, de modo a alcançar o 

objetivo descrito acima.  Para isso, selecionamos os conceitos Matemáticos que 

estavam sendo trabalhados em sala de aula no memento do estudo. No próximo 

capítulo, discorremos sobre a metodologia de estudo utilizada.  
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CAPÍTULO 3 

 TRAJETÓRIA DE ESTUDO 

 

Mudaram as estações 
E nada mudou 

Mas eu sei que alguma coisa aconteceu 
Tá tudo assim tão diferente 

 

(RENATO RUSSO – Por enquanto) 

 

Os procedimentos para a coleta de dados foram estruturados em três tópicos 

para um melhor entendimento. O primeiro deles apresenta o ambiente de estudo, o 

perfil do aprendiz e as especificidades educacionais que interferiram em sua história 

de vida. No tópico seguinte, descrevemos os procedimentos metodológicos 

adotados para a realização das atividades. Em seguida, apresentamos o tópico que 

envolve Produtos Notáveis e as análises das estratégias que foram utilizadas pelo 

aprendiz durante a coleta de dados.  

 

3.1 O caso Caio 

 

Para melhor entendimento de nosso estudo, é necessário primeiramente 

conhecer os elementos que o compuseram. Entre eles estão: o ambiente escolar, as 

considerações da professora e pesquisadora, juntamente com a história de vida do 

sujeito da pesquisa, aqui neste trabalho, denominado Caio. 

 

3.1.1 Ambientando o estudo 

 

A pesquisa foi realizada no Colégio Autêntico, uma instituição privada situada 

na região de Guarulhos, São Paulo, que possui um sistema de ensino apostilado. A 

pesquisadora leciona aulas de Matemática, no referido estabelecimento de ensino, 

para os alunos das séries finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio.  

O Colégio foi fundado no ano de 2007, possui área total de 4.000 m² 

distribuídos em salas de aula amplas, bibliotecas, laboratórios, ateliê, espaço de 

expressão corporal, quadras esportivas, cantina e parques. A proposta da escola é 
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focar, primordialmente, no desenvolvimento cognitivo e no espaço das relações 

entre ensino e aprendizado, respeitando a individualidade. A escola realiza 

matrículas desde o Berçário até o Ensino Médio. 

O nosso estudo foi realizado com um aluno que terá sua identidade 

preservada pelo uso do codinome Caio. Ele foi diagnosticado com autismo e à 

época da pesquisa, tinha 14 anos e encontrava-se matriculado no 9° ano do Ensino 

Fundamental. 

 

3.1.2 A visão da professora 

 

A escola recebeu o aprendiz no 8°ano do Ensino Fundamental. Todos os 

professores foram avisados, durante o planejamento no início do ano, que um aluno 

com autismo faria parte da turma naquele ano, sem mais informações. Naquela 

mesma hora, um misto de medo e curiosidade tomou conta de todo o corpo docente, 

todos pediam mais informações à coordenadora e ela não as tinha. 

Na primeira aula no 8°ano, a professora de Matemática19 já chegou ansiosa e 

procurando pelo aluno com autismo, porém ela só conseguiu descobrir quem era 

Caio após pedir para que cada um se apresentasse dizendo o nome. A primeira 

coisa que a professora conseguiu diagnosticar foi que Caio sabia ler e escrever 

perfeitamente. Com o passar do tempo, todos os professores foram percebendo que 

o comportamento do aluno era tranquilo, calado, ou seja, não dava trabalho em sala 

de aula, bastava que lhe fosse dada uma tarefa para ocupação na aula e ele ficava o 

tempo todo quieto, mesmo que não a executasse.  

Particularmente o aluno não gostava da professora, pois toda aula ela o tirava 

do seu canto e exigia que pelo menos que ele copiasse as tarefas na apostila. Ele 

enrolava, ela ficava em cima até ele terminar. Todos os professores preparavam 

atividades para o aluno com conteúdos básicos das séries iniciais do Ensino 

Fundamental e, na maioria das vezes, ele não as realizava. A seguir (Figura 1) 

apresentamos parte de uma avaliação realizada pelo aluno no quarto bimestre do 

8°ano.  

                                            
19

 A professora de matemática daquela turma era a autora deste texto que fará o relato sob a 
perspectiva da pesquisadora. 
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Figura 1 – Avaliação Contínua 

 
Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 

 
Durante aquele ano letivo, Caio passou quieto, sonolento, com alguns 

problemas de higiene pessoal (fato que fazia os colegas reclamarem muito aos 

professores). Ele manteve a apostila toda incompleta, realizando provas quase que 

simbólicas20, em período diferente dos colegas, para que o professor da disciplina o 

auxiliasse, fazendo a leitura e oferecendo explicações das questões contidas na 

avaliação. 

A professora de Matemática e os demais professores se preocuparam com a 

situação, afinal, o garoto ficava o tempo todo na aula, tinha apostila, material e não 

aprendia nada, porém ninguém sabia o que fazer, muito menos por onde começar. A 

professora encerrou o ano letivo em questão com o sentimento de dever não 

cumprido, juntamente com uma frustração profissional, pois em onze anos de 

magistério, sua trajetória fora em busca de inovações pedagógicas para o público 

alvo da educação especial, com o intuito de dinamizar as aulas de Matemática e 

sempre havia obtido respostas positivas, considerando o aproveitamento satisfatório 

dos alunos, mesmo com dificuldades e diferenças.  

                                            
20

 Conteúdo de séries iniciais do Ensino Fundamental. 
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Em busca de respostas e do aprimoramento acadêmico, no ano de 2014, a 

professora resolveu ingressar no Mestrado Acadêmico em Educação Matemática na 

área da Matemática Inclusiva. Assim, iniciou o estudo voltado às práticas 

Matemáticas para pessoas com TEA. Na época, o aluno Caio estava no 9°ano do 

Ensino Fundamental. 

A professora conversou com a coordenadora do Colégio a respeito da 

possibilidade de realizar sua pesquisa de Mestrado com Caio, por meio de 

atendimentos individuais, que aconteceriam semanalmente, no contra turno, ideia 

aprovada desde o início. Em seguida, foi realizado o pedido de autorização à 

diretora do Colégio (Apêndice A), que aceitou ceder o espaço, assinou a autorização 

para a realização da pesquisa e ofereceu auxílio para o que fosse necessário, até 

mesmo o agendamento de uma reunião da professora com a mãe do aprendiz para 

efetivação do pedido de participação na pesquisa e acerto dos trâmites legais do 

procedimento.  

A conversa com a mãe de Caio transcorreu de forma tranquila e positiva Nela 

obtivemos informações fundamentais para conhecermos melhor o aluno e toda a 

parte legal de assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice B) foi realizada.  

 

3.1.3 A família Salles 

 

As informações apresentadas a seguir foram obtidas por meio de uma 

entrevista com a mãe de Caio, para conhecer as particularidades do aprendiz. A 

mãe relatou que Caio é o filho do meio, o único menino e pertencente ao público 

alvo da educação especial, diagnosticado com autismo. A irmã mais velha tinha 

dezenove anos e fazia curso superior de fisioterapia e a mais nova, três anos e não 

frequentava a escola na época da pesquisa. A mãe não trabalhava fora e o pai 

trabalhava durante o dia, prestando serviço a uma empresa situada na região de 

Pinheiros, São Paulo, capital.  

Segundo a mãe do aprendiz, na gestação ocorreu tudo naturalmente. O parto 

foi uma cesariana sem complicações e Caio nasceu com tamanho e peso 

considerados normais, não chorava muito e começou a andar com um ano de idade. 

A mãe estranhava o fato de que Caio, com dois anos de idade, não falava mesmo as 

palavras consideradas básicas por ela, tais como mamãe e papai.  Ela e o esposo 
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começaram a suspeitar que o garoto fosse surdo e passaram a tratá-lo como tal, 

segundo a mãe, usando gestos para se comunicar. Aos dois anos e meio de idade 

os pais levaram Caio ao otorrino, submeteram-no ao exame de audiometria e o 

resultado constatou que a criança não possuía problema de audição. Os 

especialistas da área tentaram acalmar os pais, dizendo que cada criança 

apresentava características individuais.   

Aos três anos, os pais de Caio conseguiram uma consulta com um 

neurologista do Hospital das Clínicas. Lá, após consultas e exames, uma junta 

médica diagnosticou o garoto com autismo, hiperatividade e atraso na linguagem. 

Um laudo foi entregue ao casal contendo estas informações e um item no qual 

afirmava que a conduta era o tratamento clínico. A mãe diz lembrar-se muito bem 

daquele dia, e relata que o marido ficou um pouco decepcionado:  

 
[...] afinal, ninguém quer ver o seu filho assim, com problema, né? Eu 
levei assim, numa boa, sabe?  Mas ele é a paixão da casa, do pai 
dele. Com quatro anos começou a repetir coisas. Não falava meu 
pai, falava seu pai. Aí depois que começou com Ecolalia, essas 
coisas [...]. (TRECHO DA ENTREVISTA GRAVADA EM ÁUDIO COM 
A MÃE) 
 

O aprendiz frequentou especialistas em fonoaudiologia na Universidade São 

Paulo (USP) desde os três até treze anos de idade. Ele recebeu alta porque a mãe 

pediu, justificando que, mesmo que o garoto falasse rápido demais, com o passar do 

tempo ela não percebia mais progresso no tratamento.  

Em entrevista, a mãe declarou que o garoto foi submetido a exames na USP 

e destacou que não existem outros casos de pessoas com autismo na família, pois o 

problema do autismo não é genético. Quando Caio tinha doze anos de idade, a mãe 

engravidou. A princípio ele disse que iria mudar de casa, que não queria bebê, mas 

quando a irmã nasceu rapidamente ele se encantou e hoje ela é a paixão dele. Já 

com a irmã mais velha ele tem algumas “briguinhas”, devido a diferenças de gostos 

por programas de TV, mas também possuem bom relacionamento. 

 

3.1.4 A vida escolar 

 

Desde os cinco anos, Caio foi incluído em sala de aula regular, em colégios 

particulares, com alunos da mesma faixa etária. A partir do oitavo ano do Ensino 
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Fundamental, ele passou a estudar no Colégio Autêntico, no qual foi realizada a 

pesquisa. 

A coordenadora pedagógica da instituição anterior produziu um relatório 

comportamental e pedagógico do aluno, no qual afirmava que, após observação da 

orientadora educacional em relação ao comportamento o aluno era agitado, 

prestativo, sempre interferia nos assuntos alheios e apresentava dificuldades em 

aceitar críticas; quanto aos aspectos pedagógicos observados pelos professores, o 

aluno apresentava dificuldade em produções escritas, sendo que em avaliações 

orais o desempenho era melhor e dificilmente realizava as tarefas de casa. 

Segundo a mãe de Caio, o garoto sempre foi bem aceito e respeitado. Ela 

disse, entre lágrimas: 

 
[...] mas nunca um amiguinho veio em casa ou ele foi à casa de 
alguém. Não tem primos de mesma idade, meu marido tem um irmão 
sem filho, eu sou adotada, nasci no Maranhão, vim pra cá, tenho 
bom contato, mas não tem. O Caio tem amigos, mas não amigos, 
tipo assim, de ir em casa, até às vezes eu fico triste por isso. Ele me 
diz: mãe você sabe que eu sou carente? Ele sempre foi carente de 
amigos. Eu sempre achei o Caio inconveniente, mas fico triste 
porque ninguém chama ele pra brincar. A preocupação do meu 
marido é soltar o menino, que não vai ter a gente pra sempre 
(TRECHO DA ENTREVISTA GRAVADA EM ÁUDIO COM A MÃE). 
 

Na atual escola, antes da realização da pesquisa, Caio estudava de segunda 

à sexta, das 7h às 13h30. Acordava todas as manhãs facilmente e não saía de casa 

sem o café da manhã. A mãe era quem levava e buscava o aluno da escola, que fica 

localizada em frente ao condomínio que a família mora. Ele faltava, pelo menos, uma 

vez por semana e não apresentava comprometimento na realização das tarefas de 

classe e casa. Em determinados dias, ele estava muito participativo e bem disposto, 

em outros, muito sonolento e disperso. A mãe informou que o menino tomava o 

medicamento de nome ritalina21 e o neurologista que o examinava, uma vez ao mês, 

dobrou a dose há seis meses, sendo que antes o garoto ingeria metade de um 

comprimido de 10mg, e passou para um comprimido inteiro, todas as manhãs antes 

de sair.  

Ao chegar a casa, após assistir sete aulas de cinquenta minutos cada, ele 

almoçava. Segundo a mãe, Caio se alimentava bem, e ele preferia arroz, feijão, ovo 

e salsicha. Não comia carne, lanche, fruta, macarrão, não suportava batata frita e 

                                            
21

 Medicamento estimulante do sistema nervoso central (GARDENAL, 2013). 
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não gostava de beber água. Em casa, o garoto ficava no quarto o tempo todo, 

quieto, calado, geralmente no computador, celular ou TV, na maioria das vezes, 

entretido com jogos. 

Caio demostrava grande admiração e encantamento por ônibus e pela 

tecnologia. Fotografava todo ônibus que cruzasse o seu caminho. Lidava 

eximiamente com telefone celular e tudo que estivesse envolvido com a tecnologia. 

 

3.2 Procedimentos metodológicos 

 

A coleta de dados aconteceu por meio de diferentes instrumentos. Durante o 

ano letivo da realização do estudo, a pesquisadora adotou uma espécie de diário do 

aprendiz, no qual anotava as principais ocorrências, no decorrer de cada aula; 

realizou atendimentos semanais e individuais de cinquenta minutos de duração, no 

contraturno; entrevistou a mãe, atividade que foi gravada em vídeo; e realizou o 

arquivamento dos materiais produzidos pelo aprendiz para que pudesse realizar a 

análise dos dados da pesquisa. 

O ambiente escolar deve ser preparado para que o aluno com autismo possa 

participar efetivamente; para isso, o profissional deve preparar atividades que sejam 

previsíveis, pois o fator surpresa não é um agente colaborador para a pessoa com 

autismo. Como apontamos anteriormente, todas as informações e instruções devem 

ser comunicadas em um tom de voz suave e normal, deve-se evitar barulho e 

principalmente, incentivar e encorajar a participação (SMITH, 2008).  

Com o intuito de respeitar as peculiaridades de Caio, optamos por realizar 

atendimentos individuais no contraturno das aulas e na própria escola. Esse 

procedimento foi adotado considerando que a mudança de rotina ou qualquer 

aspecto diferente do comum não era bem aceito por Caio e também a falta de 

afinidade que o aprendiz possuía com a professora. Desse modo, uma de nossas 

preocupações foi deixar o ambiente escolar o mais próximo possível daquele que ele 

estava acostumado. 

