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RESUMO 

 

A inclusão de alunos com algum tipo de deficiência tem sido uma temática cada vez mais 

frequente em pesquisas na área de Educação Matemática. Entretanto, existem poucas 

pesquisas que envolvam o ensino de matemática para alunos com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA). Este trabalho tem como principal objetivo investigar as práticas de professores 

que ensinam matemática para alunos autistas e cartografá-las. Considerando as 

especificidades do tema, a pesquisa é de caráter qualitativo, e o instrumento para 

coleta/produção de dados foi um questionário enviado para professores que já lecionaram ou 

lecionam matemática para alunos autistas. As estratégias utilizadas para alcançar os objetivos 

da pesquisa foram um estudo piloto com seis professores, e o estudo principal, com o 

questionário do estudo piloto reformulado e respondido por 120 professores. A análise dos 

dados foi realizada por meio da Análise Temática de Conteúdo, que permitiu a emersão de 

categorias e subcategorias por meio das respostas e dos objetivos da pesquisa. A partir da 

investigação, percebe-se que os professores relatam dificuldades em lidar com os alunos 

autistas, principalmente no primeiro contato em sala de aula. Porém, essas dificuldades podem 

ser contornadas a partir das interações com o aluno, a escola, a família e especialistas; do 

conhecimento e na utilização de metodologias que envolvam os interesses do aluno; da 

utilização de recursos didáticos dentro de sala de aula e de adaptações curriculares 

considerando as especificidades de cada aluno. Tais ações podem auxiliar tanto o professor 

quanto o aluno nos seus processos de ensino e aprendizagem de matemática.  

 

Palavras-chave: Educação Especial na perspectiva inclusiva. Autismo. Ensino de 

Matemática. 



 

 

ABSTRACT 

 

The inclusion of students with some type of disability has been an increasingly frequent 

theme of research in the area of Mathematics Education. However, there is little research 

involving the teaching of mathematics for students with Autism Spectrum Disorder (ASD). 

This work has as main objective to investigate the practice so teachers who teach mathematics 

to autistic students, to map them. Considering the specificities of the theme, there search is of 

a qualitative character, and the instrument for collecting / producing data was a questionnaire 

sent to teachers who have already taught or teach mathematics to autistic students. The 

strategies used to achieve there search objectives were a pilot study with six teachers, and the 

main study, with there formulated pilot study questionnaire and 120 teachers answered. Data 

analysis was carried out through Thematic Content Analysis, which allowed categories and 

subcategories to emerge through the responses and research objectives. From the 

investigation, it was noticed that teachers reported difficulties in dealing with autistic 

students, especially concerning their first contact in the classroom. However, these difficulties 

can be over come from interactions with the student, school, family and specialists; 

knowledge and the use of methodologies that involve the interests of the student; the use of 

teaching resources within the classroom and curricular adaptations considering the 

specificities of each student. These actions can assist the teacher and the student in their 

mathematics teaching and learning processes. 

 

Keywords: Special Education from an inclusive perspective. Autism. Mathematics teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação especial e inclusiva vem ganhando grande destaque com o marco da 

assinatura da Declaração de Salamanca, em 1994, da Declaração de Incheon, em 2015, e mais 

especificamente, com a criação de diversas leis relacionadas à inclusão de pessoas com 

autismo, como a Lei Berenice Piana (2012). Mesmo assim, ainda existem diversos desafios 

que estão sendo enfrentados no âmbito educacional em virtude das diferentes especificidades 

apresentadas pelos alunos em diversos contextos educacionais e sociais. 

Durante minha trajetória estudantil, estes desafios foram mostrados de diversas 

formas. Primeiramente, no curso de Formação de Professores, também conhecido como Curso 

Normal, cursado no Colégio Estadual Visconde de Itaboraí (CEVI). Lá, tive a oportunidade 

de cursar uma disciplina chamada Educação Especial e pude frequentar a Sala de Recursos da 

escola em que estudava, conhecendo os materiais e a professora que trabalhava no 

Atendimento Educacional Especializado (AEE).  

Esta experiência me fez refletir sobre duas coisas: como eram realizados os 

atendimentos na sala de recursos e se a professora responsável pelo atendimento aos alunos 

conseguia dar conta de tantas especificidades que os alunos da escola apresentavam, já que na 

escola existiam alunos com dificuldades motoras, surdos, deficientes visuais e com déficit de 

atenção. Em uma conversa com a professora, na própria Sala de Recursos, pude perceber a 

existência de muitos materiais para serem utilizados, como livros no Sistema Braille, jogos e 

materiais manipuláveis, porém a professora estava muito sobrecarregada por conta de todas as 

especificidades que tinham que ser consideradas na elaboração de atividades para esses 

alunos.  

Alguns anos depois, ingressei no curso de Licenciatura em Matemática da Faculdade 

de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP/UERJ). Lá, 

pude ouvir diversos relatos de colegas de profissão, tanto de Matemática como de outros 

cursos, como Geografia e Biologia. Ao começarem a exercer a docência, se deparavam com 

alunos com necessidades especiais e, não sabiam o que fazer. Tal fragilidade era atribuída ao 

fato de que a universidade não oferecia turmas suficientes da disciplina de Educação Especial, 

para que eles pudessem buscar conhecimento sobre a área. Felizmente, o curso de 

Licenciatura em Matemática oferecia, com obrigatoriedade, a disciplina de Estágio 

Supervisionado IV, em que diferentes tipos de necessidades especiais eram abordados, em 

aspectos gerais e específicos. Nessa disciplina, entramos em contato com várias pesquisas que 

retratavam os tipos de deficiência e como poderia ser realizada a abordagem dentro de sala de 
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aula, além das dificuldades que poderiam ser apresentadas nesse processo em relação aos 

processos de ensino e aprendizagem de matemática.  

Em relação a minha trajetória profissional, trabalhei durante três anos, como 

professora de Matemática no Projeto Mais Educação, financiado pelo Governo Federal, no 

Colégio Estadual Dr. Elias de Miranda Saraiva – CIEP 130. Lá, tive contato com diversos 

tipos de aluno, porém um me chamou atenção, pois era um aluno com baixa visão.  O aluno 

era inteligente, porém vários professores não percebiam a sua deficiência visual, tanto que fui 

a primeira professora a informar a coordenação da escola que o aluno precisava de material 

adaptado, com fontes maiores, para conseguir se desenvolver durante o ano letivo.  

O contato como aluno me fez crescer bastante profissionalmente, pois senti pela 

primeira vez as angústias que ouvira dos meus colegas de profissão quando recebiam alunos 

com necessidades especiais. Além disso, pude perceber o quanto é importante que o professor 

esteja atento ao aluno, não só no aspecto de aprendizagem, mas também tentando identificar 

possíveis necessidades que possam atrapalhar os processos de ensino e aprendizagem do 

aluno, caso as suas especificidades não sejam respeitadas.  

A partir destas experiências, surgiu a motivação de pesquisar na área de Educação 

Especial e Inclusiva. O foco nos alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) surgiu 

pela escassez de pesquisas na área que envolvesse os processos de ensino e aprendizagem de 

matemática visando os autistas, se comparados com o quantitativo de pesquisas relacionadas 

aos outros tipos de deficiência. 

Um dos fatores que justifica a pesquisa é a prevalência do autismo pelo mundo. Em 

2013, a Organização das Nações Unidas (ONU), afirma que a estimativa global é de que 

aproximadamente 1% da população mundial pode ter autismo. Já a OMS, estima que uma em 

cada 160 crianças tenham autismo. No Brasil, não existem estudos relacionados à quantidade 

de autistas no país, mas nos Estados Unidos, o CDC (Centers for Disease Control and 

Prevention1) -, através do ADDM (The Autism and Developmental Disabilities Monitoring2), 

registra que a prevalência, em 2018, é de 1 para cada 59 crianças, sugerindo que esse número 

é uma tendência global. (BAIO, et al., 2018) 

 

 

 

 

                                                             
1 Centro de Controle de Doenças e Prevenção, em português. 
2 Rede de monitoramento do autismo e deficiências, em português. 
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Gráfico 1: Prevalência de autismo nos EUA (Quantidade de casos para cada nascimento) 

 
Fonte: Revista Autismo (2019). 

 

 

No Brasil, mesmo não possuindo dados em relação à incidência do autismo, existem 

dados referentes aos alunos autistas matriculados em classes regulares, classes especiais e no 

Ensino Superior, fornecidos pelo INEP. Os dados do Censo Escolar 20193 revelam que 

existem 166.620 autistas matriculados em classes regulares, e 11.368 em classes especiais. Já 

o Censo da Educação Superior4 2018 revela que dentre as 8.450.755 matrículas, em 

instituições públicas e privadas, existem somente 45.966 alunos com deficiência, no qual 

1.122 alunos são autistas, sendo 401 matriculados em instituições públicas e 721 em 

instituições privadas.  

Observando os dados, pode-se observar que grande parte dos alunos autistas que 

estudam na educação básica, tanto em classes regulares, como em classes especiais, não 

chegam a ingressar em uma universidade. A presença reduzida dos alunos, ressaltada pelos 

dados dos censos, pode ser uma das causas da escassez de pesquisas relacionadas ao autismo, 

percebida na revisão bibliográfica realizada durante a pesquisa.  

Outro fator importante que deve ser considerado em pesquisas com alunos autistas são 

as suas especificidades, que podem se manifestar em relação a três aspectos: a comunicação, o 

comportamento e a interação social. Por conta disso, o autismo é classificado em três níveis: 

                                                             
3http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica 
4http://inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior 
 
 
 
 
 
 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica
http://inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior
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leve, moderado e severo. Os estudantes com nível leve ou moderado podem não ter problemas 

com a inclusão, dependendo do comprometimento em cada aspecto. Já os alunos com um 

nível severo podem apresentar atraso mental e serem dependentes de alguma ajuda (SILVA; 

GAIATO; REVELES, 2012; BRITO, 2019).  

Belisário Filho (2010) destaca que dependendo do nível de desenvolvimento e idade 

do aluno, as manifestações dos alunos podem sofrer diversas variações, fazendo com que cada 

aluno com TEA reaja às situações em que está inserido de maneira distinta. Tais 

particularidades podem dificultar a aprendizagem destes alunos em diversas áreas de ensino 

por conta da inserção do aluno em sala de aula em vez da sua inclusão. Considerando todo o 

processo, o professor desempenha um papel fundamental, não só visando o aprendizado de 

um determinado conteúdo, mas também proporcionando o desenvolvimento cognitivo e a 

independência destes alunos com o intuito de melhorar as suas interações sociais. 

Para tanto, o objetivo geral dessa pesquisa é investigar as práticas de professores que 

ensinam matemática para alunos autistas. Já os objetivos específicos são: realizar um 

levantamento de pesquisas que possuem a temática matemática e autismo; elaborar e aplicar 

um questionário para professores que ensinam matemática para alunos autistas; analisar as 

respostas obtidas da aplicação do questionário e compreender as diversas nuances da prática 

do professor que ensina matemática para alunos autistas. A partir desses dados buscamos 

realizar uma cartografia das práticas dos professores, entendendo uma cartografia como um 

levantamento analítico e crítico das práticas docentes dos professores que ensinam 

matemática.  

Com o desenvolvimento da pesquisa buscamos responder a seguinte questão: Quais 

são as práticas dos professores que ensinam matemática para alunos autistas? Diante disso, 

considerando as particularidades do tema, a pesquisa é de caráter qualitativo com a realização 

de um questionário para professores, formados em matemática ou não, que lecionam ou já 

lecionaram matemática para alunos autistas. As estratégias utilizadas foram um estudo piloto 

com a aplicação de um questionário, com base em Richardson (1999), que foi respondido por 

seis professores; e o estudo principal, que reformulou o questionário anterior e foi aplicado 

para um quantitativo maior de professores. A análise de dados foi realizada por meio da 

análise temática de conteúdo. Para apresentar a pesquisa, a estrutura da dissertação é 

composta por cinco capítulos. 

No capítulo 1 apresentaremos aspectos gerais em relação ao autismo, como seu 

histórico, os manuais de diagnóstico, os tipos de intervenção mais usuais no tratamento de 
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autistas e os marcos legais, em termos gerais, das necessidades especiais como um todo e, em 

termos específicos, que se referem diretamente aos autistas. 

No capítulo 2 a fundamentação teórica envolvendo a formação do professor que ensina 

matemática, a sua relação com a inclusão e mais especificamente com o autismo. 

No capítulo 3 exibiremos um mapeamento de pesquisas brasileiras e portuguesas 

relacionadas ao ensino de matemática para alunos autistas, contendo artigos, trabalhos de 

conclusão de curso, dissertações e teses, que justificam a importância e a necessidade de 

novas pesquisas nesta área.  

No capítulo 4 trazemos a metodologia da pesquisa, com a apresentação do estudo 

piloto, do estudo principal, além de detalhar o percurso metodológico da pesquisa e seus 

participantes.  

No capítulo 5 serão expostas as discussões dos resultados apresentados no capítulo 

anterior. Considerando o contato dos professores com os alunos autistas, as práticas utilizadas 

no processo de ensino e aprendizagem de matemática, além de considerar a sua formação no 

que tange à educação inclusiva e ao autismo e suas concepções sobre essa temática.  

No capítulo 6 apresentamos as considerações finais, as dificuldades encontradas 

durante a pesquisa, e possíveis pesquisas futuras.  
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CAP.1: ASPECTOS GERAIS SOBRE O AUTISMO 

 

Este capítulo é destinado à apresentação de conceitos gerais sobre o tema, que são 

importantes para o entendimento da pesquisa realizada. Serão apresentados um breve 

histórico do autismo e os estudos que se desenvolveram ao longo do tempo. Além disso, será 

abordada a caracterização do termo, na visão médica, a partir de documentos internacionais, 

os tipos usuais de intervenções com o autista e os direitos adquiridos no âmbito educacional.  

 

 

1.1. Breve histórico do autismo 

 

 

Desde o século passado, o conceito de autismo vem sofrendo evoluções em relação a 

sua terminologia e às suas origens. Segundo Orrú (2007), o termo autismo tem sua origem na 

palavra grega autos, que significa por si mesmo, e é empregado pela psiquiatria para nomear 

comportamentos humanos reunidos ao redor de si mesmos. Segundo Rozental (1993), a 

palavra “autista” foi usada inicialmente no ramo da psiquiatria para representar um estado de 

retraimento, independente da causa que levou ao estado.  

O termo “autismo” foi utilizado pela primeira vez por Pouller, em 1906, em seus 

estudos sobre esquizofrenia para descrever os sinais clínicos de isolamento dos pacientes 

(KUPERSTEIN e MISSALGLIA, 2005), mas foi propagado pelo psiquiatra suíço Bleuler, em 

1911. Ele acreditava que o autismo era uma ramificação da doença, denominado como 

transtorno básico da esquizofrenia, e sendo definido como “perda de contato com a realidade, 

causada pela impossibilidade ou grande dificuldade na comunicação interpessoal” 

(CAMARGO, 2005). 

A diferenciação do autismo de outras patologias mentais, como a esquizofrenia, 

ocorreu com o estudo Autistic Disturbances of Affective Contact (Alterações Autísticas do 

Contato Afetivo) desenvolvido por Leo Kanner, e publicado em 1943. Nele, o psiquiatra 

austríaco examina e descreve as características particulares de 11 crianças americanas. A 

partir das suas análises, definiu conceitos como “solidão autística” e insistência obsessiva na 

invariância. Kanner definiu o termo solidão autística como “a incapacidade que têm estas 

crianças, desde o começo de suas vidas, para se relacionar com as pessoas e situações” (1943, 

p.242) e sobre a insistência obsessiva na invariância relata que 
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os sons e movimentos da criança são tão monotonamente repetitivas como suas 

emissões verbais. Existe uma marcada limitação da diversidade de suas atividades 

espontâneas. Sua conduta rege-se por um desejo ansiosamente obsessivo de manter a 

invariância. (KANNER, 1943, p.242). 

 

 

Na mesma época, Hans Asperger também estudava o tema, e em 1944, publicou o 

artigo Psicopatologia Autística da Infância, no qual descreve crianças com características 

bastante semelhantes às descritas por Kanner, denominando a doença como Psicopatia 

Autística. As características que diferenciam os dois estudos são a comunicação verbal e a 

capacidade cognitiva das crianças do estudo de Asperger que eram melhores do que as das 

crianças do estudo de Kanner.  

Entre os anos 1950 e 1960, existiam muitos questionamentos sobre a origem do 

autismo, e uma das crenças da época era que a conduta dos pais, no que tange ao aspecto 

emocional, era uma das principais causas da doença, desencadeando seu progresso desde a 

vida intrauterina.  Tal hipótese foi divulgada, com o termo “mãe geladeira” por Kanner que, 

observou que muitos dos seus pacientes autistas tinham certos problemas no ambiente 

familiar.  

Em 1967, o psicanalista Bruno Bettelheim lança o livro “A Fortaleza Vazia”, no qual 

três estudos de caso (Laurie, Marcia e Joy), e a partir deles consolida a teoria da “mãe 

geladeira”, desenvolvida por Kanner, defendendo que o autismo era uma patologia de ordem 

emocional na qual a criança habitava em uma “fortaleza vazia” porque não se sentia acolhida 

pelas pessoas que a cercavam. Porém, alguns anos depois, a teoria se mostrou totalmente 

infundada. 

Considerando os estudos anteriores, o psiquiatra Edward Ritvo publica um livro, em 

1976, em que considera o autismo como um problema de desenvolvimento, dando ênfase ao 

fato de que muitas crianças com autismo possuem algum déficit cognitivo. Ritvo também 

defende que os sintomas do autismo já são percebidos desde o nascimento do indivíduo, e tais 

características comportamentais são representadas por cinco tipos de distúrbios,  

 

 
1) Distúrbios de Percepção (hipo/hiperatividade aos estímulos, devido a falhas 

na modulação dos inputs sensoriais, distorção da hierarquia de preferência dos 

receptores e déficit no uso do input sensorial para discriminar em ausência de 

feedback das respostas motoras); 

2) Distúrbios de desenvolvimento, principalmente nas sequências motora, de 

linguagem e social; 

3) Distúrbios do relacionamento social, caracterizados por pobre contato 

através do olhar; ausência de sorriso social; ausência de movimento antecipatório 
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(no bebê); aparente aversão ao contato físico; tendência a relacionar-se com partes 

da pessoa; desinteresse em jogos, ansiedade estranha e exagerada; 

4) Distúrbios da fala e da linguagem, que se estendem desde um mutismo até 

a ecolalia e a inversão pronominal; 

5) Distúrbios da motilidade, observados através da atitude estranha e bizarra, 

como maneirismos e estereotipias, principalmente de mãos e dedos. (RITVO apud 

ASSUMPÇÃO JR., 1995, p.7) 

 

Michael Hutter, em 1978, faz uma análise crítica dos estudos de Kanner e Asperger e 

descreve quatro características principais para a definição do autismo, sendo elas: (i) atraso e 

desvio sociais não só como função de retardo mental, (ii) problemas na comunicação, (iii) 

comportamentos incomuns, tais como movimentos estereotipados e maneirismos e (iv) início 

do autismo antes dos trinta meses de idade. (RUTTER, 1978 apud KLIN, 2006). 

Em 1979, outro trabalho que analisou os estudos de Kanner e Asperger foi o de Lorna 

Wing e Judith Gould. Nesta pesquisa, as autoras avaliaram 35.000 crianças, menores de 15 

anos, do distrito londrino de Camberwell e notaram que parte delas possuía alteração de 

comportamento, dificuldade de aprendizagem e/ou alguma perturbação mental ou física. 

Analisando os resultados dos estudos, as pesquisadoras perceberam diferenças nas 

características das crianças, sendo que algumas não se encaixavam nas descrições de Kanner, 

mas sim na de Asperger (WING e GOULD, 1979; LIMA, 2012;).  

Este estudo definiu dois conceitos que são utilizados até hoje ao se referir ao autismo: 

a Tríade, composta por três características do autismo – (i) comprometimento da interação 

social recíproca, (ii) comprometimento da comunicação verbal e não verbal e por (iii) um 

repertório restrito de interesses e atividades - e o termo Transtorno do Espectro Autista, que é 

o termo adotado atualmente por pesquisadores e especialistas para considerar os diversos 

tipos e graus existentes do autismo.  

Figura 1: Tríade Autística 

 

Fonte: Adaptado de Locatelli (2016, p. 3). 
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Figura 2: Breve histórico do autismo 

 
Fonte: Os autores 

 

A partir dos estudos citados, diversos autores analisaram o autismo e suas 

características. Sobre tal cenário histórico Orrú (2016) destaca que há a presença de duas 

vertentes sobre o conceito de autismo: a primeira é baseada nas origens do autismo no ponto 

de vista da psicanálise e a segunda é fundamentada na pesquisa genética. 

 

A primeira se fundamenta sobre as origens do autismo baseado na abordagem 
psicanalítica em seus diversos autores (MAHLER, 1952; MANNONI, 1967; 

BETTELHEIN, 1987; LEFORT, 1991; LAZNIK, 1991; JERUSALINSKY, 1993a; 

RASSIAL, 1997a), sempre com o objetivo do avanço quanto ao diagnóstico, 

possibilidades de tratamento e prognóstico. (...). No âmbito da psicanálise 

encontramos três aspectos que têm se perpetuado (...):  

1) uma tentativa de se diferenciar as psicoses desenvolvidas na infância das psicoses 

da idade adulta; 2) a relutância quanto ao diagnóstico “fechado” de psicose na 

infância; 3) a concepção da abordagem psicanalítica como uma alternativa 

terapêutica.  

A segunda vertente, (...) se mostra dominante na produção de conhecimento sobre o 

autismo em muitos países ocidentais, concebendo o autismo como um distúrbio 

complexo do desenvolvimento neuropsicológico da infância, uma patologia 
determinada biologicamente que apresenta déficits cognitivos, heterogênea tanto em 

suas manifestações clínicas quanto etiológicas (RITVO, 1976; GAUDERER, 1986; 

GILLBERG, 1988; RUTTER, 1998; RAPIN, 1991; 

CIARANELLOeCIARANELLO, 1995; BAILEY; LE COUTER; GOTTESMAN, L. 

et al., 1995; STEINER, 2002) (ORRÚ, 2016, p. 17,18) 

 

 

Por conta da evolução histórica do conceito e dos sintomas do autismo, a introdução 

do transtorno em vários documentos de cunho médico, como os relacionados à classificação 

de transtornos mentais, se tornou uma prática cada vez mais comum. Esta ação foi muito 
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importante para o desenvolvimento de estudos que possam facilitar um diagnóstico mais 

preciso e precoce. Apresentaremos na próxima seção estes documentos, que tratam sobre o 

autismo, e a evolução do conceito ao longo das suas versões. 

 

 

1.2. Critérios Diagnósticos 

 

Os estudos de sobre o autismo desenvolvidos desde 1943, por Kanner, contribuíram 

para a construção dos critérios diagnósticos do autismo presentes nos três principais 

documentos de classificação de transtornos mentais, o Diagnostic and Statistical Manual - 

DSM (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais), o International 

Classification of Diseases –  CID (Classificação Internacional de Doenças) e a International 

Classification of Functioning, Disability and Health – CIF (Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde). 

A primeira vez que o autismo foi introduzido no DSM foi no ano de 1952, no DSM-I, 

como um indício da “reação esquizofrênica tipo infantil” (APA, 1952), baseado nos estudos 

que consideravam que o autismo era um tipo específico de esquizofrenia em crianças. A 

segunda versão do documento, o DSM II, foi publicada em 1968. Nele, a classificação foi 

renomeada como “esquizofrenia tipo infantil”, mas a relação do autismo com a esquizofrenia 

foi mantida. 

Em 1980, na terceira edição do manual – DSM III (APA, 1980), o autismo era descrito 

como uma doença, independente da esquizofrenia, denominada autismo infantil, e era 

classificado como um tipo de Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD). Em 1987, o 

DSM III passou por uma revisão, sendo agora denominado DSM III-R. Nele, houve uma 

alteração muito importante na terminologia da doença, sendo agora denominado Transtorno 

Autístico, enfatizando que o autismo acompanha o ser humano até a vida adulta (MESIBOV, 

ADAMS e KLINGER, 1997). 

A quarta edição do DSM foi publicada pela APA, em 1994, e nela o termo “global” foi 

alterado para “invasivo”, além de alterações nos critérios diagnósticos (ORRÚ, 2016).  Assim 

como a edição anterior, o DSM IV passou por uma revisão em 2000, na qual ocorreu a 

inclusão de novos textos sobre o autismo, porém os critérios diagnósticos não foram 

alterados.  

O DSM V, versão mais recente do documento, foi publicado pela APA em 2013, com 

uma mudança na terminologia, com a utilização do termo Transtorno do Espectro do Autismo 
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(TEA) substituindo a categoria Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD).  A 

utilização do termo “Espectro” tem o intuito de reforçar a grande variação no grau e na 

maneira em que o autismo pode se manifestar em cada pessoa, o que pode ser visto nos 

critérios diagnósticos para o TEA a seguir. 

 

A. - Dificuldades persistentes na comunicação social e na interação social que 
permanecem nos diferentes ambientes e situações. Essas dificuldades podem 

aparecer das maneiras seguintes: 

 

1. Dificuldades nas trocas/interações sociais e emocionais, que podem se apresentar, 

por exemplo, como um primeiro contato social fora do normal e não conseguir 

manter uma conversa ou compartilhar muito pouco seus interesses, emoções e afetos 

ou não conseguir iniciar uma interação social ou corresponder às iniciativas de 

outras pessoas. 

2. Dificuldades nos comportamentos de comunicação não verbal (como gestos com 

as mãos, com o corpo, expressões faciais) usados nas interações sociais, que podem 

variar, por exemplo, de combinar mal a comunicação verbal e a não verbal, a ter 
contato visual e linguagem corporal fora do normal e/ou a não ter nenhuma 

expressão facial e/ou nenhum tipo de comunicação não verbal. 

3. Dificuldades em desenvolver, manter e entender relacionamentos, que podem 

variar, por exemplo, de não conseguir ajustar o comportamento para as diferentes 

situações sociais, a dificuldades em brincar de faz de conta com outras pessoas, 

dificuldades para fazer amigos, podendo chegar até ao desinteresse total nas pessoas 

da mesma idade. 

O médico deve especificar a severidade atual dos sintomas acima. A severidade é 

baseada nas deficiências de comunicação social e nos padrões restritos e repetitivos 

de comportamento. 

 
B. Comportamentos, interesses e atividades restritos e repetitivos, que se 

manifestam atualmente ou historicamente por menos duas das seguintes maneiras: 

 

1. Movimentos, uso de objetos e/ou fala estereotipados ou repetitivos (gestos ou fala 

repetitivos e sem função aparente, como alinhar os brinquedos, girar objetos, 

ecolalia, frases repetitivas e sem sentido) 

2. Insistência em manter tudo sempre igual, aderência inflexível a rotinas, ou 

comportamentos verbais ou não verbais ritualizados (rígidos) (por exemplo, ficar 

muito nervoso com mudanças pequenas, dificuldades nas transições de situações ou 

atividades, pensamento rígido, rituais nos cumprimentos/saudações, necessidade de 

fazer sempre o mesmo caminho ou comer sempre a mesma comida todos os dias). 

3. Interesses muito restritos e fortes, fora do normal em intensidade ou foco de 
atenção (por exemplo, apego ou preocupação muito forte com objetos fora do 

comum, interesses restritos ou perseverantes). 

4. Reações muito fortes ou muito fracas (hiper-reatividade ou hipo-reatividade) a 

estímulos externos, ou interesse fora do normal em aspectos sensoriais do ambiente 

(por exemplo, indiferença aparenta dor ou temperatura, resposta negativa a 

determinados sons ou texturas, cheirar ou tocar excessivamente os objetos, 

fascinação visual por luzes ou determinados movimentos). 

O médico precisa descrever a severidade atual dos sintomas (leve, moderada ou 

severa) das deficiências na comunicação social e dos comportamentos restritos e 

repetitivos. 

 
C. Os sintomas devem estar presentes no período inicial do desenvolvimento (mas 

podem não se manifestar totalmente até que as demandas/exigências sociais 

excedam suas capacidades de responder a elas; também podem ser mascaradas mais 

a frente por estratégias aprendidas). (MELLO, 2007, p. 58-60) 
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O conceito e as características do autismo, independentemente da esquizofrenia, 

começaram a ser reforçados na terceira edição do DSM e se modificaram ao longo das 

edições do DSM, como pode ser observado no quadro a seguir: 

   

Quadro 1 – Evolução do diagnóstico (DSM-APA) 

 DSM – III 

1980 

DSM – III – R 

1987 

DSM – IV 

1994 

DSM – V 

2013 

Nome do 

transtorno 

Autismo 

Infantil 

Transtorno 

Autístico / 

Distúrbio 

Autista 

Transtorno 

Autístico / 

Distúrbio Autista 

Transtorno do Espectro Autista - 

TEA 

Início Antes dos 30 

meses 

Durante a 1ª e 

2ª infância 

Início antes dos 3 

anos e atraso ou 

desvio em pelo 

menos uma das 

áreas: interação 

social, linguagem 

comunicativa e 

jogo simbólico 

Os sintomas devem estar presentes 

no período inicial do 

desenvolvimento 

(mas podem não se manifestar 

totalmente até que as 

demandas/exigências sociais 

excedam suas capacidades de 

responder a elas; também podem ser 
mascaradas mais a frente por 

estratégias aprendidas) 

Comportamento Ausência 

marcante de 

respostas 

face aos 

outros 

Alteração 

qualitativa da 

interação social 

(5 critérios de 

exclusão) 

Alteração 

qualitativa da 

interação social 

(pelo menos 2 de 

4 critérios) 

Padrões restritos e repetitivos de 

comportamento, interesses e 

atividades 

(pelo menos 2 de 4 maneiras) 

Linguagem e 

comunicação 

Déficits 

notórios no 

desenvolvim

ento da 

linguagem. 

Fala, quando 
presente, 

com padrões 

peculiares 

Alteração 

qualitativa na 

comunicação 

verbal e não 

verbal, e no 

jogo simbólico 

Alteração 

qualitativa na 

comunicação 

(pelo menos 1 de 

4 critérios 

possíveis) 

Déficits clinicamente significativos 

e persistentes na comunicação social 

e nas interações sociais, 

manifestadas de todas as maneiras 

seguintes: 

 
Déficits expressivos na comunicação 

não verbal e verbal usadas para 

interação social. 

Falta de reciprocidade social. 

Incapacidade para desenvolver e 

manter relacionamentos de amizade 

apropriados para o estágio de 

desenvolvimento. 

 

Atividades e 

interesses 

Respostas 

bizarras a 

vários 

aspectos do 
ambiente 

Repertório de 

atividades e 

interesses 

restritos 

Padrão de 

comportamentos, 

interesses e 

atividades, restrito 
e estereotipado 

(pelo menos 1 de 

4 critérios) 

Padrões restritos e repetitivos de 

comportamento, interesses e 

atividades 

(pelo menos 2 de 4 maneiras) 

Critérios de 

Exclusão 

Ausência de 

delírios, 

alucinações e 

incoerência 

típicos da 

esquizofrenia 

Nada 

estabelecido 

Síndrome de Rett 

Perturbação 

Desintegrativa da 

infância 

Síndrome de 

Asperger 

Nada estabelecido 

Fonte: adaptado de MARQUES, 2000 apud MORAIS, 2012. 
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Mesmo com a ampla divulgação do DSM, o Brasil adotou, desde 1996, outro 

documento para a classificação de transtornos mentais, o CID – Classificação Internacional de 

Doenças. A inserção do conceito de autismo no CID ocorreu na sua nona versão publicada 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1984. Nela, o CID – 9 continham uma 

definição diferenciada do DSM III, pois considerava o autismo como um subtipo das psicoses 

com origem específica na infância que evoluía para esquizofrenia. (OMS, 1984).   

Com a evolução dos estudos sobre o tema, no ano de 1993, a OMS publicou a décima 

versão do documento onde o autismo era enquadrado na categoria “Transtornos Globais do 

Desenvolvimento - TGD” 5, com o código F84, que abrange Autismo Infantil (F84. 0), 

Autismo Atípico (F84.1), Síndrome de Rett (F84.2), Transtorno Desintegrativo da Infância 

(F84.3), Transtorno com Hipercinesia associada a Retardo Mental e a Movimentos 

Estereotipados (F84.4), Síndrome de Asperger (F84.5), Outros Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (F84.8) e Transtornos Globais Não Especificados do Desenvolvimento 

(F84.9). No documento encontramos os critérios diagnósticos para o autismo: 

 

Anomalias qualitativas na interação social recíproca, manifestas em pelo menos 

dois dos sintomas seguintes:  

 

1) Incapacidade de usar adequadamente o olhar, expressão facial, gestual e os 

movimentos corporais nas interações sociais;  

2) Incapacidade de estabelecer relações com os pares que impliquem uma partilha 

mútua de interesses, de atividades e emoções;  

3) Procura raramente ou outros em busca de conforto e afeto em caso de ansiedade, 
desconforto ou sofrimento;  

4) Inexistência de procura espontânea para partilha de alegrias, interesses ou de 

sucesso com os outros;  

5) Ausência de reciprocidade social e emocional, que se manifesta por respostas 

perturbadas ou anormais às emoções dos outros, ou ausência de modulação do 

comportamento em função do contexto social.  

 

Problemas qualitativos da comunicação, manifestada em pelo menos um dos 

sintomas seguintes:  
1) Atraso ou ausência total do desenvolvimento da linguagem falada, não 

acompanhada por uma tentativa de compensação por outras formas de comunicação 

alternativa, como a gestual ou a mímica;  
2) Ausência do jogo espontâneo de “faz de conta” ou do jogo social imitativo  

3) Incapacidade de iniciar ou manter uma conversa;  

4) Utilização estereotipada e repetitiva da linguagem, utilização idiossincrática das 

palavras e das frases.  

 

                                                             
5http://www.psiqweb.med.br/site/DefaultLimpo.aspx?area=ES/VerClassificacoes&idZClassificacoes=63 
 
 
 

http://www.psiqweb.med.br/site/DefaultLimpo.aspx?area=ES/VerClassificacoes&idZClassificacoes=63
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Comportamentos, interesses e atividades restritas, repetitivas e estereotipadas, 

manifestação de pelo menos 1 dos sintomas seguintes:  

 

1) Ocupação obsessiva por um ou vários centros de interesse estereotipados e 

limitados  

2) Adesão aparentemente compulsiva a hábitos e rituais específicos e não 

funcionais;  

3) Atividades motoras estereotipadas e repetitivas  

4) Preocupação persistente e não funcional com partes de objetos, elementos ou 

peças de um jogo.  (MARQUES, 2000 apud MORAIS, 2012, pág. 19). 

 

 

Em 2019, durante a Assembleia Mundial da Saúde, foi apresentada a versão 11 do 

CID. Tal documento só entrará em vigor em 2022, mas já foi anunciado para futuras 

traduções e planejamento do seu uso por diversos países. Este novo documento seguiu a 

alteração do DSM V, que usa a nomeação Transtorno do Espectro Autista. Com o código 

6A02, as subdivisões que existiam na versão anterior estão dentro do TEA e as novas 

subdivisões apresentadas no documento são referidas a prejuízos na linguagem e a 

Deficiência Intelectual (DI), conforme vemos no quadro abaixo:  

 

Quadro 2: Classificação do Autismo no CID 10. 

CID-10 

F84 – Transtornos Globais do Desenvolvimento 

F84. 0 – Autismo Infantil 

F84. 1 – Autismo Atípico 

F84. 2 – Síndrome de Rett 

F84. 3 – Outro transtorno desintegrativo da infância 

F84. 4 – Transtorno com hipercinesia associada a retardo mental e a movimentos estereotipados 

F84. 5 – Síndrome de Asperger 

F84. 8 – Outros transtornos globais do desenvolvimento 

F84. 9 – Transtornos globais não especificados do desenvolvimento 

Fonte: https://icd.who.int/en. Acesso em 20/07/20. 

 

 

Quadro 3: Classificação do Autismo no CID 11 

CID-11 

6A02– Transtorno do Espectro Autista 

6A02.0 – TEA sem DI e com leve ou nenhum prejuízo de linguagem funcional 

6A02.1 –TEA com DI e com leve ou nenhum prejuízo de linguagem funcional  

6A02.2 –TEA sem DI e com prejuízo de linguagem funcional 

https://icd.who.int/en
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6A02.3 –TEA com DI e com prejuízo de linguagem funcional 

6A02.4 –TEA sem DI e com ausência de linguagem funcional; 

6A02.5 –TEA com DI e com ausência de linguagem funcional 

6A02.Y –Outros transtornos do espectro do autismo especificado 

6A02.Z –Transtorno do espectro do autismo, não especificado 

Fonte: https://icd.who.int/en. Acesso em 20/07/20. 

 

Buscando sanar questões que o CID não contemplava em seu documento, como as 

capacidades e as potencialidades dos autistas, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

elaborou em 2001 um documento intitulado CIF - Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, com uma visão biopsicossocial. O documento era uma 

resposta a um documento criado pela OMS, em 1976, chamado Classificação Internacional 

das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (CIDID), que levava em consideração que 

alguma doença ocasionava a deficiência, que gerava a incapacidade e como consequência, a 

desvantagem em relação aos seus pares. A inserção do autismo em documentos de cunho 

médico foi de extrema importância, não só para o desenvolvimento da precisão de 

diagnóstico, mas também para o desenvolvimento de programas que auxiliem no tratamento 

de pessoas com o transtorno. A seguir, apresentaremos quatro destes programas de 

intervenção que foram desenvolvidos para auxiliar o tratamento do transtorno. 

 

1.3. Programas de Intervenção 

 

As diversas manifestações do autismo nas pessoas, enfatizada pelo uso do nome 

Transtorno do Espectro Autista, faz com que o tratamento aplicado envolva diversos 

especialistas, como psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, entre outros, 

além do apoio dos pais. Para promover o desenvolvimento do autista, social e cognitivamente, 

existem diversos métodos de intervenção usados internacionalmente, que tem sua validade 

atestada por diversas pesquisas.  

Os programas podem ser de orientação psicoeducacional, comportamental e 

desenvolvimentista. Os métodos psicoeducacionais procuram desenvolver comportamentos 

que os autistas não conseguem aprender naturalmente, como o TEACCH (Treatment and 

Education of Autistic and related Communication-handicapped Children6). As abordagens 

                                                             
6Tratamento e Educação para Autistas e Crianças com Déficits relacionados com a Comunicação, em português. 

https://icd.who.int/en
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comportamentais são as mais descritas no uso com autistas e são baseadas no uso de 

modulações e técnicas de condicionamento do comportamento, como a ABA (Applied 

Behavior Analysis7) e suas derivações, e as intervenções desenvolvimentistas tem como foco 

o desenvolvimento da criança auxiliando no desenvolvimento da comunicação e da 

linguagem, como o Floor Time e o SonRise (SCHIMITD, 2015). 

Cada programa possui uma prática e orientação diferentes entre si, buscando objetivos 

diferentes com a sua aplicação. As mais conhecidas e utilizadas são o ABA, TEACCH, PECS 

(Picture Exchange Communication System8) e SonRise. 

O método ABA foi desenvolvido pelo psicólogo Burrhus Frederic Skinner, em 1930, 

mas se tornou conhecida nos trabalhos de Lovaas em 1987. Em relação à nomenclatura, 

Kearney (2009) relata que o termo Applied se refere ao significado do comportamento na vida 

das pessoas; o termo Behavior tem relação com a observação e mensuração dos 

comportamentos e Analysis diz respeito ao recolhimento e análise de dados para avaliação da 

eficácia do método aplicado.  

O ABA visa à aprendizagem de competências e redução dos problemas característicos 

do transtorno, como o comportamento, linguagem e problemas cognitivos. Além disso, tem 

como objetivo ensinar a criança habilidades que ela não possui, introduzindo-as por etapas.  A 

utilização do método na educação se baseia em quatro passos fundamentais: (i) avaliação 

inicial, (ii) definição dos objetivos a serem alcançados, (iii) elaboração de procedimentos e 

(iv) avaliação do progresso. (CAMARGOS JR., 2005) 

As tarefas contidas neste modelo de intervenção têm papel importante no 

desenvolvimento do autista, pois “são definidas de forma muito específica de maneira que a 

criança consiga acertar o máximo possível. As tarefas são repetidas de forma contínua até a 

criança dominar a resposta.” (LIMA, 2012, p.44). Para a efetividade das tarefas, a modulação 

do comportamento e as técnicas de condicionamento do comportamento também são 

essenciais. 

Considerando a diversidade do espectro, durante todo o processo da intervenção com o 

autista, sempre ocorre a coleta de dados para a análise do seu progresso. Observando os 

dados, podem ser feitas alterações e inseridas novas estratégias que promovam a aquisição das 

habilidades que são necessárias para a criança (HUNDERT, 2009). 

                                                             
7 Análise Comportamental Aplicada, em português. 
8 Sistema de Comunicação por Troca de Figuras, em português. 
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Mesmo sendo utilizado como um método de intervenção no tratamento de autistas, o 

ABA é “uma tecnologia que pode ser aplicada às crianças e adultos com ou sem necessidades 

especiais em clínicas, escolas, hospitais, em casa, no ambiente de trabalho ou na comunidade 

(CAUTILLI, DZIEWOLSKA, 2008 apud CAMARGO, 2013, pág.642)”. 

O método TEACCH foi criado na década de 1960, pelo doutor Eric Schoppler no 

Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade da Carolina do Norte 

(MELLO, 2007). O TEACCH tem como objetivo desenvolver um programa individualizado 

visando à independência do aluno, baseado em sete princípios: 

 

1) Uma melhoria da adaptação, através do desenvolvimento de competências e da 

adaptação do meio às limitações dos indivíduos;  

2) Uma avaliação e intervenção individualizadas, mediante a elaboração de um 

programa de intervenção personalizado;  

3) A estruturação do ensino, nomeadamente, das atividades, dos espaços e das 

tarefas;  

4) Uma aposta nas competências emergentes, identificadas na avaliação;  

5) A abordagem terapêutica de natureza cognitivo-comportamental e as estratégias 

de intervenção assentam na ideia de que um comportamento inadequado pode 

resultar de um déficit ou compromisso subjacente, ao nível da percepção ou 

compreensão;  

6) O apelo ao técnico “generalista”, a fim de treinar os profissionais enquanto 
“generalistas”, trabalhando melhor com a criança e a família;  

7) O apelo à colaboração parental, momento em que os pais trabalham com os 

profissionais, numa relação de estreita colaboração, mas permanecendo em casa. 

Entretanto o trabalho é iniciado nas estruturas de intervenção.  (MARQUES, 2000, 

p. 91) 

 

Para alcançar sua meta, este método utiliza o Perfil Psicoeducacional Revisado – PEP-

R, para avaliar o autista em sete áreas: coordenação motora ampla, coordenação motora fina, 

coordenação visomotora, percepção, imitação, performance cognitiva e cognição verbal, 

sendo que cada área possui suas provas específicas, totalizando 131 itens. Além disso, 

  

O PEP-R leva em consideração não somente atrasos do desenvolvimento, mas 

também respostas e comportamentos consistentes com o diagnóstico do autismo, 

como por exemplo, a presença de ecolalia ou maneirismos. Tais comportamentos 

são avaliados quanto à peculiaridade, frequência, intensidade e duração, com base 

naqueles itens descritos na Escala de Autismo Infantil (CARS), divididos em quatro 

áreas: relacionamento e afeto, linguagem, respostas sensoriais e interesse pelo 

material apresentado (SCHOPLER, REICHLER e RENNER, 1988 apud 

CAMARGOS JR., 2005, pág. 83). 

 

A partir dos resultados, são determinados os pontos fortes do autista, seus pontos de 

maior interesse, dificuldades e, com isso, é montado um programa individualizado. A partir 

disso, ocorre também a adaptação do ambiente para que a compreensão da criança seja 

facilitada em relação ao seu local de trabalho e ao que se espera dela. (CAMARGOS JR., 
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2005). No aspecto educacional, a organização da sala de aula deve ser feita em quatro áreas: 

área de aprendizado, área de trabalho independente, área de descanso ou lazer e área de rotina 

diária. 

Segundo Santos e Souza (2015), durante o tratamento, o autista pode alcançar quatro 

níveis, 

 

Nível 1: Quando a criança não consegue estabelecer igualdade entre objetos nem 

discriminar objetos quando solicitado. Para isso as atividades deverão ser 

organizadas com o apoio de objetos. Há a utilização de sistemas de trabalho em 
pranchas (todas as fases do sistema de trabalho deverão ser concretas: check-in, 

execução – pronto). Para se concretizar a fase é preciso facilidade de visualização e 

ênfase na motricidade permitindo atividades estruturadas como transferências e 

encaixes. De acordo com o objetivo.  

 

Nível 2: Quando a criança já consegue estabelecer igualdade entre objetos concretos. 

Para isso as atividades deverão ser organizadas em sistemas de trabalho do tipo 

concreto (pranchas). Nesta fase o número de habilidades é maior, podendo a criança 

estabelecer: emparelhamento, seleção, sequenciação, com o uso de objetos 

concretos. Todas as fases do sistema de trabalho deverão ser concretas (check-in – 

execução – pronto). Entretanto, os níveis de ajuda já começam a ser reduzidos, 

podendo variar da ajuda física parcial até a independência.  
 

Nível 3: A criança já consegue identificar as figuras correspondentes aos objetos 

(correspondência imagem x objeto concreto). A as atividades poderão ser 

esquematizadas em sistemas de trabalho que visem o uso desta habilidade, como: 

emparelhamento, seleção, sobreposição, associação, sequenciação, com o uso de 

imagens e objetos. Nesta fase situam-se alunos que respondem a ordens gestuais e 

verbais, que já podem iniciar treinamento no esquema de auto monitoramento, 

guiando-se pelos sistemas visuais. 

 

Nível 4: A criança já consegue associar imagens idênticas e relacionadas (foto, 

pictograma ou figuras). Tais atividades poderão ser esquematizadas em sistemas de 
trabalho que visem o uso desta habilidade, como: emparelhamento, seleção, 

sobreposição, associação, sequenciação, com o uso de Imagens e códigos. Tais 

crianças adquirem maior de independência, já conseguem se beneficiar do auto 

monitoramento, sendo o nível 4 correspondente ao maior nível de abstração e 

simbolismo, facilitando a alfabetização. Sendo que cumprimento deste procedimento 

não se delimita através de idades ou outro tipo de caráter julgador. O que se 

determina o avanço de fases é a resposta do próprio indivíduo que através de 

aprendizagem por imitação consegue estabelecer uma estratégia para melhor 

comunicar-se. (SANTOS E SOUZA, 2015, pág.48) 

 

Segundo Serra (2010), o TEACCH procura compreender as causas dos 

comportamentos inadequados, em vez de fazer uma intervenção direta como os métodos 

comportamentais. As alterações no programa só ocorrem quando existem situações extremas.  

O método PECS foi criado em 1985, por Andy Bondy e Lori Frost, como um sistema 

de intervenção alternativa de comunicação exclusiva para indivíduos com autismo e doenças 

relacionadas. Ele é baseado nos princípios da ABA e consiste em adquirir habilidades de 

comunicação por meio de troca de figuras, com seis fases de aplicação: 
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Fase 1: o intercâmbio físico – requer a presença de 2 terapeutas que devem evitar os 
incentivos verbais, respondendo como se a criança tivesse falado e organizado pelo 

menos 30 oportunidades diárias. Esta fase inclui o intercâmbio completamente 

assistido, o reforço gradual, a redução da pista da “mão aberta” 9 e os inevitáveis 

problemas ao iniciar (irritação, falta de atenção etc.).  

 

Fase 2: desenvolvendo a espontaneidade – inclui passos essenciais como permitir 

pequenas brincadeiras de 10 a 15 segundos com o objeto desejado ou que coma 

parte do alimento. Deve–se aumentar a distância entre a criança e o terapeuta, e 

posteriormente entre a criança e a fotografia.  

 

Fase 3: discriminação de fotografias – apresentar inicialmente um objeto altamente 
desejável e um que ela não prefira, fornecendo o reforço desejado e tecendo elogios 

perante a opção correta (continue até se obterem 8 a 10 resultados com sucesso), 

devendo ir–se acrescentando imagens e manipulando o valor do reforço das “não 

preferidas”, para que a criança aprenda a fazer escolhas. Nesta fase é essencial que 

se permutem as imagens no quadro de aprendizagem para que não haja rotinação, 

podendo ser acrescentado o título “não desejado” em algum lugar entre as demais 

imagens.  

 

Fase 4: estrutura da oração – aqui a criança já vai solicitar artigos presentes e não 

presentes utilizando uma frase constituída por várias palavras que observa num 

livro. O autista coloca uma imagem de “Eu quero” numa tira de velcro, depois 

coloca uma imagem do que deseja na fita e entrega toda a tira de velcro ao seu 
interlocutor. É igualmente importante que se criem oportunidades para que o autista 

solicite objetos que não estão à vista.  

 

Fase 5: resposta a “o que queres?” – o autista poderá espontaneamente solicitar uma 

variedade de objetos e responder a esta questão. Inicialmente a questão é 

acompanhada pela presença visual da frase “Eu quero” no quadro de comunicação, 

para que posteriormente se vá aumentado o intervalo de atraso.  

 

Fase 6: resposta e comentário – o autista responde de modo apropriado a questões 

como “O que queres?”, “O que tens?” e a outras perguntas semelhantes quando estas 

são feitas de maneiras aleatória. (SANTOS e SOUZA, 2015, p. 28) 

 

Segundo Bondy e Frost (1994), o sistema se preocupa em considerar os maiores 

interesses da criança. Por conta disso, cada criança tem sua própria pasta de comunicação 

PECS, que é o local em que são guardadas as figuras utilizadas durante a aplicação do 

método.  Para a sua eficácia, devem ser utilizadas figuras que sejam fáceis para reproduzir e 

manter, além do treinamento das pessoas que irão aplicar o PECS para a criança. (VIEIRA, 

2019)  

O programa SonRise (SRP), também conhecido como Option Method, foi criado em 

1970, em Massachutts, pelo casal Barry e Samahria Kaufman, motivados pelo contato com o 

                                                             
9Processo realizado pelos terapeutas para ajudar o aluno autista no seu processo de aprendizagem. A ação do 

terapeuta de estar com a mão aberta indica ao aluno uma pista de que ele está realizando corretamente o que lhe 

foi solicitado (GONÇALVES, 2011). 
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filho autista. O objetivo deste método é proporcionar um ambiente aprimorado que descobre e 

valoriza as habilidades das crianças autistas, não focando apenas nas suas dificuldades 

(JENKINS et al., 2012). 

O tratamento tem início na compreensão e apreciação de como o autista se comporta, 

interage, se comunica e seus interesses. Portanto, o método possui um estilo de interação, em 

que se procura responder aos sinais de comunicação que a criança oferece, sendo eles verbais 

ou não. Como afirma Tolezani (2010), “no Programa SonRise, a aceitação da pessoa com 

autismo, associada a uma atitude positiva – de entusiasmo e esperança – em relação ao 

potencial de desenvolvimento desta pessoa, são princípios básicos para o tratamento” (p. 2). 

Para minimizar distrações e destacar a organização, este método é desenvolvido em 

um local específico para a prática, geralmente na casa dos pais, visando à máxima interação 

com a criança autista. (DEISINGER et al.,2012).  Ele é implantado e conduzido pelos pais, 

com o auxílio de uma pessoa, chamada de facilitador, que recebe formação do Centro de 

Tratamento para Autismo da América (ATCA), em Massachusetts, Estados Unidos da 

América, que é a sede do Programa SonRise. Além disso, o método 

 

oferece uma abordagem educacional prática e abrangente para inspirar as crianças, 

adolescentes e adultos com autismo a participarem ativamente em interações 

divertidas, espontâneas e dinâmicas com os pais, outros adultos e crianças. 

(TOLEZANI, 2010, p. 8). 

 

Geralmente, existem três estados de disponibilidade que a criança com TEA apresenta: 

o rígido repetitivo, o isolado e o altamente conectado. A criança quando está no estado rígido 

repetitivo, fica fazendo sempre os mesmos movimentos, sem variações, mas consegue 

interagir com alguém próximo a ela. No estado de isolamento, a criança faz sua 

autorregulação e o adulto deve demonstrar aceitação e se movimentar de forma parecida com 

ela. Já no estágio altamente conectado, pode-se solicitar algo a criança. (SANTIAGO E 

TOLEZANI, 2011). 

A utilização de uma abordagem terapêutica no tratamento de alunos autistas pode ser 

um fator fundamental nos seus processos de ensino e aprendizagem. Porém, a qualidade do 

ensino destes alunos também depende de uma legislação que possa garantir o cumprimento 

dos seus direitos, sem desconsiderar suas especificidades. A seguir, serão apresentados 

documentos que tratam sobre o processo de inclusão dos alunos autistas nas escolas, no Brasil 

e no mundo. 
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1.4. Documentos importantes sobre inclusão e autismo 

 

Até o século XX, parte das pessoas com deficiência era marginalizada da sociedade, 

muitas vezes sendo abandonadas e mortas por conta das suas especificidades. Somente a 

partir do século XX, que começam a serem implantadas leis que garantem direitos às pessoas 

com deficiência.  

Em caráter mundial, a Organização das Nações Unidas (ONU), em 1975, aprovou a 

Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência, que garante a consideração da 

deficiência no planejamento econômico e social e os direitos próprios à dignidade humana 

(COSTA, 2008).  No Brasil, a Constituição Brasileira de 1988 marca a democratização da 

educação brasileira, estabelecendo que “a educação é direito de todos, garantindo atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na escola regular.” 

(RODRIGUES; MARANHE, 2014).  

No ano seguinte, em 1989, a Lei Federal 7853 prevê a obrigatoriedade da oferta 

gratuita da Educação Especial em estabelecimentos públicos de ensino, considerando crime 

punível para os gestores de escolas que se recusarem ou suspenderem a matrícula de um aluno 

com deficiência (RODRIGUES; MARANHE, 2014). Em 1990, foi aprovado o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), que reforça os direitos anteriormente outorgados. 

O Brasil, a partir de 1990, começa a aderir aos movimentos internacionais no que 

tange à educação inclusiva. Segundo Rodrigues e Maranhe (2014),  

 

São ações políticas culturais, sociais e pedagógicas, desencadeadas em defesa do 

direito a todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum 

tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional 

fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga a igualdade e 

diferença como valores indissociáveis, que avança em relação à ideia de equidade 

formal, ao contextualizar as circunstâncias históricas de produção da exclusão dentro 

e fora da escola. (p. 38) 

 

Em concordância com os ideais apresentados, em 1990, o Brasil assina a Declaração 

de Jomtien, na Tailândia, que assegura a inclusão e a permanência de todos os alunos na 

escola. Em 1994, na Espanha, também assina a Declaração de Salamanca, um dos 

documentos mais conhecidos e importantes de garantia de direitos educacionais para todos, 

independentemente das suas especificidades.  

A partir disso, é implementado na Lei Diretrizes e Bases para a educação (LDB), em 

1996, a confirmação de que os alunos com deficiência têm direito de frequentar as classes 

comuns, sendo preferencialmente na rede regular de ensino. Em 1998, com o objetivo de 
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colocar em prática estratégias específicas para os alunos com deficiência, foi lançado um 

documento pelo Ministério da Educação que continha adaptações curriculares que deveriam 

ser realizadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN. (BRASIL, 1998). Três anos 

depois, em 2001, o Ministério da Educação torna pública a Resolução CNE/CEB nº2, que se 

refere às Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.  

Mesmo com a criação de leis, ainda foram criadas diversas leis para reforçar a 

efetividade da educação inclusiva que respeitasse as especificidades de cada aluno, como 

Rodrigues e Maranhe (2014) relatam: 

 

Uma mostra de que a legislação 40 ainda não garantia o acesso e o sucesso das 

crianças com deficiências na escola, foi o surgimento de outros movimentos 

mundiais como a Declaração da Guatemala (1999), a Declaração de Pequim (2000), 

a Declaração de Caracas (2002), a declaração de Sapporo (2002) e a Convenção 

Internacional para proteção e promoção dos direitos e dignidade das pessoas com 

deficiência (EUA, 2003), que tinham como objetivo avaliar, em cada país 

participante – e o Brasil era um deles – como o movimento da inclusão estava 

acontecendo. Por último, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, 

aprovada pela ONU em 2006 e da qual o Brasil é signatário, estabelece que os 

participantes devam assegurar um sistema de educação inclusiva, em todos os níveis 

de ensino, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social 

compatível com a meta da plena participação e inclusão de todos. (p. 39-40)  

 

Em 2008, a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva na Educação 

Inclusiva fundamenta a política nacional educacional enfatizando o caráter de processo da 

inclusão educacional garantindo: 

 

Acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis 

mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de educação especial 
desde a educação infantil até a educação superior; oferta do atendimento educacional 

especializado; formação de professores para o atendimento educacional 

especializado e demais profissionais da educação para a inclusão; participação da 

família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos 

mobiliários, nas comunicações e informação; e articulação intersetorial na 

implementação das políticas públicas. (BRASIL, 2008, p.14). 

 

De maneira geral, mesmo sendo criadas diversas leis para os deficientes e o autismo 

ser considerado um tipo de deficiência em termos médicos e educacionais, em termos legais, 

as pessoas que possuíam somente autismo, sem nenhum outro tipo de doença acompanhada, 

sofriam com as brechas legais da lei brasileira que não permitia que eles usufruíssem dos 

mesmos direitos de pessoas com outros tipos de deficiência. Em virtude de todo o 

engajamento realizado pelos parentes de pessoas autistas, que lutavam pela criação de uma lei 

que garantisse a legitimidade dos direitos, em 2012, foi sancionada a Lei 12.764/12 para a 
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criação da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista. Desde a sua promulgação, a lei é chamada de Lei Berenice Piana, referindo-se a uma 

mãe de um autista que com sua luta foi fundamental para a criação da lei que foi originada de 

uma proposta da população para o Senado Federal, através da Comissão de Direitos Humanos 

(JÚNIOR, 2013).  

Além de certificar que os autistas têm assegurados todos os direitos desfrutados por 

pessoas com outros tipos de deficiência, também é garantido o direito de receber pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) um diagnóstico precoce, tratamento, terapias e medicamentos, além do 

acesso à educação e proteção social, o trabalho e serviços que propiciem igualdade de 

oportunidades. Em caráter educacional, a lei garante que nenhuma escola regular recuse a 

matrícula de uma pessoa com autismo, seja ela pública ou privada. O descumprimento da lei 

pode acarretar uma multa ao gestor escolar e a perda do cargo, caso ocorra mais de um caso.  

Em 2015, a Lei Federal n° 13.146/15, chamada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência, foi sancionada para “assegurar e a promover, em condições de igualdade, o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à 

sua inclusão social e cidadania.” (GABRILLI, 2015). Em 2018, o dia 2 de abril se torna 

oficialmente no calendário brasileiro como Dia Nacional da Conscientização sobre o 

Autismo, em alusão à instituição da data pela ONU em 2007, com o objetivo de evidenciar o 

transtorno em caráter mundial. No dia 08 de agosto de  2020, foi sancionada a Lei 13.977, 

intitulada como Lei Romeo Mion, que promove a criação da Carteira de Identificação da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), alterando o texto da Lei Berenice 

Piana (2012) no intuito de promover ainda mais o acesso dos autistas aos seus direitos.  
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Figura 3 - Sistematização das leis sobre inclusão e autismo 

 

 
Fonte: os autores 

 

A criação das leis citadas anteriormente tem grande importância na inserção e inclusão 

dos alunos autistas em classes regulares, sejam elas particulares ou públicas.  Para tanto, cabe 

a análise de como os professores lidam com a inclusão desses alunos em sala de aula, como 

esses alunos lidam com a matemática ensinada e como são as pesquisas que relacionam essas 

duas temáticas. Esses assuntos serão abordados nos capítulos a seguir. 
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CAP.2. FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA INCLUSÃO 

 

Neste capítulo serão abordados os aspectos que envolvem a formação de professores 

para a inclusão, de maneira geral e de maneira específica relacionada à matemática. Tais 

aspectos estão relacionados ao processo de inclusão destes alunos com deficiência em sala de 

aula, o papel do professor no processo, os marcos legais envolvendo a formação do professor 

para a inclusão, a influência da sua formação geral e especificamente em matemática na sua 

prática docente. O contato e as percepções dos docentes em relação à presença de alunos 

autistas em sala de aula também serão abordados, corroborando com a Lei Berenice Piana 

(2012), que destaca que o Autismo é considerado um tipo de deficiência. 

 

 

2.1. Formação de professores e a inclusão de alunos com deficiência 

 

O desenvolvimento de pesquisas envolvendo a formação de professores e o 

surgimento de leis e declarações, garantindo a inclusão dos alunos com necessidades especiais 

em escolas regulares, motivaram pesquisas que abordam tais temáticas. Em relação à 

permanência dos estudantes em sala de aula, Rêgo (2010) destaca que “a presença na escola 

não é garantia de que o indivíduo se apropria do acervo de conhecimentos sobre áreas básicas 

[…]. O acesso a esse saber dependerá, entre outros fatores […] da qualidade do ensino 

oferecido” (p. 109). Nesta direção, quando se trata do cumprimento desta legislação, não é 

suficiente que o aluno esteja em sala de aula, mas também deve existir um ambiente propício 

à inclusão. 

Para tanto, Stainback e Stainback (1999) elencam três componentes que devem estar 

ligados para que o processo de inclusão ocorra efetivamente: o componente organizacional, 

envolvendo direção, coordenação, e toda rede de apoio da escola, o trabalho em equipe, 

abrangendo professores e técnicos e o ambiente de sala de aula, que deve contribuir para a 

aprendizagem, sendo acolhedor e facilitador neste processo. Além disso, Miranda e Galvão 

Filho (2012) destacam que é necessário o repensar das abordagens pedagógicas com a turma, 

estando atento às necessidades de cada aluno.  

Observando tal contexto, a ação do professor em sala de aula é extremamente 

necessária para garantir a inclusão cognitiva e social destes alunos. Como salienta Monteiro e 

Manzini (2008) 
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As ações de um indivíduo têm como base uma concepção que foi desenvolvida 
dentro de um processo histórico, sendo assim, pode-se dizer que o conceito que se 

tem de algo direciona a prática, ou ainda, determina as atitudes. Portanto, em se 

tratando da temática inclusão de alunos com deficiência em salas de aulas de ensino 

regular, as atitudes do professor em relação ao ensino desse aluno estariam 

diretamente ligadas ao seu conceito de inclusão. (p. 35) 

 

Além disso, o desenvolvimento desse conceito pelos professores advém, não só do 

ambiente profissional, mas também de suas experiências na sua formação. Pesquisas apontam 

que em sua maioria, os professores encontram muitos limites e dificuldades neste processo de 

inclusão, e que este despreparo está diretamente ligado a sua formação inicial, que não 

abrange os conhecimentos necessários nos processos de ensino e aprendizagem de alunos com 

necessidades educativas especiais. (GESSINGER, 2001; SANT’ANA, 2005; CINTRA, 

2014).  

 Cabe ainda ressaltar as dificuldades de se definir estes conhecimentos pertinentes aos 

processos de ensino e aprendizagem de alunos com necessidades especiais. O 

desconhecimento das especificidades das deficiências, tanto teórico, como prático, por parte 

dos formadores e dos formandos na licenciatura, a estrutura curricular da maioria dos cursos, 

que não abordam tal temática, e a entrada dos alunos na escola básica, sem uma estrutura que 

visa à inclusão, são fatores que contribuem para que os cursos de licenciatura não estejam 

capacitando seus alunos para trabalhar com alunos com certas especificidades.  

Considerando esta lacuna na formação inicial, diversos professores buscam em 

formações continuadas o conhecimento que julgam necessário para promover os processos de 

ensino e aprendizagem de forma satisfatória ao seu aluno com necessidades especiais. Autores 

como Gessinger (2001) observam que a formação continuada é de grande importância no 

preparo dos docentes para que os professores se sintam mais confortáveis perante a inclusão, e 

que a presença destes alunos incentiva os docentes a buscarem novos conhecimentos. 

No que tange ao seu papel e a sua formação inicial, existem atribuições determinadas 

pela legislação brasileira. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 9394/96, que está em 

vigor, destaca que as escolas brasileiras têm obrigação de oferecer uma educação de qualidade 

com professores capacitados tanto para o atendimento especializado, como para a integração 

destes alunos nas classes comuns (BRASIL, 1996, art. 59). 

Em 1999, o Decreto nº 3.298 aponta o currículo dos cursos de formação de professores 

de maneira geral. Neste documento, o Ministério da Educação tem a responsabilidade de 
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notificar às instituições de ensino superior a inclusão de conteúdos e disciplinas relacionadas a 

pessoas com deficiência em seus currículos (BRASIL, 1999).  

Na Resolução nº2/2001 existem as atribuições e a diferenciação dos professores 

capacitados e dos professores especializados. O professor capacitado deve apresentar em sua 

formação, em nível médio ou superior, competências e valores relacionados à educação 

inclusiva, flexibilizando e avaliando os processos de ensino e aprendizagem dos alunos com 

necessidades especiais. Já o professor especializado tem como papel a elaboração de 

estratégias que auxiliem o aprendizado e o atendimento destes alunos. Cabe ainda ressaltar 

que o documento destaca o trabalho em equipe dos professores capacitados e especializados 

para a promoção do processo de inclusão (BRASIL, 2001, art. 18).  