Todas as atividades foram planejadas de acordo com os conteúdos que 

estavam sendo vistos em sala de aula e foram escolhidas e/ou elaboradas 

ferramentas materiais adequadas para cada situação. A pesquisadora já havia 

observado, durante as aulas regulares, que o período de atenção de Caio era muito 

curto, pois, na maioria das vezes, ele permanecia em seu mundo, principalmente 
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quando as atividades restringiam-se ao lápis e papel. Pela perspectiva de Vygotsky, 

esses materiais assumem o papel de instrumentos e signos que medeiam a relação 

com o conceito matemático, pois os Instrumentos e signos, nesse caso, podem 

ajudar na representação da situação proposta e na realização de uma conexão com 

as informações de modo mais eficiente (OLIVEIRA, 2009). 

Os procedimentos metodológicos de nosso estudo foram subdivididos em 

tópicos, de acordo com as ações desempenhadas nos encontros. Nos quadros 1 e 

2, apresentados a seguir, temos uma síntese do trabalho desenvolvido. Os quadros 

foram organizados considerando os conceitos matemáticos, o número de sessões 

que foram utilizadas para o desenvolvimento de cada um deles, os objetivos, as 

dificuldades e os avanços de Caio. As atividades foram planejadas com o objetivo de 

deixar o aluno apto a acompanhar os estudos de Produtos Notáveis e as Equações 

do 2°grau que seriam desenvolvidas em sua turma. 

  



58 

Quadro 1 – Produtos notáveis 
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Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 
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Quadro 2 – Equações do segundo grau 

Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 
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3.3 Produtos Notáveis 

 

Ao iniciarmos o trabalho com produtos notáveis, mesmo a professora já tendo 

ministrando aulas para o aprendiz desde a série anterior, ela ainda não sabia 

identificar qual conhecimento matemático o aluno possuía, principalmente devido a 

pouca interação com o aluno, uma das características fundamentais das pessoas 

com autismo. Sendo assim, nossas primeiras ações foram direcionadas para 

descobrir os conhecimentos matemáticos de Caio, para depois traçar estratégias 

possíveis para a concretização do objetivo maior, que era o aluno acompanhar e 

participar das aulas de Matemática, se envolver nas atividades escolares e realizar 

as tarefas sozinho. 

Nosso primeiro objetivo era levar Caio a acompanhar a turma no estudo dos 

produtos notáveis, conteúdo a ser desenvolvido com a turma. Porém, durante as 

aulas de Matemática, a professora primeiramente investiu na aproximação com o 

aprendiz e em observar e registrar resumidamente o que acontecia em cada aula em 

um diário (Figura 2). 

Figura 2 – Diário das Observações de sala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 
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A primeira constatação foi que o estudante não tinha conhecimento sobre 

Potências e Raízes, conceitos importantes para a realização de tarefas envolvendo 

Produtos Notáveis. Esse assunto fazia parte do conteúdo programático do 9°ano em 

caráter de revisão dos anos anteriores. No entanto, ao iniciarmos as atividades 

relacionadas a Potências, constatamos que o aluno não sabia tabuada e não tinha 

ideia de como calcular, quer manualmente ou usando uma calculadora. Sendo 

assim, planejamos o primeiro encontro, no contraturno, com atividades envolvendo 

as potências. 

 

3.3.1 O primeiro encontro e as Potências 

 

O primeiro encontro foi marcado pelo fator ansiedade, tanto para 

pesquisadora como para Caio, pois o aluno não queria sair da rotina para frequentar 

a escola no contraturno e muito menos para aula de Matemática, disciplina que o 

aprendiz não demonstrava interesse e apresentava dificuldade de concentração 

durante as aulas. 

A primeira proposta foi estruturada com o objetivo de Caio conseguir calcular 

sozinho alguma das potências propostas na apostila (Figura 3). Apostamos que a 

calculadora poderia ser um instrumento que auxiliaria o aluno no procedimento dos 

cálculos e pensamos em utilizar cubos de um centímetro de aresta, como unidade 

de área, apesar de ser uma figura de três dimensões, para que o aluno pudesse em 

um primeiro momento visualizar o que estava calculando, pois durante as 

observações nas aulas de Matemática, o aluno já havia demonstrado interesse em 

atividades que apresentavam aspectos de representação geométrica, que ele 

denominava “exercício com desenho”.  
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Figura 3 – Atividade da Apostila 

 

 

 

                       Fonte: Arquivo do material apostilado. 

Caio não tinha condições de resolver sozinho ou com o auxílio da professora, 

em sala da aula, as questões propostas na apostila, por diversos fatores, entre eles 

estão: o curto período da aula, o fato de não ter atenção individual, a dificuldade de 

concentração, a circunstância de ele não saber tabuada e, principalmente, por ele 

não acreditar que tinha potencial para realizar tal ação. Nesse contexto, acreditamos 

que poderíamos estruturar atividades inspiradas na perspectiva vygotskiana, nas 

quais professora e ferramentas materiais poderiam mediar o processo de 

aprendizagem, sempre tomando por pressuposto o potencial do aprendiz. 

A sessão começou com uma conversa informal a respeito das potências com 

expoente dois. A proposta inicial era explorar a representação geométrica dessas 
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potências. A pesquisadora pediu que Caio desenhasse um quadrado, e ele produziu 

um retângulo. Ao ser questionado se realmente a figura desenhada era um 

quadrado, o aluno desenhou uma nova figura, e desta vez um quadrado, e foi 

dizendo que “tudo era reto, então era tudo quadrado”. Ao ser questionado a respeito 

das diferenças entre as duas figuras geométricas, ele apontou para o quadrado e 

disse que era “tudo igual”.  

O nosso objetivo era fazer com que o aprendiz compreendesse as potências 

com expoente dois primeiramente, para depois introduzir potências de outros 

expoentes. A pesquisadora introduziu os cubos na atividade, deixando o aprendiz 

manusear as peças. Foi solicitado que o aluno representasse quadrados com as 

peças, mas ele não executou a tarefa, parou, soltou o lápis e ficou olhando nos 

olhos da pesquisadora sem dizer uma palavra, aliás, essa cena repetiu-se durante 

todo o nosso estudo, sempre que Caio não conseguia mais seguir sozinho na 

realização de uma tarefa. A pesquisadora passou a interagir com ele e montou 

quadrados de lado 1cm e 2cm, enquanto o aluno a observava atentamente. Em 

seguida, ela solicitou que Caio montasse quadrados com lados de 3cm, 4cm e 5cm, 

respectivamente, conforme mostra a Figura 4, apresentada a seguir. Na tarefa 

seguinte, o aluno contou o número de peças contidas em cada quadrado e anotou 

abaixo de cada figura. 

Figura 4 – Quadrados formados com os cubos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 

 

Caio ouviu a explicação da pesquisadora para o cálculo de Potências 

elevadas a expoente dois. Por exemplo, um ao quadrado é um vezes um, e 



64 

geometricamente formado por um quadrado de lado um; dois ao quadrado, é dois 

vezes dois e geometricamente formado por um quadrado de lado dois.  

Durante as explicações, foi possível perceber que o aluno identificava a 

notação utilizada para potência – xn (xis elevado a ene) e lia em voz alta cada uma 

das situações que foram propostas, dizendo que já havia aprendido em sala e pôde 

ler, por exemplo, “dois elevado à terceira potência - 2³, três elevado à quinta 

potência – 35, cinco elevado à quarta potência – 54”. A pesquisadora questionou Caio 

sobre o que viria a ser potência e ele disse que não sabia o significado e nem a 

forma de calcular. 

No planejamento da atividade, pensamos na calculadora como instrumento 

que nos auxiliaria na resolução das potências, pois, como já mencionado 

anteriormente, o aprendiz havia demonstrado não saber calcular o produto entre 

dois números. Seguindo nesse contexto, falamos sobre as teclas da calculadora 

relacionadas aos sinais de mais (+), menos (-), vezes (.) e dividir (/). A pesquisadora 

solicitou que Caio resolvesse as seguintes operações: 10+5, 10 - 5, 10/5, 10x5. Ele 

utilizou cada tecla da calculadora que lhe foi apresentada, porém sua preocupação 

era o fato de que na escola não era permitido o uso da calculadora, mas a 

pesquisadora o tranquilizou dizendo que seria uma exceção, pois esta habilidade 

com a calculadora não poderia ser simplesmente descartada e, sim, aproveitada 

para ser utilizada nas situações que ele julgasse necessárias. 

O próximo passo consistiu em utilizar a calculadora para verificar o valor das 

potências determinadas com os cubos. O exercício pedia que calculasse o valor de 

2², a pesquisadora solicitou que Caio digitasse o valor na calculadora, e o aluno 

colocou 2.2 (dois vezes dois) e foi dizendo que era quatro. O aprendiz realizou o 

mesmo procedimento para o número três, quatro e cinco (Figura 5). 
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Figura 5 – Cálculo de potências com o material e a calculadora 

                                      Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 

A pesquisadora pediu que Caio observasse o que havia em comum entre o 

valor encontrado na calculadora e o que ele havia anteriormente anotado em relação 

ao total de cubos que formava cada quadrado (Figura 4). Quando o aprendiz 

percebeu que o resultado da calculadora e das figuras era o mesmo, entusiasmou-

se e disse que só confiava na calculadora, e que se era mais fácil, não havia 

necessidade de querer aprender de outra maneira, rejeitando o uso do material e 

seguiu realizando as anotações no papel e utilizando a calculadora para obter o 

resultado, conforme Figura 6: 

 
Figura 6 – Cálculo de potências com o uso da calculadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 
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Os objetivos da atividade desse tópico eram apresentar ao aprendiz o 

conceito matemático denominado Potência e os procedimentos para que o aluno 

conseguisse calculá-las nos exercícios propostos na apostila. Nesse processo, o uso 

do recurso tecnológico (a calculadora), juntamente com os cubos e com a 

intervenção da pesquisadora, serviu como instrumento de mediação e foi 

fundamental para que o aprendiz realizasse as atividades. 

A sessão foi planejada de acordo com as peculiaridades do aprendiz. 

Pensando nisso, preparamos o ambiente adequadamente e todas as etapas do 

atendimento foram explicadas antecipadamente ao aluno. Apostamos, dentro da 

perspectiva de Vygotsky (1997), no processo ativo da mediação entre o aprendiz, os 

materiais e a pesquisadora, conforme mencionado no segundo capítulo, deste 

trabalho, com o objetivo de desenvolver práticas matemáticas e, consequentemente, 

instrumentá-lo para que ele realize as tarefas de modo independente. 

Para aproveitar a euforia do aluno, finalizamos a sessão dizendo que o 

educando poderia usar a calculadora para fazer os cálculos nas atividades em sala 

de aula. Caio apresentou entusiasmo, principalmente por ser apaixonado por 

tecnologia. 

No início do estudo com potências, a pesquisadora apresentou a Caio as 

potências e os exemplos, nos quais ela representava primeiramente a potência em 

forma de multiplicação, para depois escrever o resultado. Por exemplo, para calcular 

25 = 2.2.2.2.2 = 32. A princípio ele anotava o procedimento realizado em cada 

situação, conforme mostra a Figura 7:  

Figura 7 - Anotações iniciais de Caio para o cálculo de potências 

  Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 
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Depois, Caio abandou por conta própria o passo a passo e preferiu anotar 

somente o resultado obtido em cada caso, como pode ser observado na Figura 8. 

 

Figura 8 – Anotações de Caio para o para o cálculo de Potências 

      Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 

 

O aprendiz, a princípio, realizava os procedimentos de forma idêntica a 

apresentada pela pesquisadora. Ao analisarmos essa ação de Caio ao imitar e 

posteriormente adotar uma maneira diferente para resolver as potências, assim 

como afirmava Vygotsky, foi possível percebemos que o ato de imitar não é um ato 

mecânico, ao contrário, esta é uma ação de grande valia para o desenvolvimento do 

indivíduo. Nessa linha de raciocínio, Oliveira (2009) afirma que se trata da 

reconstrução individual a partir de observações, uma cópia com algo novo, com a 

utilização de recursos próprios, individuais e legítimos para promover o próprio 

desenvolvimento.  

Na sala de aula, a professora observou que, com o auxílio da calculadora, o 

aluno conseguiu realizar alguns dos exercícios propostos na apostila. Porém, 

conforme mencionado anteriormente, o material de estudo é apostilado e, sendo 

assim, as aulas da semana seguinte tratariam do conceito matemático raízes; então, 

nossas ações para o próximo atendimento individual foram traçadas pensando nas 

potências e nas raízes.  
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3.3.2 Caio com as Raízes e as Potências 

A segunda e a terceira sessões trataram do conceito Raiz, juntamente com 

Potência, pois seriam essenciais para o desenvolvimento das atividades que seriam 

propostas em sala de aula (Figura 9). 

 

Figura 9 – Exercícios da apostila envolvendo Raízes  

 
           Fonte: Arquivo do material apostilado. 

 

A professora averiguou, durante as aulas em classe, que Caio não sabia 

realizar cálculos para extração da raiz quadrada com o auxílio da calculadora. O 

ritmo do trabalho com o material apostilado em sala de aula é muito rápido, fato que, 

a princípio, fez com que os encontros semanais não acompanhassem as atividades 

de sala de aula. Havíamos acabado de ver Potências, enquanto que na sala de aula 

ele já deveria estar simplificando Radicais.  

Na tentativa de evitar que o aluno novamente se sentisse excluído e pelo fato 

de que ele já sabia lidar com a calculadora, planejamos que o atendimento seria 

voltado ao cálculo das raízes com o auxílio da calculadora como instrumento 

mediador, para que ele pudesse resolver as atividades propostas na apostila (Figura 

10). A atividade foi totalmente modificada do que havia sido pensado na proposta 

inicial, mas foi muito importante para o aluno se sentir capaz e envolvido na 

atividade realizada em sala de aula. 
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 Figura 10 – Exercícios propostos na apostila 

 
Fonte: Arquivo do material apostilado. 

O uso da calculadora fez com que Caio realizasse as operações de forma 

segura. A pesquisadora apresentou a tecla da raiz quadrada (   para o aluno na 

calculadora e, em seguida, propôs, como exemplos, que ele executasse a raiz 

quadrada de nove, raiz quadrada de vinte e cinco e outras raízes com resultados 

pertencentes ao conjunto dos Números Naturais. Vale ressaltar que o aprendiz 

entendeu o procedimento que ele deveria realizar para calcular as raízes, ação que 

só foi possível utilizando a calculadora como instrumento (Figura 11).  

 

Figura 11 – Realizando atividade na apostila com o auxílio da calculadora 

 
Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 
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Na sequência a proposta pelo material apostilado, a resolução de expressões 

numéricas envolvendo raízes (Figura 12) era o próximo conteúdo a ser trabalhado. A 

pesquisadora explicou ao aprendiz que a resolução dos exercícios propostos na 

apostila deveria seguir uma ordem, ou seja, primeiramente extraindo as raízes, para 

depois resolver as operações de subtração ou soma em cada caso. 