Em 2002, foram estabelecidas as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica, que orientou que houvessem nas instituições de formação de professores a 

presença de conteúdos relacionados aos alunos com deficiência em seus currículos. Tal 

orientação também abrangeu as diretrizes que envolviam a formação de docentes da Educação 

Infantil, do curso de Formação de Professores, dos cursos de licenciatura plena e dos cursos 

de Pedagogia (BRASIL, 2002). 

Dois anos depois, em 2004, o documento “O Acesso de Alunos com Deficiência às 

Escolas Comuns e Classes Comuns da Rede Regular” foi publicado pelo Ministério Público 

com o objetivo de garantir que todos os cursos de formação de professores, desde o 

Magistério até as Licenciaturas, deveriam proporcionar aos alunos a preparação necessária 

para o recebimento de alunos com ou sem necessidades educacionais especiais (BRASIL, 

2004).  

Em 2014, o Plano Nacional de Educação estabelece novas estratégias para fomentar a 

formação continuada dos professores com disciplinas relacionadas ao atendimento 

educacional de alunos com deficiência, com o intuito de serem atingidas até 2024 (BRASIL, 

2014). Finalizando os documentos que tratam da formação de professores para a inclusão, o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, publicado em 2015, indica que os programas de 

formação inicial e continuada devem adotar e ofertar práticas pedagógicas inclusivas 

relacionadas ao atendimento educacional especializado (BRASIL, 2015). 

Em relação aos conteúdos presentes nestes cursos de formação de professores, Florian 

e Spratt (2013) defendem que existem três temas principais que deveriam estar presentes em 

disciplinas envolvendo a temática da Educação Inclusiva: compreensão do ensino, justiça 

social e formação de um profissional ativo. Os autores afirmam que o conjunto das três 
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vertentes pode levar ao professor em formação a acreditar em sua capacidade de lidar com as 

diferenças dos seus alunos, levando-o a perceber estas diferenças e encontrar novas formas de 

se trabalhar com cada um, considerando suas especificidades.  

Porém, mesmo com as leis em vigor e pesquisas que abordam tal temática, ainda 

percebe-se que os cursos de formação de professores, no âmbito médio e de ensino superior, 

não contemplam totalmente os conhecimentos necessários para um professor exercer seu 

ofício em sala de aula, considerando as especificidades dos alunos com deficiência e 

proporcionando a efetiva inclusão.  

 

Houve um avanço com a inclusão de algumas disciplinas obrigatórias de Educação 

Especial nos cursos de licenciatura para todos os alunos, enquanto anteriormente 

essas eram exclusivas daqueles que optavam por essa habilitação. Entretanto, na 

maioria dos casos, essas disciplinas têm caráter bastante genérico, raramente 

envolvem estágios supervisionados e poucas contribuições efetivas fazem para 

capacitação dos futuros professores para lidar com a diversidade do alunado que 

encontrarão em suas salas de aula. (GLAT, OMOTE, PLETSCH, 2014, p. 38) 

  

Diante das informações apresentadas, afere-se que ainda existe uma grande distância 

entre a legislação brasileira vigente e a formação inicial do professor em geral. Como ressalta 

Silva e Santos (2014)  

 

Cabe lembrar que a constituição de uma política pública educacional bem definida 

por si só não é suficiente: sua efetivação requer trabalho. É preciso criar uma cultura 

inclusiva em que os princípios construídos sejam a base norteadora tanto das 
decisões políticas quanto das práticas. (p. 224). 

 

Considerando os objetivos delimitados nesta pesquisa, cabe estreitar a análise dos 

cursos ligados ao ensino de matemática. A seguir, daremos ênfase às formações de 

professores que ensinam matemática, como os cursos de Pedagogia e Licenciatura em 

Matemática, com o objetivo de compreendermos como estas formações visam o ensino de 

matemática e o contexto inclusivo.  

 

 

2.2. Formação de professores que ensinam matemática e a inclusão de alunos com 

deficiência 

 

O ensino de matemática vem se mostrando um grande desafio para os professores, 

tanto para os pedagogos, como para os licenciados em Matemática. Neste processo, a 

formação inicial desse profissional tem papel fundamental, no que se refere à aquisição de 
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competências e habilidades adquiridas para propiciar processos de ensino e aprendizagem de 

matemática que sejam adequados aos seus alunos com deficiência. Mendes (2004) destaca 

que a formação de professores “é um dos pilares para a construção da inclusão escolar, pois a 

mudança requer um potencial instalado, em termos de recursos humanos, em condições de 

trabalho para que possa ser posta em prática” (p. 227). 

No entanto, pesquisas mostram que a formação inicial não está dando conta da 

demanda que os professores encontram em sala de aula quando se trata do ensino para alunos 

com deficiência.  

 

Sobre as habilidades e competências para o profissional da educação frente à 

inclusão, se referiram também à questão curricular. Segundo as autoras, o currículo 

deveria ser planejado e coordenado de maneira que assegurasse, a cada aluno, a 

aquisição dos conhecimentos e as habilidades essenciais respeitando a diversidade. 

(VALLE; GUEDES, 2003 apud MONTEIRO; MANZINI, 2008, p. 47). 

 

Deste modo, é viável a investigação das competências e habilidades de alunos dos 

cursos de Pedagogia e de Licenciatura em matemática que envolvem o ensino de matemática 

e os conteúdos ligados à educação inclusiva, analisando se o currículo aplicado aos 

graduandos garante uma formação adequada no que se refere à inclusão.  

No curso de Pedagogia, várias pesquisas revelam a grande dificuldade dos alunos em 

relação em matemática que vem desde a educação básica. Nacarato, Passos e Carvalho (2004) 

acentuam que um dos grandes desafios dos alunos de pedagogia é refletir e agir sobre fatos 

que estão relacionados a barreiras e dificuldades enfrentadas quando eram alunos.  

Tais barreiras apresentadas pelos pedagogos podem estar diretamente ligadas à forma 

como tal conteúdo é apresentado na Educação Básica e na graduação. Carneiro e Passos 

(2014) relatam que uma visão da matemática como uma ciência pronta e inacabada, leva aos 

alunos de pedagogia uma visão de que a matemática é somente cálculo. Com isso, no 

exercício da sua profissão, os processos de ensino e aprendizagem de matemática pelos alunos 

dos anos iniciais serão induzidos pelas concepções dos docentes, levando a repetições de 

algoritmos e memorização de fórmulas sem nenhum sentido. 

Além disso, estas lacunas apresentadas pelos alunos de Pedagogia podem influenciar 

diretamente os processos de ensino e aprendizagem dos alunos, já que 

 

[...] a falta de um conhecimento fundamentado do conteúdo da disciplina 

impossibilita ao professor, entre outras coisas, diagnosticar as causas dos erros dos 
alunos e criar metodologias alternativas quando a habitualmente utilizada não é 

acessível a um determinado estudante. (NOGUEIRA; PAVANELLO; OLIVEIRA, 

2014, p. 154) 
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Tal constatação pode interferir no desenvolvimento de práticas que facilitem e 

respeitem as especificidades dos alunos com necessidades especiais.  

Em relação às disciplinas voltadas à educação inclusiva, existem estudos realizados 

nas universidades de São Paulo voltados para a análise de currículos dos cursos de Pedagogia. 

Estas pesquisas relatam a existência de matérias que abordam assuntos referentes à educação 

especial. Porém, a prática do pedagogo com uma perspectiva inclusiva, não é atendida por boa 

parte das ementas analisadas por conta da sua estrutura em relação à escassez de disciplinas 

com a temática, aos conteúdos abordados e ao tempo de duração das mesmas (FONSECA-

JANES e OMOTE, 2013; MACEDO, 2010).  

Na Licenciatura em Matemática, Manrique (2009) destaca que existem três tipos de 

cursos, onde cada um deles dá ênfase em disciplinas com estruturas curriculares diferentes. 

Um deles investe na formação específica em conteúdos matemáticos que estão presentes em 

cursos de Bacharelado, em detrimento das disciplinas pedagógicas. O segundo tipo foca em 

uma formação matemática mais básica, além de uma formação pedagógica e uma pequena 

parte de disciplinas de Educação Matemática. E o terceiro tipo tenta proporcionar um 

equilíbrio entre a formação específica para a matemática, disciplinas da área de Educação e de 

Educação Matemática. 

A autora afirma que a existência destes três tipos de formação leva à formação de 

profissionais com perfis diferentes e isso influencia a postura do professor dentro de sala de 

aula. Corroborando com esta perspectiva, Gessinger (2001) aponta que o professor recebe 

diversos conhecimentos e técnicas, matemáticas e pedagógicas, para auxiliá-lo na prática 

docente, porém o conhecimento não dá conta de todas as situações que lhes são apresentados 

no exercício de sua profissão.  

Por conta disso, o professor encontra dificuldades de ensinar a matemática de uma 

forma diferente para os alunos quando se julga necessário. Bertazzo e Ramburger (2012) 

destacam que a metodologia utilizada pelo professor pode estar diretamente ligada à 

dificuldade apresentada pelos alunos no processo de aprendizagem da matemática. Neste 

sentido, disciplinas que envolvem conteúdos ligados à educação inclusiva são de extrema 

importância no desenvolvimento da prática do professor.  

Em relação a estas disciplinas, observa-se que não existem referências específicas para 

a formação do professor de matemática para pessoas com deficiência, nem na legislação, que 

só trata da formação de professores em geral, e nem em pesquisas de âmbito acadêmico, 
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envolvendo a Matemática voltada para a inclusão (ROSA, 2013; SPLETT, 2015). 

Corroborando com esta afirmativa, Zuffi, Jacomelli e Palombo (2011) salienta que: 

 

Há um vasto campo em aberto para pesquisas e relatos de experiências que possam 

também colaborar como material de suporte e trocas para o professor de 

Matemática, que não é um educador especializado para o ensino desse público, mas 

que tem o desafio de incluí-lo em suas salas de aula (p. 11). 

 

Estas lacunas, tanto na legislação, como nas pesquisas na área de ensino de 

matemática, dificultam os formadores nos cursos de licenciatura a escolherem o que ensinar e 

o que precisa ser discutido, em relação ao tema. Enquanto na legislação as diretrizes não são 

específicas para o ensino de matemática, nas pesquisas acadêmicas desta área, por conta do 

tema ser recente, prevalecem estudos de casos com o objetivo de expor práticas que 

funcionam, ou não. A partir de tais experiências, pesquisadores estão se aperfeiçoando no 

tema, com o objetivo de delimitar diretrizes para o ensino dos professores que estão em 

formação.  

As consequências destas lacunas na formação inicial dos professores que ensinam 

matemática podem ser vistas no estudo realizado por Capellini e Rodrigues (2009), no qual 

423 professores relataram as suas dificuldades enfrentadas no processo de inclusão escolar. 

Nestes relatos, a maioria das respostas tinha relação com a falta de conteúdos que abordam a 

temática na formação inicial e continuada. Assim como evidencia a pesquisa de Healy e 

Santos (2014)  

 

Trabalhar com alunos com deficiência não era algo que tenha sido abordado em 

cursos de formação inicial ou continuada, deixando-os sentir mal preparados e não 

informados sobre como trabalhar com os alunos que não veem, que falam com as 

mãos, que têm formas particulares de experimentar processos cognitivos, como a 

memória ou atenção [...]. (HEALY; SANTOS, 2014, p.122) 

  

As dificuldades encontradas pelos professores na sua prática poderiam ser 

completamente ou parcialmente sanadas se os professores tivessem contato com práticas que 

envolvessem a inclusão. No estudo de Oliveira (2012), seis professores da Licenciatura em 

Artes Visuais, Matemática e Música, que cursavam uma disciplina voltada à inclusão, foram 

entrevistados com o intuito de se avaliar a influência da disciplina na sua prática. A análise 

das entrevistas mostrou que os professores utilizaram as atividades vistas na disciplina como 

modelo para a criação de outras atividades que poderiam ser utilizadas com alunos com 
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deficiência. Tal constatação mostra a importância do contato com metodologias voltadas para 

tal público. 

De maneira geral, para isso ocorrer, Gessinger (2001) destaca que deve existir um 

redimensionamento na formação inicial, para que a Licenciatura proporcione ao graduando 

uma formação crítica e reflexiva, para que possa superar as barreiras. Além disso, para se 

alcançar um processo de inclusão em que as especificidades dos alunos sejam consideradas, 

tanto em Pedagogia como na Licenciatura em Matemática,  

 

[...] há que se pensar num currículo de matemática pautado não em conteúdos a ser 

ensinados, mas nas possibilidades de inclusão social de crianças e jovens, a partir do 

ensino desses conteúdos. A matemática precisa ser compreendida como um 

patrimônio cultural da humanidade, portanto como um direito de todos. Daí a 

necessidade de que ela seja inclusiva. (NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2014, 

p.33 - 34) 

 

 

2.3. Formação de professores e a inclusão de alunos com autismo 

 

Ter alunos com necessidades especiais incluídos em sala de aula vem se mostrando 

um trabalho desafiador, principalmente para o professor que está diretamente em contato com 

os alunos. Para o docente que não teve uma formação inicial voltada para o ensino para alunos 

com deficiência, a adequação de sua metodologia de ensino às especificidades do aluno com 

deficiência pode ser bastante complicada. Zuffi, Jacomelli e Palombo (2011) ressaltam que, 

em relação aos processos de ensino e aprendizagem para os alunos, os professores não se 

sentem preparados para promoverem algum tipo de adaptação de acordo com as 

especificidades destes alunos. 

De acordo com Belisário Júnior e Cunha (2010), recentemente, as pessoas com 

autismo vivenciavam apenas atendimentos clínicos, e poucas delas, tinham contato com 

instituições de ensino que eram exclusivas para alunos com transtornos. Neste cenário, Orrú 

(2016) aponta, pelo menos, três realidades existentes: o aluno que está em classes especiais, o 

aluno que está em sua própria casa e o aluno que está matriculado na rede regular de ensino.  

O trabalho com alunos autistas incluídos pode se mostrar ainda mais desafiador, 

considerando suas especificidades em relação ao transtorno e aos processos de ensino e 

aprendizagem. Esta situação é refletida nas pesquisas acadêmicas que abordam tal temática, 

em que: 
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o ensino de habilidades escolares para alunos com autismo tem recebido pouca 

atenção dos pesquisadores, provavelmente porque os comprometimentos clássicos 

do transtorno relacionados à comunicação, interação social e comportamentos, são 

vistos como prioritários no desenvolvimento de pesquisas. (O'CONNOR e KLIEN, 

2004 apud GOMES, 2007, p. 346). 

 

Tal constatação pode ser vista no trabalho de Araújo (2015) que realizou uma 

entrevista com professoras de pedagogia que tinham alunos autistas incluídos nas suas salas 

de aula. Nele, as professoras expõem diversos problemas, como a falta de estudos, 

dificuldades de encontrar estratégias para a população e falta de apoio dos gestores. Na 

mesma direção, Pimentel e Fernandes (2014) também apontam dificuldades em relação aos 

conteúdos a serem ensinados, à descrença no desenvolvimento destes alunos, e à falta de 

contato com a família, infraestrutura e suporte tecnológico que possibilitem ao professor estar 

bem preparado para receber os alunos em sala.  

Outro aspecto a ser considerado é a concepção do professor sobre o autismo e a sua 

atuação. Pesquisas relatam que os professores possuem “[…] concepções caricaturizadas 

sobre a síndrome do autismo” (NUNES, 2012, p.289). Tal concepção dificulta o processo de 

inclusão dos alunos, por conta da visão dos professores que acreditam que é mais importante 

o desenvolvimento da sociabilidade e da comunicação destes alunos, em detrimento ao 

aprendizado cognitivo (OLIVEIRA e CHIOTE, 2013; PIMENTEL e FERNANDES, 2014; 

GIACONI e RODRIGUES, 2014; COUTO, 2017). Essa pode ser a consequência de termos 

transformado a escola em lugar de socialização e não de ensino.  

Para que o trabalho do professor com alunos autistas se torne realmente efetivo, é 

imprescindível o conhecimento sobre o assunto. Como salienta Silva, Gaiato e Reveles 

(2012):  

 

O professor interessado pode fazer muito pelas crianças com autismo, mesmo que 

não seja especializado nessa área. […] O primeiro passo é o conhecimento. 

Informações específicas sobre o funcionamento autístico são ferramentas essenciais 

para orientar o professor no trato com esse aluno e, sobretudo, auxiliá-lo em seu 

desenvolvimento (p. 114 e 115). 

 

 

Por meio do contato com aspectos que envolvem a deficiência na sua formação, em 

cursos de formação continuada, e/ou em pesquisas com tal temática, o docente poderá ter 

outra concepção sobre os alunos com autismo, notará que o aluno não é incapaz, mas 

necessita de uma mediação que considere suas especificidades. Considerando o contexto, o 



49 

 

professor não contribuirá somente com o aprendizado cognitivo da criança, mas também com 

o reconhecimento do aluno como sujeito no seu ambiente (SANTOS; CAIXETA, 2012). 

Para tanto, o professor deve se atentar às áreas de interesse do aluno, para que, a partir 

disso, possa preparar materiais e atividades com temas relacionadas a estas áreas. Silva, 

Gaiato e Reveles (2012), apontam que: 

 

Isso fará com que ele se sinta mais estimulado em aprender, além de melhorar o 

vínculo entre professor e aluno. Sempre que possível utilize o máximo de material 

visual ou concreto, mostre figuras e gravuras, no decorrer das explicações e 
proporcione ao aluno vivências práticas em que ele possa experimentar as coisas. (p. 

81)  

 

 

Em relação à realização das atividades, diversas pesquisas apontam que o professor 

deve estar atento, não somente para a elaboração da atividade, mas também em como ela será 

aplicada. Com o conhecimento prévio da condição do aluno, é importante que o educador não 

foque somente em atividades diferenciadas para o aluno com o autismo, privando-o do 

convívio e da troca de informações com os colegas de classe (UCHÔA, 2015; BARBERINI, 

2016). O professor deve analisar quais são as atividades que são viáveis que o aluno realize 

individualmente ou com seus colegas de sala.  

Corroborando com isso, Menezes (2012) destaca diversos fatores que podem 

contribuir para a inclusão de alunos com TEA, como conhecer e aprender sobre linguagem e 

comunicação, a convivência do aluno com colegas da mesma idade, e o uso de estratégias 

adequadas às especificidades do aluno para que sejam desenvolvidas habilidades acadêmicas. 

A partir destas perspectivas, cabe analisar quais são as ações promovidas pelo 

professor que ensina matemática visando à aprendizagem do aluno autista. Para tanto, o 

próximo capítulo apresenta um mapeamento de pesquisas envolvendo professores que 

ensinam matemática com alunos autistas verbais, destacando os conteúdos matemáticos 

abordados, os processos de ensino e aprendizagem, os materiais utilizados e a escolaridade 

dos participantes das respectivas pesquisas. 
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CAP.3: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA PARA AUTISTAS 

 

Neste capítulo será apresentado o resultado de uma revisão de literatura sobre a 

Educação Matemática de autistas. Para isso foi realizado um mapeamento de pesquisas 

brasileiras e portuguesas publicados no período de 2007 e 2019 por meio do Portal Domínio 

Público, do Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), da Scientific Electronic Library Online (Scielo), do Google Acadêmico, 

do Banco de teses e dissertações da CAPES e das bibliotecas digitais de universidades e de 

seus programas de pós-graduação. 

As palavras utilizadas para a busca de pesquisas foram: ‘autismo e matemática’, ‘TEA 

e matemática’, ‘autismo e inclusão’, ‘autismo e tecnologia’, e ‘autismo, tecnologia e 

matemática’. No total foram encontrados 74 (setenta e quatro trabalhos (Quadro 4), sendo 68 

(sessenta e oito) pesquisas nacionais e 6(seis) pesquisas portuguesas. Dentre eles, 49 

(quarenta e nove) são artigos publicados em eventos e em revista, 3 (três) trabalhos de 

conclusão de curso (TCC), 19 (dezenove) dissertações e 3 (três) teses. 

 

Quadro 4: Dados obtidos na investigação 

NATUREZA AUTOR TÍTULO ANO PUBLICAÇÃO 

Artigo GOMES, 

Camila 

Graciella Santos 

Autismo e ensino de habilidades 

acadêmicas: adição e subtração 

2007 Revista Brasileira 

Educação 

Especial 

Artigo MELLO, 

Cleusimari M. 
Colombo 

SGANZERLA, 

Maria Adelina 
Raupp 

Proposta de aplicativo android 

para auxiliar no 
desenvolvimento matemático de 

pessoas com autismo 

2013 VI Congresso 

Internacional de 
Ensino de 

Matemática 

Artigo TAKINAGA, 
Sofia Seixas 

MANRIQUE, 

Ana Lúcia 

Autismo: um estudo sobre 
estratégias de ensino para aulas 

de matemática inclusivas na 

educação básica 

2014 Encontro de 
produção discente 

PUC/SP 

Artigo CHEQUETTO, 
Jonas José 

GONÇALVES, 

Agda Felipe 

Silva 

Possibilidades no ensino de 
matemática para um aluno com 

autismo 

2015 Revista Eletrônica 
Debate em 

Educação 

Científica e 

Tecnológica 

Artigo SANTOS, 
Maria Isabel 

BREDA, Ana 

ALMEIDA, 
Ana Margarida 

Ambiente digital de 
aprendizagem promotor do 

desenvolvimento do raciocínio 

matemático de alunos com 
perturbações do espectro do 

2015 Challenges 2015: 
Meio século de 

TIC na Educação 



51 

 

autismo 

Artigo FLEIRA, 
Roberta Caetano 

FERNANDES, 

Solange Hassan 

Ahmad Ali 

Práticas de Ensino para a 
inclusão de um aluno autista nas 

aulas de matemática 

2016 Boletim GEPEM 

Artigo DELABONA, 
Stênio Camargo 

CIVARDI,  

Jaqueline 
Araújo 

Conceitos geométricos 
elaborados por um aluno com 

Síndrome de Asperger em um 

laboratório de matemática 
escolar 

2016 Revista 
Paranaense de 

Educação 

Matemática – 
RPEM 

Artigo GARCIA, 

Rafael Vilas 

Boas 

ARANTES, 
Ana Karina 

Leme 

GOYOS, 
Antônio Celso 

de Noronha 

Ensino de relações numéricas 

para crianças com transtorno do 

espectro autista 

2017 Revista 

Psicologia da 

Educação 

Artigo CORDEIRO, 

Janivaldo 

Pacheco 
RESENDE, 

Allana 

THIENGO, 
Edmar Reis 

A matemática e o mundo 

autístico de Sofia: Uma 

discussão de numeralização a 
partir da teoria das ações 

mentais por etapas 

2017 Revista 

Paranaense de 

Educação 
Matemática – 

RPEM 

Artigo MAZZO, 
Suellen Contri 

CENTURIÓN, 

Rebeca Beatriz 
Mareco 

SANTOS, 

Raquel Pierini 
Lopes dos 

Autismo e as possibilidades de 
ensino visando o 

desenvolvimento lógico 

matemático 

2017 Acta Científica 

Artigo STOCHERO, 
Anderson 

Daniel 

KOPPLIN, 
Bruna Willig 

FORRATI, 

Samuel Muller 
PEREIRA, 

Andrea 

STAMBERG, 

Cristiane da 
Silva 

A Utilização de Ferramentas 
Tecnológicas no Ensino e 

Aprendizagem em Matemática 

para Alunos com Transtorno do 
Espectro Autista 

2017 VI Congresso 
Brasileiro de 

Informática na 

Educação 

Artigo SÁ, Fernanda A. 

SOUSA, 

Alcilene D. 
JÚNIOR, 

Everaldo B. S. 

TEAMAT: Um jogo 

educacional no auxílio da 

aprendizagem de crianças com 
autismo 

2017 III Escola 

Regional de 

Informática do 
Piauí 



52 

 

SILVA, 

Romuere R. V. 

Artigo FLEIRA, 

Roberta 

Caetano 

FERNANDES, 

Solange 

Hassan Ahmad 

Ali 

Práticas de ensino para a 

Inclusão de um aluno autista nas 

aulas de Matemática 

2017 Revista Brasileira 

de Educação em 

Ciências e 
Educação 

Matemática - 

ReBECEM 

Artigo DELABONA, 

Stênio 

Camargo 

CIVARDI,  

Jaqueline 

Araújo 

A mediação do professor e a 

aprendizagem de geometria 
plana por aluno com transtorno 

do espectro autista (Síndrome de 

Asperger)  

2017 Revista 

Polyphonía 

Artigo FLÔRES, 

Gioconda 

Guadalupe 

Cristales 

A construção de mosaicos no 

plano por um aluno com 

Transtorno do Espectro Autista 

embasados na Teoria da 
Aprendizagem Significativa e na 

Engenharia Didática 

2017 XXI Encontro 

Brasileiro de 

Estudantes de 

Pós-Graduação 
em Educação 

Matemática - 

EBRAPEM 

Artigo RIBEIRO, 
Gabriela Gomes 

CRISTOVÃO, 

Eliane Matesco 

Um estudo sobre a inclusão de 
alunos com transtorno do 

espectro autista na aula de 

matemática 

2018 Revista de 
Educação 

Matemática – 

REMAT 

Artigo FIZZARINI, 

Silvia Terezinha 
AGUIAR, 

Claudete 

Rogério de 

Recursos didáticos para a 

acessibilidade de um aluno com 
espectro autista na sala de 

matemática 

2018 IV 

COLBEDUCA e 
II CIEE 

Artigo EGIDO, Sidneia 

Valério 
ANDREETTI, 

Thaís Cristine 

SANTOS, 
Luciane 

Mulazani dos 

Tecnologia Educacional na sala 

de aula de matemática em uma 
turma com aluno com TEA 

2018 IV 

COLBEDUCA e 
II CIEE 

Artigo FLEIRA, 

Roberta Caetano 

FERNANDES, 
Solange Hassan 

Ahmad Ali 

A emergência do raciocínio 

algébrico: mediando a resolução 

de equações polinomiais do 
1ºgrau para um aluno autista 

2018 VII Seminário 

Internacional de 

Pesquisa em 
Educação 

Matemática - 

SIPEM 

Artigo SOUZA, 
Andiara Cristina 

de Souza 

SILVA, 

Guilherme 
Henrique 

Gomes da Silva 

Contribuições das tecnologias 
digitais educacionais para o 

desenvolvimento da noção de 

adição por estudantes com 

transtorno do espectro autista 

2018 VII Seminário 
Internacional de 

Pesquisa em 

Educação 

Matemática - 
SIPEM 
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Artigo VIANA, Elton 

de Andrade 

MANRIQUE, 

Ana Lúcia 

Pesquisas sobre o autismo na 

Educação Matemática: 

Partículas científicas estão sendo 

identificadas? 

2018 VI Congresso 

Brasileiro de 

Informática na 

Educação 

Artigo VIANA, Elton 
de Andrade 

Ensino de Matemática em 
situações didáticas envolvendo 

alunos com autismo: 

Entendendo o cenário atual a 
partir de uma investigação 

fenomenológica 

2018 XXII Encontro 
Brasileiro de 

Estudantes de 

Pós-Graduação 
em Educação 

Matemática - 

EBRAPEM 

Artigo FRANCISCO, 

Mateus Bibiano 
FERRAZ, 

Denise Pereira 

de Alcântara 
CRISTÓVÃO, 

Eliane Matesco 

Desenvolvimento do 

pensamento algébrico de alunos 
com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA): um estudo à luz 

da teoria dos registros de 
representação 

Semiótica 

2019 Educação 

Matemática em 
Revista 

Artigo FLEIRA, 

Roberta Caetano 

FERNANDES, 
Solange Hassan 

Ahmad Ali 

Ensinando seus pares: a inclusão 

de um aluno autista nas aulas de 

Matemática 

2019 BOLEMA 

Artigo MOREIRA, 

Priscila Rezende 

COSTA, 
Evandro 

Alexandre da 

Silva 
AMARAL, 

Clara Tatiana 

Dias 

Tecnologia Assistiva no ensino 

da matemática para alunos com 

transtorno do espectro autista 

2019 Educação 

Matemática em 

Revista 

Artigo SOUZA, 

Andiara Cristina 
de Souza 

SILVA, 

Guilherme 
Henrique 

Gomes da Silva 

Incluir não é Apenas Socializar: 

as Contribuições das 
Tecnologias Digitais 

Educacionais para a 

Aprendizagem Matemática de 
Estudantes com Transtorno do 

Espectro Autista 

2019 BOLEMA 

Artigo LUNA, Jéssica 

Maria de 

Oliveira 
ESQUINCALH

A, Agnaldo da 

Conceição 

Tecnologia Assistiva para o 

ensino do campo multiplicativo 

para Autistas 

2019 I Encontro 

Nacional de 

Educação 
Matemática 

Inclusiva - 

ENEMI 

Artigo OLIVEIRA, 
Karla Eliz de 

Borba Gomes de 

AGUIAR, 

Rogério de 
FRIZZARINI, 

Teresinha  

Uma dinâmica para a 
socialização de um aluno autista 

do nono ano do ensino 

fundamental 

2019 I Encontro 
Nacional de 

Educação 

Matemática 

Inclusiva - 
ENEMI 
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Artigo CARVALHO, 

LukasTeixeira 

CUNHA, 

Mônica 
Ximenes 

Carneiro da 

123 Autismo: Um aplicativo 

móvel para auxiliar no ensino de 

habilidades iniciais da 

matemática a crianças com 
autismo 

2019 VIII Congresso 

Brasileiro de 

Informática na 

Educação 

Artigo VIANA, Elton 

de Andrade 
MANRIQUE, 

Ana Lúcia 

A tendência das pesquisas 

envolvendo estudantes com 
autismo 

2019 XV Conferência 

Interamericana de 
Educação 

Matemática - 

CIAEM 

Artigo VIANA, Elton 

de Andrade 
MANRIQUE, 

Ana Lúcia 

Cenário das pesquisas sobre o 

autismo na Educação 
Matemática 

2019 Educação 

Matemática em 
Revista 

Artigo VIANA, Elton 

de Andrade 

MANRIQUE, 
Ana Lúcia 

A imagem mental processada 

por estudantes com autismo no 

ensino e na aprendizagem de 
matemática: uma investigação 

sobre as pesquisas realizadas na 

PUC-SP 

2019 Revista Produção 

Discente 

Educação 
Matemática 

Artigo FRIZZARINI, 
Silvia Teresinha 

CARGNIN, 

Claudete  

O processo de inclusão e o 
autismo temático institucional 

2019 EducaçãoMatemá
tica e Pesquisa 

Artigo FLEIRA, 

Roberta Caetano 
FERNANDES, 

Solange Hassan 

Ahmad Ali 

A inclusão de um aluno com 

TEA nas aulas de Matemática_ 
as vozes dos envolvidos 

2019 I Encontro 

Nacional de 
Educação 

Matemática 

Inclusiva – I 
ENEMI 

Artigo WALKER, 
Dayane F. B. De 

Araujo 

BORGES, Fábio 
Alexandre  

Autismo e ensino de 
matemática_ um estudo a partir 

das Representações Sociais de 

professores em suas práticas 
docentes 

2019 I Encontro 
Nacional de 

Educação 

Matemática 
Inclusiva – I 

ENEMI 

Artigo SANTOS, 

Renata Gilaberte 

Campos dos 
ESQUINCALH

A, Agnaldo da 

Conceição 
ROSA, 

Fernanda 

Malinosky 
Coelho da 

Narrativas sobre o processo 

formativo de licenciandos em 

Matemática autistas na 
modalidade a distância 

2019 I Encontro 

Nacional de 

Educação 
Matemática 

Inclusiva – I 

ENEMI 

Artigo NASCIMENTO
, Ana Gabriela 

Cardoso do 

ESQUINCALH
A, Agnaldo da 

Conceição 

Práticas de professores que 
ensinam matemática para alunos 

autistas_ panorama dos artigos 

científicos brasileiros 

2019 I Encontro 
Nacional de 

Educação 

Matemática 
Inclusiva – I 

ENEMI 
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Artigo SILVA, Ariene 

Vitalino da 

BARBOSA, 

Gabriela dos 
Santos 

A matemática e o mundo 

desconhecido dos autistas 

2019 XIII Encontro 

Nacional de 

Educação 

Matemática - 
ENEM 

Artigo FLEIRA, 

Roberta Caetano 

FERNANDES, 
Solange Hassan 

Ahmad Ali 

Os alunos com transtorno do 

espectro autista na perspectiva 

da matemática escolar inclusiva: 
uma análise de trabalhos 

acadêmicos  

2019 XIII Encontro 

Nacional de 

Educação 
Matemática - 

ENEM 

Artigo NASCIMENTO

, Ana Gabriela 

Cardoso do 
LUNA, Jéssica 

Maria Oliveira 

de 
ESQUINCALH

A, Agnaldo da 

Conceição 

Relatos de professores que 

ensinam matemática para alunos 

autistas  

2019 XIII Encontro 

Nacional de 

Educação 
Matemática - 

ENEM 

Artigo SOUSA, José 

Jorge de 
ANDRADE, Dr. 

Silvanio de 

O autismo e a aprendizagem: 

Uma análise do 
desenvolvimento matemático 

por um aluno na sala de AEE 

2019 Congresso 

Nacional de 
Pesquisa e ensino 

em Ciências - 

CONAPESC 

Artigo FLEIRA, 

Roberta Caetano 

As autorreflexões daqueles 

envolvidos na inclusão de 
aprendizes autistas nas aulas de 

matemática 

2019 XXIII Encontro 

Brasileiro de 
Estudantes de 

Pós-Graduação 

em Educação 
Matemática – 

EBRAPEM 

Artigo FERREIRA, 

Maximiliam 

Albano 
Hermelino 

Representações sociais de 

professores de álgebra sobre a 

aprendizagem de alunos autistas 

2019 XXIII Encontro 

Brasileiro de 

Estudantes de 
Pós-Graduação 

em Educação 

Matemática – 
EBRAPEM 

Artigo VIANA, Elton 

de Andrade 

MANRIQUE, 

Ana Lúcia 

As bases ontológicas e 

epistemológicas das pesquisas 

sobre autismo na Educação 

Matemática 

2019 XV Encontro 

Paranaense de 

Educação 

Matemática - 
EPREM 

Artigo FERREIRA, 

Maximiliam 

Albano 
Hermelino 

VIANA, Elton 

de Andrade 

MANRIQUE, 
Ana Lúcia 

Estratégias inclusivas para 

estudantes com autismo: uma 

proposta a partir da exploração 
de materiais 

2019 XV Encontro 

Paranaense de 

Educação 
Matemática - 

EPREM 

Artigo VIANA, Elton 

de Andrade 

Os pressupostos 

epistemológicos de uma 

2019 XXIII Encontro 

Brasileiro de 
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pesquisa sobre o autismo: 

Ultrapassando fronteiras 

Estudantes de 

Pós-Graduação 

em Educação 

Matemática - 
EBRAPEM 

Artigo WALKER, 

Dayane F. B. de 

Araújo 

Possíveis relações entre o ensino 

de matemática e representações 

sociais docentes acerca de 
estudantes com autismo 

2019 XXIII Encontro 

Brasileiro de 

Estudantes de 
Pós-Graduação 

em Educação 

Matemática - 

EBRAPEM 

Artigo BUENO, 
Josiane Jocoski 

A aprendizagem matemática de 
alunos autistas: um olhar a partir 

da atividade orientadora de 

ensino 

2019 XXIII Encontro 
Brasileiro de 

Estudantes de 

Pós-Graduação 
em Educação 

Matemática - 

EBRAPEM 

Trabalho de 

Conclusão de 
Curso 

CANDIDO, 

Vilma 
Mussilene de 

Araújo 

“A Fazenda” e a lógica 

matemática: A tecnologia no 
processo de aprendizagem de 

crianças autistas 

2012 Universidade 

Estadual da 
Paraíba (UEPB) 

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso 

MARINHO, 

Isabel Sofia 

Nogueira Pinto 

A comunicação matemática a 

crianças autistas 

2015 Universidade 

Católica 

Portuguesa 

Trabalho de 
Conclusão de 

Curso 

FERNANDES, 
Gília Augusta 

da Silva 

O processo de ensino-
aprendizagem da matemática 

para alunos com autismo: Uma 

análise na cidade de JI-
Paraná/RO 

2017 Fundação 
Universidade 

Federal de 

Rondônia (UNIR) 

Dissertação CRUZ, Carla 
Alexandra 

Carvalho 

Ao encontro da inclusão: Uma 
tentativa de promover a 

autonomia e o sucesso de uma 

aluna com autismo na disciplina 
de Matemática, através de 

estratégias de aprendizagem 

cooperativa 

2011 Universidade 
Lusófona de 

Humanidades e 

Tecnologias 

Dissertação JORGE, 

Emanuela 
Valério. 

As possibilidades e os desafios 

da utilização do lúdico para a 
aprendizagem em matemática de 

educando com síndrome de 

Asperger. 

2011 Programa de Pós-

Graduação em 
Ensino de 

Ciências Naturais 

e Matemática, 
Universidade 

Regional de 

Blumenau – 
FURB 

Dissertação PRAÇA, Elida 
Tamara Prata de 

Oliveira 

Uma reflexão acerca da inclusão 
de um aluno Autista no ensino 

regular 

2011 Pós-Graduação 
em Educação 

Matemática – 

Universidade 
Federal de Juiz de 

Fora 
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Dissertação ALMEIDA, Rui 

Miguel de 

Figueiredo 

O papel das tecnologias na 

aprendizagem da matemática em 

alunos com Síndrome de 

Asperger- Estudo de caso 

2012 Universidade 

Nova de Lisboa 

Dissertação TAVARES, 
Liliana Cristina 

Monteiro 

As barras Cuisenaire e a sua 
pertinência na estimulação de 

competências matemáticas em 

crianças autistas: Um estudo de 
caso 

2014 ESEC – Escola 
Superior de 

Educação – 

Instituto 
Politécnico de 

Coimbra 

Dissertação TAKINAGA, 

Sofia Seixas 

Transtorno do Espectro Autista: 

contribuições para a Educação 

Matemática na perspectiva da 
Teoria da Atividade 

2015 Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 
Paulo 

Dissertação CORDEIRO, 

Janivaldo 

Pacheco 

Dos (DES) Caminhos de Alice 

no país das maravilhas ao 

autístico mundo de Sofia – a 

matemática e o teatro dos 
absurdos 

2015 Programa de 

Pós-Graduação 

em Educação 

em 

Ciências e 

Matemática - 

Instituto Federal 

do Espírito 

Santo 

Dissertação COSTA, Paula 

Josefina 

Henriques da 

Desenvolvimento de 

competências da Matemática 

Funcional em jovens com 
Perturbação do Espectro do 

Autismo, através do Método 

Montessori 

2016 ESEC – Escola 

Superior de 

Educação – 
Instituto 

Politécnico de 

Coimbra 

Dissertação DELABONA, 

Stênio Camargo 

A mediação do professor e a 

aprendizagem de geometria 
plana por aluno com transtorno 

do espectro autista (Síndrome de 

Asperger) em um laboratório de 
matemática escolar 

2016 Programa de Pós-

Graduação em 
Ensino na 

Educação Básica, 

Universidade 
Federal de Goiás 

Dissertação FLEIRA, 

Roberta Caetano 

Intervenções pedagógicas para a 

inclusão de um aluno autista nas 

aulas de matemática: Um olhar 

Vygotskyano 

2016 Universidade 

Anhanguera de 

São Paulo 

Dissertação GARCIA, 
Rafael Vilas 

Boas 

Ensino de relações numéricas 
com o uso de discriminações 

condicionais para crianças com 

Transtorno do Espectro Autista 

2016 Programa De Pós-
Graduação Em 

Psicologia, 

Universidade 
Federal De São 

Carlos 

 

Dissertação VIANA, Elton 

de Andrade 

Situações didáticas de ensino da 

matemática: um estudo de caso 
de uma aluna com Transtorno do 

Espectro Autista 

2017 Programa de Pós-

Graduação em 
Educação 

Matemática - 

Universidade 
Estadual Paulista 
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“Júlio de 

Mesquita Filho” 

Dissertação NASCIMENTO

, Ieda C. Q. 

Silva do 

Introduções ao Sistema de 

Numeração Decimal a partir de 

um software livre: um olhar 
sócio histórico sobre os fatores 

que permeiam o envolvimento e 

a aprendizagem da criança com 
TEA. 

2017 Programa de 

Mestrado 

Profissional em 
Docência em 

Educação em 

Ciências e 
Matemáticas - 

Universidade 

Federal do Pará. 

Dissertação FLORES, 

Gioconda G. C. 

A construção de mosaicos no 

plano por um aluno com 
transtorno do espectro autista 

2018 Programa de Pós-

Graduação em 
Educação 

Matemática e 

Ensino de Física – 
Universidade 

Federal de Santa 

Maria (UFSM) 

Dissertação FRANCISCO, 

Mateus Bibiano 

Desenvolvimento do 

pensamento     algébrico de 
alunos com Transtorno no 

Espectro Autista (TEA): um 

estudo à luz da teoria dos 
registros de representação 

semiótica 

2018 Programa de Pós 

Graduação em 
Educação e 

Ciências – 

Universidade 
Federal de Itajubá 

Dissertação SOUZA, 

Andiara Cristina 

de 

O uso de tecnologias digitais 

educacionais para o 

favorecimento da aprendizagem 
matemática e inclusão de 

estudantes com transtorno do 

espectro autista em anos iniciais 
de escolarização 

2019 Programa de Pós-

Graduação em 

Educação - 
Universidade 

Federal de 

Alfenas 

Dissertação BRITO, Silvia 
Cristina Costa 

Bases da aprendizagem 
matemática e o transtorno do 

espectro autista: um estudo 

sobre relações numéricas nos 
anos iniciais do ensino 

fundamental 

2019 Programa de Pós-
Graduação em 

Ensino de 

Ciências e 
Matemática – 

Universidade 

Luterana do 
Brasil 

Dissertação FILHA, Lígia 
Santana 

Uma caracterização de 
atividades de livros didáticos do 

6º ano relacionados a números e 

operações para alunos com 
Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) 

2019 Núcleo de Pós-
Graduação em 

Ensino de 

Ciências e 
Matemática – 

Universidade 

Federal de 
Sergipe 

Dissertação SIQUEIRA, 
Ana Karla 

Varela da Silva 

Matemática Inclusiva: Um 
estudo colaborativo sobre jogos 

com regras 

2019 Programa de Pós-
Graduação em 

Ensino de 

Ciências Naturais 



59 

 

e Matemática – 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Norte 

Tese FONTELES, 
Daniel Sá Roriz 

Avaliação de habilidades 
matemáticas de alunos com 

transtornos do espectro do 

autismo 

2012 Pós-Graduação 
em Distúrbios do 

Desenvolvimento 

da Universidade 
Presbiteriana 

Mackenzie 

Tese CARDOSO, 

Diana Maria 

Pereira 

Funções executivas: Habilidades 

matemáticas em crianças com 

transtorno do espectro autista 
(TEA) 

2016 Programa de 

Pesquisa e Pós-

Graduação em 
Educação - 

Universidade 

Federal da Bahia 
 

Tese SANTOS, 
Maria Isabel 

As tecnologias digitais no apoio 
ao desenvolvimento do 

raciocínio matemático de alunos 

com perturbação do espectro do 
autismo 

2018 Universidade de 
Aveiro 

 

 

Os trabalhos analisados se dividem em três grandes eixos de interesse: revisão de 

literatura, formação de professores e práticas de ensino. A seguir, serão apresentados os textos 

em suas devidas sessões. 

 

3.1. Revisão de literatura 

 

Durante o levantamento bibliográfico foram encontrados oito trabalhos de revisão de 

literatura envolvendo artigos, dissertações e/ou teses que têm como temática o autismo. Todos 

os trabalhos são artigos publicados entre 2018 e 2019. 

O artigo “Práticas de professores que ensinam matemática para alunos autistas: 

panorama dos artigos científicos brasileiros”, escrito por Ana Gabriela C. do Nascimento e 

Agnaldo da C. Esquincalha, em 2019, tem como objetivo investigar os processos de ensino e 

aprendizagem de matemática por alunos autistas contidos os artigos científicos encontrados na 

busca. 

No trabalho foi realizado um mapeamento de artigos no período de 2007 e 2019, 

considerando as seguintes bases: Portal Domínio Público, Portal de Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Scientific Eletronic 

Library Online (Scielo), Google Acadêmico, Banco de teses e dissertações da CAPES e 
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bibliotecas digitais das universidades e seus programas de pós-graduação. A busca resultou 

em 12 artigos que foram subdivididos em quatro categorias de análise: Educação Infantil, 

Ensino Fundamental - Anos Iniciais, Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio. 

A análise dos artigos mostra uma preocupação por parte do professor em compreender 

as necessidades e especificidades do aluno, escolhendo uma abordagem mais assertiva, com 

materiais digitais ou concretos. Além disso, é perceptível uma ênfase em conteúdos 

aritméticos e o quantitativo escasso de pesquisas de maneira geral. Por conta disso, os autores 

concluíram que se faz necessária a realização de mais pesquisas. 

O artigo “Cenário das pesquisas sobre o autismo na educação matemática”, escrito por 

Elton de A. Viana e Ana Lúcia Manrique, em 2019, tem como objetivo investigar o cenário 

nacional de pesquisas com alunos autistas investigando artigos com foco na Educação 

Especial.  

A busca pelos trabalhos foi feita considerando periódicos qualificados como A1, A2 e 

B1 na Área de Ensino, pela classificação divulgada pela CAPES. A partir dos critérios 

selecionados pelos autores, foram identificados 103 artigos publicados entre 2007 e 2018, 

sendo que 5 deles falam sobre o autismo. 

Utilizando uma análise quantitativa e qualitativa dos artigos, os autores concluem que, 

comparado com as outras necessidades especiais, o autismo é o que tem menos trabalhos 

produzidos. Além disso, o interesse pela temática cresce a partir de 2014 e seus pesquisadores 

buscam estratégias que favoreçam seus processos de ensino e aprendizagem da matemática.  

O artigo “A tendência das pesquisas envolvendo estudantes com autismo”, escrito por 

Elton de A. Viana e Ana Lúcia Manrique, em 2019, tem como objetivo verificar a articulação 

entre a teoria e a prática docente nos artigos de Educação Matemática com estudantes autistas. 

Os trabalhos foram encontrados no repositório da CAPES. 

Os critérios utilizados para a seleção dos artigos foram: resumo conter uma questão 

norteadora articulada com o tema ‘O ensino de matemática para estudantes com autismo’; o 

resumo conter uma metodologia e referencial teórico já conhecido pelos autores; o resumo 

mostra os resultados alcançados com a pesquisa. Considerando estes três critérios, de 77 

artigos inicialmente encontrado, apenas 7 foram analisados em sua totalidade. A partir das 

análises do trabalho, os autores concluíram que a tendência atual é o foco no auxílio da prática 

docente, em detrimento das teorias da educação matemática.  

O artigo “As bases ontológicas e epistemológicas das pesquisas sobre o autismo na 

Educação Matemática”, escrito por Elton de A. Viana e Ana L. Manrique, em 2019, busca 
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identificar os pressupostos adotados pelos educadores matemáticos nas pesquisas sobre 

autismo apresentadas nos principais encontros de Educação Matemática.  

A pesquisa é de caráter qualitativo, no qual foi realizado um levantamento de dados 

em anais de todas as edições do Encontro Paranaense de Educação Matemática (EPREM) e 

do Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM), entre 2011 e 2018. Na busca, foram 

encontrados três trabalhos que tratam sobre o autismo.    

Os autores concluíram que, nas pesquisas analisadas, os pressupostos ontológicos 

consideram a experiência pessoal do pesquisador na problemática da pesquisa. Já os 

pressupostos epistemológicos consideram diversas perspectivas sobre o autismo.   

O artigo “Os alunos com Transtorno do Espectro Autista na perspectiva da matemática 

escolar inclusiva: Uma análise de trabalhos acadêmicos”, escrito por Roberta C. Fleira e 

Solange H. A. A. Fernandes, em 2019, tem como objetivo de identificar o atual cenário da 

produção científica brasileira sobre o tema.  

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, 

em que foram encontrados 13 trabalhos. Os critérios considerados foram: estudos realizados 

na área da Educação; escolas brasileiras regulares e/ou AEE; perspectiva da inclusão; 

envolvendo professores e/ou alunos; campo das ciências naturais e matemática. Os estudos 

identificados foram separados em três categorias: Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), Formação Docente e Inclusão na Sala de Aula Regular. 

Nas análises dos trabalhos, as autoras destacam que existem diversos fatores positivos 

e/ou negativos que afetam o processo de inclusão do aluno autista. Os dois fatores mais 

citados são a má estrutura física da escola e a falta de formação dos profissionais envolvidos. 

Além disso, uma perspectiva que foi considerada na maioria das pesquisas é o olhar para as 

especificidades de cada aluno, para assim estudar e aplicar métodos e utilizar ferramentas que 

ajudem os processos de ensino e aprendizagem dos alunos.  

O artigo “A imagem mental processada por estudantes com autismo no ensino e na 

aprendizagem de matemática: uma investigação sobre as pesquisas realizadas na PUC-SP” 

escrito por Elton de A. Viana e Ana Lúcia Manrique, em 2019, busca identificar na atual 

produção acadêmica de caráter Stricto Sensu envolvendo estudantes com autismo as possíveis 

relações entre o processamento da imagem mental e a educação de pessoas com autismo.  

Foi realizada uma análise documental no Sistema de Publicação Eletrônica de Teses e 

Dissertações da PUC-SP, no qual foram encontrados três trabalhos, duas dissertações e uma 

tese. Considerando as análises das pesquisas, foi verificado que existem pesquisas que 
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contribuem para as reflexões sobre a formação e o processamento da imagem mental do aluno 

autista nas aulas de matemática, porém, ainda é escasso, principalmente na Educação 

Matemática.  

O artigo “A matemática e o mundo desconhecido dos autistas”, escrito por Ariene 

Vitalino da Silva e Gabriela dos S. Barbosa, em 2019, tem como objetivo realizar uma revisão 

bibliográfica para buscar possibilidades de metodologias de ensino para a educação de 

autistas.  

No trabalho foi realizado o histórico do autismo, as leis que envolvem a inclusão dos 

autistas e as dificuldades do ensino de matemática para estes alunos. As autoras concluem que 

a existência da legislação não garante o seu cumprimento. Além disso, é necessária a união de 

todos os envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem do aluno autista para que seu 

potencial para a aprendizagem possa ser verdadeiramente desenvolvido.  

 

 

3.2. Formação de Professores 

 

Durante o levantamento bibliográfico foram encontrados 8 (oito) trabalhos que focam 

na formação dos professores que ensinam matemática para alunos autistas. Todos os trabalhos 

são artigos publicados entre 2018 e 2019. 

O artigo “A inclusão de um aluno com TEA nas aulas de Matemática: as vozes dos 

envolvidos”, escrito por Roberta C. Fleira e Solange H. A. A. Fernandes, em 2019, busca 

compreender o sentido dado a inclusão de um aluno com TEA pelo professor de Matemática, 

a professora auxiliar e dois alunos da turma. Além disso, o trabalho também busca analisar as 

práticas de todos os envolvidos na sala de aula que contribuem para os processos de ensino e 

aprendizagem do aluno com TEA.  

A pesquisa foi realizada através de entrevistas estruturadas gravadas em áudio e o 

estudo de caso. Diante das análises das respostas dadas pelos quatro participantes, foi 

percebido que a concepção de inclusão aparece de duas formas – como processo e produto. 

As autoras concluíram que todos os participantes levam em consideração o processo de 

inclusão do aluno em suas práticas e que, através das suas posturas, contribuem para a sua 

aprendizagem.    

O artigo “Autismo e ensino de matemática: um estudo a partir das Representações 

Sociais de professores em suas práticas docentes”, escrito por Dayane F. B. de A. Walker e 

Fábio A. Borges, em 2019, apresenta um projeto de estudo que visa analisar a correlação entre 
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as representações sociais de docentes de matemática acerca de estudantes com autismo e suas 

práticas de ensino. A pesquisa será qualitativa, e será desenvolvida através de uma entrevista 

semiestruturada aplicada a 6 professores que ensinam Matemática para alunos autistas. A 

análise dos dados será realizada com base na Análise de Conteúdo.  

O artigo “Narrativas sobre o processo formativo de licenciandos em Matemática 

autistas na modalidade a distância”, escrito por Renata G. C. dos Santos, Agnaldo da C. 

Esquincalha e Fernanda M. C. da Rosa, em 2019, apresenta um projeto de pesquisa de 

mestrado que busca compreender como ocorreu a formação matemática de alunos com TEA 

matriculados no Ensino Superior em cursos de educação a distância.  

A pesquisa será desenvolvida a partir de entrevistas gravadas com os alunos, 

familiares e tutores de matemática. Os possíveis tópicos norteadores de cada entrevista 

seriam: para os alunos, Matemática; Escolas que estudei; e graduação; inclusão nas escolas, 

infância e adolescência, para os familiares; e formação e a tutoria de um aluno com TEA, para 

os tutores.  

O artigo “Relatos de professores que ensinam matemática para alunos autistas”, escrito 

por Ana Gabriela C. do N., Jéssica M. O. de Luna e Agnaldo da C. Esquincalha, em 2019, 

investiga as práticas de professores que ensinam matemática para alunos autistas e como se 

desenvolve o seu processo de inclusão. A pesquisa foi desenvolvida a partir da aplicação de 

um questionário com 22 questões para 6 professores que ensinam matemática.  

Através das respostas coletadas, os autores puderam verificar que o processo de 

inclusão não está devidamente desenvolvido, porém, os professores foram devidamente 

avisados das condições dos alunos, mas não tiveram auxílio durante o ano letivo; utilizaram 

materiais manipuláveis, mas não citaram o uso de tecnologias; e que grande parte dos alunos 

apresentavam dificuldades com as quatro operações fundamentais, adição, subtração, 

multiplicação e divisão.   

O artigo “O processo de inclusão e o autismo temático institucional”, escrito por Silvia 

T. Frizzarini e Claudete Cargnin, em 2019, discute as características do trabalho matemático 

nas instituições durante o processo de inclusão de alunos com TEA. O trabalho foi realizado a 

partir de pesquisas bibliográficas de materiais já elaborados, livros e artigos científicos que 

vão auxiliar as análises de práticas inclusivas realizadas numa pesquisas cooperativa entre 

duas Universidades do Paraná e de Santa Catarina. 

As autoras utilizaram a Teoria Antropológica do Didático (TAD) de Chevallard para a 

análise do trabalho matemático. As análises levaram à percepção de que as lacunas presentes 
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nos processos de ensino e aprendizagem da matemática devem ser levadas em consideração 

em todo o processo, tanto da parte institucional como da parte do aluno com TEA.  

O artigo “As autorreflexões daqueles envolvidos na inclusão de aprendizes autistas nas 

aulas de matemática”, escrito por Roberta C. Fleira, em 2019, apresenta um projeto de 

doutorado que pretende: compreender o sentido que os professores de matemática que atuam 

com alunos autistas dão ao termo inclusão, analisar as práticas pedagógicas nas aulas de 

Matemática e levar os educadores a refletirem sobre suas práticas em sala de aula.  

A pesquisa será desenvolvida colaborativamente com professores e alunos atuantes em 

todo o processo, na elaboração até a realização da atividade em cenários inclusivos para o 

desenvolvimento da aprendizagem matemática. A coleta de dados será realizada através de 

vídeos.  

O artigo “Representações sociais de professores de álgebra sobre a aprendizagem de 

alunos autistas”, escrito por Maximiliam A. H. Ferreira, em 2019, busca apresentar um 

projeto de mestrado que objetiva analisar as representações sociais de professores que 

ensinam matemática sobre o desenvolvimento do pensamento algébrico de alunos com TEA.  

A pesquisa será desenvolvida com a aplicação de questionários que serão respondidos 

por professores da rede municipal de ensino da cidade de São Paulo. E, as análises das 

respostas obtidas serão baseadas na Análise de Conteúdo.  

O artigo “Possíveis relações entre o Ensino de Matemática e representações sociais 

docentes acerca de estudantes com autismo”, escrito por Dayane F. B. de A. Walker, em 

2019, apresenta um projeto de mestrado que visa investigar as possíveis relações entre as 

representações sociais docentes acerca do autismo e o ensino de matemática. A pesquisa será 

desenvolvida através de entrevistas semiestruturadas gravadas em áudio com professores 

atuantes em escolas comuns da educação básica e a análise das respostas será baseada na 

Análise de Conteúdo.  

 

 

3.3. Práticas de ensino 
 

Durante o levantamento bibliográfico foram encontrados 58 (cinquenta e oito) 

trabalhos que envolvem práticas de ensino para alunos autistas na Educação Básica. Os 

trabalhos estão subdivididos em artigos, TCCs, dissertações e teses publicadas entre 2007 e 

2019.  
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Dentre os textos apresentados, boa parte está voltada para alunos do Ensino 

Fundamental (Gráfico 2). Tais dados reforçam os números do Censo Escolar 2019 que indica 

um grande número de autistas matriculados no ensino fundamental nas escolas comuns e 

especiais. Também se destaca a insuficiência de pesquisas nas outras etapas de escolaridade, 

onde o Censo Escolar 2019 demonstra uma existência menor de autistas no ensino médio e no 

ensino superior.  

 

Gráfico 2: Pesquisas separadas por etapas de ensino 

 

Fonte: Os autores. 

 

 

A partir desses resultados, cabe analisar de forma mais detalhada como se deu cada 

pesquisa encontrada através da revisão de literatura. Através dessa análise podemos observar 

quais conteúdos matemáticos foram abordados, como eram os alunos autistas e o ambiente de 

cada pesquisa. Nas seções a seguir, discorremos sobre os trabalhos encontrados em nosso 

levantamento em cada modalidade de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental - Anos 

Iniciais, Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio, respeitando as terminologias 

utilizadas por cada autor nos seus respectivos trabalhos 
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3.3.1. Educação Infantil 

 

Durante o levantamento bibliográfico foram encontradas 3 (três) pesquisas que 

envolvem alunos autistas matriculados na Educação Infantil, sendo dois artigos e uma 

dissertação, publicados nos anos de 2017 e 2014, que abordam o conceito de número. 

O artigo “TEAMAT: Um jogo educacional no auxílio da aprendizagem de crianças 

com autismo", escrito por Fernanda A. Sá, Alcilene D. Sousa, Everaldo B. S. Júnior e 

Romuere R. V., em 2017, teve como objetivo a apresentação de um jogo, baseado nos 

princípios da metodologia ABA, que disponibiliza para os alunos com autismo o acesso à 

educação, contribuindo para seu desenvolvimento cognitivo, além de auxiliar na comunicação 

do aluno no ambiente escolar.  

O jogo possui três fases, na qual as duas primeiras focam no ensino dos números e a 

terceira apresenta as formas geométricas junto com as cores primárias e secundárias. O teste 

desse jogo foi feito por um mês com cerca de 10 alunos com TEA entre 3 a 8 anos de idade 

em uma escola do Piauí. A análise do desempenho de cada aluno se baseou numa análise 

quantitativa que levava em consideração as dificuldades dos alunos com o jogo. 

Os autores concluíram que o jogo TEAMAT foi bem aceito pelos alunos, já que 

terminaram todas as etapas. Mesmo assim, mais da metade dos alunos apresentaram algum 

tipo de dificuldade em alguma fase do jogo. Além disso, o jogo despertou o interesse dos 

alunos pela matemática, tornando-o uma ferramenta que contribui com a aprendizagem do 

aluno de maneira significativa, com a facilidade de poder ser manuseado não só na escola, 

mas também em outros locais frequentados pelos alunos. 

O artigo “A aprendizagem matemática de alunos autistas: Um olhar a partir da 

atividade orientadora de ensino”, escrito por Josiane J. Bueno, em 2019, apresenta um projeto 

de pesquisa que objetiva analisar o processo de aprendizagem de crianças autistas da 

educação infantil e da alfabetização com o uso de jogos didáticos no aprendizado de formas e 

quantidades. A perspectiva que será utilizada é da Atividade Orientadora de Ensino, na qual 

toda a ação dentro de sala de aula será gravada para ser posteriormente analisada.  

Também abordando o conteúdo matemático números, a dissertação portuguesa escrita 

por Liliana Cristina Monteiro Tavares, em 2014, intitulada “As Barras Cuisenaire e a sua 

pertinência na estimulação de competências matemáticas em crianças autistas: Um estudo de 

caso” investiga as potencialidades de tarefas que utilizam as Barras Cuisenaire do recurso 

“Barrinhas do Ludo, o Sonhador - Imagina, Constrói e Sonha com o Cuisenaire" para uma 

criança com TEA. A pesquisa tem como objetivos específicos aferir qual a percepção da 
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criança no que concerne à ilustração das histórias do recurso, atendendo às construções 

apresentadas no contexto ilustrativo; compreender se o aluno é capaz de replicar figuras que 

observa nos tabuleiros disponibilizados; verificar em que medida a criança identifica as cores 

das barras e é capaz de verbalizá-las; testar em que medida a criança compreende a diferença 

de tamanho das barras, atribuindo-lhes uma organização específica; aferir se a criança 

compreende ordens de grandeza numéricas associadas ao material manipulável; identificar 

quais as tarefas que o aluno é capaz de completar, e por último, verificar quais as 

competências desenvolvidas no aluno com a utilização regular deste material manipulável. 

Através da observação participante, do registro fotográfico e em vídeo, notas de 

campo e reflexões e da análise de dados, com o software webQDA, a autora concluiu que o 

uso do material proporcionou ao aluno o desenvolvimento de novas competências 

relacionadas aos objetivos da pesquisa em um curto espaço de tempo. Tais competências 

estão relacionadas à compreensão da escala numérica do material, reconhecimento de cores e 

tamanhos das barras, identificação das figuras em relação à diferença de tamanho, 

compreensão das ordens de grandeza e da organização do material manipulável. 

Pode-se ressaltar que, as pesquisas revelam a preocupação no desenvolvimento do 

conceito de número pelos alunos com TEA matriculados na Educação Infantil, mas com 

abordagens diferentes. Tanto o uso de um jogo digital, como o uso de um material concreto, 

se mostraram eficientes para os processos de ensino e aprendizagem dos alunos no que tange 

a apropriação dos conceitos que envolvem a temática número. Além disso, as duas pesquisas 

foram realizadas somente com alunos autistas, com o objetivo de levar em consideração as 

especificidades de cada aluno nos seus processos de ensino e aprendizagem. 

 

 

3.3.2. Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

 

Durante o levantamento bibliográfico foram encontradas 21(vinte e uma) pesquisas 

brasileiras e portuguesas que envolvem alunos matriculados no Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais, sendo 9 (nove) artigos publicados em revistas e eventos de Educação Matemática, 2 

(dois) TCCs, 8 (oito) dissertações e 2 (duas) teses publicadas entre os anos de 2011 e 2019. 

As pesquisas brasileiras, no que se referem aos conteúdos matemáticos abordados, 

demonstram uma grande ênfase em conteúdos relacionados ao conceito de número e das 

quatro operações fundamentais, utilizando ferramentas tecnológicas e/ou materiais concretos.  
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Dentre as pesquisas brasileiras que utilizam algum tipo de tecnologia, está o artigo 

“Proposta de aplicativo android para auxiliar no desenvolvimento matemático de pessoas com 

autismo” escrito por Cleusimari M. Colombo Mello e Maria Adelina Rauppem 2013, que tem 

como objetivo apresentar uma proposta de um trabalho com a mediação das Tecnologias 

Assistivas visando o desenvolvimento matemático dos autistas por meio de um aplicativo 

Android. O aplicativo desenvolvido pelos pesquisadores em questão engloba tanto o autista 

de nível brando quanto o autista de nível severo. Seu caráter é de apoio para aprendizagem de 

Matemática servindo, também, como passatempo.  

A primeira fase do aplicativo chama-se “Vamos nos conhecer?”, no qual a pessoa 

escreve seu nome e escolhe um personagem para atuação. Em seguida, na página principal, 

aparecem as atividades para a escolha. No artigo, eles destacam o ícone “Vamos brincar: 

números”, que traz estímulos visuais e sonoros que incentivam o desempenho do autista 

visando o entendimento da representação dos números e operações básicas. 

Os autores concluíram que a Tecnologia Assistiva, apesar de abrangente, retrata sua 

carência no desenvolvimento de pessoas com necessidades especiais. Também lamentam pela 

escassez de tecnologias móveis com idioma em português para atender os autistas e apontam 

a necessidade de novas soluções que diversifiquem a aprendizagem desse público. 

Nesse sentido, também utilizando recursos tecnológicos, o artigo “A Utilização de 

Ferramentas Tecnológicas no Ensino e Aprendizagem em Matemática para Alunos com 

Transtorno do Espectro Autista”, escrito por Anderson Daniel Stochero, Bruna Willig 

Kopplin, Samuel Muller Forrati, Andréa Pereira, Cristiane da Silva Stamberg, em 2017, 

apresenta as ações desenvolvidas a partir de um projeto de pesquisa que possui como proposta 

a utilização de ferramentas tecnológicas, através da implementação de jogos capazes de 

contribuir com o processo de ensino e aprendizagem da matemática para alunos com 

transtorno do espectro autista.  