 

Figura 12 – Anotações de Caio 

 
Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 
 

O aluno encontrou dificuldade para executar os cálculos propostos na 

apostila, devido à necessidade de respeitar a ordem de resolução e, para tal ação, 

contou fundamentalmente com o auxílio da pesquisadora. Todos os exercícios foram 

lidos e explicados. Caio prestou atenção nas explicações, conseguiu realizar todos 

os exercícios. A cada cálculo realizado, ele mostrava o resultado para a 

pesquisadora e aguardava confirmação antes de anotar na apostila e seguir com o 

próximo passo. Por exemplo, para calcular a expressão    +    +   , o 

procedimento foi realizado da seguinte maneira: 

 
Pesquisadora: Quanto é raiz quadrada de dois? 
Caio: Um vírgula quatro. 
Pesquisadora: Isso! Anota aí! E agora? 
Caio: Mais 
Pesquisadora: Isso, mais o quê? 
Caio: Raiz de dois. 
Pesquisadora: Que é quanto? 
Caio: Um vírgula quatro. Um vírgula quatro de novo. 
Pesquisadora: Agora você vai calcular quanto que dá esse valor 
total. Que conta que você vai colocar na calculadora? 
Caio: Um vírgula quatro, mais um vírgula quatro, mais um vírgula 
quatro. 
Pesquisadora: Isso! Que deu quanto? Nesse momento, Caio 
mostrou na calculadora o resultado para a pesquisadora (Figura 13). 
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Figura 13 – Caio confirmando com a pesquisadora o resultado dos cálculos 
realizados 

 
Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 

 

A sessão seguiu tranquilamente e a ansiedade deu espaço à comunicação 

entre pesquisadora e aprendiz. Na sala de aula, a professora autorizou Caio a 

utilizar calculadora, ele imediatamente pegou e usou escondido, pois não queria que 

os amigos o vissem usando o instrumento. Caio deixou a calculadora escondida e 

começou a responder os exercícios propostos na apostila (Figura 14), ação 

totalmente nova por parte do aprendiz em sala de aula, pois antes ele apenas 

copiava da lousa quando tinha disposição.  

Ao conseguir realizar sozinho o primeiro exercício em sala, ele chamou a 

professora para perguntar se estava correto e, após escutar a resposta afirmativa, 

ele vibrou e disse que “nunca pensou que um dia iria resolver algum negócio da 

apostila” e continuou resolvendo cada exercício com semblante feliz, e sempre que 

uma dúvida o impedia de seguir, ele acompanhava com o olhar cada passo da 

professora pela sala e a aguardava, calado e pensativo em seu lugar. Acreditamos 

que a opção de mudar as propostas das atividades e a introdução do instrumento 

mediador – calculadora – juntamente com o auxílio da pesquisadora para a 

realização das atividades, foram ações que permitiram que Caio se sentisse capaz, 

envolvido e incluído nas atividades da sala de aula. 
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Figura 14 – Exercícios propostos  

 
       Fonte: Arquivo do material apostilado. 

 

Consideramos que os procedimentos adotados, durante esses dois tópicos, 

ajudaram Caio a desenvolver novos hábitos nas aulas de Matemática, tais como 

acompanhar as aulas, tentar realizar os exercícios propostos pela professora e pedir 

ajuda para resolvê-los. Tais ações, antes de iniciarmos os atendimentos, não faziam 

parte das atitudes do aprendiz em sala de aula. 

Um dos objetivos de nosso estudo era que Caio acompanhasse as aulas de 

Matemática, juntamente com seus pares. Sendo assim, os atendimentos individuais 

sempre foram planejados pensando em trabalhar, antes da aula, o conceito 

matemático que seria explicado pela professora. Seguindo nessa linha, o próximo 

conceito matemático a ser estudado seriam os Produtos Notáveis. 

 

3.3.3 Caio e os Produtos Notáveis  

 

Observamos que Caio apresentou grande habilidade em executar cálculos 

com o auxílio da calculadora, instrumento de confiança do aprendiz, mas 

pretendíamos envolver o aluno em atividades que despertassem o interesse, o 

raciocínio e, consequentemente, o desenvolvimento cognitivo. Diante dessas 

considerações, planejamos o estudo de Produtos Notáveis com o auxilio do Material 

Produtos Notáveis (Figura 15), confeccionado por Lúcia Virgínia Mamcasz 
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Viginheski, produto final do seu trabalho de Mestrado Profissionalizante que explora 

a representação geométrica desse construto. 

Um aspecto que nos influenciou muito na escolha da ferramenta foi o fato de 

esta deveria ser um material geométrico. Isso porque, a partir das observações feitas 

pela professora em sala de aula, o aprendiz havia apresentado habilidade em 

realizar atividades que envolviam geometria. 

 
Figura 15 – Material Produtos Notáveis 

Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 
 

O tópico em questão contou com quatro sessões individuais e observações 

realizadas pela professora nas aulas de Matemática, que trataram do conceito 

matemático Produtos Notáveis. O primeiro contato com o material ocorreu com o 

objetivo de o aluno montar quadrados com as 4 peças (um quadrado maior, um 

menor e dois retângulos idênticos – Figura 16) e se familiarizar com o material. 

 
Figura 16 – Peças do Material que formam um quadrado

 
Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 
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A conversa com o estudante iniciou pelas características necessárias para 

que uma figura seja considerada um quadrado, assunto que havia sido explorado na 

primeira sessão. A pesquisadora pediu que Caio desenhasse um quadrado e em 

seguida descrevesse com palavras as características da figura. Ele desenhou, mas 

não disse nada. Aliás, nesse atendimento individual, o aprendiz estava disperso, 

mesmo a pesquisadora revelando antecipadamente a introdução do novo material. 

O próximo passo consistiu em o aluno localizar dentre as peças do material, 

apresentado na figura 16, quais eram quadrados. A pesquisadora precisou relembrar 

as características do quadrado, enquanto Caio a olhava com olhar perdido e 

sonolento sem interagir com ela. 

O aluno desenhou as peças do material no caderno. A pesquisadora propôs a 

resolução do exercício que constava na apostila – (x + 1)², em seguida nomeou a 

medida do lado do quadrado maior pela letra x e a medida do lado do quadrado 

menor pelo número 1, e, consequentemente, os dois retângulos apresentavam 

dimensões 1 e x (Figura 17).  

 

Figura 17 – Resolução de Caio 

 
Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 

 

Como explicamos anteriormente, Caio estava cansado e disperso, razão pela 

qual não conseguimos atingir o objetivo da sessão em questão. Acreditamos que, 

devido às peculiaridades da pessoa com autismo, o material diferente e o conceito 

matemático desconhecido podem ter causado desconforto ao aprendiz que não 

parou de olhar para o relógio, o que fez com que o atendimento se encerrasse antes 

do previsto. Mesmo assim, o aluno se encantou com o material colorido, feito em 

madeira, com diferentes texturas e fácil de manusear e pediu para a professora levá-

lo para mostrar aos colegas de sala, durante a aula de Matemática. 

Na aula seguinte, a professora levou o material para a turma toda conhecer e 

em seguida propôs a resolução de exercícios da apostila (Figura 18)  
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Figura 18 – Exercícios da apostila 

 

 
Fonte: Arquivo do grupo do material apostilado. 

 

Caio participou da aula com entusiasmo, demonstrou conhecimento do 

assunto, respondendo as questões propostas pela professora durante a explicação 

para a turma toda, chegando até a interromper a explicação da professora para se 

pronunciar. Mesmo que o comentário não fizesse muito sentido naquele momento, 

essa ação causou olhar de espanto em alguns colegas e de admiração em outros, já 

que ele nunca participava das aulas.  

A partir desse episódio, o aluno começou a acompanhar e participar das aulas 

de Matemática, fazendo, de acordo com seu ritmo, as tarefas da apostila propostas. 

Pegava a calculadora sem esconder dos colegas e realizava as operações 

necessárias. As sessões começaram a fazer parte da sua rotina e ele mesmo já 

confirmava os encontros toda quarta-feira pela manhã, pois as sessões ocorriam no 

mesmo dia à tarde.  

Nos três encontros individuais seguintes, foram trabalhados Produtos notáveis 

com o material (Figura 16), mesmo conceito que estava sendo trabalhado em sala 
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de aula. Caio os realizava com o material, pois conseguia visualizar melhor cada 

situação proposta nos exercícios.  

O primeiro exemplo trabalhado com Caio foi (m + 7)² (Figura 19); 

primeiramente o fizemos utilizando a propriedade distributiva, modo trabalhado em 

sala de aula, em seguida com o material, denominando a medida do lado do 

quadrado maior, m, a do quadrado menor, 7 e os retângulos com dimensões m e 7. 

O próximo passo constituiu na montagem de um quadrado contendo as quatro 

peças. Para isso, a pesquisadora pediu que Caio desenhasse o quadrado em seu 

caderno, nomeasse as dimensões das peças e por fim anotasse dentro de cada 

figura o valor da devida área. Sendo assim, o quadrado com dimensões m + 7 foi 

formado pelo quadrado de área m², pelos dois retângulos de área 7m cada um, e 

pelo quadrado de área 49. Vale ressaltar que para o aluno calcular 7m + 7m, ele 

necessitou utilizar a calculadora, e para encontrar o valor de 7², também se fez 

necessário o uso desse instrumento. 

Figura 19 – Primeiro exercício realizado por Caio. 

 
Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 

 

Figura 20 – Caio trabalhando com o Material 

          Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 
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Conforme Caio resolvia os exercícios (Figura 21), com a mediação da 

pesquisadora e do material, ele percebeu que em todos os casos tínhamos um 

quadrado maior, outro menor e dois retângulos idênticos. A pesquisadora explicou 

que as figuras eram calculadas através do produto dos lados, e seguindo o 

procedimento descrito acima.  

A partir do terceiro atendimento individual, com o auxílio do material, a 

pesquisadora observou que Caio não o utilizava em todos os exercícios. Porém, o 

desenho do quadrado, ou seja, a representação do Material estava presente em 

todos os exercícios e, com no decorrer da sessão, o aluno abandonou o Material. 

Para Vygotsky a inclusão de signos na percepção temporal não leva a um 

simples alongamento da operação no tempo; mais do que isso, cria as condições 

para o desenvolvimento de um sistema único que incluí elementos efetivos do 

passado, presente e futuro (VYGOTSKY, 1998a). Com esse olhar, podemos 

considerar que as intervenções da pesquisadora e o uso do Material – elementos 

efetivos do passado – se fizeram presentes em uma nova situação e tornaram-se 

signos que poderão oferecer possibilidades cognitivas futuras, que contribuirão para 

o desenvolvimento de aspectos educacionais. 

O aluno não apresentou dificuldade para executar exercícios com letras e 

números, tais como (x + 2)², só letras como (a + b)², ou até mesmo números em 

forma de fração (Figura 21). A pesquisadora observou que ao solicitar a Caio a 

realização do exercício, por exemplo, (2a+b)², primeiramente o aluno desenhava um 

quadrado maior e o dividia em quatro partes, conforme mostra a Figura 22; em 

seguida, ele preenchia as medidas, referentes às dimensões de cada quadrilátero, 

depois multiplicava as medidas e colocava o resultado obtido no centro de cada 

figura. Feito esse processo, o aluno voltava ao procedimento algébrico, como no 

exemplo citado, (2a+b)², o transformava em produto, (2a+b).(2a+b), resolvia as 

multiplicações na etapa seguinte e, para obter o resultado final, o aluno voltava ao 

desenho. Podemos observar que ao multiplicar 2a.2a, Caio anotou 4+a², porém na 

outra linha ele anota 4a² usando a área do quadrado maior na composição da figura. 
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Figura 21 – Exercícios resolvidos por Caio  

 
     Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 

 

A estratégia associada à representação geométrica dos Produtos Notáveis foi 

bem compreendida pelo aluno. O produto da soma de quadrados foi um método no 

qual o aprendiz demonstrou entusiasmo durante a realização das atividades 

propostas pela pesquisadora e o produto da subtração de quadrados ainda mais, 

pois, para representar no caderno que os retângulos eram retirados, ou seja, 

negativos, ele os pintava com segurança, sem ficar aguardando a confirmação para 

seguir com o próximo passo. Por exemplo, para representar (w – 5)², o aluno utilizou 

um quadrado grande de lado w e área w², um quadrado pequeno de lado 5 e área 

25 e dois retângulos de lados 5 e w, com área 5w, cada um, que no caso eram 

negativos, ou seja, excluídos do quadrado e o aluno pintava os retângulos para 

representar a situação descrita acima (Figura 22). E a solução deste produto, w² – 

10w + 25, o aluno anotou embaixo do quadrado desenhado. 

 

Figura 22 – Solução de Caio para (w – 5)2 

 
Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 

 

Com o auxílio da calculadora, o aluno não encontrou dificuldade para realizar 

o procedimento com números decimais, como mostra a Figura 23, na qual fica 
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explícito que o aprendiz, para realizar a resolução do exercício (t – 0,5)², desenha o 

retângulo e o subdivide em quatro partes, sem o auxílio do material, preenche as 

laterais com as dimensões das figuras e dentro de cada uma anota a área calculada, 

por meio da multiplicação das dimensões e, por último, anota embaixo da figura o 

valor do produto final (Figura 23).  

 

Figura 23 – Solução de Caio para (t – 0,5)2 

 
Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 

 

Vale ressaltar que este exercício o aluno realizou sozinho e em silêncio, sem 

lançar um só olhar para a pesquisadora, que observava atentamente cada uma de 

suas ações. Ao realizar o cálculo da área do quadrado de lado t, o aluno anotou 

rapidamente t². Ao calcular as áreas dos retângulos de dimensões 0,5 e t, o aluno 

olhou para a calculadora, para o papel, para a calculadora novamente, como que 

procurando algo, até que pintou os dois retângulos e anotou 0,5t em cada um e, 

para calcular a área do quadrado que ele representou como o menor e de lado 0,5, 

Caio pegou a calculadora e rapidamente anotou o resultado.   

Após as sessões individuais e as aulas em classe, Caio foi capaz de calcular 

e dizer, por exemplo, algebricamente que: a vezes a, vezes a, é a ao cubo, ou que a 

mais a mais a é 3a, mas não consegue somar, por exemplo, 2ab e 2ab sem o uso da 

calculadora. O aluno apresentou facilidade em trabalhar com as quatro operações 

algébricas, envolvendo letras.  

Vale ressaltar que, para que o aluno fizesse as atividades, ele aguardava 

primeiramente que a pesquisadora explicasse a proposta do exercício, caso 

contrário ele não os executava, e depois que entendia e sabia realizar as atividades, 

ele não escuta mais nada e ia executando. Ele não fazia perguntas à pesquisadora, 

porém quando não conseguia seguir sozinho com a resolução, ele parava e olhava 

para a pesquisadora, não olhava nos olhos, só rapidamente na direção dela, toda 

vez que precisava de ajuda para a realização da atividade proposta. 
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Considerando que o objetivo da atividade, apresentada neste tópico, era 

calcular Produtos Notáveis usando a representação geométrica, numa tentativa de 

incluir Caio nas atividades propostas em sala e torná-lo participativo e confiante em 

seu potencial para aprender, ele foi plenamente atingido. Para Vygotsky, o uso de 

instrumentos e signos desenvolvem formas e funções psicológicas novas que, 

segundo a visão do autor, possibilitam o desenvolvimento das habilidades 

relacionadas ao controle e à direção do próprio comportamento da criança 

(VYGOTSKY, 1998a). 