Os autores realizaram entrevistas com profissionais especializados que atuam 

diretamente com alunos autistas e ao mesmo tempo buscaram pesquisas sobre softwares 

matemáticos livres. A próxima etapa foi a aplicação dos softwares pesquisados com a 

participação de quatro alunos autistas e a exploração dos softwares, a partir das observações 

feitas, com o uso de materiais concretos como suporte adicional.  

 Os autores observaram que o jogo proporcionou a possibilidade dos alunos 

acompanharem os diferentes níveis de aprendizagem e mesmo com dúvidas, eles mantinham a 

concentração até o final do jogo. Foi observado também que os alunos realizaram as 
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atividades de resolução de problemas matemáticos com grande entusiasmo por conta do uso 

de um recurso mais atraente e dinâmico. 

Corroborando com o uso de tecnologias no aprendizado de números e operações, o 

artigo “Contribuições das tecnologias digitais educacionais para o desenvolvimento da noção 

de adição por estudantes com transtorno do espectro autista escrito por Andiara Cristina de 

Souza e Guilherme Henrique Gomes da Silva, em 2018, apresenta um recorte de uma 

pesquisa que está em andamento. O objetivo da investigação é compreender as contribuições 

das tecnologias digitais educacionais para o ensino e aprendizagem de matemática de 

estudantes com transtorno do espectro autista. A metodologia utilizada foi o estudo de caso 

com a coleta de dados através de gravações em vídeo de 24 sessões com dois estudantes 

autistas.  

No primeiro contato com os estudantes, foi diagnosticado, através do ambiente 

informatizado, que os alunos tinham dificuldades com a adição, mesmo com o uso de 

materiais concretos. Com isso, nas sessões seguintes, foram trabalhadas as habilidades 

matemáticas relacionadas à adição: contagem, classificação, seriação e composição de 

quantidade e sequenciação, utilizando jogos elaborados para serem utilizados no computador 

e atividades normais dadas em sala de aula. 

Os autores concluíram que a tecnologia utilizada para a utilização dos jogos propiciou 

aos alunos uma construção mais favorável dos conteúdos matemáticos e auxiliou o processo 

de mediação por parte do professor. Além disso, contribuiu para combater a exclusão e 

propiciar a inclusão destes alunos dentro da sala de aula.  

O artigo “Incluir não é Apenas Socializar: as Contribuições das Tecnologias Digitais 

Educacionais para a Aprendizagem Matemática de Estudantes com Transtorno do Espectro 

Autista”, escrito por Andiara C. de Souza e Guilherme Henrique G. da Silva, em 2019, tem 

como objetivo investigar as contribuições das Tecnologias Digitais Educacionais (TDE) no 

aprendizado da matemática por alunos com TEA. 

A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, com a utilização da metodologia do 

estudo de caso. Os participantes da pesquisa foram dois alunos com TEA matriculados na 

rede regular de ensino no segundo e terceiro ano do Ensino Fundamental. A pesquisa foi 

desenvolvida a partir de 24 encontros semanais com cada estudante separadamente, com a 

utilização de jogos livres e softwares disponibilizados na internet, atividades com o Kinect 

Xbox 360 e um tablet.       
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Os encontros foram registrados em videogravações de duas câmeras, uma focando nos 

alunos e a outra na atividade desenvolvida no computador. Além dos vídeos, também foi 

utilizado um caderno de campo para a anotação das observações das pesquisadoras. A análise 

dos vídeos foi feita com base nas etapas sugeridas por Powell (2015): ver o vídeo várias vezes 

sem análise; obter os dados a partir do tempo e do significado das atividades, numa visão 

macro; retomada das gravações para transcrição dos eventos críticos; assistir novamente os 

vídeos buscando algo mais específico; construir o enredo; categorização e organização; 

construção da narrativa. Em todo o processo, o caderno de campo foi utilizado para comparar 

situações importantes.  

A análise dos dados obtidos foi baseada em Aguiar e Ozella (2006), que propõem a 

construção e a análise de núcleos de significação e indicadores finais. O foco do artigo são 

dois indicadores: Construindo o conceito de Adição e Interpretação e Atenção compartilhada. 

As autoras concluíram que a utilização de TDE potencializou o aprendizado matemático dos 

dois alunos,  pois anteriormente eles não sabiam realizar adições simples mesmo com ajuda, e 

após a pesquisa, eles conseguiam realizar as operações com auxílio, entendendo o processo e 

o significado da operação de adição.  

O artigo ”123 Autismo: Um aplicativo móvel para auxiliar no ensino de habilidades 

iniciais da matemática a crianças com autismo”, escrito por Lukas T. Carvalho e Mônica X. 

C. da Cunha, em 2019, apresenta a elaboração e o desenvolvimento do aplicativo 123 

Autismo, que é voltado para o ensino de habilidades matemáticas para crianças com autismo. 

O processo de construção do aplicativo foi baseado nos programas terapêuticos como a 

Análise Comportamental e o Ensino Estruturado.  

Durante a elaboração do aplicativo, foram realizadas diversas reuniões compostas por 

pedagogos, psicopedagogos e psicólogos da instituição no qual foi testado e aplicado o jogo. 

Além disso, os pesquisadores também acompanharam sessões de terapia, previamente 

autorizados pelos pais e pela instituição. A dinâmica do jogo foi definida em: tela de abertura, 

tela para exibição dos níveis interligada ao menu de configuração de idiomas, tela das 

respectivas atividades de cada nível, tela de congratulações que é exibida a cada atividade 

concluída com êxito e serve como reforço positivo para estimular a continuidade da criança 

pelo jogo (CARVALHO; CUNHA, 2019). 

O jogo apresenta quatro níveis, com dez atividades cada, no qual o conteúdo 

matemático é voltado para quantidades, sequências numéricas e adição de pequenas 

quantidades. O 123 Autismo foi testado por oito crianças com autismo, com diferentes graus e 
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níveis diferentes de aprendizado, ao longo de 6 sessões de 45 minutos. Os autores concluíram 

que o aplicativo cumpre seu objetivo, proporcionando o auxílio no ensino de habilidades 

iniciais da matemática. O TCC “A Fazenda e a lógica matemática: A tecnologia no processo 

de aprendizagem de crianças autistas” escrita por Vilma Mussilene de Araújo Candido, em 

2012, tem como objetivo utilizar o software “A Fazenda” para analisar o aprendizado e 

comportamento de uma criança com autismo, comparar seu aprendizado e interesse com 

metodologias tradicionais e observar as dificuldades apresentadas no entendimento da lógica 

matemática.  

Cândido (2012) se baseia em Piaget, Papert, Valente e Moore para realizar um estudo 

de caso com um aluno com autismo leve/moderado de oito anos de idade matriculado em uma 

escola privada da rede regular de ensino. Os conceitos matemáticos que foram abordados na 

pesquisa são: conceito de número e quantidade, classificação, ordenação, inclusão de classes e 

conservação de número. Tais conteúdos foram trabalhados com o aluno no software “A 

Fazenda” durante sete dias. 

Os resultados obtidos pela autora foram que o uso do software auxilia na obtenção de 

uma aprendizagem contextualizada e significativa para essas crianças, pois o aluno alcança o 

conteúdo mais rapidamente se comparado com o método tradicional. Além disso, o uso da 

tecnologia também auxilia sua inclusão digital, educacional e social. 

Investigou-se também a dissertação “Ensino de relações numéricas com o uso de 

discriminações condicionais para crianças com Transtorno do Espectro Autista” escrita por 

Rafael Vilas Boas Garcia, em 2016. O objetivo da pesquisa foi avaliar a eficácia do ensino 

informatizado em tarefas de escolha de acordo com o modelo, além de desenvolver, aplicar e 

avaliar um currículo para o ensino de conceito de número para crianças com Transtorno do 

Espectro Autista. Foi feita uma replicação sistemática de Rossit (2003) que se baseou no 

paradigma de Equivalência de Estímulos para organizar um currículo de ensino e utilizou 

tarefas de MTS (Matching-To-Sample) no ensino do sistema monetário para jovens com 

deficiência intelectual.  

O conteúdo matemático abordado na pesquisa foi o conceito de número foram 

utilizados estímulos numerais de um a nove e figuras com formas não representacionais, 

divididos em três grupos de estímulos. Os participantes da pesquisa foram três alunos com 

TEA, na faixa etária de oito a doze anos de idade.  

Os resultados obtidos na pesquisa mostraram que as atividades baseadas no paradigma 

de Equivalência de Estímulos e as tarefas de MTS foram eficazes no processo de ensino-
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aprendizagem do sistema monetário por alunos com TEA. Além disso, se mostram como uma 

possível solução para auxiliar o processo de inclusão.  

A dissertação “O uso de Tecnologias Digitais Educacionais para o favorecimento da 

aprendizagem matemática e inclusão de estudantes com Transtorno do Espectro Autista em 

anos iniciais de escolarização”, escrito por Andiara C. de Souza, em 2019, tem como objet ivo 

investigar as contribuições das Tecnologias Digitais Educacionais (TDE) no aprendizado da 

matemática por alunos com TEA. 

Os participantes da pesquisa foram dois alunos com TEA matriculados no segundo e 

terceiro ano do Ensino Fundamental. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, com a 

utilização da metodologia do estudo de caso. Foram realizados 24 encontros semanais com 

cada estudante, com a utilização de jogos livres e softwares disponibilizados na internet, 

atividades com o Kinect Xbox 360 e um tablet. Os encontros foram registrados em vídeo 

gravações de duas câmeras, uma focando nos alunos e a outra na atividade desenvolvida no 

computador. Além dos vídeos, também foi utilizado um caderno de campo para a anotação 

das observações das pesquisadoras.  

A análise dos dados obtidos foi baseada em Aguiar e Ozella (2006), que propõem a 

construção e a análise de núcleos de significação e indicadores finais. Na análise surgiram 

dois núcleos de significação, com seus respectivos indicadores finais. O primeiro núcleo foi 

chamado “De mãos dadas superamos os obstáculos do caminho: mediação docente”, com os 

indicadores ‘construindo o conceito de adição’ e ‘dos conceitos geométricos’. Já o segundo 

núcleo “E na descoberta do mundo, descobri a mim mesmo, ressignificação”, foram obtidos 

três indicadores, ‘concentração e interesses’, ‘lidando com as frustrações’ e ‘interpretação e 

atenção compartilhada’.  

No primeiro núcleo a autora destaca que a mediação exercida pelo professor durante 

todo o processo foi de extrema importância para estimular e dar segurança ao aluno na 

realização das atividades. No primeiro indicador, relacionado à adição, foram trabalhados 

conceitos de número e quantidade, classificação e seriação, cardinalidade, além da adição 

simples. Com a aplicação das atividades, a autora concluiu que os alunos conseguiram se 

apropriar dos conceitos aritméticos que envolvem o processo de adição. 

No segundo indicador, relacionado à geometria, foi relatado à pesquisadora que os 

alunos reconheciam e nomeavam as formas geométricas básicas, mas tinham dificuldades em 

realizar atividades com as mesmas quando envolviam posição no espaço. As atividades 

aplicadas envolviam o uso de Tangrans, quebra-cabeças e de atividades de dança. Após a 
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aplicação das atividades a autora concluiu que os alunos conseguiram interiorizar os conceitos 

geométricos importantes para o seu desenvolvimento matemático durante a sua permanência 

na escola.  

No segundo núcleo, a autora apresenta em quais aspectos os alunos se desenvolveram 

durante a realização da atividade, sendo eles: atenção, interesse, superação de frustrações e 

atenção compartilhada. A autora destaca que houve avanços nos três indicadores, o que 

auxiliou na aquisição dos conceitos matemáticos e geométricos.  

De maneira geral, a autora conclui que a utilização de TDE tem grandes 

potencialidades no ensino de matemática e no desenvolvimento social e afetivo do aluno. O 

papel do professor no processo também é importante, para que o aluno consiga realizar as 

atividades e desenvolver o processo de aprendizagem com confiança. Abordando a mesma 

temática, números e operações, mas com a utilização de materiais concretos, o artigo “A 

matemática e o mundo autístico de Sofia: Uma discussão de numeralização a partir da teoria 

das ações mentais por etapas”, escrito por Janivaldo Pacheco Cordeiro, Allana Resende, 

Edmar Reis Thiengo, em 2017, tem como objetivo apresentar uma proposta de intervenção 

com atividades de numeralização, formuladas de acordo com a Teoria de Galperin, visando 

que uma aluna com autismo desenvolvesse o conceito de número, considerando suas 

especificidades. 

A participante do estudo tinha nove anos e tinha sido diagnosticada com autismo há 

quatro anos. A pesquisa foi realizada no atendimento educacional especializado (AEE) e a 

ação motivadora foi feita por meio de quebra-cabeças e do jogo resta um para verificar e 

problematizar o conceito de número adquirido pela estudante. Logo após, foram 

desenvolvidas as seguintes atividades: apresentação do número 1 feito de EVA e a 

materialização dos números com anéis e quebra-cabeças. 

As análises foram baseadas nas observações realizadas na sala de atendimento 

especializado, registro de diário de bordo, gravações de áudio e fotografias. Durante as 

atividades os pesquisadores perceberam que a aluna não respondia diretamente o que era 

perguntado, e muitas vezes misturavam suas respostas com outros assuntos e com isso, não 

puderam afirmar se realmente a aluna tinha internalizado o conceito de número. 

Os autores concluíram que é de suma importância que o professor conheça as 

especificidades do autismo e do autista, para que seja construído um caminho para o processo 

de ensino-aprendizagem. E que, as etapas motivação e o material são possibilidades na 

aprendizagem de uma aluna autista.  
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Também utilizando material concreto, a dissertação “Ao encontro da inclusão: Uma 

tentativa de promover a autonomia e o sucesso de uma aluna com autismo, na disciplina de 

Matemática, através de estratégias de aprendizagem cooperativa” redigida por Carla 

Alexandra Carvalho Cruz, em 2011, desenvolve estratégias de intervenção baseadas na 

aprendizagem cooperativa, que facilitem a apreensão de competências acadêmicas e sociais, e 

que promovam o desenvolvimento de uma aluna com autismo e de todos os alunos dessa 

turma na disciplina de Matemática. As atividades aplicadas foram elaboradas pela autora 

juntamente com a professora titular da turma e a professora de educação especial da 

instituição.  

A participante deste trabalho é uma aluna com autismo matriculada em uma turma do 

5º ano, com uma pequena alteração de comportamento e que apresentava dificuldades em 

Matemática. A metodologia utilizada foi a de investigação-ação e para a coleta de dados 

foram utilizadas pesquisas documentais, sociometria, entrevistas e a observação naturalista.  

A autora concluiu que as estratégias de intervenção, juntamente com a mediação das 

professoras e o trabalho em conjunto dos alunos contribuíram para o desenvolvimento 

acadêmico e social da aluna com autismo e dos demais alunos da turma. 

Estudou-se também a dissertação “Transtorno do Espectro Autista: contribuições para 

a Educação Matemática na perspectiva da Teoria da Atividade” escrita por Sofia Seixas 

Takinaga, em 2015. Esse trabalho tem como objetivo compreender elementos do processo de 

ensino aprendizagem que contribuam para o desenvolvimento de habilidades matemáticas de 

alunos com TEA por meio da análise de atividades elaboradas por três professores que 

ensinam matemática para alunos com TEA.  

A fundamentação teórica foi baseada no conceito de mediação de Vygotsky (1978) e 

da Teoria da Atividade de Engestrom (1999). A pesquisa é qualitativa e utilizou como 

instrumentos metodológicos a entrevista semiestruturada, filmagem e registro fotográfico. 

Os resultados obtidos demonstraram a importância do planejamento das aulas, do uso 

de materiais concretos, das mediações e intervenções do professor no processo de ensino-

aprendizagem, desde que sejam respeitadas as especificidades dos alunos com TEA, para que 

assim ocorra a apropriação dos conceitos matemáticos pelos estudantes. 

Outro trabalho analisado foi a tese “Funções Executivas: Habilidades matemáticas em 

crianças com transtorno do Espectro Autista (TEA)” desenvolvida por Diana Maria Cardoso, 

em 2016. Essa pesquisa foi baseada em Luma e Vygotsky e norteada pela teoria da função 

executiva e no método TEACCH para verificar e analisar habilidades básicas da matemática 
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em alunos com TEA do primeiro ciclo do ensino fundamental. Para isso, a autora elaborou 

quatro atividades pedagógicas de matemática para verificar o domínio das habilidades básicas 

de matemática, com base nas quatro funções executivas: flexibilidade cognitiva, controle 

inibitório, atenção seletiva e memória de trabalho. 

Os participantes foram quatro crianças com TEA, sendo que três também 

apresentavam deficiência intelectual. Além disso, as crianças tinham entre 8 e 10 anos de 

idade, sendo uma menina e três meninos. O local de pesquisa foi o Centro de Atendimento 

Educacional Especializado Pestalozzi da Bahia, que tinham um atendimento educacional 

especializado.  

A modalidade de pesquisa adotada foi a pesquisa-ação com a gravação e a análise de 

vídeos produzidos durante a realização de quatro atividades denominadas “Cabides 

numerados”, “Piões coloridos”, “Cartões de contagem”, “Potes coloridos: aprendendo a 

classificar e a contar”. Das quatro atividades, as duas primeiras foram encontradas na internet 

e as outras duas foram feitas pela própria autora. 

Os resultados obtidos mostram a necessidade do conhecimento das especificidades do 

TEA pelo professor para que se consiga identificar as características comportamentais que 

estão relacionadas às funções executivas. Além disso, é importante que as estratégias 

pedagógicas aplicadas em sala promovam o aprendizado matemático juntamente com o 

desenvolvimento das funções executivas.  

A dissertação “Introdução ao Sistema de Numeração Decimal a partir de um software 

livre: um olhar sócio histórico sobre os fatores que permeiam o envolvimento e a 

aprendizagem da criança com TEA”, escrito por Ieda Clara Queiroz Silva do Nascimento, em 

2017, tem como objetivo analisar, através de um estudo de caso, os indícios de envolvimento 

e de aprendizagem durante as aulas de Sistema de Numeração Decimal, de um aluno com 

TEA, levando em consideração a teoria sociocultural. Para isso é utilizado o software JClic, 

que é livre, pode ser utilizado em diversos sistemas operacionais e tem um baixo custo. A 

autora ressalta que a utilização desse software se deve à liberdade de criação pelos 

professores, como quebra-cabeças, palavras cruzadas, entre outras atividades, além do fato de 

que o participante da pesquisa ser fascinado por tecnologias. 

A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Educação Matemática, Ciências e 

Inclusão (LEMCI) do Instituto de Educação Matemática e Científica (IEMCI/UFBA). O 

participante da pesquisa, o aluno Christopher, tinha algumas características recorrentes de um 
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autista – choro e agressividade – porém, demonstrava carinho e grande interesse por 

tecnologias, o que motivou a realização da pesquisa.  

As atividades desenvolvidas tiveram como base os estudos de Vygotsky (1981), que 

propõe o uso de fichas mnemônicas como recursos visuais, mediadas por ações simbólicas, 

com o objetivo de desenvolver as capacidades do aluno. A utilização dessas fichas ocorreu 

durante os momentos de ensino, considerando diversas temáticas que o educando tinha 

familiaridade. 

No total, a pesquisa teve seis momentos de ensino que abordaram informações sobre 

números e quantidades, com o objetivo de que fosse expresso o conhecimento já existente 

sobre número. Os três primeiros utilizaram quebra-cabeças com os objetivos de ordenar e 

organizar. Os três últimos envolveram tarefas de associação simples e complexa, junto com o 

jogo da memória, com o objetivo de relacionar e ligar. Os dados foram registrados por meio 

de filmagens, diário de campo e observação. 

Nascimento (2017) concluiu com essa pesquisa que o ambiente digital proporcionou o 

envolvimento do educando nas atividades, mesmo que ele não tenha conseguido realizar todas 

elas.  

O trabalho de conclusão de curso intitulado “A comunicação matemática a crianças 

autistas”, escrito por Isabel Sofia Nogueira Pinto Marinho na Universidade Católica 

Portuguesa, em 2015, tem como objetivo explorar a importância de uma boa comunicação 

matemática ao trabalhar com crianças que tenham Perturbações do Espectro do Autismo 

(PEA) 10.  

A pesquisadora teve como sujeito uma menina autista que ela deu o codinome de X. 

 Foi elaborado um apoio pedagógico especializado por meio de técnicas com estímulo e 

reforço na sala de aula com a turma, realizado pelo professor regente e professor especialista. 

Também contou com adequações curriculares individuais, por conta de dela possuir  

dificuldades visomotoras causadas pelo estrabismo, como: a introdução de áreas curriculares 

específicas que não façam parte da estrutura curricular comum, nomeadamente leitura e 

escrita em Braille, orientação e mobilidade, treino de visão e a atividade motora adaptada, 

entre outras; introdução de objetivos e conteúdos intermédios em função das competências 

terminais de ciclo ou de curso, das características de aprendizagem e dificuldades específicas 

                                                             
10 Termo utilizado em Portugal equivalente ao termo brasileiro Transtorno do Espectro Autista. 
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dos alunos; dispensa das atividades que se revelem de difícil execução em função da 

incapacidade do aluno.   

O plano de intervenção traçado para incentivar a aprendizagem na área da matemática 

foi desenvolvido por meio de atividades lúdicas integradas na turma, pois a menina já possuía 

boa socialização com os colegas. Os objetivos matemáticos do plano de intervenção são: 

compreender o sistema de numeração e dos algoritmos das operações; explorar o espaço e as 

formas; ter noção de tempo; realizar operações simples recorrendo a objetos concretos; 

resolver situações problemáticas. Ela utilizou recursos como materiais manipuláveis, 

calculadora, imagens e simulações. 

A conclusão da pesquisa foi que deve haver empatia entre a criança e toda equipe que 

se relaciona com ela tendo, assim, caminhos para valorizar a compreensão e o cumprimento 

de regras que levarão para uma consciência de responsabilidade que será base de sua 

aprendizagem. Os materiais manipuláveis e as tecnologias possibilitaram a apropriação e 

desdobramentos de conceitos, assim como as atividades diversificadas e seu respectivo 

período de tempo estabelecido para atender a discente. 

As pesquisas portuguesas, diferentemente do foco aritmético dado pelas pesquisas 

brasileiras, também focam na aprendizagem de conceitos geométricos, com o uso de 

tecnologias. A tese “Tecnologias digitais no apoio ao desenvolvimento do raciocínio 

matemático de alunos com perturbação do espectro autista”,escrita por Maria Isabel Gomes 

dos Santos, em 2018, traz uma investigação das especificidades dos alunos autistas e seu 

envolvimento com tecnologias digitais no aprendizado da Matemática com foco matemático 

na geometria.  

Na pesquisa foi criado, prototipado e avaliado um ambiente digital para apoiar o 

desenvolvimento do raciocínio lógico matemático de alunos com perturbações do espectro 

autista, considerando suas especificidades previamente levantadas pela autora. Em relação à 

metodologia, a utilização do ambiente digital foi avaliada por meio da investigação, do estudo 

de caso e da investigação-ação.  

O trabalho foi desenvolvido em diversas fases que se constituem em: revisão de 

literatura, entrevista com técnicos de saúde; professores de Educação Especial e um jovem 

autista; levantamento de casos de autistas no bairro da pesquisa aplicação de atividades para 

alunos com desenvolvimento do protótipo; teste do protótipo avaliação Inicial com quatro 

alunos com TEA; reajuste e adaptação do protótipo, ação de formação sobre o protético e 

conclusão da tecnologia. 
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As autoras concluíram que houve avanços em relação ao processo de ensino-

aprendizagem dos alunos que participaram da aplicação do protótipo e que é viável trabalhar 

com esse tipo de recurso nas aulas de matemática. 

Utilizando não só tecnologia, mas também materiais concretos, além de abordar 

conceitos aritméticos é a dissertação “Situações didáticas de ensino da Matemática: um estudo 

de caso de uma aluna com Transtorno do Espectro Autista”, escrito por Elton de Andrade 

Viana, em 2017. O objetivo desta investigação é analisar como os alunos com TEA lidam 

com situações didáticas no ensino da matemática em um estudo de caso com uma de suas 

alunas com TEA na Sala de Apoio e Acompanhamento à Inclusão – SAAE, na rede municipal 

em São Paulo.   

Em relação à metodologia, primeiramente, foram colhidos os dados da aluna com TEA 

realizando as atividades propostas e mediadas por Viana, através de filmagens. 

Posteriormente, estes dados foram relacionados com cinco eixos estruturantes da área da 

matemática denominados pelo MEC para a alfabetização, são eles: números e operações, 

pensamento algébrico, espaço e forma, grandezas e medidas e tratamento da informação, com 

o auxílio de catálogos e quadros descritivos de cada filmagem.  

Na etapa seguinte, foi feita uma análise de dados para elencar os elementos 

característicos observados por estes alunos, em mais de uma cena significativa, ao lidar com 

as situações didáticas e suas articulações no processo de ensino e aprendizagem da 

matemática sendo que estes elementos são articulados de alguma forma com os critérios 

diagnósticos do TEA.  

Constatou-se então que os alunos com TEA em situações didáticas de aprendizagem 

da matemática apresentam diversos elementos característicos e motivadores que devem ser 

conhecidos pelo professor, pois isto influencia na dinâmica escolar. 

A dissertação “Bases da aprendizagem matemática e o Transtorno do Espectro 

Autista: Um estudo sobre relações numéricas nos anos iniciais do Ensino Fundamental”, 

escrito por Silvia Cristina C. Brito, em 2019, tem como objetivo analisar como se constituem 

as relações numéricas dos alunos com TEA nos anos iniciais, levando em consideração as 

bases da aprendizagem matemática - contagem, esquemas protoquantitativos e resolução de 

situações problemas. 

A pesquisa teve uma abordagem qualitativa e desenvolveu um estudo de caso com 

duas crianças com TEA, uma com grau leve e a outra com grau moderado, matriculados no 2º 

e no 4º ano do ensino fundamental. No processo foram realizadas entrevistas semiestruturadas 
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com professoras, pais e psicopedagogas que tinham contato com esses alunos. Além disso, 

foram realizadas atividades envolvendo a correspondência termo-a-termo, ordem estável, 

cardinalidade, abstração e irrelevância de ordem. As atividades foram desenvolvidas com 

materiais concretos e a utilização de um tablet. 

A autora concluiu que os profissionais e a família dos alunos estão presentes e tem 

conhecimento das especificidades de cada aluno, e que os conceitos matemáticos trabalhados 

durante as atividades foram desenvolvidos, mesmo com algumas dificuldades encontradas por 

conta das características do TEA, como a dificuldade na comunicação por parte dos dois 

alunos. Além disso, destaca a importância da mediação do professor nesse processo e acredita 

que a sua pesquisa pode auxiliar futuramente professores que tenham alunos incluídos dentro 

de suas salas de aula. 

Analisando estas pesquisas, percebe-se uma maior preocupação com os alunos autistas 

no que se refere ao aprendizado de aritmética em detrimento do aprendizado de geometria. 

Além disso, o uso de tecnologia foi predominante, tanto nas pesquisas envolvendo números e 

operações, como nas pesquisas com geometria, onde os autores pontuaram o grande interesse 

desses alunos pelo uso da tecnologia. Mesmo assim, as pesquisas que utilizaram materiais 

concretos também demonstraram resultados satisfatórios relacionados à aprendizagem dos 

conteúdos que estavam sendo abordados com os alunos autistas.  

 

 

3.3.3. Ensino Fundamental – Anos Finais 

 

Durante o levantamento bibliográfico foram encontradas 22 (vinte e duas) pesquisas 

que envolvem alunos matriculados no Ensino Fundamental - Anos Finais, sendo 13 (treze) 

artigos publicados em revistas e eventos de Educação Matemática e 9 (nove) dissertações 

publicadas entre os anos de 2007 e 2019. 

No que se refere aos conteúdos abordados nestas pesquisas, existe um equilíbrio entre 

os conteúdos de aritmética e os de álgebra, em detrimento dos conteúdos de geometria. Em 

relação aos conteúdos de aritmética, o artigo Autismo e ensino de habilidades acadêmicas: 

adição e subtração, escrito por Camila Graciella Santos Gomes, em 2007, analisa como 

ocorre o processo de ensino-aprendizagem de habilidades acadêmicas, de adição e subtração, 

por um aluno autista, levando em consideração as suas especificidades em relação à 

comunicação, interação social e comportamentos.  
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A pesquisa foi realizada com uma aluna de doze anos diagnosticada com autismo de 

grau leve/moderado que estava matriculada na quinta série de uma escola privada da rede 

regular. O local da pesquisa foi um consultório de psicologia, onde as aulas eram realizadas 

uma vez por semana, durante uma hora. Com a aluna havia uma acompanhante, que tinha 

como função auxiliar nas tarefas de casa. Por este motivo, a mesma foi envolvida na pesquisa, 

e os dez minutos finais de cada encontro eram utilizados para orientá-la em relação às 

atividades que a aluna realizava. A orientação consistia na explicação do conteúdo e da 

maneira que a participante tinha aprendido. 

A metodologia utilizada foi o estudo de caso através da observação da aluna durante as 

atividades e do uso de avaliações feitas pela própria autora. As avaliações eram aplicadas 

depois do ensino de cada conteúdo relacionado à adição e à subtração. Inicialmente, foi 

aplicada uma tarefa em relação a essas operações para poder avaliar as dificuldades da aluna. 

Como a tarefa era de caráter diagnóstico, nenhuma ajuda foi oferecida na sua resolução. 

A tarefa mostrou que a aluna dominava apenas a adição simples. Por conta desse 

resultado, as habilidades a serem ensinadas foram divididas em oito etapas: adição simples, 

adição com números de dois ou mais dígitos, adição com número a ser elevado, subtração 

simples (com números de apenas um dígito), subtração com números de dois ou mais dígitos, 

discriminação entre tarefas de adição e subtração, subtração com números menores que dez e 

subtração com números entre onze e dezoito. No final dessas etapas, a autora aplicou outra 

tarefa de caráter diagnóstico para ser feita a comparação com a primeira tarefa aplicada à 

aluna. 

 Os resultados demonstraram a aprendizagem gradativa das habilidades com a 

intervenção em um curto período. Além disso, dois fatores favoreceram a aprendizagem e a 

manutenção das habilidades: as adaptações feitas nas atividades e a sequência escolhida para 

o ensino das operações, que foram fundamentais para que a aluna estivesse mais preparada 

para acompanhar a ementa de matemática de sua escola.  

Analisou-se também o artigo “Possibilidades no ensino de matemática para um aluno 

com autismo” elaborado por Jonas José Chequetto e Agda Felipe Silva Gonçalves, em 2015. 

Este trabalho teve como objetivo a análise e a intervenção no ensino de matemática na Sala de 

Recursos Multifuncionais com um planejamento elaborado juntamente com a professora 

especialista. No desenvolvimento da pesquisa foram elaboradas atividades onde o professor 

era um mediador que interagia com o aluno, respeitando as suas especificidades. 
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O participante era um aluno autista que tinha 13 anos de idade e estudava no 7º ano do 

Ensino Fundamental de uma escola pública regular. O estudante socializava bem e se 

expressava com clareza, além de ser um menino afetuoso. Porém, ele precisava de estímulo às 

vezes para se concentrar, pois ficava inquieto com muita frequência.  

A metodologia utilizada foi um estudo de caso, com uma observação participante com 

intervenções do pesquisador para o ensino de conteúdos de multiplicação e divisão através de 

jogos e atividades e com registros das atividades em um diário de campo. Os jogos 

confeccionados foram o “Bingo da multiplicação”, que visava o aprendizado das 

multiplicações com números de um, dois e três algarismos e a “Corrida da Divisão” para 

trabalhar com divisões simples. Além disso, foi aplicada uma atividade com cartões com 

problemas de divisão onde o aluno poderia utilizar certa quantidade de feijões para resolução 

da atividade. 

A análise dos dados foi feita com base na Análise de Conteúdo (TRIVIÑOS, 1987) e 

levou os autores a concluir que a utilização dos materiais concretos e jogos auxiliam o ensino 

de matemática para alunos com autismo. Destacaram também o papel de um planejamento 

que leve em consideração as especificidades do aluno autista e que seja elaborado em 

conjunto com os professores das áreas específicas e do Atendimento Educacional 

Especializado. 

Outro trabalho investigado foi o artigo “Tecnologia Educacional na sala de aula de 

matemática em uma turma com aluno com TEA” escrito em 2018 pelas autoras Sidneia 

Valério Egido, Thaís Cristine Andreetti, Luciane Mulazani dos Santos. O artigo aborda a 

experiência de uma professora de matemática do 7º ano que tinha em sua sala de aula um 

aluno autista e que tinha dificuldade para aprender os conteúdos. Observando o interesse do 

aluno por tecnologia, a professora elaborou uma sequência de jogos, utilizando aplicativo 

Scratch, com foco matemático nos números inteiros e com abordagem do uso da história, 

ordenação, associação dos pontos na reta numérica e operações.  

Os objetivos da professora eram que o aluno pudesse trabalhar com simetria de figuras 

e palavras, reconhecer a simetria no conjunto dos inteiros e identificar o oposto de um número 

inteiro. A primeira etapa do projeto antes do uso do Scratch foi a aplicação de alguns jogos 

manuais para o aluno autista e para os alunos da turma, sendo eles: jogo de sete erros, 

complete a figura e recortes e dobraduras com auxílio de espelho. Posteriormente, o Scratch 

foi utilizado com uso de dois jogos: o primeiro se chamava “A arte da simetria” e o segundo 

“A memória dos opostos” e eram similares a um jogo de memória comum.  
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As autoras concluíram que o aluno autista se envolveu mais com o uso da tecnologia 

no que nos jogos manuais e que vale a pena usar algum tipo de tecnologia digital com alunos 

autistas desde que se tenha uma proposta pedagógica para o aluno. 

O artigo “O autismo e a aprendizagem: Uma análise do desenvolvimento matemático 

por um aluno na sala de AEE”, escrito por José Jorge de Sousa e Dr. Silvanio de Andrade, em 

2019, tem como objetivo apresentar parte de uma pesquisa ampla de pós-graduação que 

analisa as habilidades e dificuldades de um aluno com autismo do 9º ano na sala de aula.  

Foi observada uma aula de 40 minutos, visando o conteúdo abordado, a interação do 

professor com o aluno e o desenvolvimento do aluno autista. Na aula, o aluno utilizou um 

software para desenvolver e aprimorar seu conhecimento de adição e subtração, já que 

apresentava dificuldades nessas operações. Para a resolução das atividades do software, o 

professor disponibiliza o material dourado, para ajudá-lo a resolver as contas.  

Durante a resolução das contas de adição e subtração, o professor mediava todo o 

processo, e, foi perceptível que o aluno algumas vezes resolvia a conta diretamente, outras 

com o material dourado, outras nos dedos. O professor relata que ele teve bastante dificuldade 

em matemática, pois não tinha todo o conhecimento prévio de um aluno do 9º ano, mas que 

isso não era exclusividade dele, pois muitos alunos chegam até o 9º ano sem saber conceitos 

básicos por conta de uma falta de exploração ou motivação pelo conteúdo. 

Os autores destacam que mesmo que o processo de aprendizado do aluno autista possa 

ser mais lento, o professor deve se atentar as metodologias que facilitem todo o processo. 

Além disso, notou-se que a utilização do material concreto pode ser de grande valia no 

procedimento.  

A dissertação intitulada “As possibilidades e os desafios da utilização do lúdico para a 

aprendizagem em matemática de educando com síndrome de Asperger”, escrita por Emanuela 

Valério Jorge, em 2011, busca compreender os desafios e as possibilidades da utilização do 

lúdico para a aprendizagem em Matemática de um aluno com Síndrome de Asperger através 

da análise das ações do aluno, da aplicação de atividades que utilizam o lúdico e das 

avaliações do portfólio do aluno.   

A metodologia utilizada foi um estudo de caso realizado com um aluno com Síndrome 

de Asperger, de 12 anos, matriculado em uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental da 

Rede Municipal de Indaial em Santa Catarina. O aluno tem grande interesse por tecnologia, 

mas suas relações interpessoais são comprometidas com os colegas de classe e com os 

professores. Além disso, tem dificuldades em todas as matérias, inclusive em matemática.  
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A pesquisadora aplicou cinco atividades lúdicas envolvendo jogos para o aluno com 

Asperger e para toda a turma. Os jogos envolviam os conteúdos que estavam sendo 

trabalhados no momento da realização da pesquisa, sendo eles: potenciação, múltiplos e 

divisores de um número natural. Após a realização de cada atividade, os alunos produziram 

anotações com a opinião em relação aos jogos. Além dessas anotações, a autora realizou uma 

observação, entrevista individual, filmagens e um portfólio que continha todas as atividades 

realizadas pelo aluno com Síndrome de Asperger.  

O primeiro jogo “Operação Caça Conta”, o segundo jogo “Triângulo das operações”, e 

o terceiro jogo “Quadrado Mágico” envolviam as quatro operações fundamentais. O quarto 

jogo, “Pescaria das potências”, era baseado no conceito de potenciação e o quinto jogo, “Pim! 

Pam! Pum!” abordava o conceito de múltiplos de um número natural.  

Com a aplicação das atividades, a autora concluiu que a utilização da ludicidade por 

meio de jogos auxiliou o aprendizado matemático do aluno com Síndrome de Asperger. Além 

disso, o aluno conseguiu se envolver mais com seus colegas, o que facilitou seu 

desenvolvimento com os jogos e com o aprendizado dos conteúdos.  

A dissertação “Uma caracterização de atividades de livros didáticos do 6º ano 

relacionados a números e operações para alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), 

escrita por Lígia Santana Filha, em 2019, tem como objetivo caracterizar atividades didáticas 

presentes no Livro Didático (LD) relacionadas aos conteúdos de “Números e Operações”. 

No trabalho foram utilizados diversos autores como Silva, Gaiato e Reveles (2012), 

Cunha (2011), APA (2014) e Grandin (2016) para o entendimento das especificidades do 

TEA e Fonteles (2012), Cardoso (2016), Takinaga (2015) e Viana (2017) para o 

desenvolvimento da pesquisa. Com a leitura e a análise desses trabalhos, a autora construiu 

um quadro de atributos sobre as especificidades do aluno com TEA em relação à matemática.  

De acordo com os critérios que foram estabelecidos com a análise dos textos, foram 

analisados os LDs mais adotados pelas escolas da rede estadual de ensino de Sergipe que 

constam no PNLD 2017: (I) Matemática – Bianchini, (II) Matemática – Compreensão e (III) 

Prática e Vontade de Saber matemática. No primeiro livro, dos 164 exercícios na área de 

‘números e operações’, apenas 28 se mostraram viáveis para serem aplicados para alunos com 

TEA; no segundo livro, foram identificados 210 exercícios e destes, 42 atividades apresentam 

potencial para alunos com TEA; e no terceiro livro, de 166 exercícios, apenas 29 foram 

identificadas para serem trabalhadas com alunos com TEA. 
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Com a pesquisa, a autora identificou atividades onde os enunciados são curtos, porém, 

grande parte tem enunciados muito extensos. E nessas atividades são encontradas em grande 

maioria a resolução de problemas com as quatro operações fundamentais. Além disso, 

materiais concretos que podem auxiliar no processo de ensino e aprendizagem da matemática 

por parte dos alunos autistas quase não são mencionados ou sugeridos aos professores. No 

geral, a autora destaca que existem mais atividades a serem trabalhadas com alunos 

neurotípicos do que com os alunos autistas, e que seria interessante para pesquisas futuras a 

aplicação dessas atividades que foram destacadas no trabalho. 

A dissertação “Matemática Inclusiva: Um estudo colaborativo sobre jogos com 

regras”, escrito por Ana Karla Varela da Silva Siqueira, em 2019, tem como objetivo 

investigar as potencialidades do uso dos jogos com regras no ensino dos números racionais 

com uma perspectiva inclusiva. A pesquisa é qualitativa e colaborativa, pois foi desenvolvida 

junto a um grupo de professores de matemática e com alunos dos anos finais do Ensino 

Fundamental de uma escola pública.  

Durante a pesquisa, foi elaborado um manual didático, com jogos com regras e o 

planejamento didático-pedagógico construído e desenvolvido junto com o grupo colaborativo. 

Foram desenvolvidos e aplicados dois jogos chamados “Role Playing Game e Desafio das 

Frações”. O jogo foi aplicado em algumas turmas, e uma delas tinha um aluno com autismo. 

A autora concluiu com o desenvolvimento e a aplicação dos jogos que o recurso potencializa 

os processos de aprendizagem dos alunos, e contribui na colaboração e mediação entre todos 

os envolvidos.  

Em relação aos conteúdos algébricos, o artigo intitulado “Práticas de ensino para a 

inclusão de um aluno autistas nas aulas de matemática”, escrito por Roberta C. Fleira e 

Solange H. A. Ali Fernandes, em 2017, tem como objetivo investigar e analisar as práticas 

matemáticas de um aluno com TEA do nono ano do Ensino Fundamental. Os conteúdos 

abordados na pesquisa foram potenciação, radiciação, produtos notáveis e fatoração de 

trinômios do segundo grau.  

Foram realizadas sete sessões de 50 minutos, em que cada sessão era gravada. Durante 

as atividades aplicadas ao aluno, notou-se que ele não tinha pleno domínio das quatro 

operações fundamentais, por isso, foram utilizadas uma calculadora, material dourado, caixa 

dos produtos notáveis e uma Tabela Produto. As autoras concluíram que, as atividades e 

práticas aplicadas a este aluno, despertaram o seu interesse e o ajudou a se desenvolver 
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cognitivamente e socialmente dentro de sala de aula, fazendo com que o aluno gostasse de ir 

para a escola.  

O artigo “Um estudo sobre a inclusão de alunos com transtorno do espectro autista na 

aula de matemática”, escrito por Gabriela Gomes Ribeiro e Eliane Matesco Cristóvão, em 

2018, teve como objetivo analisar as possibilidades e limites da inclusão de alunos com 

autismo na aula de matemática em salas regulares, analisando seu aprendizado e suas 

interações durante a realização de um plano de aula que visava à inclusão. Os participantes da 

pesquisa foram dois alunos com autismo de uma turma regular do 7º ano de uma escola 

pública em Minas Gerais, sendo que um deles também tinha Transtorno de Déficit de Atenção 

com Hiperatividade (TDAH).  

O plano de aula aplicado teve como conteúdo a linguagem algébrica e a resolução de 

equações. Visando a inclusão, o plano de aula foi aplicado em 22 aulas e dividido em 4 

etapas. As duas primeiras etapas eram compostas por um jogo, a terceira continha uma 

atividade de caráter investigativo e na quarta etapa foi utilizada uma balança real de dois 

pratos. Para finalizar, foram propostas três atividades de resolução de problemas envolvendo 

as temáticas abordadas durante as aulas.  

As análises foram realizadas através de um diário de campo, um portfólio, gravações 

em áudio e as produções dos alunos com autismo. Os autores concluíram com a pesquisa que 

a elaboração de um plano de aula visando às especificidades dos alunos autistas contribuiu 

para o desenvolvimento de seu aprendizado, pois as atividades que foram realizadas 

proporcionaram uma interação maior entre os alunos com TEA e os demais alunos levando 

aos alunos a uma aprendizagem em conjunto do tema proposto.  

Outro artigo com a mesma temática intitulado “A emergência do raciocínio algébrico: 

mediando a resolução de equações polinomiais do 1º grau para um aluno autista”produzido 

por Roberta Caetano Fleira e Solange Hassan Ahmad Ali Fernandes, em 2018. O trabalho tem 

como objetivo apresentar uma pesquisa onde um aluno autista teve suas análises matemáticas 

analisadas. O participante da pesquisa tinha 15 anos e teve seu diagnóstico aos cinco anos de 

idade. Desde então, foi incluído em uma sala de aula regular.  

Em relação à matemática o aluno não conhecia os algoritmos das quatro operações 

fundamentais - adição, subtração, multiplicação e divisão. Além disso, o aluno não tinha 

frequência alta nas aulas e quando estava presente, não participava da aula. Foi então iniciado 

um atendimento individualizado com o aluno no contra turno. Os temas dos atendimentos 
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eram de acordo com os temas abordados com a turma no horário de aula. O tema visto 

naquele momento era Equações polinomiais do 1º grau. 

As sessões de atendimento individual duravam 50 minutos e foram elaboradas de 

acordo com as especificidades do aluno. As autoras enfatizaram a utilização de uma mediação 

ativa, baseadas em Vygotsky, com o uso de recursos e instrumentos que possibilitaram a 

realização das tarefas pelo aluno de modo independente.  

Na primeira sessão, o aluno utilizou um quadro magnético com peças imantadas de 

EVA contendo algarismos de 0 a 10 e os operadores matemáticos. Com isso, foi trabalhada 

uma breve revisão do conceito de equação polinomial do 1º grau e apresentadas algumas 

equações para o aluno tentar resolver com o auxílio do material dado e uma calculadora. A 

primeira equação foi resolvida através do método de tentativa e erro com a calculadora, mas a 

segunda não, e isso gerou certa insatisfação por parte do aluno. 

Na segunda sessão, houve uma parte para relembrar o que foi trabalhado na sessão 

anterior. Posteriormente, o aluno continuou resolvendo equações do 1º grau, mas agora 

através do método da operação inversa. O aluno demonstrou confiança nas resoluções e ficou 

muito entusiasmado pelo fato de conseguir ter realizado todas as atividades. 

As autoras concluíram que, mesmo com dificuldades apresentadas pelo aluno por 

conta do autismo, como por exemplo, a comunicação verbal escassa, o aluno realizava as 

atividades, com uma emergência em relação ao pensamento algébrico, e se comunicava por 

gestos e expressões. Além disso, com os resultados positivos nas atividades, o aluno se tornou 

mais confiante para aprender o que estava sendo ensinado durante as sessões. 

O artigo “Desenvolvimento do pensamento algébrico de alunos com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA): um estudo à luz da teoria dos registros de representação Semiótica”, 

escrito por Mateus Bibiano Francisco, Denise Pereira de A. Ferraz e Eliane M. Cristóvão, em 

2019, apresenta uma investigação dos resultados encontrados no ensino da álgebra com o uso 

de diferentes registros de representação semiótica.  A pesquisa teve uma abordagem 

qualitativa com um estudo de caso envolvendo quatro alunos com TEA do oitavo ano do 

ensino fundamental. 

Inicialmente os alunos revisitaram conceitos algébricos vistos anteriormente para 

depois trabalharem com conceitos que estavam sendo abordados em sala de aula. A análise 

das respostas dadas pelos alunos demonstrou que o contato com várias representações dos 

conceitos algébricos abordados ajudou os alunos a realizarem as atividades propostas. Além 

disso, os autores também concluíram que a não utilização de várias representações no ensino e 
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aprendizagem da álgebra pode dificultar o aprendizado dos alunos autistas pelo 

comprometimento que eles podem apresentar no que se refere a abstração.  

O artigo “Ensinando seus pares: a inclusão de um aluno autista nas aulas de 

matemática”, escrito por Roberta Caetano Fleira e Solange Hassan A. A. Fernandes, em 2019, 

tem como objetivo investigar as práticas matemáticas de um aluno do 9º ano. Para tanto, foi 

aplicada diversas atividades com o uso de material concreto para se discutir os conceitos de 

potenciação, produtos notáveis e equações do 2º grau. 

As atividades foram aplicadas em dez sessões individuais e duas coletivas. Durante a 

aplicação, a pesquisadora encontrou um pouco de resistência e dificuldades de aprendizado do 

aluno, que conseguiram ser sanadas com o uso de materiais concretos na realização das 

atividades.  

As autoras concluíram que as atividades aplicadas ao aluno autista desenvolveram seu 

raciocínio matemático, pelo fato dele ter conseguido resolver situações-problemas dos 

respectivos conteúdos abordados. Além disso, o aluno se demonstrou mais seguro e, com isso, 

interagiu mais com os colegas de classe nas atividades em grupo, mostrando que sabia o 

conteúdo e poderia ajudar os colegas.  

Analisou-se também a dissertação “Intervenções pedagógicas para a inclusão de um 

aluno autista nas aulas de matemática: um olhar Vygotskyano”, elaborada por Roberta 

Caetano Fleira, em 2016. O objetivo desta pesquisa era analisar quais intervenções 

pedagógicas que poderiam levar um aluno com TEA a acessar conteúdos matemáticos. Tais 

intervenções seriam realizadas em sala de aula e em atendimentos individuais envolvendo 

produtos notáveis e equações do 2º grau. 

O participante desse projeto foi um estudante com autismo, com 14 anos, que estava 

matriculado no 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola localizada em Guarulhos. A 

coleta de dados foi realizada durante o ano de realização do estudo, através de um diário onde 

anotava os acontecimentos da aula, de atendimentos individuais com o aluno, entrevista com a 

mãe gravada em vídeo e o arquivamento dos materiais produzidos durante a pesquisa.  

A autora concluiu que as intervenções pedagógicas aplicadas colaboraram para o 

desenvolvimento do aluno com TEA nas aulas de matemática, tanto cognitivamente, como 

socialmente, pois o aluno se sentiu mais confiante e seguro, levando-o a construir seu 

aprendizado através da interação com os colegas de classe e o professor.  

Também foi analisada a pesquisa intitulada “Desenvolvimento do pensamento 

algébrico de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA): um estudo à luz da teoria dos 



88 

 

registros de representação semiótica”, escrito por Mateus Bibiano Francisco, em 2018, que 

tinha como objetivo entender a contribuição da transição entre diferentes registros de 

representação semiótica na aprendizagem de Álgebra de quatro alunos com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA). Esses alunos estavam regularmente matriculados em duas turmas de 

oitavo ano de uma escola da rede privada de ensino de Minas Gerais.  

A pesquisa foi realizada juntamente com os alunos matriculados nessas duas turmas. 

Por conta disso, as atividades que foram elaboradas atenderiam tanto as especificidades dos 

alunos com TEA, como os demais alunos. Os conteúdos abordados nas atividades foram 

expressões algébricas, monômios, polinômios, produtos notáveis e fatoração algébrica. No 

total foram quatro intervenções em que tinha o registro dos alunos, além de observações e 

anotações sobre o momento da realização da atividade pelos alunos autistas.  

A análise dos dados foi feita com base na Teoria dos Registros de Representação 

Semiótica de Raymond Duval. A utilização de diversos registros se mostrou como uma 

estratégia de minimizar as dificuldades com a linguagem apresentadas pelos alunos com TEA. 

Além disso, os alunos tiveram um protagonismo maior no seu processo de aprendizagem.  

Em relação aos conteúdos geométricos, o artigo intitulado “Conceitos geométricos 

elaborados por um aluno com Síndrome de Asperger em um laboratório de matemática 

escolar”, escrito por Stênio Camargo Delabona e Jaqueline Araújo Civardi, em 2016, tem 

como objetivo investigar o significado dado por um aluno do oitavo ano com Síndrome de 

Asperger (SA) em relação aos objetos de estudo da geometria. O contato desse aluno com 

esses objetos se deu a partir de atividades desenvolvidas no Laboratório de Matemática 

Escolar (LME) da escola particular que o aluno estava matriculado. A pesquisa foi de caráter 

qualitativo e o método utilizado foi o estudo de caso, com o registro das oficinas 

desenvolvidas com o participante, entrevistas, diálogos e análise documental. 

Através de pequenas provas os pesquisadores puderam analisar o que o aluno sabia em 

relação à geometria. A análise mostrou que o estudante demonstrava muita dificuldade com 

atividades interpretativas e facilidades em questões objetivas. Devido a esse resultado, as 

atividades desenvolvidas no LME tiveram como um dos objetivos tentar sanar essas 

dificuldades.  

As aplicações das atividades levaram aos autores a duas conclusões. A primeira é que 

o resultado da intervenção com o aluno autista foi positivo, pelo fato dele conseguir resolver 

questões interpretativas, e isso o levou a utilizar o seu aprendizado para aprender novos 
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conceitos. E a segunda é o fato de que a intervenção o ajudou não só cognitivamente, mas 

também afetivamente, pelo contato com os pesquisadores e a realização das tarefas no LME. 

O artigo “A construção de mosaicos no plano por um aluno com Transtorno do 

Espectro Autista embasados na Teoria da Aprendizagem Significativa e na Engenharia 

Didática”, escrito por Gioconda G. C. Flôres, em 2017, apresenta uma pesquisa que tem como 

objetivo mediar a construção de mosaicos com figuras planas por um aluno com TEA. 

A pesquisa tem como referencial teórico a Filosofia Cognitivista e a Teoria da 

Aprendizagem Significativa – TAS. A metodologia foi a Engenharia Didática, onde foi 

elaborada uma sequência didática para serem trabalhados os seguintes conceitos geométricos: 

figuras planas, transformações geométricas e ângulos, além da construção dessas figuras para 

a montagem de um mosaico com materiais manipuláveis e no GeoGebra. A dissertação “Uma 

reflexão acerca da inclusão de aluno autista no ensino regular”, escrito por Élida Tamara Prata 

de Oliveira Praça, em 2011, tem como objetivo investigar a inclusão de um aluno autista em 

uma sala regular do 7º ano do ensino fundamental.  

A pesquisa se desenvolveu através de um estudo de caso em que ocorreram entrevistas 

com a mãe do aluno, alguns profissionais que trabalhavam com o aluno na APAE, os outros 

professores do aluno e um questionário para os alunos da sala do aluno. Além disso, também 

ocorreram registros das observações notadas pela professora do aluno e pela pesquisadora, e a 

aplicação de jogos envolvendo números para o aluno. 

Foram aplicados 10 jogos aplicados para o aluno, onde quatro deles envolviam 

números e o restante envolvia conceitos geométricos como formas geométricas e semelhança 

de figuras. Também foi aplicada uma atividade com geometria dinâmica. A autora concluiu 

que a turma na qual o aluno com autismo está inserido não contribui para que o seu 

aprendizado ocorra com total eficiência. Além disso, percebe-se que as atividades auxiliaram 

o aprendizado do aluno, mas que ele necessita de uma pessoa dentro de sala para acompanhá-

lo de perto, por conta das suas dificuldades com o conteúdo.  

A dissertação “A mediação do professor e a aprendizagem de geometria plana por 

aluno com transtorno do espectro autista (Síndrome de Asperger) em um laboratório de 

matemática escolar”, escrita por Stênio Camargo Delabona, em 2016, analisa o significado 

dado a objetos de estudo da geometria, a partir da aplicação de uma proposta pedagógica no 

Laboratório Matemático Escolar para um aluno com Síndrome de Asperger. 

O participante da pesquisa é um aluno de 14 anos matriculado no 8º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola da rede privada de Goiânia. O estudante tem um bom 
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relacionamento com os alunos e professores da escola, mas normalmente realiza atividades 

sozinho. Em relação à matemática, ele possui dificuldades para interpretar e escrever.  

Para desenvolver sua pesquisa, o autor optou pelo estudo de caso para analisar o aluno 

com Síndrome de Asperger em um contexto individual e em grupo. Em relação aos 

procedimentos metodológicos, foram realizadas observações participantes, entrevistas, 

aplicações de oficinas, diários de campo e análise documental. 

 Foram aplicadas oito atividades chamadas oficinas para a aprendizagem. As oficinas 

foram divididas em dois momentos, os primeiros eram as atividades desenvolvidas somente 

com o aluno com Asperger e o segundo eram as atividades desenvolvidas em grupo com o 

aluno com Asperger e mais dois alunos da turma.  

Na análise de dados o autor destaca duas categorias, a primeira envolve a mediação 

docente e entre os alunos, e a segunda está relacionada à aquisição de conceitos científicos. 

Através destas análises, juntamente com o acompanhamento das notas do aluno, o autor 

conclui que a mediação no laboratório de matemática escolar ajudou na evolução do 

conhecimento matemático do aluno. Além disso, o autor concluiu que o professor, juntamente 

com a família e com a escola, tem um papel fundamental no processo de aprendizagem de um 

aluno com Síndrome de Asperger.  

Outro trabalho analisado foi a dissertação “A construção de mosaicos no plano por um 

aluno com transtorno do espectro autista”, escrito por Gioconda Guadalupe Cristales Flores, 

em 2018, que tinha como objetivo verificar se um aluno com Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) tinha indícios de aprendizagem significativa em mosaicos construídos no plano. O 

participante da pesquisa foi um aluno com TEA, com diagnóstico recente, que gostava de 

atividades que envolviam conceitos geométricos, como áreas e perímetros de polígonos.  

Primeiramente, foi realizada uma pesquisa no material didático utilizado pela escola 

para se verificar os conteúdos de geometria abordados do 6º ano ao 9º ano. Essa abordagem 

indicou que o uso de mosaicos seria a melhor forma de tratar de todos os assuntos que o aluno 

necessitava aprender. A partir disso, foi elaborada uma atividade diagnóstica, com base na 

Teoria de Aprendizagem Significativa, com o objetivo de verificar se o aluno já tinha 

aprendido os conceitos de polígonos, posições relativas entre duas retas, paralelismo em 

polígonos, eixo de simetria, transformações geométricas e identificações de padrões. 

Com base nesse diagnóstico, foi elaborada uma sequência didática dividida em oito 

sessões, para trabalhar conceitos geométricos a partir da construção de mosaicos no plano, 

com algumas atividades das sessões sendo realizadas com material concreto e outras no 
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Geogebra. Após a realização das atividades contidas nas oito sessões, a pesquisadora elaborou 

um quadro que avaliava se o aluno realizou totalmente, parcialmente ou não realizou cada 

atividade. Nesse quadro, o aluno realizou de forma total quatro atividades, parcialmente cinco 

atividades e apenas uma atividade não foi realizada.  

A autora conclui que houve indícios de aprendizagem significativa durante a 

realização das atividades apresentadas em cada sessão e que o uso do Geogebra ajudou o 

aluno a verificar e a aprender conceitos geométricos. Além disso, a autora também ressalta 

que devem ser feitos novos estudos com essa temática. 

Dentre as pesquisas analisadas, percebe-se a ênfase na utilização de materiais 

concretos, em detrimentos das ferramentas tecnológicas, diferentemente das pesquisas 

relacionadas ao Ensino Fundamental - Anos Iniciais, que utilizam mais as ferramentas 

tecnológicas nos processos de ensino e aprendizagem de matemática. Além disso, as 

pesquisas apresentadas realçam a aplicação de atividades em grupo e individualmente, com o 

intuito de desenvolver não só a parte cognitiva do aluno em relação à matemática, mas 

também as suas relações sociais com o professor e os colegas da turma e da escola.  

 

 

3.3.4. Ensino Médio 

 

Durante o levantamento bibliográfico foram encontradas 2(duas) pesquisas que 

envolvem alunos matriculados no Ensino Médio, sendo 2 (duas) dissertações portuguesas 

publicadas entre os anos de 2012 e 2016. 

A dissertação intitulada “O papel das tecnologias na aprendizagem da matemática em 

alunos com Síndrome de Asperger-Estudo de caso” foi escrita por Rui Miguel de Figueiredo 

Almeida, em 2012. A pesquisa analisa o impacto da calculadora gráfica no ensino da 

matemática para um aluno com autismo. Além disso, investiga o transporte desse 

conhecimento para a resolução de problemas apresentados pelo pesquisador, que envolvia 

funções. O intuito do autor era compreender o papel das tecnologias, a conexão com 

conhecimentos matemáticos e a influência nos processos de ensino e aprendizagem da 

matemática nos alunos com síndrome de Asperger. 

A metodologia utilizada foi uma investigação qualitativa através de um estudo de caso 

com um aluno do pesquisador que estava no segundo ano do Curso Profissional Técnico de 

Informática de Gestão. A coleta de dados foi baseada no estudo de caso, buscando analisar os 
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processos utilizados pelo aluno em relação a sua aprendizagem de funções com o apoio da 

calculadora gráfica TI-Nispire. 

O trabalho foi dividido em sete atividades que aconteceram dentro da sala de aula com 

o aluno. Durante a realização das atividades, o aluno fazia uma auto avaliação para avaliar seu 

desempenho e suas dificuldades, além de ser instruído em relação ao uso da calculadora. O 

autor concluiu que o estudo obteve resultados positivos, pois o aluno adquiriu os conceitos 

apresentados e obteve melhorias tanto no aspecto cognitivo, como no aspecto social. 

Outro trabalho analisado foi a dissertação portuguesa “Desenvolvimento de 

competências da Matemática Funcional em Jovens com Perturbação do Espectro do Autismo, 

através do Método Montessori” defendida por Paula Josefina Henriques da Costa, em 2016. 

O principal objetivo desta pesquisa é utilizar e desenvolver conceitos geométricos para 

a aplicação em situações reais, através do método Montessori permitindo a autonomia do 

aluno. A metodologia utilizada foi um estudo de caso com dois alunos matriculados no 

segundo segmento do ensino fundamental, no 12º ano, que no Brasil corresponde ao Ensino 

Médio, estruturado na investigação-ação através da entrevista, análise documental, 

observação participante, registro fotográfico, vídeo, áudio e escrito em todas as fases do 

estudo. 

Entre as pesquisas analisadas, acentua-se que são portuguesas, ou seja, não existe, até 

a escrita desta pesquisa, nenhum trabalho brasileiro referente ao ensino de matemática para 

alunos do Ensino Médio. Tal constatação corrobora com os dados apresentados anteriormente 

do Censo escolar que destacam o baixo número de autistas matriculados no Ensino Médio, se 

comparada às matrículas referentes ao Ensino Fundamental. Além disso, também não foram 

encontradas pesquisas com alunos autistas do Ensino Superior relacionadas à matemática.  

 

 

3.3.5. Temas relacionados a todas as etapas de ensino 

 

Durante o levantamento bibliográfico foram encontradas 10 (dez) pesquisas que 

envolvem temas que possam ser relacionados a todas as etapas de ensino anteriormente 

citadas, pelo fato de envolver conceitos matemáticos e aspectos que envolvem as 

especificidades dos alunos autistas presentes durante todas as etapas de ensino. Foram 

encontrados 8 (oito) artigos publicados em revistas e eventos de Educação Matemática, 1 

(um) TCC e 1(uma) tese que foram publicadas entre os anos de 2017 e 2019. 
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Dentre os trabalhos analisados, o artigo “Autismo e as possibilidades de ensino 

visando o desenvolvimento lógico matemático” foi elaborado por Suellen Contri Mazzo, 

Rebeca Beatriz Mareco Centurión, Raquel Pierini Lopes dos Santos, em 2017. O objetivo 

desta pesquisa é analisar estratégias de ensino com a temática da aprendizagem matemática 

por estudantes com Transtorno do Espectro Autista. A metodologia do trabalho foi baseada na 

pesquisa bibliográfica.  

Durante a pesquisa foram apresentados alguns trabalhos que envolvem a utilização de 

materiais concretos, jogos e o lúdico para o ensino de matemática para autistas. Com isso, as 

autoras concluíram que é importante que o professor, na elaboração de suas aulas, utilize 

ferramentas que possam potencializar a aprendizagem dos alunos, sem desconsiderar suas 

especificidades. E uma dessas ferramentas pode ser o uso de materiais concretos que se 

revelam bastantes úteis para a materialização de conceitos matemáticos abstratos por alunos 

autistas.  

Outro trabalho analisado é o artigo “Pesquisas sobre o autismo na Educação 

Matemática: Partículas científicas estão sendo identificadas?”, escrito por Elton de Andrade 

Viana e Ana Lúcia Manrique, em 2018. O objetivo desta investigação é entender como as 

pesquisas de mestrado e doutorado na área de Educação Matemática estão contribuindo nos 

processos de ensino e aprendizagem dos alunos autistas. Para isso, os autores utilizam uma 

abordagem qualitativa e os dados provêm de uma análise documental entre os anos de 2013 e 

2018 que envolviam teses e dissertações em português. 

De acordo com os parâmetros adotados na investigação foram encontrados apenas dois 

trabalhos de mestrado. Ambos foram estudados e os autores verificaram uma importante 

partícula que pode ajudar o desenvolvimento de pesquisas na área – as características 

individuais do aluno autista vêm antes do transtorno em si, ou seja, nos trabalhos 

investigados, foram consideradas especificidades do aluno, antes de ser investigado o 

transtorno. Com isso, os autores concluíram que a investigação exposta neste artigo contribui 

para as futuras pesquisas na área de Educação Matemática envolvendo alunos com autismo 

pelo fato de ressaltar que os professores não devem exigir que o autista se relacione com a 

matemática da mesma forma que os outros alunos. 

Analisou-se também o artigo “Recursos didáticos para a acessibilidade de um aluno 

com espectro autista na sala de matemática”, escrito por Silvia Terezinha Fizzarini, Claudete 

Rogério de Aguiar, em 2018, que tem como objetivo discorrer sobre alguns processos de 
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adaptação dos recursos didáticos no ensino da matemática disponíveis para os alunos com 

TEA, baseados em uma pesquisa bibliográfica.  

O artigo discorre sobre o processo de adaptação de recursos didáticos e recursos já 

existentes que são utilizados na matemática. Além disso, também evidencia outras pesquisas 

na área de educação matemática sobre aplicabilidade deste recurso. Os autores concluíram 

que é de suma importância a utilização e adaptação dos recursos para cada tipo de necessidade 

para que realmente ocorra a melhoria nos processos de ensino e aprendizagem destes alunos. 

Elton de A. Viana apresenta em seu artigo “Ensino de matemática em situações 

didáticas envolvendo alunos com autismo: Entendendo o cenário atual a partir de uma 

investigação fenomenológica”, de 2018, sua pesquisa inicial do Doutorado, que busca 

identificar e desenvolver estratégias de ensino de matemática eficazes no desenvolvimento 

dos alunos com TEA em Matemática.  