No período das sessões mencionadas nesse tópico, algumas mudanças 

visíveis puderam ser percebidas. Caio desenvolveu autoestima, começou a se 

arrumar e cuidar mais da aparência, a participar das aulas, a pedir o auxílio da 

professora para a resolução de exercícios que queria fazer na lousa e, segundo sua 

mãe, ele passou a gostar de frequentar a escola no contraturno.  

De posse desse conhecimento matemático, o aluno relatou perceber que 

existem “coisas”, como ele mesmo diz, que “dão pra resolver na apostila”. Conta 

com o apoio da calculadora, recurso este, que lhe trouxe segurança. De acordo com 

a teoria de Vygotsky, que definiu o processo educacional como “processo de 

reformas biológicas de comportamento” (VEER; VALSINER, 1997, p.66), 

acreditamos que as nossas ações foram fundamentais para as primeiras mudanças 

comportamentais ocorridas na vida de Caio. Antes das sessões, o aluno não 

realizava quase nenhuma atividade nas aulas de Matemática, sua apostila e seu 

caderno estavam totalmente em branco, o aluno dormia muito durante as aulas, 

faltava com frequência, era quieto e não se importava com sua aparência.  

Considerando o descrito neste capítulo, acreditamos que o uso da calculadora 

e da ferramenta material favoreceu a interação entre professora-aluno, que antes era 

praticamente inexistente. Além disso, permitiu a mediação dos conceitos 

matemáticos descritos anteriormente, ajudando-nos a obter sucesso nas ações que 

foram realizadas em tão pouco tempo. 

Neste tópico, apresentamos algumas situações de aprendizagem Matemática 

de Caio, no ambiente escolar, envolvendo Produtos Notáveis 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 neste tópico, juntamente com os materiais e a pesquisadora, 
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tornaram o processo mais seguro e acessível a Caio, e possibilitou a emergência de 

suas habilidades que antes não eram percebidas. Foi atingida, além das escalas da 

aprendizagem, a autoestima do aprendiz, que passou a proceder com um novo olhar 

para a instituição escolar.  

O planejamento desse estudo partiu do princípio de que o aluno poderia 

desenvolver-se e avançar, para posteriormente tornar-se independente em suas 

práticas escolares. Diante das considerações expostas até o momento, no capítulo 

seguinte, traçamos ações que respeitam as peculiaridades do aprendiz, de modo a 

que dessem acesso a conhecimentos matemáticos envolvendo as equações do 

segundo grau, pois seria o próximo conceito a ser ensinado em sala de aula. Para 

tanto, contamos com a prática da mediação com ferramenta material e semiótica.  
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CAPÍTULO 4  

EQUAÇÕES DO 2ºGRAU – MEDIAÇÃO MATERIAL E SEMIÓTICA 

 

Tenho andado distraído 
Impaciente e indeciso 
E ainda estou confuso 

Só que agora é diferente 
Estou tão tranquilo e tão contente 

 

(VILLA LOBOS; NEGRETE; 
RUSSO,1987, Quase sem querer) 

 

O objetivo das atividades, apresentadas neste capítulo, era que Caio 

conseguisse aprender um método para resolver de modo autônomo as Equações do 

2ºgrau, propostas nas aulas de Matemática, e percebesse que tem potencial para 

desenvolver atividades com diferentes conceitos matemáticos. Optamos pelo 

método geométrico, com o intuito de aproveitar as habilidades, demonstradas pelo 

aluno no tópico anterior, e para isso contamos com o material que apresentaremos 

no decorrer deste capítulo.  

Planejamos cinco sessões individuais e duas coletivas, envolvendo a turma 

toda, com o objetivo de que o aluno executasse, em sala, os conhecimentos 

adquiridos durante os atendimentos, pois a apostila utilizada em sala não 

apresentava o método em questão para encontrar as raízes das Equações do 

2°grau. Dividimos o estudo em quatro tópicos para melhor entendimento e análise - 

o primeiro apresentando o material, o segundo com o relato e a análise de duas 

sessões que trataram da Fatoração de Trinômios do 2° grau; o seguinte com três 

atendimentos que contaram com a resolução geométrica das Equações do 2°Grau e 

o último descreve a realização de atividades similares às realizadas por Caio, 

desenvolvidas com a turma toda em duas aulas. 

 

4.1 Ferramenta Material de Equações do 2°Grau 

 

Nas aulas de Matemática, o tópico a ser estudado, na sequência, era a 

resolução das Equações do 2°grau com a fórmula de Bhaskara. Na tentativa de 

aproveitar as habilidades demonstradas por Caio, ao trabalhar geometricamente 
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com os Produtos Notáveis, apostamos na mesma estratégia para o estudo das 

Equações do 2°grau. 

Trata-se de um método visual, desenvolvido por escribas babilônicos durante 

a primeira metade do segundo milênio antes de Cristo, que conta com materiais 

manipulativos e que contribui para desenvolver o pensamento em um processo 

investigativo de resolução de problemas, combinando tanto a experiência numérica 

quanto a experiência geométrica. A ideia chave desse tipo de problema aparece na 

obra de Al-Jabr de Al-Khawarizmi, matemático muçulmano do século VIII d.C., que 

utilizava a técnica de completar quadrado para resolver equações quadráticas. Ele 

resolvia as equações de forma retórica, mas utilizava o método geométrico para 

justificar a exatidão de suas regras (RADFORD, 2011).  

Utilizamos o material22 adaptado por Fernandes (2012) (ANEXO A) 

confeccionado em EVA (Figura 24), em duas cores distintas (uma cor para os 

valores positivos e outra para os negativos) (Figura 25). 

 

      Figura 24 – Material em A4                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 
 

 

 

                                            
22

Representação Geométrica da forma fatorada de equações do 2°grau. 
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Figura 25 – Material em EVA: Ex.: 2x² - 13x + 15 
    

    Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa.                      
 

 

As figuras desenhadas formam as peças do jogo e devem ser utilizadas 

conforme a tabela 1, apresentada a seguir: 

 

Tabela 1 – Modo de utilização das peças do jogo 

Peças Dimensões Área 

Quadrado grande x por x x2 

Retângulo x por 1 X 

Quadrado pequeno 1 por 1 1 

 Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

O primeiro passo é estabelecermos o significado de cada peça – quadrado 

grande, retângulo e quadrado pequeno: as peças de cor verde representam, 

respectivamente, x2, x e 1, com sinais positivos; ao passo que as peças de cor 

branca representam, respectivamente, –x2, –x e –1. Assim, para representar a 

expressão x2 + 3x + 2, precisamos de um quadrado grande verde, três retângulos 

verdes e dois quadrados verdes pequenos. Para a expressão –2x2 + x – 3, 
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precisamos de dois quadrados grandes brancos, um retângulo verde e três 

quadrados pequenos brancos. Agora veremos que: 

Um trinômio da forma ax2 + bx + c pode ser fatorado se uma forma retangular 

puder ser construída com as peças do material que o representam. As dimensões do 

retângulo formado são chamadas de fatores do trinômio.  

No trinômio x2 + 3x + 2 podemos arrumar suas peças da seguinte forma: 

  

                                               x             1     1 

x x² x X 

x x 1 1 

    

 

Então x2 + 3x + 2 = (x + 2) (x + 1) e para resolver a equação x2 + 3x + 2 = 0 

basta considerar x +2 = 0 ou x + 1 = 0, logo as soluções da equação são: x = –2 ou x 

= –1. 

Para trabalhar as Equações do 2°grau, com Caio utilizando este método, 

primeiramente alguns conceitos precisariam ser vistos. Conceitos que faziam parte 

da apostila que o aluno utilizava em sala e que estavam sendo estudados naquele 

momento. 

 

4.2 Revendo Trinômio do 2°Grau 

 
Conforme mencionamos anteriormente, nosso objetivo era que Caio 

acompanhasse as aulas de Matemática. Sendo assim, todas as nossas ações 

tiveram o intuito de envolver o aluno nas atividades da sala de aula, pois um dos 

motivos era sempre fazê-lo sentir-se parte daquele grupo. 

A proposta inicial da apostila era associar os Trinômios Quadrados Perfeitos à 

resolução das Equações do 2°grau, aproveitando o método dos produtos notáveis 

estudado na série anterior, conforme os exemplos apresentados a seguir na Figura 

26. 
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Figura 26 – Conteúdo de acordo com a Apostila 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do material apostilado. 
 

No capítulo anterior, mostramos que o aluno conseguiu realizar o 

procedimento para executar exercícios nesse estilo. Inclusive, ele ficou 

entusiasmado, em sala de aula, ao conseguir realizar os exercícios, apresentados na 

Figura 26, de maneira independente, sem que precisasse de auxílio da professora. 

Ela o elogiou e deixou que ele fizesse o item na lousa durante a correção. Desse 

modo, ela pôde observar na expressão facial de Caio a satisfação em participar 

daquela aula.  

A proposta seguinte, contida na apostila, ainda não consistia em determinar 

as raízes de Equações do 2°grau, mas tratava-se de determinar a representação 

geométrica da medida dos lados de alguns quadrados representados por trinômios 

(Figura 27). 
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Figura 27 – Atividade da apostila 

 
  Fonte: Arquivo do material apostilado. 

 

Caio não conseguiu realizar os exercícios propostos em sala de aula. A 

professora, após observações, percebeu que Caio usava o método de tentativas 

para obter os resultados solicitados por ela. Por exemplo, ao perguntar ao aluno – 

“quanto vale o lado de um quadrado de área 36?” O aluno pegava a calculadora e 

iniciava um processo incansável até obter dois números, não necessariamente 

distintos, cujo produto resultava 36, tentava um vezes um, um vezes dois, três vezes 

cinco, cinco vezes cinco, aleatoriamente e, assim que conseguia o resultado 

pretendido, principalmente pelo fato de ter sido obtido pela calculadora, o aprendiz o 

aceitava de imediato como único e ponto final.  

A princípio, a pesquisadora escolheu aleatoriamente o número 16 como 

resultado de todos os cálculos que Caio realizaria nesse exemplo e pediu para que o 

aprendiz executasse, com o auxílio da calculadora, as operações: 32/2, 13+3, 10+6, 

118-2, 8.2, 4.4, para que ele percebesse que outros números somados, 

multiplicados, subtraídos ou divididos poderiam dar o mesmo resultado, fato que o 

aluno aceitou. Aqui podemos perceber, de acordo com a teoria de Vygotsky, a 

presença da mediação. A pesquisadora com a fala e o instrumento da calculadora 

foram elementos intermediários essenciais nesse processo ativo.  

Diante desse contexto, planejamos as ações do nosso próximo atendimento 

individual. O nosso objetivo, neste tópico, era que Caio conseguisse visualizar na 

tabela (Figura 28) os possíveis candidatos ao resultado pretendido, facilitando o 
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procedimento para a fatoração do trinômio, conteúdo que estava sendo estudado em 

sala de aula no momento. Utilizamos a tabela do produto (Figura 28), confeccionada 

nas dimensões 30cmx40cm, com marcadores de ímãs, para que o aluno pudesse 

trabalhar, durante os atendimentos, e outra nas dimensões 10cmx15cm, produzida 

em papel, para que o aluno pudesse utilizar durante as aulas em classe. 

 
Figura 28 – Tabela do Produto 

 
              Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 

 

A pesquisadora apresentou a tabela ao aluno, explicando que os números 

destacados em preto na horizontal e na vertical eram os valores que seriam 

multiplicados e os demais números eram os resultados obtidos na realização das 

multiplicações. Iniciamos o procedimento do uso da tabela pedindo a Caio que 

escolhesse o número a ser trabalhado. Caio pensou e optou pelo número 4. Então, a 

pesquisadora solicitou ao aprendiz que encontrasse todos os números 4 da parte 

branca da tabela e colocasse os ímãs sobre eles, pois estaria encontrando os 

números que multiplicados apresentavam o número 4 como resultado. O aluno 

encontrou três números 4 na tabela (Figura 29), que foram os resultados dos 

produtos: 1x4, 4x1, 2x2.  

Em seguida, solicitamos que o aluno verificasse se os resultados obtidos 

eram válidos, ou seja, se realmente tinham o 4 como resultado. Ele pegou a 
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calculadora e conferiu cada uma das três multiplicações e confirmou que elas 

estavam corretas, ação que o fez acreditar que a tabela era composta por resultados 

corretos.  

Figura 29 – Caio utilizando a Tabela do Produto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 

 

O próximo número escolhido por Caio foi 12. A pesquisadora solicitou ao 

aluno que destacasse na tabela as multiplicações que apresentavam o número doze 

como resultado.  

 Pesquisadora: Quando o doze tá aí, que número que você tem que 
multiplicar? 

 Caio: Um e doze 
 Pesquisadora: Então anota aí. Agora qual outra possibilidade de dar 

doze? Na multiplicação. 
 Caio: É três e quatro. Vai dar doze? 
 Pesquisadora: Confere. 

 
Conferiu na calculadora, percebeu que estava correto, anotou e seguiu 

olhando a tabela em busca de mais números que apresentassem o 12 como 

resultado do produto de dois números. 

 

 Caio: Achei o 4 e 3. É a mesma coisa? Precisa colocar de novo? 
 Pesquisadora: Não tem necessidade. E tem outros? 
 Caio: 6 e 2 
 Conferiu na calculadora e percebeu que dava certo. 
 Pesquisadora: Agora ao invés de ficarmos chutando os candidatos, 

ficará mais simples encontrá-los nessa tabela.  
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Caio percebeu que três vezes quatro é igual a doze e quatro vezes três 

também é igual a doze e que seis vezes dois é igual a dois vezes seis, utilizando a 

tabela da multiplicação, pois visualizou e percebeu, sem o auxílio da calculadora, 

que o produto continuava o mesmo quando trocava a ordem dos fatores. Na 

calculadora, ele entendia, por exemplo, que três vezes quatro era diferente de quatro 

vezes três, mesmo resultando no mesmo valor. Naquele momento, a interferência da 

pesquisadora foi fundamental para retirar o instrumento da calculadora e introduzir o 

outro instrumento material – a tabela, mediando essa situação que, de acordo com 

Oliveira (2009) e dentro da perspectiva de Vygotsky, deixou de ser direta com a 

intervenção desses elementos. 

No atendimento seguinte, Caio deixou de utilizar a tabela, ficava pensativo e 

em seguida respondia o exercício proposto. Na perspectiva de Vygotsky, pudemos 

perceber que o instrumento se transformou em um signo, pois o aluno não mais 

utilizou a tabela. 