O autor realiza uma investigação entre o ensino de matemática do Brasil e de Portugal, 

com base na perspectiva fenomenológica de análise, para sistematizar em seguida estratégias 

fundamentadas no Desenho Universal de Aprendizagem.  

Com o artigo “Estratégias inclusivas para estudantes com autismo: uma proposta a 

partir da exploração de materiais”, de Maximiliam A. H. Ferreira, Elton de A. Viana e Ana L. 

Manrique, em 2019, é apresentado um minicurso em que o principal objetivo era compartilhar 

com os participantes estratégias e recursos que auxiliem no desenvolvimento dos processos de 

ensino e aprendizagem de alunos autistas.  

A metodologia utilizada foi a ativa de aprendizagem, com a proposta de duas 

atividades. A primeira atividade foi chamada de “Exploração de Materiais Comuns na 

Escola”, na qual serão exploradas atividades com quatro recursos comumente encontrados nas 

escolas, como a Escala de Cuisenaire. Juntamente aos recursos, serão disponibilizadas uma 

ficha com atribuições previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para os 

participantes elaborarem estratégias com o recurso.   

A segunda atividade é denominada “Exploração de Materiais produzidos no AEE”. Na 

atividade, os participantes vão receber um texto com experiências que retrataram uma 

situação envolvendo os processos de ensino e aprendizagem de matemática para alunos com 

TEA. Neles, serão apresentados cinco recursos criados e/ou adaptados no âmbito do AEE, 

como a Cartela de representação gráfica dos números naturais.  

O artigo “Os pressupostos epistemológicos de uma pesquisa sobre autismo: 

ultrapassando fronteiras”, escrito por Elton de A. Viana, em 2019, busca divulgar uma parte 
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dos pressupostos filosóficos que compõe a sua pesquisa de doutorado em desenvolvimento. O 

autor faz um recorte histórico sobre o autismo, citando a abordagem clínica, a 

neurodiversidade, e o autismo na educação matemática. 

Outro trabalho analisado foi “Uma dinâmica para a socialização de um aluno autista 

do nono ano do ensino fundamental”, artigo escrito por Karla Eliz de B. G. de Oliveira, 

Rogério de Aguiar e Teresinha Frizzarini, em 2019, que teve como objetivo investigar como o 

ensino de matemática para alunos com transtorno do espectro autista pode levar os demais 

alunos a serem auxiliadores no processo de aprendizagem. A metodologia utilizada na 

pesquisa foi o estudo de caso, investigando um aluno autista do 9º ano do ensino regular nas 

aulas de matemática. 

Durante a aula analisada neste trabalho, foram aplicadas três dinâmicas elaboradas 

pela Coordenadora Pedagógica (CP) da instituição, com o intuito de promover o contato 

maior entre os alunos da turma e o aluno autista. No final da aplicação das dinâmicas, o aluno 

autista demonstrou entusiasmo ao conhecer mais os seus colegas e poder expressar seu talento 

musical na sala de aula.  

As autoras concluíram que a relação do aluno autista incluído e dos seus colegas pode 

ajudar muito nos processos de ensino e aprendizagem de matemática. O aspecto principal se 

refere à relação entre a socialização e a aprendizagem do aluno, onde o professor pode 

aproveitar trabalhos em grupo para desenvolver mutuamente essas duas vertentes. 

O artigo “Tecnologia Assistiva para o ensino do campo multiplicativo para autistas”, 

redigido por Jéssica Maria O. de  Luna e Agnaldo Esquincalha, em 2019, é parte de um 

projeto de pesquisa de doutorado que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento 

do campo multiplicativo em alunos autistas. Para alcançar esse objetivo, serão utilizadas 

Tecnologias Assistivas, visando o melhor entendimento do aluno e sua interação com a 

tecnologia. No desenvolvimento da pesquisa, os autores pretendem utilizar o ambiente 

TEACCH aliado com a Tecnologia Assistiva e os conceitos de campo multiplicativo de 

Vergnaud (1991). 

Priscila R. Moreira, Evandro A. da S. Costa e Clara Tatiana D. Amaral, analisam as 

contribuições matemáticas de dois softwares educativos chamados Perceber e Somar em seu 

artigo “Tecnologia Assistiva no Ensino da Matemática para alunos com Transtorno do 

Espectro Autista” de 2019. 

Além das análises dos softwares, observando sua interface e suas potencialidades, 

também foram feitas entrevistas semiestruturadas com três profissionais que trabalham com 
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alunos com TEA em nível moderado, entre 05 e 10 anos de idade, e uma psicóloga com longa 

experiência na área. Na entrevista foram abordados assuntos ligados a utilização do software, 

a relação do autista com o seu uso e o aprendizado matemático. 

Os autores concluíram que a utilização de Tecnologias Assistivas com alunos com 

TEA no ensino de matemática se mostra com potencialidades que podem ajudar nos seus 

processos de ensino e aprendizagem matemático. Além disso, as autoras destacaram a 

escassez de pesquisas que envolvem essa temática. Também foi analisado o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) intitulada “O processo de ensino-aprendizagem da matemática 

para alunos com autismo: Uma análise na cidade de JI-Paraná/RO” escrito por Gília Augusta 

da Silva Fernandes, em 2017. 

A investigação teve como objetivo analisar os processos de ensino e aprendizagem da 

matemática para alunos com autismo nas concepções de pais, professores e cuidador escolar. 

Seus objetivos específicos foram: Conhecer as metodologias e recursos que professores de 

Matemáticas das escolas de ensino regular que possuem ou já possuíram alunos com autismo 

utilizam/utilizaram no processo didático com esses estudantes; identificar métodos 

diferenciados para o trabalho pedagógico com estudantes com TEA em diferentes níveis; 

registrar o que anseiam pais, professores de Matemática e cuidadores de crianças com autismo 

sobre os processos de ensino e aprendizagem da Matemática para estudantes com autismo. 

A metodologia teve uma abordagem qualitativa cuja coleta de dados foi realizada 

através de uma entrevista com uma mãe, uma professora pedagoga e um cuidador de aluno 

autista, estes últimos trabalhando na mesma escola. 

A autora conclui que a melhor metodologia é criar um material adaptado 

especificamente para aquele determinado autista, mas que isso só é possível conhecendo o 

aluno, criando vínculo com a família. Também afirma que os jogos, a calculadora e os 

materiais concretos são recursos didáticos que criam metodologias diferentes que podem se 

tornam eficientes para o trabalho com alunos autistas. 

Dentre esses trabalhos está a tese “Avaliação de habilidades matemáticas de alunos 

com Transtornos do espectro do autismo”, desenvolvida por Daniel Sá Roriz Fonteles, em 

2012. O objetivo da pesquisa é investigar o desempenho de alunos com Transtorno do 

Espectro Autista em aritmética de uma escola especializada no atendimento de autistas na 

cidade de São Paulo. Para isso foi constatado o nível de competência dos alunos através de 

um teste aritmético e comparado com os alunos com TEA avaliados por Seabra et al. (2009). 
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Os participantes do estudo foram 20 alunos, sendo 18 meninos e 2 meninas com idade 

entre 7 anos a 23 anos de idade. Todos os alunos estavam matriculados e frequentavam uma 

escola de educação especial para autistas que aplica os princípios do Método Montessoriano 

para o ensino de matemática, além de uma adaptação curricular baseada em cada aluno. 

Na pesquisa foi utilizada a “Prova de Aritmética” proposta por Seabra, Montiel e 

Capovilla (2009), que em sua primeira versão foi aplicada para alunos sem deficiência. Tal 

prova é apresentada no formato de 6 subtestes, no qual primeiro  se avalia a escrita por 

extenso de números apresentados algebricamente e da forma algébrica de números ouvidos 

pelo participante; o segundo avalia a escrita de sequência numérica crescente e decrescente; o 

terceiro avalia a comparação entre grandezas numéricas; o quarto avalia o cálculo de 

operações apresentadas por escrito; o quinto avalia o cálculo de operações apresentadas na 

forma oral e resolvidas no papel e o sexto avalia a resolução de problemas escritos.  

Os resultados obtidos mostraram as diferenças entre o processo de aprendizagem dos 

alunos sem deficiência e dos alunos com autismo, devido às especificidades do espectro 

autista e às dificuldades motoras. Porém, o desempenho dos alunos com TEA e dos alunos 

com Síndrome de Asperger, que é considerado um grau mais brando no espectro autista, não 

tiveram diferenças significativas. Além disso, os alunos que frequentaram a escola regular por 

mais tempo tenderam a ter melhores resultados.  

A partir da análise das pesquisas cabe ressaltar que existem diversas formas de se 

trabalhar com matemática e com alunos autistas. Porém, a eficiência desses métodos ocorrerá 

se as especificidades dos alunos forem consideradas durante a elaboração e a aplicação das 

atividades referentes a algum conteúdo matemático feito pelo professor. Dessa forma, 

buscando o êxito nos processos de ensino e aprendizagem de matemática pelos alunos 

autistas, deve-se analisar também como se dá a formação do professor no que tange à 

Educação Inclusiva e à Educação Matemática para alunos autistas.  
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CAP.4.  CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Tendo como objetivo analisar as práticas dos professores que ensinam matemática 

para alunos autistas, a metodologia utilizada foi de caráter qualitativo. Ludke e André (2014) 

destacam que a utilização desta abordagem proporciona ao pesquisador a obtenção de dados 

descritivos, evidenciando o processo e o entendimento dos participantes.  

Nesta perspectiva, com o intuito de alcançar os objetivos delimitados pela pesquisa, o 

instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário aplicado a professores que 

ensinam Matemática e que têm ou tiveram contato com alunos com TEA em alguma 

modalidade da Educação. Optamos pela elaboração e aplicação de um questionário. 

Richardson (2008) ressalta que o questionário cumpre, no mínimo, duas funções: descrever 

características e medir determinadas variáveis de um grupo social específico. Além disso, um 

questionário pode ser elaborado com perguntas abertas - no qual a pessoa pode redigir sua 

resposta como um texto – e/ou perguntas fechadas - em que existem alternativas pré-fixadas 

para serem escolhidas – e aplicado de acordo com as especificidades da pesquisa. 

A aplicação do questionário foi dividida em duas partes: estudo piloto e estudo 

principal. No estudo piloto, o questionário continha 22 questões (Apêndice A) e foi enviado 

por e-mail para 12 professores com diferentes perfis e com experiência com alunos autistas. 

Destes, apenas seis responderam ao questionário. 

A partir da análise das respostas obtidas no estudo piloto, percebemos que algumas 

perguntas poderiam ser reelaboradas e outras poderiam ser adicionadas e/ou retiradas para 

obter as informações de maneira mais precisa e/ou profunda, contribuindo para a análise de 

dados que seria realizada posteriormente. Com isso, reelaboramos o questionário, que ficou 

com 21 questões (Apêndice B), mesclando perguntas abertas e fechadas. 

 

 

4.1. Estudo Piloto 

 

A elaboração do questionário aplicado no estudo piloto teve como objetivo avaliar a 

estrutura das questões e como seriam as respostas obtidas a partir das perguntas realizadas, no 

intuito de refiná-lo para alcançar os objetivos delimitados por esta pesquisa.  

A aplicação deste instrumento se deu no primeiro semestre de 2019, via e-mail, onde 

12 professores receberam o questionário, sendo que 6 deles responderam o questionário na 
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íntegra. Dos seis docentes que responderam à pesquisa, 4 eram do sexo feminino e 2 eram do 

sexo masculino. Os participantes da pesquisa foram representados na análise dos dados com 

letras maiúsculas do nosso alfabeto, como mostra o quadro 5, que apresenta os seus 

respectivos perfis. 

 

Quadro 5 – Perfil dos respondentes 

Professores Idade 

Maior 

Formação 

Acadêmica 

Redes onde 

tem 

experiência 

Rede onde 

atua 

Tempo de 

trabalho na 

educação 

básica 

Formação 

em 

Inclusão 

A 36 Ensino Médio Municipal 

Municipal 

1º Segmento 

do EF 

Mais de  

10 anos 
Não 

B 24 
Mestrado em 

Informática 
Particular 

Particular 

2º Segmento 

do EF 

Ensino Médio 

Menos de 5 

anos 
Sim 

C 32 Especialização Particular 

Particular 

1º Segmento 

do EF 

Mais de 10 

anos 
Sim 

D 
31 

 

Graduado em 

Matemática 

Municipal e 

Particular 

Municipal e 

Particular 

2º Segmento 

do EF 

Menos de 5 

anos 
- 

E 25 

Mestrado em 

Educação 

Matemática 

Estadual 

Federal 

Particular 

Estadual 

Ensino médio 

Ensino 

Superior 

Menos de 5 

anos 
Não 

F 25 Pedagogia 
Municipal e 

Particular 

Educação 

Infantil e 1º 

segmento do 

EF 

5 a 10 anos Não 

Fonte: Nascimento, Luna e Esquincalha (2019). 

 

  

Um recorte das análises dos dados obtidos no estudo piloto foi apresentado como uma 

comunicação científica e publicado nos Anais do XIII Encontro Nacional de Educação 2019. 

Em Nascimento, Luna e Esquincalha (2019) ressaltamos que os professores respondentes 

estavam cientes do diagnóstico dos seus alunos, porém, durante o ano letivo não tiveram 

apoio para lidar com esses alunos, o que reforçou ainda mais a integração de seus alunos, em 
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detrimento da promoção da inclusão. Mesmo assim, a maioria deles teve o cuidado de 

promover processos de ensino e aprendizagem utilizando material concreto e/ou buscando 

identificar interesses específicos dos alunos que pudessem ser utilizados na aprendizagem de 

algum conteúdo matemático específico. 

Considerando o ensino de matemática, os professores11 A, D e F expuseram que os 

seus alunos tinham muita dificuldade com as operações fundamentais. Além disso, o 

professor A ainda relatou que utilizava o material dourado, o livro didático e o ábaco para 

auxiliar o seu aluno nos processos de ensino e aprendizagem pois notou que seu discente 

também confundia a relação entre quantidade e número.  

Dentre os professores entrevistados, somente A e C relataram que utilizaram recursos 

nos processos de ensino e aprendizagem dos alunos autistas, como jogos e materiais 

manipuláveis. O professor C afirmou, a partir de sua experiência, que o cérebro dos seus 

alunos autistas era lógico e objetivo, destacando que o autismo em nada interferia na cognição 

de seus alunos e nem no interesse pela Matemática. Já o professor B destacou que a sua 

experiência foi com um aluno que muito bom com a percepção do espaço. Além disso, os 

docentes B, E e F afirmaram que os seus alunos tinham um desempenho notável em desenho, 

e o professor E também destacou que o seu aluno tinha um bom desempenho nas outras 

disciplinas, não só na matemática. 

Tratando-se de um estudo piloto, realizado apenas com o intuito de calibrar o 

questionário, nos limitamos apenas a descrever algumas das respostas e não a analisá-las a 

partir da literatura de pesquisa na área. As análises serão feitas a partir dos dados obtidos com 

o estudo principal, apresentado na próxima seção. 

 

 

4.2. Estudo Principal 

 

 Com a validação do questionário realizada após o estudo piloto, o instrumento foi 

disponibilizado por 30 dias, entre os meses de março e abril de 2020, em grupos12 da rede 

                                                             
11Para preservar a identidade dos seis professores respondentes, nos referimos a eles pelas seis primeiras letras 

de nosso alfabeto. 
12Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/profsmat/ 

https://www.facebook.com/groups/matematica.inclusiva/ 

https://www.facebook.com/groups/738361486221141/ 

https://www.facebook.com/groups/1604223333189769/> 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/profsmat/
https://www.facebook.com/groups/matematica.inclusiva/
https://www.facebook.com/groups/738361486221141/
https://www.facebook.com/groups/1604223333189769/
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social Facebook que reúnem professores que ensinam Matemática e em grupos que tratam da 

educação de autistas. Além disso, o formulário foi enviado por e-mail para a lista dos 

membros do Grupo de Trabalho 13 da Sociedade Brasileira de Educação Matemática 

“Diferença, Inclusão e Educação Matemática” a fim de ter uma população maior de 

respondentes nos permitindo mais dados para traçar uma cartografia das práticas de 

professores que ensinam Matemática para autistas, assim como analisá-las a partir da 

literatura de pesquisa na área. Foram obtidas 120 respostas. 

Em relação aos participantes da pesquisa obtivemos respostas de docentes atuantes da 

Educação Infantil à Educação Superior, com faixa etária entre 22 e 64 anos. Dentre eles, 65% 

eram do sexo feminino e a maioria dos participantes tinha mais de 10 anos de atuação 

docente, sendo boa parte em redes municipais de educação, no segundo segmento do ensino 

fundamental (Gráficos 3 e 4). Além disso, cerca de 74% desses docentes possui formação em 

nível de pós-graduação.  

 

Gráfico 3: Tempo de atuação na Educação 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Gráfico 4: Maior experiência docente em redes educacionais 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

  

A partir das respostas dos participantes caracterizados nesta seção, investigamos suas 

práticas no ensino de matemática para alunos autistas. Para tanto, analisamos cuidadosamente 

cada resposta inspirados na Análise Temática de Conteúdo, devidamente apresentada no 

capítulo a seguir. 
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CAP.5.  ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo apresentamos a análise dos dados obtidos por meio dos questionários à 

luz do quadro teórico apresentado ao longo desta pesquisa. Inspirados na Análise Temática de 

Conteúdo foram elencadas as categorias emergidas dos dados, bem como um panorama geral 

da metodologia utilizada e dos alunos autistas citados pelos docentes em suas respostas.  

 

 

5.1. Análise Temática do Conteúdo 

 

Considerando o foco da pesquisa, escolhemos nos inspirar na Análise Temática de 

Conteúdo (ATC) visando a melhor compreensão dos dados obtidos com a aplicação do 

questionário. Além disso, a escolha se deve pelo fato desse tipo de análise evidenciar as 

informações pertinentes ao nosso objetivo de pesquisa e ser: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens 

(BARDIN, 2011, p. 48). 

 

 

Segundo Bardin (2011) este tipo de análise é dividido em três etapas: (i) a pré-análise, 

(ii) a exploração do material e (iii) o tratamento de resultados, a inferência e a interpretação. 

A pré-análise consiste na organização das ideias iniciais para que o pesquisador possa 

conduzir a elaboração de um plano de análise (BARDIN, 2011; NATT e CARRIERI, 2014). 

Esta etapa é subdividida em 5 fases – leitura flutuante; escolha dos documentos; formulação 

de hipóteses e objetivos; referenciação dos índices e a elaboração de indicadores; preparação 

do material – que estão intimamente ligadas, porém não seguem uma ordem estritamente 

cronológica. 

Na primeira fase o pesquisador entra em contato com os documentos e os analisa 

como um todo. A segunda, que pode ser feita antes da primeira, é constituído o corpus da 

pesquisa, ou seja, o conjunto dos documentos que serão submetidos às análises.  Na terceira, 

são formuladas as hipóteses e os objetivos. A hipótese, que é uma afirmação provisória, é 

verificada, sendo confirmada ou infirmada, a partir da análise e o objetivo é a finalidade que é 

proposta pela pesquisa, o quadro teórico e/ou pragmático, no qual os resultados serão obtidos. 
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Cabe ressaltar que nem sempre as hipóteses são precedidas na pré-análise e não é obrigatória 

a existência de um corpus de hipóteses para a realização das análises. A quarta fase consiste 

na referenciação dos índices, que pode ser uma menção explicita de um tema em alguma 

mensagem e, após a escolha destes, serão organizados sistematicamente em indicadores, que 

devem ser precisos e seguros. E, na última fase, é preparado o material que será utilizado na 

pesquisa, e que pode variar dependendo da metodologia utilizada (BARDIN, 2011).  

A segunda etapa da ATC é baseada na execução dos procedimentos delimitados na 

etapa anterior, através da codificação dos conteúdos e enumeração dos elementos que 

emergem no processo (NATT e CARRIERI, 2014). De acordo com Bardin (2011), tratar o 

material organizado na pré-análise é realizar o processo de codificação, que corresponde a 

uma transformação dos dados brutos do texto, seguindo regras precisas, onde ocorre o recorte, 

a agregação e a enumeração desses dados, para o esclarecimento dos conteúdos do texto. Para 

tanto, é necessária a escolha das unidades de registros, que devem ser pertinentes ao material 

e aos objetivos da análise. Tais unidades devem corresponder ao segmento de conteúdo 

considerado unidade de base, tendo em vista a categorização e a contagem frequencial, sendo 

as mais utilizadas a palavra, o tema, o objeto, o personagem, o acontecimento e um 

documento específico, como um livro ou um filme.  A partir desse processo de codificação, a 

enumeração dos dados é realizada através da frequência em que aparece a unidade de registro, 

a intensidade nos recortes do texto que as contém,  

Já a categorização oferece uma representação simplificada dos dados brutos, através 

da seleção e classificação de expressões e palavras do texto analisado através de categorias. 

As categorias podem ser pré-estabelecidas ou emergir da análise dos dados e os critérios para 

a sua escolha podem ser semânticos, através de temas; sintáticos, por verbos, adjetivos e 

pronomes; léxico, considerando o sentido e o significado das palavras; e expressivo, a partir 

de variações na linguagem e na escrita. Para tanto, deve ser realizadas duas etapas: um 

inventário, onde são isolados os elementos em comum, e a classificação, onde se divide os 

elementos e os organiza (BARDIN, 2011; NATT e CARRIERI, 2014). 

A última etapa da ATC, o tratamento de resultados, é a fase pela qual emergem as 

inferências e as interpretações das categorias que surgiram da análise nas etapas anteriores. 

Na inferência, que é uma técnica orientada por pólos de comunicação (emissor, receptor, 

mensagem e canal), são analisados os enunciados, buscando semelhanças ou diferenças. Já na 

interpretação, o pesquisador retorna ao referencial teórico, dando sentido e base as suas 

interpretações (BARDIN, 2011). 
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Seguindo as etapas apresentadas por Bardin (2011), nesta pesquisa foi realizada a 

organização do material para a análise, as respostas dos questionários e uma leitura flutuante 

de cada resposta buscando entender o contexto onde o professor e os alunos autistas descritos 

estavam inseridos. Posteriormente, será investigada as práticas docentes no ensino de 

matemática para autistas através da codificação, decomposição e enumeração de dados para a 

elaboração de categorias que estivessem de acordo com a temática da pesquisa e sintetizassem 

as informações obtidas nos questionários. A partir das categorias que foram emersas, 

realizamos inferências e interpretações considerando o referencial teórico apresentado e que 

será explicitado na próxima seção.  

 

 

5.2. Análise das respostas dos questionários 

 

As respostas ao questionário (Apêndice B) trazem diferentes percepções e relatos de 

práticas dos 120 participantes dessa pesquisa que, em sua atuação em sala de aula, ensinaram 

algum conceito matemático para alunos autistas. O principal objetivo da elaboração e da 

aplicação do questionário foi investigar as práticas dos professores no ensino de matemática 

para alunos autistas ao longo da Educação Básica e Superior, se possível.  

No contexto geral, dentre os 120 respondentes, a maioria (31,7%) relata que já deu 

aulas de matemática para mais de 5 alunos autistas e, dentre esses alunos, 90,8% eram 

meninos. A predominância do sexo masculino nos dados se deve ao fato do autismo afetar 

principalmente este gênero, mesmo que não existam estudos vinculados ao cromossoma X 

justificando biologicamente essa diversidade (ASSUMPÇÃO; PIMENTEL, 2000). Outro 

fator ligado a tal prevalência é a diferença da manifestação das características dos autistas do 

sexo masculino e feminino. Allely (2019), em sua revisão sistemática, revela que as 

especificidades referentes aos autistas não são suficientemente percebidas nas meninas pelos 

instrumentos de diagnósticos e que tais comportamentos são mais frequentes e evidentes em 

meninos. Considerando a escolaridade do primeiro aluno autista que os respondentes tiveram 

contato em sala de aula, a maioria está matriculada em turmas do Ensino Fundamental – Anos 

finais (6º ao 9º ano) (Quadro 6). Tais números corroboram com os dados dos últimos censos 

escolares realizados pelo INEP, que mostram um aumento das matrículas na educação básica, 

e as leis relacionadas à inclusão, como a Lei Berenice Piana (2012), que garantem a entrada 

do aluno nas escolas regulares (Quadro 7). 
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Quadro 6: Distribuição dos alunos autistas nos níveis e segmentos de ensino nos dados do 

questionário 

Segmento Escolar Quantitativo 

Educação Infantil 15 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais 17 

Ensino Fundamental – Anos Finais 62 

Ensino Médio 17 

Educação Superior 9 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Quadro 7: Matrículas de alunos autistas 

 Anos 

Modalidade 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Educação 

Básica 
20.511 23.727 31.731 41.194 56.578 77.102 105.842 166.620 

Educação 

Superior 

186 175 979 338 488 754 1.122 - 

Fonte: Censo Escolar do INEP (2012-2019). 

 

Em relação à identidade dos professores que preencheram o questionário, cabe 

ressaltar que optamos pela não obrigatoriedade da sua identificação, pois acreditávamos que 

mais professores poderiam responder a pesquisa de forma aberta, sem temer algum tipo de 

julgamento.  

Como muitos respondentes declararam ter experiência em diferentes segmentos da 

Educação Básica e na Educação Superior, adotamos a seguinte codificação: PiYYY-qj, onde 

Pi significa professor número i, com 1 ≤ i ≤ 120; YYY identifica a escolaridade do aluno 

autista a que se refere aquele trecho em destaque e qj se remete à questão a qual aquele trecho 

em destaque aparece como resposta. O quadro apresenta a codificação. 

 

Quadro 8: Codificação da escolaridade 

Código YYY Significado 

EIN Educação Infantil 

EFI Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

EFF Ensino Fundamental – Anos Finais 

EFU Ensino Fundamental ao ano escolar 

EME Ensino Médio 

SEU Educação Superior 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Dessa forma, o código P4EIN-q13 significa que aquele trecho em destaque faz parte 

da resposta à questão de número 13, dada pelo quarto professor a preencher o formulário, se 

referindo a um aluno que teve na Educação Infantil. 

Todos os questionários foram analisados a partir da leitura exaustiva das respostas, 

tanto por pergunta quanto por questionário, construindo primeiras análises de forma 

transversal e por respondente. A partir do desmembramento, da codificação e da apropriação 

desses dados, emergiram as seguintes categorias para análise: 1) Interações, 2) Eixos de 

interesses dos alunos, 3) Recursos didáticos e 4) Adaptações. Vale ressaltar que estas 

categorias não são necessariamente disjuntas, e que mesmos trechos de respostas recebidas 

com o questionário podem ser analisadas sob lentes diferentes em cada categoria. As análises 

categoriais ou temáticas são apresentadas nas próximas seções. 

 

Figura 4 - Categorias de análise 

 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 

5.2.1. Categoria 1 – Interações  

 

A presença de um aluno autista dentro de sala de aula não garante o desenvolvimento 

pleno dos seus processos de ensino e aprendizagem. Para que isso aconteça, é necessário que 

ocorra interações entre as pessoas e os órgãos que lidam com esse aluno visando à efetivação 

de sua aprendizagem (STAINBACK e STAINBACK, 1999; RÊGO, 2010).  
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O professor tem papel fundamental nesse processo pelo fato de passar mais tempo 

com o aluno dentro do ambiente escolar. Por conta disso, é importante analisar como ocorrem 

as interações do docente e como elas influenciam nas suas práticas no ensino e da 

aprendizagem de matemática em sala de aula. Considerando os dados da pesquisa, observou-

se nas respostas o surgimento de duas subcategorias que serão analisadas separadamente para 

melhor compreensão dos dados: (i) aluno (ii) escola e família. 

 

 

5.2.1.1. Aluno 

 

Na busca de um ambiente propício para o desenvolvimento do aluno autista, é 

importante o conhecimento de suas características e comportamentos por parte do professor 

(SILVA e ALMEIDA, 2012; POKER, 2013). Nesse processo, cabe analisar como ocorreu o 

primeiro contato do docente com este discente em sala de aula e como o professor lidou com 

esse aluno ao longo do ano letivo. 

Em relação ao primeiro contato com o aluno autista, os professores apresentam 

diversas experiências durante o exercício de sua profissão.  

 

Primeiro momento vivido com muita insegurança e falta de conhecimento. 

(P9EFF-q10) 

(...) Me senti despreparada, sem saber como agir e frustrada em muitas vezes por 

não saber como lidar e sem tempo para me dedicar à pesquisas sobre o assunto. 

(P21EFF-q10) 

 

Assustador para mim, enquanto professor, pois não tinha noção, nem auxílio, para 

lidar com o aluno. Aprendi aos poucos. (P29EFI-q10) 

 

Descobri que tinha um aluno autista através dos outros alunos. Não tive orientação 

nenhuma. Muitas dúvidas e dificuldades enfrentei durante o ano letivo. (P69EFF-

q10) 
 

O primeiro aluno com autismo foi em 2009, não tinha menor ideia de como lidar ao 

saber do caso desse aluno fiquei assustada e sem saber quais ferramentas usar. 

(P100EFF-q10) 

 

Muito ruim, pois eu não sabia como agir com ele e não tinha nenhuma informação 

acerca do grau de autismo dele.(P120EFF-q10) 

  

No geral, as falas relatam sentimentos que incomodaram os professores nesse primeiro 

contato com o aluno autista dentro de sala de aula através das palavras “insegurança”, 

“despreparo”, “dificuldades”, “assustada”, ” dúvidas”. As sensações relatadas pelos docentes 
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estão diretamente ligadas ao fato de se sentirem despreparados para lidar com as 

características desse aluno. Tal condição não se deve só ao fato de nunca ter lidado antes com 

esse discente em sala de aula, mas pelo vazio na sua formação inicial que não abrange os 

conhecimentos necessários para que o docente possa se sentir mais seguro nas suas práticas 

com alunos com necessidades especiais (GESSINGER, 2001; SANT’ANA, 2005; CINTRA, 

2014). 

Os dados da pesquisa mostram que 52,8% dos professores não tiveram acesso ao laudo 

do aluno autista, assim como destaca P120. Além disso, os docentes P29, além das sensações 

descritas, também destacam a falta de apoio dentro de sala de aula e de orientações durante o 

ano letivo. Tal cenário também faz parte de relatos de professores participantes de outras 

pesquisas com a mesma temática, sendo uma das principais reclamações por parte desse 

público (FERNANDES, 2014; ARAÚJO, 2015).  

Parte dos professores também relata ações específicas que tomaram nesse primeiro 

contato com o aluno autista.  

 

Sem muita aproximação, distância, sem olhar, sem toque e só eu falei. (P2EME-

q10) 

 

O primeiro encontro foi a distância e eu o observei. (P3EFF-q10) 

Eu não sabia o que fazer. Fiquei falando normal, como se fosse um aluno sem 

problema. (P26EFF-q10) 

 

Ocorreu de forma natural pra mim, pois já conhecia as particularidades do TEA. 

(...) (P49EFF-q10) 

Com muitos desafios, principalmente na interação e contato com alunos com 

autismo. Precisei, por muito tempo, tomar cuidado de como falar com esses alunos, 
como contribuir pra aprendizagem e corrigir as atividades erradas o mínimo 

possível. (P55EFF-q10) 

 

Em 2005, fiquei surpresa e angustiada ao saber pela equipe pedagógica, no entanto, 

fiquei surpresa ao perceber que ele apresentava mais facilidade do que outros 

estudantes que não possuíam laudo algum em sua turma. (P65EFF-q10) 

 

(…) Era uma turma de alunos com 2 anos de idade. Naquele tempo tínhamos muitas 

dúvidas de como trabalhar com as crianças do Espectro, buscávamos por conta 

própria cursos de formação continuada, para nos ajudar entender um pouco mais o 

TEA. (P72EIN-q10) 

 
Tentei conversar, ele não se abria muito comigo. Quando me respondia, era somente 

com "sim" ou "não". (P94EFF-q10) 

 

 

Observa-se nesses trechos que os professores demonstram algum tipo de 

conhecimento sobre o autismo, porém com ações diferentes dentro de sala de aula. Os 
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docentes P2 e P3 escolheram um contato mais distante com o aluno, utilizando sua fala e a 

observação de seu comportamento. Já P55 teve o cuidado com sua fala e com a sua atuação 

dentro de sala de aula em relação às atividades realizadas pelo aluno e P94 tentou uma 

interação mais direta, porém o aluno só se dirigia com respostas curtas e diretas. Os 

comportamentos descritos pelos professores demonstram as especificidades que os alunos 

autistas podem apresentar relacionadas à comunicação, interação social e comportamento 

dentro do variado espectro autista (WING e GOULD, 1979; FONTELES, 2012; 

LOCATELLI, 2016). 