Ao analisarmos a situação descrita anteriormente, percebemos que, quando 

trabalhamos com as Potências, Raízes e os Produtos Notáveis, a calculadora foi um 

bom instrumento mediador. Quando passamos para a Fatoração de Trinômios do 

2°grau, esse instrumento não teve o papel mediador esperado; foi com o auxílio da 

tabela que o aprendiz visualizou que existia mais de uma possibilidade para o 

produto entre dois números resultar no mesmo valor numérico. Nessa ação, a 

interferência da pesquisadora foi fundamental. 

Contando com essa ferramenta para nos auxiliar na resolução da fatoração 

de trinômios do 2°grau, iniciamos a resolução do exercício x²+12x+36, pelo método 

mencionado anteriormente. A professora, já havia explorado o tema em sala, então 

só foi preciso um feedback com Caio e ele conseguiu dizer que, primeiramente, seria 

preciso encontrar dois números que tivessem 12 como resultado da soma e 36 como 

solução do produto. Sendo assim, a pesquisadora solicitou que Caio destacasse, no 

quadro, todos os números 36 que aparecessem como resultado na tabela. 

Imediatamente o aluno falou que esse ele já havia feito e, mesmo assim, seguiu com 

o procedimento, encontrando os três possíveis candidatos, 3x12, 6x6 e 12x3 (Figura 

30). Em seguida, a pesquisadora questionou – “quais desses pares têm soma 12? 

Por exemplo, você somando, dá 12?” Após realizar as somas na calculadora, o 

aluno respondeu: 6 e 6. O próximo passo consistiu em escrever a equação na forma 

fatorada com os valores obtidos (x+6) (x+6).   
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Figura 30 – Caio realizando o exercício durante o atendimento individual 

 
Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 

 

 A pesquisadora solicitou a fatoração do trinômio x²+5x+6.  

Pesquisadora: Primeiro você vai procurar na tabela o número que 
você quer. É quanto? 
Caio: Seis. 
Pesquisadora: Isso, destaque aí na sua tabela o seis e me diga 
quais pares de números que possuem produto seis e soma 5. 
Caio: um e seis, mas a soma é sete. 
Pesquisadora: Então vê outro par. 

 
 Caio ficou pensativo por alguns instantes e, sem olhar a tabela – pois 

ela já havia virado – respondeu (Figura 31).  
 

Caio: três e dois. 
Pesquisadora: E quanto é três mais dois?  
Caio: Cinco, aí eu coloco xis mais três e xis mais dois, que dá xis 
igual a menos três e xis igual a menos dois.  
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Figura 31 – Caio realizando a atividade 

 
Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 

 

Ao analisarmos essa ação de Caio ficar pensativo e conseguir responder sem 

o auxílio da tabela e, a partir daquele momento não a utilizar mais, percebemos que 

o instrumento material, como preconiza a teoria de Vygotsky, naquele momento 

havia virado signo. Nessa linha de pensamento, Oliveira (2009) afirma que o signo 

age como um instrumento de atividade psicológica de maneira análoga ao papel de 

um instrumento de trabalho. A mediação semiótica – a fala da pesquisadora com 

Caio durante todo o processo – foi fundamental na mediação com instrumentos 

materiais para que ocorresse essa mudança da ferramenta material de instrumento 

para signo. 

Observamos, durante o estudo, que Caio demostrava satisfação e segurança 

em executar os procedimentos de forma sistemática durante as aulas de 

Matemática. Nas aulas que trataram da fatoração de trinômios do 2°grau com o 

método apresentado, o aluno participou pedindo para fazer a correção na lousa, 

perguntando o que não compreendia bem. Caio fazia questão de ter a tabela e a 

calculadora sobre a mesa, mesmo que não os utilizasse na resolução dos exercícios 

propostos. A postura do aluno foi mudando, as ações e até mesmo a espera ansiosa 

pelas aulas de Matemática e pelo dia do atendimento. 

A apostila suscintamente prosseguiria com o procedimento de igualar os 

trinômios do 2°grau a zero para transformá-los em equações do segundo grau e 

partir com alguns métodos de resolução, tais como a resolução através da forma 
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fatorada e a fórmula de Bhaskara. Diante das peculiaridades de Caio e de acordo 

com as habilidades demonstradas pelo aprendiz, buscamos o material e apostamos 

que aquele apresentado no tópico 4.1 seria o mais adequado. Como o referido 

método não era trabalhado na apostila, investimos em trabalhar com o aluno este 

método nos atendimentos no contraturno, conforme relataremos a seguir. 

 

4.3 Resolvendo as equações do 2ºgrau geometricamente 

 

A sessão iniciou-se com a apresentação do material descrito no item 4.1 a 

Caio. Primeiramente, estabelecemos uma cor para positivo e outra para negativo. 

Caio escolheu verde positivo e branco negativo. Em seguida, a pesquisadora foi 

conduzindo a conversa com o aluno, para que ele conhecesse os valores de cada 

peça. O quadrado maior de área, “x²”; o retângulo, “x”; e o quadrado menor, “1”; 

positivas ou negativas. O atendimento foi com o intuito de Caio manusear o material 

e formar retângulos com as peças que compusessem a equação desejada (Figura 

32).  

Figura 32 – Atividade envolvendo equações do 2°grau 

 
               Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 
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Por exemplo, a equação x²+3x+2 é representada por x² que foi representada 

por um quadrado grande verde, 3x que equivaliam a 3 retângulos verdes e 2 poderia 

ser composto por 2 quadrados pequenos verdes. O objetivo é formar um retângulo 

com essas seis peças. Formamos um retângulo de lado x+2 e x+1 escrevendo as 

dimensões desse retângulo. E as raízes da equação são -2 e -1.  

O aluno fica ansioso e pouco confortável toda vez que é submetido a alguma 

nova situação. Verificamos em nosso estudo, corroborando com o apresentado por 

Smith (2008), que a rotina e ações previsíveis são bons aliados para se trabalhar 

com pessoas com autismo, porém o fator surpresa não é um agente colaborador. 

Pensando nisso, decidimos realizar, com a turma da qual o aluno fazia parte, uma 

atividade com o material utilizado por Caio nas sessões individuais. Tal 

procedimento poderia, por um lado, deixar o aluno feliz por saber realizar as 

atividades que seriam propostas em sala de aula, o que não acontecia 

frequentemente. Por outro, ele poderia ficar ansioso para mostrar aos colegas que 

sabia realizar as atividades. 

A segunda equação proposta na atividade, a ser realizada com o material, 

compreendia encontrar as raízes da equação x²+6x+5. As regras precisaram ser 

relembradas a Caio, entretanto, o aluno demonstrou mais entusiasmo na realização 

da atividade, por já conhecer o método e o material. Caio separou um quadrado 

maior verde, seis retângulos e cinco quadrados pequenos, todos de cor verde e, em 

seguida, teria que formar um retângulo utilizando todas as peças (Figura 33). 

 

Figura 33 – Caio resolvendo equações do 2°grau com o auxílio do material 

 
Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 
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 Pesquisadora: Quanto vale esse lado aqui?  
 Caio: vale x+1  
 Pesquisadora: e quanto vale aquele ali de baixo? 
 Caio: x + 5 
 Pesquisadora: Muito bem! Agora, se você colocou aqui (x+1), então 

a raiz, o resultado pra isso dar zero, é quanto? 
 Caio: menos um? 
 Pesquisadora: E a outra raiz?  
 Caio: então o outro é menos cinco.  

 

O próximo exercício proposto a Caio foi encontrar as raízes da equação 

x²+6x+8=0. O aluno, em silêncio, separou um quadrado grande verde, seis 

retângulos verdes e oito quadrados pequenos verdes e em seguida, começou a 

tentar formar um retângulo com todas as peças (Figura 34). 

Figura 34 – Caio e o material. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 
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 Pesquisadora: Quanto deu? 
 Caio: Um lado x +2 e o outro lado x+4 
 Pesquisadora: Colocando na forma fatorada e em seguida 

igualando a zero... 
 O aluno anotou: (x+2) (x+4) = 0 
 Pesquisadora: Então as raízes serão 
 Caio: -2 e -4.  

 

Observando o aluno, pudemos perceber que ele tinha um método próprio de 

fazer sua representação e que o aplicava em todas as situações na seguinte ordem 

– primeiramente separava as peças necessárias para a resolução da equação em 

questão. Iniciava o processo sempre com o quadrado maior; em seguida encaixava 

todos os retângulos na vertical, ao lado do quadrado e, por último, tentava completar 

o retângulo com os quadrados menores (Figura 35). Ao perceber que sobravam 

quadradinhos pequenos ou faltavam, ele ia puxando para a horizontal e encaixando 

um a um, até conseguir. 

 
Figura 35 – Caio montando um retângulo com o material  

 
       Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 

 

O aluno aproveitava as peças que já estavam na mesa, por terem sido 

utilizadas na resolução da equação anterior, para montar o próximo exercício 
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solicitado. Pegou prática durante essas duas sessões, surpreendendo a 

pesquisadora durante a intervenção, demonstrando afinidade com o material. 

Vale destacar que uma característica marcante do TEA está relacionada à 

comunicação verbal, e Caio dificilmente se comunica verbalmente com a 

pesquisadora durante a realização das atividades. Ele realiza os procedimentos e, 

quando surge dúvida ou algo que não sabe resolver, ele para e olha para a 

pesquisadora, faz gestos com os olhos e as mãos expressando “e agora?”, e 

aguarda alguma dica para prosseguir. A mediação da pesquisadora e dos materiais, 

nesse episódio, foi fundamental durante todo o procedimento realizado com Caio. O 

aluno compreendeu e realizou ações que, sozinho, não faria.  

Na visão de Vygotsky (1997), em relação aos “meninos dificilmente 

educáveis”, todos os processos de desenvolvimento se converteriam em processos 

mediados e seriam assimilados por meio de métodos, como uma forma de usar a 

operação psicológica. Fomos realizando nosso estudo à luz da teoria de Vygotsky e, 

passo a passo, pudemos constatar que realmente seguíamos pelo caminho que 

mais nos permitia interpretar as ações da forma mais adequada possível, de acordo 

com nosso objetivo.   

Na sessão seguinte, as atividades propostas consistiam em formar, com as 

peças, um retângulo que representasse cada uma das equações, em seguida 

escrever as dimensões do retângulo na coluna denominada “forma fatorada”, e 

determinar as raízes da equação, anotando os valores na tabela. Temos um 

exemplo na tabela 2, apresentada a seguir:  

 
Tabela 2 – Exemplo da atividade realizada por Caio 

Equações Forma fatorada 
Raízes da equação 

x2  + bx + c =0 
A b C 

a) x2 + 3x + 2 = 0 (x + 2) (x + 1) = 0 -2 e -1 1 3 2 

b) x2 – 2x + 1 = 0 (x – 1) (x – 1) = 0 - 1 e – 1 1 - 2 1 

Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 

 

Caio representou geometricamente algumas equações do segundo grau e 

facilmente compreendeu como encontrar os elementos a, b e c na equação de 

2°grau e também suas raízes. Conforme as equações eram apresentadas, o aluno 
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aprimorava a técnica de montar os retângulos e encaixá-los rapidamente, tornando-

se, a cada equação, mais autônomo no processo de resolução das equações. 

Vejamos o procedimento utilizado para encontrar as raízes da equação x² + 

5x + 6 = 0. Caio escutou atento às orientações da pesquisadora (Figura 36). 

 

Figura 36 – Caio atento às orientações repassadas pela pesquisadora 

 
                Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 

 
 
Pesquisadora: Então me diga quais peças você vai precisar e pode 
ir pegando.  
Caio: x² é um quadrado grande verde, né? Mais cinco é cinco 
retângulos dos verdes mais seis quadradinhos verdes. 

Caio concentrado, em silêncio, foi montando o retângulo e sem pronunciar 

palavra alguma, preencheu a atividade completando (x + 2) e (x + 3). Para encontrar 

as raízes, igualou a zero os termos e obteve as raízes, - 2 e - 3 e escreveu os 

respectivos valores dos termos a, b e c (Figura 37). Vale ressaltar que o aluno 

montou o retângulo corretamente na primeira tentativa. 
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Figura 37 – Resolução da equação x2 + 5x +6 

 

 
      Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 

 

 

A comunicação entre pesquisadora e aluno, na maioria das vezes, iniciava-se 

com um olhar. Conforme ele ia desenvolvendo a atividade proposta, ao surgir uma 

dúvida, ele parava e ficava olhando para ela, sem pronunciar palavra alguma. E 

depois que a pesquisadora começava a falar e o questionava é que ele pronunciava-

se verbalmente (Figura 38).  
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Figura 38 – Comunicação entre Caio e a pesquisadora 

 
Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 

Para a resolução da equação 2x² - 13x +15 = 0, primeiramente Caio separou 

as peças e, em seguida, formou o retângulo (Figura 39). Olhou para a pesquisadora, 

aguardando que ela confirmasse se estava correto e, somente após a confirmação, 

ele iniciou as anotações. Anotou as dimensões do retângulo (x – 5) e (2x - 3), 

igualou os termos a zero, obteve os resultados e, em seguida, completou a tabela 

corretamente, escrevendo que as raízes eram + 5 e + 3/2.  
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Figura 39 – Resolução da equação 2x² - 13x +15 = 0 

 
Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 

 
 

Caio é muito observador e demonstrou  afinidade em realizar técnicas para 

resolução de atividades matemáticas. Uma delas foi que, rapidamente, ao encontrar 

a forma fatorada, igualava a zero para determinar as raízes, por exemplo, x – 3 = 0, 

ele rapidamente preenchia + 3. Ao deparar-se com 2x – 3 = 0, o aluno parou e ficou 

pensativo, em seguida ficou olhando para a pesquisadora e como não obteve 

resposta, pediu ajuda a pesquisadora. Ela simplesmente perguntou como 

encontramos o valor de xis? E como mencionado anteriormente, o aprendiz que tem 

afinidade com as técnicas, foi resolvendo e dizendo, o três vai pro outro lado com 

mais, né? E o 2? A pesquisadora perguntou qual operação ele estava realizando 

com o xis, ele observou e respondeu que era vezes, e sem dizer nada, o colocou 

dividindo o três. Lembrando que Caio sempre esteve matriculado em escolas 
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regulares, ao observarmos esta ação do aprendiz, dizendo que o número vai pro 

outro lado, pudemos notar que mesmo o aprendiz tendo se mostrado alheio durante 

as aulas, ele demonstrou ter os mesmos “vícios” que são apontados para os alunos 

considerados dentro dos padrões, matriculados em escolas regulares. 

A pesquisadora terminou o atendimento muito feliz diante dos avanços de 

Caio, tanto em relação às atividades matemáticas, como no relacionamento 

interpessoal. E, na tentativa de que Caio compartilhasse com seus colegas de turma, 

ao final do atendimento, a pesquisadora revelou que na aula seguinte levaria o 

material para a classe. Ao ser comunicado, o aluno imediatamente demonstrou 

aprovação, por meio de seus gestos. 

 

4.4 Aulas em dupla com o material 

 

A atividade de equações, realizada em sala de aula, com a utilização do 

Material de Equações do 2°grau, foi realizada em duas aulas, em dois dias, e 

procedeu da seguinte maneira: no primeiro dia, a professora organizou a classe – 

com 28 alunos – em duplas, pediu para Caio distribuir o material – (Anexo A). A 

professora solicitou que cada dupla pintasse com duas cores distintas as peças do 

material e estabelecessem em comum acordo, a cor positiva e negativa.  

Elaboramos uma atividade similar à realizada por Caio no atendimento 

individual (Anexo A), contendo Equações do 2°grau na qual os alunos deveriam 

resolver geometricamente – com o auxílio do material – explicitar os termos a, b e c 

da equação, as raízes e, por fim, responder algumas questões que os levariam a 

relacionar os termos com a soma e ao produto, das raízes da equação. Caio 

participou efetivamente da aula, realizou a atividade e ensinou a colega com quem 

fez dupla a realizar a resolução de algumas equações que ela não conseguiu 

resolver sozinha (Figura 40).  
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Figura 40 – Atividade em dupla na sala de aula 

 

 

 

Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 

 

No momento em que os colegas das duplas mais próximas perceberam que 

Caio dominava o assunto, começaram a pedir auxílio para a resolução da atividade 

proposta (Figura 41).  

 

Figura 41 – Caio auxiliando outra dupla a resolver a atividade 

 
Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 
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De acordo com a maneira peculiar de Caio se comunicar, que conta mais com 

gestos do que palavras, nesse episódio, ele gesticulava e apontava para as figuras, 

fazendo movimentos com as mãos, movendo as peças e repetindo a equação, de 

acordo com o nome da peça. Sob a perspectiva de Vygotsky, o sujeito começava a 

perceber o mundo nas experiências sociais, o que é demonstrado por meio dos 

olhos, dos gestos e da fala. De acordo com o autor, até nos estágios mais precoces 

do desenvolvimento, a linguagem estava relacionada com a percepção humana23. 

Por exemplo, um problema, mesmo que resolvido sem a emissão de som, 

apresentava a importância da linguagem no resultado, pois o imediatismo da 

percepção natural era mediado através da fala, parte essencial no desenvolvimento 

cognitivo da criança, que ajudava no desenvolvimento da consciência (VEER; 

VALSINER, 1996). 

Ao auxiliar a dupla que estava atrás e não conseguia iniciar o procedimento 

para resolução da equação x²+2x+1, Caio deixou sua colega de dupla realizando o 

exercício e focou toda a atenção para a outra dupla, que solicitara sua ajuda, 

dizendo: 

Caio: Xis quadrado é o quadrado (sussurrando com a cabeça baixa). 
Colega: Eu não sabia que xis quadrado era o quadrado. 
Caio: Agora você coloca mais dois xis (apontando para os 
retângulos). 
Colega: Coloquei. 
Caio: Mais um (apontando para os quadrados pequenos). 

 
E gesticulou para a colega, dizendo que agora teria que montar o retângulo 

com aquelas peças (Figura 42). 

 
Figura 42 – Peças para montar o retângulo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 

  

                                            
23

O mundo não é visto simplesmente em cor e forma, mas também como um mundo com sentido e significado. 

Toda percepção humana consiste em percepções categorizadas, ao invés de isoladas (VYGOTSKY, 1998a). 
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A colega que estava realizando a atividade com Caio, a princípio não contava 

muito com a ajuda do garoto e preferia perguntar as dúvidas para a professora. Mas, 

no decorrer do processo, ela percebeu que ele realmente sabia usar o material e 

resolver as situações propostas. 

Ao final do primeiro dia da atividade, alguns colegas sentados mais próximos 

de Caio estavam impressionados e faziam comentários como, por exemplo: 

 

Colega A: Nossa até que ele é muito esperto! 
Colega B: Acho que é nesse negócio que ele é esperto. 
Colega C: Cada um tem uma coisa em que é esperto!. 
Companheira de dupla: Nossa, o Caio é muito esperto, teve um 
negócio lá que eu não consegui resolver, aí ele foi lá e fez; me 
ensinou e eu aprendi! 
 

Para Vygotsky, o uso de instrumentos e signos desenvolve formas e funções 

psicológicas novas, que, segundo o autor, possibilitam o desenvolvimento das 

habilidades relacionadas ao controle e direção do próprio comportamento 

(VYGOTSKY, 1998a). Com esse olhar, percebemos que a interação entre colegas, 

as intervenções da pesquisadora e o uso do material trouxeram possibilidades 

cognitivas e contribuíram nos aspectos educacionais e sociais. Todos os envolvidos 

participaram do processo, como aprendizes e instrutores. 

No segundo dia da atividade em dupla, a garota que fez dupla com Caio 

faltou, e outra, que também estava sozinha, sentou-se com ele. Porém, os dois não 

possuíam afinidade e dividiram a atividade, cada um se incumbiu de uma parte 

(Figura 43).  
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Figura 43 – Caio resolvendo a atividade com o material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
                          Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 

 
Caio fez sua parte, quieto. Mesmo sem interação, percebia-se a felicidade em 

seu rosto, por saber resolver a atividade, conforme pode-se verificar na Figura 44, 

apresentada a seguir: 

 
Figura 44 – A felicidade de Caio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 
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No decorrer da aula, a companheira de dupla deu como impossível a 

resolução de uma determinada equação. Caio montou e chamou a pesquisadora 

para confirmar. A partir dessa ação, a aluna começou a aceitar a ajuda do aprendiz 

para realizar a atividade e os dois seguiram juntos na resolução dos demais 

exercícios propostos (Figura 45).  

 
Figura 45 – Atividade em dupla com o material 

 
                   Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 

 

  

No final da aula, a garota comentava com outros colegas da classe: Vocês 

não têm noção de como o Caio é esperto! Ele sabe resolver tudo desses negócios! 

Caio, em poucas palavras, relatou ter gostado de fazer a atividade em sala, 

disse que gostou de tudo o que os amigos disseram a seu respeito, e que gostaria 

de mais aulas assim. Acreditamos no potencial do aluno com autismo, levamos em 

consideração as peculiaridades e tínhamos como ponto de partida, nos 

atendimentos, traçar caminhos alternativos para que, dentro da sala de aula, ele 

conseguisse chegar ao aprendizado junto com os outros. 

Ao realizamos com a classe a mesma atividade, a qual apresentava uma 

nova maneira de calcular equação do 2º grau, todos os envolvidos ganharam com 

essa experiência. Além do aprendizado do conteúdo matemático, que a maioria 

demonstrou entendimento, Caio ficou muito seguro de si, feliz e entusiasmado, 

chegando a perguntar o que aprenderia no próximo atendimento. Foi uma 
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experiência enriquecedora para todos os alunos, que, apesar de sempre respeitarem 

as dificuldades de Caio, não acreditavam que ele seria capaz de aprender e menos 

ainda de ensinar algo. 

Com o passar das aulas, retomamos o assunto e Caio não precisava mais do 

material físico para resolver (Figura 46). Trabalhar sem o material não é a mesma 

coisa. Ele tem agora uma estratégia para lidar com esse conteúdo matemático que 

ele não tinha antes, representando geometricamente por meio de desenhos a 

equação do 2°grau proposta. Analisando essa ação, na perspectiva de Vygotsky, 

notamos que aquela ferramenta que era material passou a ser uma ferramenta 

psicológica, ação que se fez possível com a mediação material e semiótica entre 

pesquisadora e aprendiz e pudemos perceber que o instrumento se transformou em 

um signo. 

 

Figura 46 – Avaliação de Caio sem o Material 

 
Fonte: Arquivo do grupo de pesquisa. 

 
 

Em todo o estudo, buscamos desenvolver caminhos não convencionais com o 

aluno com autismo, sempre mediando as atividades por meio da fala e de objetos. E 

pudemos perceber que, a partir do momento que foram dados elementos ao aluno 
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que fizeram com que ele participasse, ele passou a participar tanto das aulas de 

Matemática, como dos atendimentos individuais. 

Segundo o documento Saberes e Práticas da Inclusão (2003), o professor 

pode se impressionar com a capacidade de aprender do aluno com autismo, quando 

a forma de ensino adotada for adequada para o aluno. Em nosso estudo, Caio 

surpreendeu a pesquisadora diversas vezes, com seu raciocínio e sua forma 

peculiar de construir o raciocínio algébrico.  

O documento destaca também que a comunicação verbal é um dos 

problemas do aluno com autismo e, em nossa pesquisa, constatamos este fato 

durante as sessões individuais de Caio com a pesquisadora, onde a maior parte da 

comunicação deu-se por meio de olhares e gestos, pouco verbalmente. O 

documento também aponta que o efeito positivo dos outros alunos e das outras 

pessoas sobre o aluno com autismo, só vai surgir depois que esse aluno começar a 

adquirir a consciência de si mesmo, ocorrendo conforme o avanço do 

desenvolvimento cognitivo, ação esta que se concretizou em nosso estudo, a partir 

do momento que Caio conseguiu ensinar os colegas e mostrar que também era 

capaz. O garoto começou a tirar boas notas em Matemática e nas outras disciplinas, 

ganhou autoestima e até os aspectos físicos mudaram. 
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CAPÍTULO 5  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Temos nosso próprio tempo 
 

 (RUSSO, 1986, Tempo Perdido) 
 

Neste estudo, apresentamos reflexões oriundas da pesquisa na qual são 

mostradas situações de aprendizagem matemática de um estudante de 14 anos com 

autismo no ambiente escolar. Nosso propósito era encontrarmos formas que 

permitissem o acesso do aprendiz, por meio de diferentes práticas e materiais – 

elementos mediadores – e de acordo com suas peculiaridades, a conteúdos 

matemáticos para que ele pudesse acompanhar as aulas de Matemática, juntamente 

com seus pares.  

O primeiro passo foi conhecer detalhadamente o TEA e o que oferecia a 

literatura a respeito da inclusão de pessoas com autismo no sistema educacional 

regular, conforme mostramos no primeiro capítulo. Nosso propósito foi compreender 

quem era Caio e encontrarmos o ponto de partida do estudo, a fim de estabelecer 

possibilidades de intervenções adequadas para a aprendizagem dele. 

Embora Caio tivesse características do TEA observadas pela professora, 

como o isolamento, os problemas de relacionamento dentro do ambiente escolar, 

entre outros, desde o início, buscamos não estereotipar e ampliar o nosso olhar a 

respeito das pessoas com autismo, conforme mencionamos no início deste estudo, 

pois muitas destas pessoas nos fazem refletir sobre quem de fato vive alienado 

(GAIATO; REVELES; SILVA, 2012). 

O planejamento desse estudo partiu do princípio de que o aluno tinha 

potencial para e que poderia aprender para posteriormente tornar-se independente 

em suas práticas escolares, incluído no sistema educacional de ensino e capaz de 

realizar tarefas de modo autônomo. 

Buscamos apoio nas reflexões teóricas de Vygotsky, principalmente em seus 

trabalhos relacionados ao conceito de mediação semiótica e material por 

instrumentos e signos. Esse referencial ofereceu suporte para a elaboração, 
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aplicação e análise de um conjunto de procedimentos metodológicos e, por fim, ao 

concluir este capítulo, apresentaremos perspectivas para novos estudos. 

 

5.1 O estudo  

 

Ao desenvolvermos este estudo com Caio, primeiramente, buscamos 

conhecer tanto o aluno quanto às peculiaridades do TEA. Nesse contexto, foi 

fundamental realizarmos reflexões acerca do Autismo e da Inclusão. 

O TEA apresenta o termo espectro como fundamental, no sentido de referir-

se a pessoas com autismo que possuem características muito distintas e também 

características semelhantes, principalmente aquelas relacionadas à dificuldade de 

falar e de relacionar-se, pois, conforme mencionamos anteriormente, cada autista 

possui características próprias e únicas (SMITH, 2008). 

Na literatura, deparamo-nos com autores como Kanner (1943), Sacks (2006), 

Asperger (1944) que observaram a capacidade cognitiva em pessoas com autismo e 

destacaram a dificuldade de interação social como uma das características entre as 

pessoas pertencentes a esse público.  A partir do diálogo com a literatura referente 

à temática, na perspectiva dos autores mencionados, identificamos que as pessoas 

com autismo apresentam algumas semelhanças entre si, referentes à dificuldade de 

interação com outras pessoas, de comunicação e de resistência à mudança de 

rotina. Deparamo-nos também com pesquisas que relatam que o tratamento ideal 

não existe, pois cada pessoa com autismo possui características próprias.  

No entanto, alguns estudos como os de Bosa e Camargo (2008), Gaiato, 

Reveles e Silva (2012) e Smith (2008) acreditam na educação para ajudar no 

desenvolvimento social e cognitivo, mostrando que esse público alvo da educação 

especial, mesmo com suas características próprias, pode desenvolver-se e tornar-se 

independente, a partir do convívio com seus pares. Nesse sentido, o professor pode 

adaptar o ambiente de acordo com o perfil do aluno, com o intuito de aproveitar as 

suas habilidades (BRASIL, 2003). 

Ao refletirmos sobre os estudos de Vygotsky a respeito da ciência 

denominada por ele Defectologia, encontramos semelhanças entre as características 

apontadas pelo autor para aqueles que ele denominou meninos de difícil 

educabilidade com as características daqueles que atualmente identificamos como 

pessoas com autismo. O autor considerou a diversidade e a individualidade com 
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foco na educação, analisando o desenvolvimento desses meninos sempre de 

maneira qualitativa, com visão otimista em relação às possibilidades de 

desenvolvimento, o que consistiu uma nova forma de abordá-las (VYGOTSKY, 

1997). Motivo este que nos levou a nos orientarmos por essa perspectiva e a 

escolher elementos dessa teoria para análise dos dados coletados durante nossa 

pesquisa. 

Caio é aluno de uma escola particular regular da região da Grande São Paulo. 

Um dos nossos propósitos foi seguir o currículo de Matemática proposto pela escola, 

para que ele pudesse acompanhar, participar e se tornar protagonista do seu 

processo de aprendizagem, além de passar a se sentir incluído no grupo.  

Iniciamos o trabalho com Caio em sessões de atendimento individual 

respeitando o tempo do aprendiz e acreditando em seu potencial. Essas sessões 

ocorreram no contraturno das aulas, sempre planejadas com antecedência. As 

atividades elaboradas visavam criar situações de aprendizagem, de acordo com o 

tema que estava sendo trabalhado em classe, realizando as adequações, 

principalmente aquelas relativas aos materiais.  

Nossas análises foram realizadas considerando-se as atividades matemáticas 

propostas, com interpretações das práticas dos interlocutores – aluno e professora – 

sob a perspectiva de Vygotsky, refletindo na mediação material por instrumentos e 

signos, a mediação semiótica. Não nos ativemos a uma metodologia específica e, 

sim, aos procedimentos metodológicos utilizados no construto do conhecimento.  

A trajetória do estudo foi apresentada em dois capítulos. O terceiro capítulo 

retratou o ambiente de estudo, o perfil do aprendiz e os procedimentos 

metodológicos adotados para a realização das atividades envolvendo Produtos 

Notáveis e no quarto capítulo tratou-se das Equações do 2°grau. Os episódios 

relatados nesses dois capítulos foram provenientes de uma sequência de 

intervenções realizadas com Caio, no contraturno e nas aulas de Matemática. A 

proposta envolveu a utilização de diferentes recursos pedagógicos, com o propósito 

de apresentar ao estudante o mesmo conteúdo estudado em sala de aula, de 

maneira que ele pudesse acompanhar a turma. 

Acreditamos no potencial do aluno Caio, levamos em consideração as suas 

peculiaridades e conseguimos abordar, nos atendimentos, conteúdos que estavam 

sendo vistos em sala de forma diferenciada. Pudemos perceber mudanças 

comportamentais em Caio, dentre elas, a preocupação em melhorar a aparência, a 



113 

participação e o entusiasmo nas aulas de Matemática, chegando a pedir para fazer a 

correção de exercícios na lousa e sendo capaz de realizar as tarefas escolares de 

forma independente. 

 

5.2 A mediação no trabalho com Produtos Notáveis 

 

Nossas primeiras ações foram direcionadas para conhecer a história pessoal 

e escolar de Caio. Em seguida, direcionamos ações para descobrir seus 

conhecimentos matemáticos para depois traçar possíveis ações. Desde o princípio, 

acreditamos que se fôssemos direcionados pela teoria de Vygotsky (1997), com 

visão otimista em relação às possibilidades e se partíssemos das habilidades 

demonstradas pelo aprendiz, poderíamos alcançar nosso primeiro objetivo que era o 

aluno acompanhar a turma no estudo dos Produtos Notáveis. 

A coleta de dados aconteceu por meio de diferentes instrumentos materiais 

tais como observações da professora em sala de aula, atendimentos individuais 

vídeo gravados e os materiais produzidos por Caio. Em nossas primeiras 

observações, pudemos perceber que Caio não sabia tabuada e nem calcular 

potências e raízes, porém o que nos interessou e aproveitamos para planejar nossas 

ações foi que o aprendiz apresentava habilidade com equipamentos eletrônicos e 

com material que pudesse manusear. 

Ao analisarmos os primeiros encontros que trataram dos conceitos Potências 

e Raízes, verificamos que o aprendiz não tinha condições de resolver, sozinho, as 

questões propostas na apostila. Ao refletirmos acerca do conceito de mediação 

material e semiótica, desenvolvido por Vygotsky, e focando nas habilidades do 

aluno, acreditamos que a pesquisadora e o material (recurso tecnológico – 

calculadora e os cubos) puderam mediar o processo e foram fundamentais para que 

Caio realizasse as atividades propostas no atendimento. Pudemos observar que, 

com o passar das aulas e sessões, a mediação intensificava-se e fazia-se cada vez 

mais presente, pois tanto o material quanto a pesquisadora passaram a ser 

fundamentais para o aprendiz, que recorria ao material e pedia ajuda sempre que 

julgava necessário. 

Consideramos que os procedimentos adotados ajudaram o aprendiz a 

desenvolver novos hábitos nas aulas de Matemática, entre eles acompanhar as 
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aulas e participar, o que o ajudou muito no estudo dos Produtos Notáveis. O tópico 

contou com quatro sessões individuais. 

Ao analisarmos as ações de Caio, para a realização das atividades, 

primeiramente o aluno observava as explicações da pesquisadora e em seguida 

realizava a atividade passo a passo, segundo as orientações que havia recebido. 

Para resolver exercícios com Produtos Notáveis, primeiramente o aluno separava as 

peças necessárias do material, em seguida montava um retângulo e depois realizava 

o procedimento no papel. Nas duas primeiras sessões, a mediação fez-se por meio 

do material, da calculadora e da pesquisadora, pois o aluno parava a resolução 

sempre que tinha dúvida e com o olhar comunicava-se com a pesquisadora, como 

se estivesse perguntando se estava seguindo corretamente. Porém, nas duas 

últimas sessões, o aluno dispensou o uso da ferramenta material e passou a 

representá-la por meio de desenho no papel, ou seja, para ele aquele artefato havia 

assumido status de um signo. 

Acreditamos que perceber que poderia realizar atividades propostas em sala 

de aula, logo após as sessões iniciais, foi a chave para as primeiras mudanças 

comportamentais ocorridas na vida de Caio, que passou a se arrumar para ir à 

escola, a tentar fazer tarefa de casa e a participar das aulas. Dentro da perspectiva 

de Vygotsky, a ferramenta material e a calculadora, instrumentos usados na primeira 

etapa, favoreceram a mediação entre aluno e conceitos matemáticos e entre 

professora e aluno. A seguir, analisaremos os procedimentos que adotamos em 

nosso estudo com as Equações do 2°grau.  

 

5.3 A mediação no trabalho com as equações do 2°grau 

 

Diante do nosso objetivo de pesquisa, no estudo com as Equações do 2°grau, 

investigamos intervenções pedagógicas que poderiam promover o acesso de Caio a 

esse conceito matemático. Optamos pelo método geométrico com o intuito de 

aproveitar as habilidades demonstradas pelo aprendiz e contamos com a ferramenta 

material e a pesquisadora para mediarem o processo. O planejamento desse estudo 

partiu do princípio de que o aluno poderia desenvolver-se, perceber que tem 

potencial para realizar atividades, assim como seus pares, e ser incluído no sistema 

educacional de ensino, pois é capaz de realizar tarefas de modo autônomo. 
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O primeiro passo para a resolução das Equações do 2°grau, seguindo a 

apostila, foi revisar o conceito de Trinômio do 2°grau. Trabalhamos com a tabela da 

multiplicação. Nesse processo, a ferramenta material e a pesquisadora mediaram a 

situação. Durante a realização das atividades propostas, a calculadora não ajudou 

adequadamente na mediação, pois, por exemplo, não colaborou para que ele 

percebesse que considerando um determinado valor numérico era possível ter mais 

do que dois pares de fatores que multiplicados resultariam aquele valor. Utilizando a 

tabela da multiplicação, Caio visualizou e percebeu sem o auxílio da calculadora que 

não existe só uma possibilidade do produto de dois números resultar no número 

doze, por exemplo. Anteriormente, ao encontrar o resultado pretendido, o número 

doze como resultado de três vezes quatro, por exemplo, ele não aceitava que o 

produto de outros dois números poderia ter o mesmo resultado, acreditava que só 

existia uma possibilidade. Naquele momento, a interferência da pesquisadora foi 

fundamental para retirar o instrumento da calculadora e introduzir o outro 

instrumento material – a tabela. 

No atendimento seguinte, Caio deixou de utilizar a tabela, ficava pensativo e 

em seguida respondia o exercício proposto. Ao analisarmos esta ação, na 

perspectiva de Vygotsky, pudemos perceber que, mais uma vez, o instrumento 

transformou-se em um signo. Ele teve facilidade para “imaginar” e “memorizar”. 

Essas características, além da habilidade Matemática e da obsessão por assuntos 

específicos, estão presentes entre algumas pessoas com autismo (GAIATO; 

REVELES; SILVA, 2012). 

Conforme mencionamos anteriormente, nosso objetivo era que Caio 

resolvesse sozinho as Equações do 2°grau. E, mais uma vez, seguindo a linha de 

Vygotsky, aproveitamos as habilidades geométricas demonstradas pelo aprendiz, 

preparamos um material e um conjunto de atividades, empregando um método que 

não constava no material apostilado adotado pela escola, conforme mencionamos 

no quarto capítulo, pois acreditamos que ele seja mais apropriado às 

potencialidades do aluno. 

A mediação ocorreu por meio da ferramenta material: todas as vezes Caio 

separava as peças necessárias para cada exercício proposto e, em seguida, 

formava um retângulo. A mediação semiótica ocorreu entre aluno-pesquisadora 

durante as sessões individuais e também nas aulas em sala, por caminhos distintos 
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por meio dos quais os signos adquiriram significados e mediaram significados 

(FÁVERO, 2014).  

A partir do segundo atendimento, o aluno dominou o método de resolução das 

Equações do 2°grau e conseguiu realizar sozinho, em sala de aula, as atividades 

propostas na apostila. O brilho em seu olhar e a expressão de contentamento foram 

evidentes, sem contar que, diversas vezes, ao conseguir realizar uma atividade da 

apostila, ele dizia a professora que nunca achou que fosse possível resolver 

qualquer coisa no material. Ações que só foram possíveis através da mediação 

material por meio de instrumentos e signos e pela mediação semiótica. 

Um de nossos objetivos de pesquisa era fazer Caio sentir-se incluído no 

sistema educacional de ensino através das intervenções pedagógicas Matemáticas. 

Os colegas de classe já haviam percebido mudanças no aprendiz, relacionadas ao 

comportamento, a aparência física e ao comprometimento com as tarefas escolares, 

mas o aluno precisava saber que os colegas agora o viam de outra maneira. 

Pensando nisso, realizamos, na sala de aula, em dupla, uma atividade com o objeto 

de estudo das Equações do 2°grau. Avisamos Caio um dia antes, para que não 

fosse pego de surpresa. Ele aprovou a ideia. 

Na atividade em dupla, pudemos analisar o quão enriquecedor foi a ação com 

o olhar da mediação na perspectiva de Vygotsky. A mediação ocorreu por 

instrumentos e signos, por intermédio da ferramenta material. As duplas realizaram 

os primeiros exercícios com a ferramenta material e depois a abandonaram e 

passaram a representar as peças no papel. A mediação semiótica e de maior 

contribuição no processo deu-se entre os alunos, mesmo que não estivessem na 

mesma dupla e a professora. Um exemplo foi quando Caio ajudou a colega de outra 

dupla, gesticulando, falando e fazendo o desenho no ar. Nesse episódio, pudemos 

observar o aluno feliz e participando da atividade com seus pares. Ações inéditas no 

passado próximo do aprendiz no ambiente escolar.  

O uso de instrumentos e signos desenvolve novas funções psicológicas e 

permite o surgimento de habilidades relacionadas ao comportamento (VYGOTSKY, 

1998a). A interação entre os colegas, a ferramenta material e a intervenção da 

professora trouxeram contribuições educacionais e sociais.  No final da atividade, a 

companheira de dupla de Caio comentava com outros colegas: Você não tem noção 

de como Caio é esperto! Ele sabe resolver tudo desses negócios! 
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Ao refletirmos e analisarmos os episódios, acreditamos que o propósito de 

nosso estudo foi alcançado. Isso porque, por meio de diferentes práticas e materiais 

– elementos mediadores –, encontrarmos formas que permitissem o acesso do 

aprendiz, de acordo com suas peculiaridades, aos conteúdos matemáticos para que 

ele pudesse acompanhar as aulas de Matemática juntamente com seus pares.  

 

5.4 A Inclusão 

 

A trajetória do nosso estudo foi traçada pelos caminhos da inclusão escolar, 

um movimento que busca respeitar a diversidade humana valorizando a contribuição 

individual e peculiar no ambiente escolar (BRASIL, 2007). Uma das questões era 

levar Caio a sentir-se parte do sistema educacional no qual estava inserido. A 

princípio ele era rejeitado pelo grupo, recluso, tinha uma postura de se manter 

afastado, mal arrumado, não fazia as tarefas, entre outros aspectos que foram 

relatados anteriormente. 

No decorrer do nosso estudo, as mudanças comportamentais em Caio foram 

ficando cada vez mais evidentes. O aluno começou a tentar ser inserido 

socialmente, a arrumar-se, perfumar-se e a preocupar-se com a aparência, deixou 

de dormir nas aulas de Matemática e nas outras disciplinas. Passou a acompanhar 

as aulas e a realizar tanto as atividades de classe como as de casa. E, a partir daí, a 

relação com os colegas de classe passou a existir e eles chegaram a disputar quem 

iria fazer trabalho em grupo com Caio. Esses e outros fatores colaboraram para que 

o aprendiz se sentisse capaz, tornando-se mais participativo. Diante dessas ações, 

podemos concordar com Sacks (2006) quando diz que a pessoa com autismo que 

tem consciência de si mesma pode cultivar habilidades sociais, intelectuais e tornar-

se autônomo. Outros professores de Caio perceberam que ele tem potencial 

cognitivo e começaram a “cobrar” tarefas, atividades e a elaborar avaliações de 

acordo com a série na qual o aluno está inserido e em sala de aula, pois antes as 

avaliações eram realizadas no contraturno. 

A mãe veio à escola agradecer, dizendo que em casa o relacionamento 

melhorou, as notas aumentaram em todas as disciplinas. Ela também comunicou 

que Caio passou a ter acompanhamento com psicólogo e com neurologista e a 

praticar atividades físicas. 
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Em meio a tantas mudanças, não poderia deixar de relatar as mudanças que 

ocorreram com a professora Roberta. O compromisso com a educação sempre foi 

um forte aliado desta profissional, porém o que nem ela mesma sabia era que sua 

prática estava enraizada a padrões ligados ao senso comum. Então, ao receber um 

aluno com autismo, logo estereotipou o aprendiz e pensou que manuais ou cartilhas 

relacionadas ao TEA resolveriam a questão. Como não obteve resposta e sabendo 

que a dificuldade de relacionamento é uma característica marcante em pessoas com 

autismo, passou a aplicar atividades matemáticas das séries iniciais do Ensino 

Fundamental, pois o aluno mantinha-se ocupado e sabia resolver. Mesmo muito 

incomodada, a professora não acreditava no potencial cognitivo de Caio e não o 

julgava capaz de acompanhar a turma. 

O estudo com Caio foi o maior aprendizado que esta profissional pode ter. 

Quantas vezes ele a surpreendeu? A inclusão do aprendiz realmente aconteceu na 

instituição de ensino. E a principal lição é olhar cada ser de forma única, especial, de 

acordo com suas peculiaridades e acreditar no seu potencial. Seja ele pertencente 

ao público da educação especial ou não, com autismo ou não.  

Hoje Roberta tem um novo olhar, uma nova forma de planejar e agir diante 

das peculiaridades de Caio. As atividades, avaliações, tarefas, trabalhos que ela 

propõe são de acordo com a série e as habilidades do aprendiz. 

Caio e Roberta tiveram um processo de desenvolvimento de mão dupla, no 

qual ambos aprenderam e ensinaram. Não tem como mensurar a contribuição que o 

trabalho trouxe aos dois e a todos os envolvidos no colégio, desde colegas de 

classe, professores, inspetores, recepcionistas, entre outros.  

“Quem me dera, ao menos uma vez. Explicar o que ninguém consegue 

entender” (RUSSO, 1986). Espero que novas Robertas conheçam a grandiosidade 

da inclusão, busquem práticas matemáticas adequadas e que nossa trajetória traga 

novas perspectivas de estudo para que outros Caios, com suas peculiaridades, 

sintam-se incluídos no sistema educacional a que pertencem.  

Aprendizes que quando o questionarem - O que você vai ser quando você 

crescer? Que eles, encorajados, possam protagonizar seus próprios sonhos 

(BONFÁ; LOBOS; RUSSO, 1989). E nunca deixem que lhe digam que não vale a 

pena acreditar no sonho que se tem, ou que seus planos nunca vão dar certo, ou 

que nunca vai ser alguém (RUSSO; VENTURINI, 1986).  
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E, mesmo frente às dificuldades, obstáculos, esses aprendizes carreguem 

dentro de si a consciência de que são capazes de caminhar em diferentes cenários. 

E percebam que mudaram as estações. E nada mudou, pois alguma coisa 

aconteceu, tá tudo assim tão diferente (RUSSO, 1985). Futuros Caios que poderão 

andar distraídos, impacientes, indecisos, confusos. Só que agora é diferente, pois 

estarão tão tranquilos e tão contentes com o processo de desenvolvimento de suas 

vidas que as Robertas simplesmente não saberão descrever tamanha mudança que 

a inclusão pode causar em todos dos seres envolvidos nesse cenário (LOBOS; 

ROCHA; RUSSO, 1987). 

Futuras Robertas, a inclusão pode e deve ocorrer. Basta acreditar em você e 

respeitar que cada Caio tem o seu próprio tempo (RUSSO, 1986). Não basta estar 

incluído, o essencial é sentir-se incluído. E os ingredientes fundamentais são o olhar 

único, a vontade e acreditar no potencial de cada ser. 
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APÊNDICE A – Autorização da direção 

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR 

 
Projeto: INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS PARA A INCLUSÃO DE UM ALUNO 

AUTISTA NAS AULAS DE MATEMÁTICA: UM OLHAR VYGOTSKYANO. 
Financiamento: Secretária da Educação do Estado de São Paulo. 
Ilmo. Sra. Giseli Oliveira Fernandes 
Diretora do Colégio Autêntico 
Ref.:  Solicitação de deferimento dos procedimentos do projeto supra citado 
O presente documento tem por objetivo dar ciência e solicitar autorização para os 

procedimentos relativos ao projeto de pesquisa supracitado que está sendo desenvolvido 
com a colaboração da comunidade do Colégio Autêntico, principalmente ao que se refere à 
coleta e utilização de dados. 

 A coleta de dados se dará por meio de gravações em áudio e vídeo, 
observações em sala de aula, atividades realizadas e registros escritos. Para tanto, sempre 
que necessário, nos comprometemos a solicitar autorização dos participantes ou 
responsáveis no caso desses serem menores de idade. 

 O material coletado servirá de base para análises que procuram entender 
melhor o processo de aprendizagem matemática por alunos com transtorno do espectro 
autista. O acesso aos registros em vídeo será exclusivo do grupo de pesquisa e só poderá 
ser apresentado com a autorização e concordância dos participantes. Nas transcrições e 
registros escritos os mesmos terão seus nomes substituídos por pseudônimos preservando 
a identidade dos sujeitos. 

 As informações provenientes das análises do material coletado poderão ainda 
ser utilizadas pelos pesquisadores em publicações e eventos científicos. 

 
Guarulhos,      de                de 2014. 

_____________________________________________________ 
Solange Hassan Ahmad Ali Fernandes – Coordenadora do Projeto 
________________________________________ 
Roberta Caetano Fleira – Pesquisadora 
________________________________________________________ 
Giseli Oliveira Fernandes – Diretor do Colégio Autêntico 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da pesquisa: INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS PARA A INCLUSÃO DE UM 

ALUNO AUTISTA NAS AULAS DE MATEMÁTICA: UM OLHAR VYGOTSKYANO. 

Pesquisadora Responsável: Profa. Dra. Solange Hassan Ahmad Ali Fernandes 

Pesquisadora: Roberta Caetano Fleira 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Anhanguera 

de São Paulo (UNIAN) 

Telefones para contato: (11) 2967-9119 

As informações a seguir estão sendo fornecidas para sua participação no estudo 
citado, o qual tem como objetivo desenvolver e avaliar práticas matemáticas para promover 
a inclusão de um aluno autista na aulas de matemática. A pesquisa visa promover 
ambientes de inclusão nas aulas da Matemática, permitindo que alunos autistas tenham 
acesso aos mesmos conteúdos matemáticos dos seus pares. Consideramos que a 
contribuição fundamental do projeto é o desenvolvimento de recursos e atividades de 
aprendizagem matemática para instrumentalizar uma matemática escolar mais inclusiva, e 
consequentemente produzir conhecimentos na área de Educação Matemática. 

Os dados da pesquisa serão obtidos através de uma sessão de trabalho na qual o 
participante resolverá atividades. O material coletado durante as sessões, as atividades 
realizadas, as gravações de áudio e vídeo, as transcrições e os registros escritos, serão de 
uso exclusivo do grupo de pesquisa, e servirão como base para procurar entender melhor a 
relação entre os processos de aprendizagem e os campos sensoriais. 

Os participantes terão seus nomes trocados por pseudônimos preservando a 
identidade dos sujeitos. Menção às instituições onde as atividades serão realizadas será 
feita somente mediante a autorização das mesmas. O cronograma das atividades será 
organizado de modo que não prejudique outras atividades escolares, sendo realizadas em 
algumas aulas de matemática e sessões. Assim, esperamos que sua participação resulte 
em avanços de conhecimentos, sendo positivo não apenas para os participantes como, 
também, para a comunidade que eles pertencem. 

Os resultados dessa pesquisa poderão ser utilizados pelos pesquisadores em 
publicações em periódicos, livros, eventos científicos, cursos e outras divulgações 
acadêmico-científicas. A veiculação de imagem dos sujeitos em divulgações científicas só 
será realizada com consentimento dos envolvidos. 

Em qualquer etapa do estudo, o sujeito participante da pesquisa terá acesso aos 
responsáveis pela pesquisa. Para eventuais dúvidas ou esclarecimentos sobre os 
procedimentos ou a ética da pesquisa entre em contato com a pesquisadora responsável na 
UNIAN – Campus de Maria Cândida, sito à Rua Maria Cândida, 1.813 - São Paulo - SP, 
telefones (11) 2967-9119 

A qualquer participante é garantida a liberdade da retirada de seu consentimento 
para participação da pesquisa, quando lhe convier.  
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Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, assim 
como não há compensação financeira relacionada à sua participação. 

 

Eu,_______________________________________,RG nº 

_______________________, responsável legal por 

____________________________________, RG nº _____________________ declaro 

estar  suficientemente informado a respeito das informações que li acima, ou que foram lidas 

para mim, a respeito do projeto INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS PARA A INCLUSÃO DE 

UM ALUNO AUTISTA NAS AULAS DE MATEMÁTICA: UM OLHAR VYGOTSKYANO. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos, as garantias 

de confidencialidade e autorizo a veiculação dos resultados para os usos mencionados. Está 

claro também que minha participação é isenta de qualquer tipo de despesas. Assim sendo, 

concordo em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo para mim e sem 

prejuízo para a continuidade da pesquisa em andamento. 

Guarulhos, _____ de ____________ de _______ 

 

Assinatura do sujeito de 
pesquisa/representante legal 

 Assinatura da pesquisadora 
responsável 

 

Assinatura da testemunha  Assinatura da testemunha 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste sujeito de pesquisa ou representante legal para a participação neste 

estudo. 

 

Assinatura do responsável pelo 
estudo 

Data   ____/_____/_____ 
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APÊNDICE C – Autorização para uso das imagens 

AUTORIZAÇÃO DO USO DAS IMAGENS 

 

Declaro meu consentimento para a veiculação de minha imagem para fins de 

divulgação científica, nas condições do TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO, que li acima, ou que foram lidas para mim, a respeito do projeto 

INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS PARA A INCLUSÃO DE UM ALUNO AUTISTA 

NAS AULAS DE MATEMÁTICA: UM OLHAR VYGOTSKYANO. 

 

 

Guarulhos, _____ de ____________ de _______ 

 

 

 

Assinatura do sujeito de 
pesquisa/representante legal 

 Assinatura da pesquisadora 
responsável 

 

 

Assinatura da testemunha  Assinatura da testemunha 
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ANEXO A – Atividades – Equações do 2° Grau  

ATIVIDADES 

 
 
 
 
 

 
 

 Resolução de Equações do 2º Grau  
 

Você está recebendo duas folhas de cartolina de cores diferentes: __________ e 
___________, onde há algumas figuras desenhadas que formarão as peças do 
nosso jogo. Nós as utilizaremos conforme a tabela abaixo: 

 

Peças Dimensões Área 

Quadrado grande x por x x2 

Retângulo x por 1 x 

Quadrado pequeno 1 por 1 1 

 
 Nosso objetivo é resolver equações do segundo grau utilizando esse 

material. O primeiro passo é estabelecermos o significado de cada peça: 
 As peças de cor _____________ representam respectivamente x2, x e 1 com 
sinais positivos. 
 As peças de cor ________________ representam respectivamente –x2, –x e 
–1. 

Assim, para representar a expressão x2 + 3x + 2 precisamos do seguinte 
material de cor _____________: 

 
 
 
 
 
 
E, para a expressão –2x2 + x – 3 precisamos de dois quadrados grandes 

_____________, um retângulo ___________ e três quadrados pequenos 
___________: 

 
 
 
 
 
 
Agora veremos que: 
 

 

Prof. Roberta Caetano Fleira 

9º ano 
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 Um trinômio da forma ax2 + bx + c pode ser fatorado se uma forma 
retangular puder ser construída com as peças do material que o representam. 
As dimensões do retângulo formado são chamadas de fatores do trinômio. 

 
 No trinômio x2 + 3x + 2 podemos arrumar suas peças da seguinte 

forma: 
 
 
                                                            x2         x    x 
     
 
 
 

Então x2 + 3x + 2 = (x + 2) (x + 1) e para resolver a equação x2 + 3x + 2 = 0  
basta considerar x +2 = 0 ou x + 1 = 0, logo as soluções da equação são: x = –2 ou x 
= –1. 

 
ATIVIDADE 1 

1ª PARTE: 
 Forme, com as peças, um retângulo que represente cada uma dos 

trinômios. A seguir escreva suas dimensões na coluna denominada “forma fatorada”. 
Finalmente resolva a equação correspondente e anote suas soluções na tabela. 

Equações 
Forma 

fatorada 
Raízes da equação x2  + 

bx + c =0 
a b c 

a) x2 + 3x + 
2 = 0 

(x + 2) (x 
+ 1) = 0 

–2 e –1 1 3 2 

b) x2 + 6x + 
5 = 0 

 
 

   

c) x2 + 6x + 
8 = 0 

 
 

   

d) x2 + 8x + 
15 = 0 

 
 

   

e) x2 + 7x + 
12 = 0 

 
 

   

f) x2 + 8x + 
16 = 0 

 
 

   

g) x2 + x = 0      

h) x2 + 2x + 
1 = 0 

 
 

   

 
Os retângulos formados nos exercícios acima são da forma (x + p) (x +q), isto é,  

 x2 + bx + c = (x + p) (x +q), onde –p e –q são as raízes da equação. 
Responda as seguintes questões: 

a) Que relação existe entre os números –p e –q e os números c e a? 
 

 

 

 

      x           

1   1 



132 

b) Que relação existe entre os números –p e –q e os números b e a? 
 

 

 

 
Agora ache os fatores de cada expressão abaixo de acordo com as respostas 

dadas no item acima. Use as peças para formar os retângulos e conferir suas 
respostas. Complete a tabela. 

Equações 
Forma 

fatorada 
Raízes da equação x2 + 

bx + c =0 
a b c 

a) x2 + 5x + 
6 = 0 

  
   

b) x2 + 6x + 
9 = 0 

  
   

c) x2 + 9x + 
20 = 0 

  
   

d) x2 + 10x + 
9 = 0 

  
   

 
2ª PARTE: 
 Agora você irá resolver expressões do tipo ax2 + bx + c, onde a é um 

número primo. 

Equações 
Forma 

fatorada 
Raízes da equação x2  + 

bx + c =0 
a b c 

a) 2x2 + 5x + 
2 = 0 

  
   

b) 3x2 + 5x + 
2 = 0 

  
   

c) 2x2 + 7x + 
3 = 0 

  
   

d) 2x2 + 7x + 
6 = 0 

  
   

 
Observe que nesse caso os trinômios podem ser fatorados assim: 

ax2 + bx + c = (ax + p) (x + q). 
 Use os resultados da tabela e responda as questões: 
 

a) Que relação existe entre os números –p e –q e os números c e a? 
 

 

 

 
b) Que relação existe entre os números –p e –q e os números b e a? 
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Ache os fatores de cada expressão abaixo usando as respostas acima. Caso 

seja necessário, verifique experimentalmente com as peças e, depois, complete a 
tabela: 

 

Equações 
Forma 

fatorada 
Raízes da equação x2  + 

bx + c =0 
a b c 

a) 2x2 + 7x + 
6 = 0 

  
   

b) 2x2 + 9x + 
4 = 0 

  
   

c) 2x2 + 13x 
+ 15 = 0 

  
   

d) 3x2 + 10x 
+ 8 = 0 
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ATIVIDADE 2 
 

1ª PARTE: 
 
Considere que as peças _____________ anulam uma parte (ou toda) área 

das peças ____________ quando são sobrepostas a elas. Assim a sobreposição de 
duas peças de cores diferentes corresponde à área zero. 

Usaremos isso para achar os fatores de expressões do tipo: x2 – 3x + 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     x – 1  
 
                                                                   x – 2 
 
 
 
 
 

a) Quais as dimensões do retângulo branco formado? 
 

 

 
b) Escreva a expressão na forma fatorada. 

 

 
c) Resolva a equação x2 – 3x + 2 = 0 

 

 

 
Usando as peças _____________ e _____________, ache os fatores de cada 

uma das expressões e resolva a equação correspondente: 
 

Equações 
Forma 

fatorada 
Raízes da equação x2  + 

bx + c =0 
a b c 

a) x2 – 2x + 
1 = 0 

  
   

b) x2 – 5x + 
6 = 0 

  
   

c) x2 –6x + 8 
= 0 
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d) x2 + 2x – 
3 = 0 

  
   

 
Analise os resultados e responda: 

a) Que relação existe entre os números –p e –q e os números c e 
a? 

 

 

 

 
b) Que relação existe entre os números –p e –q e os números b e 
a? 

 

 

 

 
 
Agora tente achar os fatores de cada uma das expressões abaixo sem usar 

as peças. Complete a tabela. 
 

Equações 
Forma 

fatorada 
Raízes da equação x2  + 

bx + c =0 
a b c 

a) x2 – 8x + 
12 = 0 

  
   

b) x2 + x – 6 
= 0 

  
   

c) 2x2 – 13x 
+ 15 = 0 
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PEÇAS 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 
 