Percebem-se também algumas concepções que os professores têm em relação ao 

autismo. O docente P26 relata que não mudou o seu comportamento e denomina o autismo 

como um “problema”. Já P65 destaca surpresa no desenvolvimento do aluno em sala de aula 

que foi acima dos seus colegas de classe. A visão apresentada nessas falas revela estigmas 

sobre o autismo que infelizmente ainda estão presentes dentro de sala de aula, e que levam aos 

professores a duvidarem da capacidade de aprendizagem dos alunos autistas antes mesmo de 

tentar conhecer as suas particularidades (NUNES, 2012; ORRÚ, 2016; NOGUEIRA e ORRÚ, 

2019). Tais percepções reforçam a emergência para que cursos de formação inicial se 

dediquem mais às questões relacionadas aos alunos público-alvo da educação especial, de 

forma a não reforçar a consolidação de concepções estereotipadas e nem sempre convergentes 

com a realidade. 

É importante que o professor, de alguma forma, tenha conhecimento sobre o 

transtorno do espectro autista para lidar com esses alunos dentro de sala de aula respeitando 

suas especificidades. Por isso, docentes como P72 destacam a busca por cursos de formação 

continuada com o intuito de entender as especificidades desse transtorno, para que se 

sentissem mais capacitados assim como o docente P49, que já conhecia as nuances dessa 

temática (GESSINGER, 2001). 

Considerando o contato com o aluno ao longo do ano, os professores destacam 

experiências diferentes em relação a sua convivência em sala de aula.  

 

Demonstrei empatia, pois sabia que revertia o quadro. Ele precisava de segurança e 

atenção quando tinha seus gatilhos de movimentos repetitivos. (P7EME-q15) 

 

Insistência e respeito ao momento dele. No 6 ano ele chegava a comer papel, no 

nono ano resolvia o cubo mágico que ensinei em menos de 1 minuto. Cresceu muito 

devido a um trabalho realmente dedicado à formação dele. (P27EFF-q15) 

 
Cada característica deve ser acompanhada de procedimentos específicos. Por 

exemplo, um dos alunos tinha o hábito de levantar e ficar andando pela sala, então 

ele sentava na última carteira (em uma fileira de quatro carteiras, então não ficava 
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muito afastado de mim, eu conseguia acompanhar o que ele estava fazendo) e 

quando precisava, andava de um lado para o outro no final da sala. (P39EFF-q15) 

 

Bastante calma e cautela fui tentando ganhar a confiança dele, sempre cantando 

músicas que ele gostava para acalmar ou a contagem regressiva de ano novo, que ele 

adora (...) (P79EIN-q15) 

 

(…) Alguns eram mais comunicativos que outros, uns apresentavam estereotipias 

motoras enquanto outros não, etc. (…) Ao apresentarem, por exemplo, movimentos 

estereotipados com as mãos, procurei perguntar se estava tudo bem? Se eles estavam 
incomodados com algo ou felizes, procurando assim, compreender o que aqueles 

movimentos poderiam significar naquele momento. (P107EFF-q15) 

 

Ambas as situações que assinalei (pouca interação com os outros alunos e gestos 

incontrolados e repetitivos) não causaram transtornos durante a aula. Eram 

características pessoais dos alunos a timidez e o movimento de pêndulo com o 

corpo na hora de fazer os exercícios de matemática. Optei por respeitar as 

características dos alunos e não instiguei mudanças de comportamentos e deu certo, 

eles sempre tiveram bom desempenho em matemática e amadureceram 

psicologicamente e socialmente como todos os demais alunos da turma. (P114EME-

q15) 

 

 

Como se pode observar, os professores buscaram entender as peculiaridades do aluno, 

respeitando suas limitações. O primeiro passo para esse processo é a observação, que permite 

ao professor identificar detalhes importantes sobre o aluno que o ajudará a lidar da maneira 

mais adequada dentro de sala de aula (CUNHA, 2018). A partir disso, o docente P39 criou um 

ambiente para que o aluno pudesse andar pela sala, mas sem que ele saísse do seu campo de 

visão. Já P79, sabendo que o aluno gostava de músicas, cantava para ele com o intuito de 

acalmá-lo e passar confiança.  P107 e P114 demonstraram compreender os movimentos 

estereotipados do aluno e tentaram entender o que significavam, sem repreendê-los de alguma 

forma.  

Através de uma visão mais positiva sobre o aluno autista, o professor acredita no 

potencial do aluno, incentivando-o através de suas práticas. A percepção demonstrada nas 

falas dos professores P7 e P27 se mostrou fundamental para garantir a eficácia dos processos 

de ensino e aprendizagem na qual o aluno estava inserido, pelo fato da adoção de uma postura 

empática e respeitosa, além de “um trabalho realmente dedicado a formação dele” (CASTRO 

e REGATTIERI, 2009; TÉBAR, 2011; CASSADY, 2011) 

Outro fator que cabe analisar é o fato de que além das mudanças nas interações entre 

professor e aluno, através da prática do docente, também ocorre o incentivo nas interações dos 

alunos dentro de sala de aula.  
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O incentivava, proporcionava oportunidade de interação com os colegas e a manter o 

foco no conteúdo da aula. (P22EFF-q15) 

 

Tentava inseri-lo em atividades de grupo, trabalhos pedagógicos com a turma e 

aulas externas, como por exemplo, uma das aulas foi em um supermercado próximo 

a escola, onde os alunos fizeram contas com os valores dos produtos do mercado 

(P46EFF-q15) 

 

Conversei com toda a turma e respeitamos a diferença. E, solicitei que ele tentasse 

montar outra estratégia de abordagem quando o hiperfoco prejudicava o 
desenvolvimento das atividades propostas. (P61EFF-q15) 

 

Muitas atividades lúdicas, rodas de conversa com dinâmicas se interação, atividades 

extras curriculares enviada somente para o aluno. (...) É uma interação sempre com 

muita calma. (P84EFI-q15) 

 

  

 Nota-se através das respostas que os professores P22, P46, P61, P84 buscavam 

interações entre os outros alunos da turma com os autistas. O incentivo da interação dos 

alunos em sala de aula é importante, pois essa troca de experiências, a cooperação e a 

solidariedade entre os alunos propiciam o desenvolvimento dos discentes em diversos 

aspectos cognitivos, sociais e emocionais. Além disso, falar com os alunos sobre o transtorno 

do espectro autista, assim como fez P61, pode ser mais uma ação que contribua para que essa 

interação entre os alunos possa ocorrer da melhor maneira possível (CAMARGO e BOSA, 

2009; ORRÚ, 2016; NOGUEIRA e ORRÚ, 2019).  

 Nesse processo de interação, é importante analisar também como ocorre o contato do 

professor com dois órgãos fundamentais onde o aluno está inserido, a família e a escola. 

 

 

5.2.1.2. Família e escola 

 

A família é considerada a primeira instituição social onde uma pessoa tem contato 

com diferentes padrões, vivências, hábitos e culturas que despertam comportamentos e 

aprendizados ao longo da convivência com seus membros (DESSEN e POLONIA, 2007). Por 

este motivo é importante analisar as interações do professor com essa instituição, que é onde o 

aluno autista passou a maior parte do tempo de vida antes de entrar na escola.  

Analisando os dados da pesquisa, 25,8% dos respondentes souberam do diagnóstico 

do aluno através da família, porém apenas 10% dos docentes relataram interações com os 

familiares. Nas respostas dos professores, observa-se como a família lidava com o autismo e a 

inclusão desse aluno em sala de aula.   
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Realização de trabalho em parceria com a família. (…) (P1EIN-q15) 

 

Dentro da sala de aula, sob orientação dos pais do aluno (P5EFF-q10) 

 

Preciso identificar junto a família como ele se comunica para entender o que ele 

quer! (P32EIN-q15) 

 

Uma aluna do ensino médio, eu não tinha nenhuma orientação de como lidar com 

ela. A mãe era muito presente, fazíamos reuniões e ela nos orientava com relação a 

atividades de sala de aula e avaliações (P43EME-q10) 
 

(…) O segundo aluno só não gostava de ficar em sala e era bastante estimulado em 

casa o que facilitou sua aprendizagem. (...) (P85EIN-q10) 

 

Contato com a família, para passar informações sobre o aluno. (P91EFF-q10) 

  

No geral, as falas acima relatam interações benéficas entre a família do aluno e os 

professores na escola. P1 relata que seu trabalho em sala de aula é realizado em parceria com 

família, ou seja, os familiares participam dos processos de ensino e aprendizagem do aluno de 

alguma forma. P5 e P91 também destacam a orientação dos pais do aluno na metodologia 

utilizada pelo professor. P43 enfatiza que não tinha orientação de como lidar com sua aluna, 

mas que a presença e o apoio constante da mãe a auxiliava com a elaboração de atividades e 

avaliações para a aluna. Nesse contexto, a presença atuante da família na escola oferece 

segurança para o aluno e para o professor, pois estes vínculos criados oferecem um ambiente 

mais propício ao discente para se desenvolver sendo respeitadas as suas especificidades 

(RIBEIRO, 2012; GOMES e SOUZA, 2012; 2014). 

O docente P32 ressalta que as interações estabelecidas com a família tinham como 

objetivo entender os desejos do aluno em sala de aula. A ação do professor demonstra que o 

aluno pode ter algum comprometimento em sua comunicação, por isso buscou assistência da 

família, para compreender melhor o que o aluno falava. É importante que a família 

desempenhe um papel ativo e consciente no desenvolvimento do aluno e a melhor forma de 

agir é fornecer informações sobre esse aluno e manter uma comunicação aberta com os 

professores para que assim se desenvolva um trabalho realmente efetivo visando o 

desenvolvimento do discente (SERRA, 2010; RIBEIRO, 2012).  

O professor P85 relata que um de seus alunos não gostava de ficar em sala de aula, 

porém tinha um grande estímulo em casa e essa ação facilitou sua aprendizagem. A percepção 

obtida pelo docente demonstra que além das interações da família e do professor na escola, é 

importantíssimo o acompanhamento dentro de casa, para ajudar o aluno ainda mais na sua 

aprendizagem, a partir de múltiplos estímulos, tanto na escola como em casa (DESSEN e 

POLONIA, 2007; NACHARD, 2013).  
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Nas respostas dos professores também é possível perceber algumas influências da 

família no comportamento do aluno.  

 

(…) A mãe limitava muito o aprendizado, pois achava que tínhamos de tratá-lo 

como um aluno fraco de aprendizado. O que não era verdade... (P11EFF-q10) 

 

As dificuldades eram mais relacionadas ao tratamento que os irmãos tinham com ele 

em casa- muitas vezes o chamando de retardado ou outros tratamentos pejorativos, 

nessas ocasiões o aluno chegava na escola agitado. (P18EFF-q20) 
 

Foi um momento muito difícil, pois os pais não aceitavam o tratamento, (…) 

(P97EIN-q15) 

 

 

Nos relatos acima, nota-se que a família não lida de maneira confortável com o 

transtorno do espectro autista. O docente P11 relata que a mãe não acreditava no potencial de 

aprendizagem do aluno. P18 destaca o impacto do aluno com as interações com os irmãos 

dentro de casa. Já P97 expõe que foi difícil trabalhar com esse aluno em sala de aula, pois os 

pais não aceitavam o tratamento. Silva, Gaiato e Reveles (2012) ressaltam que alguns pais não 

aceitam esse diagnóstico, provocando diversas reações dentro do seio familiar.  

É importante que o professor tenha essa percepção para que possa auxiliar nesse 

processo de adaptação familiar, para que não prejudique o desenvolvimento do aluno dentro 

da escola (ORRÚ, 2012), instituição que também é fundamental nesse processo. É na escola 

que o aluno desenvolve seus processos de ensino e aprendizagem, mediante as metodologias 

aplicadas dentro e fora da sala de aula (RÊGO, 2003). De acordo com os dados da pesquisa, 

54,2% dos respondentes souberam do diagnóstico do aluno pela escola, mas somente 16% 

descreveram como ocorrem suas interações dentro do espaço escolar.  

 

Então, tive muito apoio da direção, coordenação da escola, conversava com o aluno, 

tentava fazê-lo interagir na aula (…) (P25EIN-q15) 

 

Há 9 anos ocorreu o primeiro contato, eram 2 alunos em uma mesma turma, a minha 
escola é extremamente inclusiva, então sempre fui bem orientada sobre como 

trabalhar com cada um dos alunos (…) (P39EFF-q10). 

 

Meu primeiro contato foi numa rede privada, no ano de 2014. Antes de ter o contato 

com os mesmos tive uma preparação com o corpo pedagógico e foi apresentado as 

características, habilidades e dificuldades dos dois alunos. Foi excelente essa 

primeira experiência. (P54EME-q10) 

 

Fui informado pela equipe de orientação da escola que iríamos receber um aluno 

autista na sala. Já na sala deixei claro que ele era muito bem vindo e que, caso 

precisasse de alguma ajuda estaria a disposição. Ele era acompanhado por agente de 
apoio a inclusão. (P61EFF-q10) 
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Ele foi meu aluno no curso de Licenciatura em Matemática, no CEDERJ. Ele me foi 

apresentado pela direção do pólo, que já o conhecia bem, por já estar estudando lá há 

alguns anos. (…) (P103ESU-q10) 

 

 

Nos trechos acima, percebe-se que os professores tiveram suporte da escola para 

trabalhar com os alunos autistas. Os docentes P25 e P39 relatam que tiveram o apoio da 

direção e da coordenação da escola e através disso motivavam a interação do aluno dentro de 

sala de aula. É essencial que a instituição de ensino interaja nesse processo de ensino e 

aprendizagem juntamente com o professor para auxiliar no convívio escolar, colaborando para 

o processo de desenvolvimento não só do aluno, mas também dos pais e dos professores 

(RÊGO, 2003). Esse tipo de ação de apoio pedagógico promove a inclusão, auxiliando o 

professor a sentir-se menos isolado em sua sala de aula perante uma situação para a qual ele 

normalmente não se sentiria confortável. 

O docente P54 destaca que foi preparado pela escola para lidar com o aluno autista 

dentro de sala de aula, onde conheceu as particularidades que esse aluno poderia apresentar. 

Já P61 relata que foi informado pela escola que iria ter um aluno autista e, a partir dessa 

informação o recebeu de uma maneira receptiva. O professor P103 ressalta que a direção 

apresentou o aluno que já era conhecido por já estudar na instituição durante algum tempo. A 

inclusão desses alunos se mostrou possível pelo fato da escola estar fundamentada no 

conhecimento acerca das especificidades desse aluno, garantindo o amparo necessário para o 

professor no desenvolvimento de ações que potencializem a sua aprendizagem (GOMES, 

2012).  

Cada escola tem suas características, alunos, professores, e influências do espaço onde 

está inserida. Por conta disso, as experiências dos professores dentro de cada espaço se 

diferem, como se pode ver nas citações a seguir.  

 

Ocorreu de forma natural pra mim, pois já conhecia as particularidades do TEA. 

Mas na instituição que eu trabalhava houve conflitos, haja vista que não conheciam 

nada da temática. E pra piorar a situação, viam o autista como incapaz, querendo 

colocar pra ele atividades recreativas apenas (P49EFF-q10) 

Dificuldade com todo conteúdo devido às dificuldades impostas pela própria escola. 

(P82EFI-q20) 

Houve uma reunião com a psicopedagoga que o acompanhava antes dele entrar na 

instituição que atuo. Foi uma reunião instrutiva, porém que amedrontou os 

professores, por priorizar a comunicação de atitudes extremas do aluno. Ao final do 

ano letivo, considerei que se a profissional tivesse nos informado as possibilidades e 

potencialidades dele, teríamos (como grupo de professores) feito um trabalho muito 

melhor com ele. (P87EME-q10) 
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Através das falas, percebe-se que ocorreram dificuldades na relação entre o professor e 

a escola. O docente P49 relata que seu contato com o aluno ocorreu de forma natural, pois ele 

já sabia das particularidades do TEA, porém, na instituição em que trabalhava, não tinham o 

conhecimento sobre o aluno, além de tratá-lo como incapaz. As ações por parte dessa escola 

mostram que ainda existem muitos profissionais que desconhecem as características desse 

aluno, pressupondo que são incapazes de se desenvolverem dentro de sala de aula, os 

privando do conhecimento a partir de um laudo (NUNES, 2012; ORRÚ, 2016; NOGUEIRA e 

ORRÚ, 2019).  

Já P82 destaca que o aluno teve dificuldades com todo o conteúdo trabalhado durante 

o ano letivo por conta de dificuldades impostas pela própria escola. O docente não relatou 

quais seriam essas dificuldades; porém esse trecho revela que a escola, além de não oferecer 

apoio a esse aluno, ainda dificultou seus processos de ensino e aprendizagem. Tal postura 

pode estar ligada a diversos fatores, mas independentemente do que tenha motivado essa ação, 

essa conduta também privou o aluno de adquirir os conhecimentos pertinentes no ambiente 

em que estava inserido.  

O professor P87 descreve que a escola ofereceu uma reunião com uma especialista que 

já conhecia o aluno, porém a forma como foi conduzida assustou os participantes pelo 

destaque aos seus comportamentos extremos. O docente também conclui que poderia ter feito 

um trabalho melhor dentro de sala de aula se o foco dessa reunião fosse as potencialidades 

desse estudante. Por meio dessa fala, percebe-se que a escola incentivou uma preparação 

prévia dos professores para lidar com o aluno dentro de sala de aula, mas as informações se 

dedicaram mais a prevenir professores sobre possíveis ocorrências negativas do que informar 

sobre os pontos potencialmente positivos para as relações de ensino e aprendizagem. Cabe a 

escola compreender os alunos que estão inseridos dentro do seu espaço e proporcionar o 

melhor ambiente para seu desenvolvimento, a partir do conhecimento das características do 

aluno e de um trabalho em conjunto com professores, família, alunos, especialistas e apoio 

pedagógico sempre que possível, para que o aluno possa se desenvolver a partir das suas 

potencialidades (MATTOS, 2011). 

Essas interações podem proporcionar informações específicas do aluno que certamente 

ajudarão o professor no desenvolvimento de atividades que estimulem o seu desenvolvimento. 

Esta temática é o foco da próxima seção. 
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5.2.2. Categoria 2 – Eixos de interesse 

 

A partir das interações do professor com o aluno autista dentro do ambiente escolar, 

podem ser percebidos interesses e/ou características específicas que podem ser aproveitadas 

nos processos de ensino e aprendizagem de matemática. Além disso, o conhecimento desses 

aspectos pode desmistificar crenças de incapacidade de aprendizagem que atribuem a falsa 

articulação direta de autismo com questões cognitivas, gerando novas possibilidades de 

práticas em sala de aula que promovam a aprendizagem matemática e o desenvolvimento 

social do aluno.  

Os interesses emergentes em espaços que o discente está inserido são classificados por 

Orrú (2016) como “eixos de interesse”. São caracterizados por algum assunto específico, que 

gere um grande foco e/ou prazer, baseado nas Artes, nas Ciências Exatas, na Linguística e em 

outras áreas de conhecimento (NOGUEIRA; ORRÚ, 2019). 

Considerando essa perspectiva na análise dos dados, aproximadamente 41% (49 de 

120) dos professores não notou nenhum eixo de interesse. No entanto, 59% (71 de 120) dos 

respondentes destacaram eixos que envolviam formas geométricas, música, desenho, animais, 

jogos, tecnologia, artes, cálculo mental, futebol, esculturas e animes. 

 

Samuel do 8A é autista e adora desenhar, pinta muito bem e conhece quase todos 

dinossauros por nome. Já houve trabalhos com apresentação feita pelos alunos para 

falar sobre a extinção dos dinossauros. (P5EFF-q21) 

Seus conhecimentos sobre futebol e o Fluminense. Preparando atividades que de 

algum modo tratam desses assuntos. (P24EFF-q21) 

 

 

Nos trechos destacados observa-se que os professores obtiveram êxito em identificar algum 

eixo de interesse do discente e que eles podem variar de aluno para aluno, reforçando a 

individualidade de cada aluno independente do autismo. A partir dessa informação, os 

professores relatam que utilizaram esse foco específico como aliado no ensino. O professor 

P24 destaca a preparação de atividades envolvendo o foco percebido em seu aluno, o futebol, 

mostrando que considera seus interesses para o ensino de matemática. Já o professor P5 relata 

que houve um trabalho onde o tema envolvia o eixo de interesse do aluno, os dinossauros. 

Mesmo que não seja um conteúdo envolvendo explicitamente a matemática, a abordagem 

desse tema com trabalhos para apresentação desenvolve o aluno no âmbito social, pois ele terá 

que interagir com seus colegas para a realização do trabalho, e individualmente, expondo seus 

conhecimentos sobre o tema, além de despertar no aluno o prazer de aprender, que pode 
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contribuir para o aprendizado de outras disciplinas (SILVA, GAIATO e REVELES, 2012; 

NOGUEIRA e ORRÚ, 2019). 

Entretanto, os professores P17, P40, P42 e P43 enfatizam que não conseguiram utilizar o 

interesse específico de seus alunos em seu processo de aprendizagem.  

 

(…) interesse especial em tecnologia / programação de jogos. Não pude por causa 

do tipo de abordagem indicada pela instituição para a minha frente de disciplina. 

(P17EFF-q21) 

O aluno era muito organizado e gostava de desenhar. Não foi possível explorar 

dentro desse conteúdo. Porém, outros alunos que eu tive eu consegui explorar os 

aspectos deles, por exemplo, tinha um aluno que era autista e gostava de 

tecnologias, sempre que possível utilizava elas para ensinar. (P40EFF-q21) 

Ele gostava muito de super-heróis e, como entendo do tema, conseguia me 

comunicar com ele usando referências. Mas na maior parte do tempo não conseguia 

incluí-lo na aula pois não tinha nenhum recurso ou ajuda disponível. (P42EFF-q15) 

O menino desenhava, a menina gostava de música tocava piano e cantava. Só 

consegui com o menino. (P43EME-q21) 

 

 

O professor P17 destaca que foi impossibilitado de trabalhar com o tema pelo método 

adotado pela escola. Tal fato corrobora com Fernandes (2014) e Araújo (2015) que frisam este 

fato como uma das dificuldades enfrentadas pelos professores quando lidam com alunos 

autistas dentro de sala de aula. Outras dificuldades que esses autores apontam são a falta de 

recursos e apoio dentro de sala de aula, como destacado pelo professor P42.  

O docente P40 destaca que o conteúdo não permitiu algum tipo de abordagem com um 

determinado aluno, porém ele conseguiu com outros alunos. Já P43 não destaca o que o 

impediu de trabalhar com uma determinada aluna. Um dos fatores que podem ter 

impossibilitado os dois professores na exploração de interesse do aluno pode estar ligado à 

sua formação. Mesmo sendo recomendado nos PCN e na BNCC o trabalho com a 

interdisciplinaridade, muitos professores não tiveram tal formação nos seus cursos de 

graduação, o que dificulta a elaboração de metodologias que possam auxiliar os processos de 

ensino e aprendizagem dos alunos (NOGUEIRA, PAVANELLO, OLIVEIRA, 2014; 

NACARATO, MENGALI, PASSOS, 2014). 

Dos interesses relatados pelos respondentes, os mais citados estão inseridos nas Artes, 

nas Ciências Exatas e nas Tecnologias. Os eixos de interesse que envolvem tecnologias serão 

discutidos na próxima categoria, sobre recursos didáticos.  
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Os eixos mais citados pertencem ao conjunto das Artes. A arte pode ser utilizada pelo 

aluno como uma representação do seu interior, expressando sentimentos, sensações e desejos, 

e tocando as pessoas ao seu redor, sem a necessidade de uma interação social por palavras 

(VYGOTSKY, 1999; LEYVA, 2014; ORRÚ, 2016). Os eixos de interesse associados às 

Artes podem auxiliar o professor no entendimento do aluno justamente por ter a chance de 

poder contornar as especificidades do autista que envolvem a comunicação e a interação 

(WING e GOULD, 1979; BELISÁRIO FILHO, 2010).  

 

Desenho, explorei na elaboração de gráficos. (P34EIN-q21) 

 

(…) Em geometria por esculturas em massinha ou papelão (o hiperfoco do aluno 

estava relacionado a artes (escultura, em especial)). (P18EFF-q19) 

 

Sim, tive um que adorava desenhar. Explorei o máximo possível nas aulas de 

Geometria, pedia até para desenhar no quadro coisas que ele nunca tinha ouvido 

falar. (P51EFF-q21) 

 

(...) o estudante que desenhava com facilidade fez uma atividade sobre ângulos em 

forma de desenhos (brasões de time de futebol) (...). (P95EFF-q21) 

 

         Utilizei bastante geometria como aliada. (P7EME-q21) 

Um deles gostava muito de animes, então os inseri como personagens de história 

em quadrinhos e em jogos. esse aluno chegou a fazer uma revista envolvendo o 

conteúdo de funções com esses personagens (…). (P87EME-q21) 

 

 

Como se pode observar, os eixos relacionados às Artes - desenho, esculturas e pinturas 

estão presentes em respostas relativas a praticamente todos os segmentos de ensino, exceto no 

Ensino Superior, possivelmente pelo baixo número de respostas de professores atuantes nesse 

nível educacional. Nota-se também, nas práticas dos professores, que o ensino de geometria 

(P7, P18, P51, P95) teve grande destaque em detrimento de estatística (P34) e de álgebra 

(P87). Nas pesquisas envolvendo alunos autistas e o ensino da matemática, a predominância 

ocorre com conteúdos envolvendo números e operações, fato que também ocorreu nesta 

pesquisa, porém associados com outras categorias de análise. A prevalência da associação 

com geometria nesta categoria ocorreu na maioria dos questionários e pode ter ocorrido pela 

sua correlação ser bem mais imediata do que com as outras áreas da matemática e/ou pelo fato 

da predominância de respostas do ensino fundamental, no qual se aborda muitos conceitos 

ligados a geometria. O docente P51, que destaca a exploração máxima das artes em suas aulas 

na Geometria, também relata a sua utilização em outro contexto.  
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Na turma do 9º ano, na parte de Funções Quadráticas, eu pedi para esse aluno que 

adorava desenhar, que desenhasse um Cone grande no quadro. Ele não entendeu, 

desenhou... depois, pedi para que ele cortasse o Cone com um plano, ele também 

não entendeu direito o que era um Plano, desenhei ao lado, e daí ele cortou. Na hora 

que ele viu a parábola no desenho dele (sim, ele era detalhista), ele ficou 

emocionado de verdade e me abraçou... os demais alunos não tinham compreendido 

e daí expliquei para todos. (P51EFF-q21) 

 

 

O professor P51 ensinou um novo conteúdo à turma partindo do interesse do aluno 

autista e utilizando suas habilidades em desenho no quadro. E, partindo disso, percebendo que 

o aluno autista compreendeu o conceito, mas a turma não, explicou o processo para todos os 

alunos. Tal prática corrobora com as ideias de Orrú (2016) e Nogueira e Orrú (2019) que 

frisam que o uso do eixo do interesse do aluno autista em sala de aula pode auxiliá-lo, e aos 

outros alunos, a desenvolver e reconhecer suas habilidades, com o respeito de suas limitações, 

facilitando a aprendizagem do conteúdo que está sendo abordado e de novos conteúdos.  

Muitas vezes, com tantos alunos em sala de aula, pode-se até perceber rapidamente o 

eixo de interesse, mas não vislumbrar relações imediatas com os conteúdos e como se pode 

aproveitar dele. Os docentes P75 e P118 discorrem sobre isso dentro do eixo de artes. 

 

(...) Experimentávamos materiais de pintura, outras texturas, já que a menina é 

muito ligada à expressão por desenhos e materiais plásticos. (...) Desenhos também 

sempre foram o forte dela. Traço rápido, leve e cheio de personalidade. Aos poucos, 

passamos a perceber que os desenhos "livres e espontâneos" expressavam muito do 

que ela tinha compreendido do que tratávamos, seja diretamente com ela, ou quando 

ela parecia completamente alheia ao que se tratava em turma. Nem sempre os 

registros por desenhos aconteciam no mesmo momento que o assunto estava sendo 

tratado. Às vezes, surgia um belo registro uma semana depois de o assunto/conteúdo 

ser desenvolvido. (P118EFI-q21) 

 

Havia uma estudante que demonstrava excepcional talento para o desenho. Nosso 

contato se dava muito mais por meio desta habilidade. Suas provas ou demais 

registros escritos eram produzidos com base em seus desenhos e a avaliação era 

desafiadora muito mais para mim. Eu adorava. Ela era uma artista. (P75EME-q21) 

 

 

Percebe-se que, em níveis de escolaridade diferentes e de maneiras distintas, tanto o 

docente P75 como P118 exploraram os eixos de interesse de seus alunos. No relato do 

respondente P118, é perceptível que a área na qual o eixo de interesse da aluna estava inserido 

já havia sido identificado, porém o trabalho com ela foi focado em outros eixos dessa mesma 

área, sem ser aquele que predominava mais, que era o desenho. Já P75, usou o eixo para se 

comunicar com a aluna e o utilizou como base para sua avaliação, investindo no seu interesse, 
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dando possibilidade à aluna de desenvolver essa habilidade, sem privá-la desse conteúdo 

(NOGUEIRA e ORRÚ, 2019).  

Outro eixo de interesse muito citado nas respostas pertence ao campo das exatas, o 

cálculo mental. Podemos defini-lo como um conjunto de procedimentos não mecanizados 

utilizados na realização de um cálculo, em que se pressupõe o conhecimento das operações, 

números e das relações que podem ser estabelecidas, no intuito de obter resultados exatos ou 

aproximados. (PARRA et al., 1996; THOMPSON, 1999; TEIXEIRA, RODRIGUES, 2015). 

O estímulo para a utilização do cálculo mental na sala de aula pode ser visto em um 

dos principais documentos relacionados a educação, os PCN (BRASIL, 1998). Nesse texto, é 

destacado que no ensino da matemática, é importante que o aluno saiba calcular utilizando 

estratégias pessoais e convencionais, incluindo o cálculo mental, e que tenha ampliado os seus 

procedimentos de cálculo, para que o aluno possa escolher a melhor forma de resolução em 

uma determinada situação (BRASIL, 1997).  

As aplicações dessas diretrizes na sala de aula podem ser vistas em alguns trechos dos 

respondentes da pesquisa no qual se percebe a grande predominância do uso dos cálculos 

mentais nas respostas relacionadas ao ensino fundamental, principalmente nos anos finais (6º 

ao 9º ano).Um dos fatores para o predomínio do Ensino Fundamental, além das diretrizes 

contidas nos PCN, é o fato da BNCC, documento mais recente relacionado a educação, 

destacar seu uso nas habilidades do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, nos problemas 

envolvendo operações básicas, e nos Anos Finais, nas operações relacionadas a frações, 

porcentagem, proporcionalidade (BRASIL, 2017).  

 

O estudante tinha mania de calcular a idade das pessoas, por exemplo, ele 

perguntava qual o ano em que a pessoa nasceu e conseguia realizar o cálculo 

mentalmente. Isso deixava eu e a professora de matemática muito feliz, mesmo 

com as lacunas que ele possuía conseguia fazer tal cálculo. Sim nós conseguimos 

por exemplo elaborar questões nas provas utilizando esse talento dele. (P50EFF-

q21) 

 

Tive dois alunos de uma mesma turma com grande aptidão para os cálculos e os 

mesmos se auto estimulavam, se desafiando e sanando suas curiosidades. Muitas 

vezes propunha desafios para eles, ficavam realizados e muito satisfeitos. (P67EFF-

q21) 

 

Fazia cálculo mental. Sempre que possível utilizava esse talento dele para resolver 

as questões em sala. (P86EFF - q21) 

 

(…) cálculo mental, explorava bastante esse conhecimento do estudante.  (P90EFF-

q21) 
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(…) um dos alunos fazia sempre cálculo mental, então eu priorizava isso durante a 

realização de algumas atividades, porém, mostrando a ele que há sempre mais de 

uma forma de representação. (P105EFF-q21) 

 

(…) ambos alunos que eu acompanhava na época eram muito bons em cálculos 

mentais. E eu tentava usar isso para explicar o desenvolvimento das 

questões/contas. (P113EFI-q21) 

 

Cálculo mental. Consegui sim, ele ficava feliz de fazer. (P36EME-q21) 

 

 

Todas as falas que foram destacadas neste eixo apontam o consentimento e estímulo 

dado ao aluno para realizar cálculos mentais dentro das aulas. A ação desses professores 

concede voz ao aluno na produção do seu conhecimento, aceitando o novo, analisando as 

possibilidades, se relacionando com seus colegas e acreditando em suas potencialidades no 

campo da matemática, contribuindo para o seu desenvolvimento social e cognitivo 

(EBERHARDTH, COUTINHO, 2011; OLIVEIRA, PAULO, 2016; NOGUEIRA e ORRÚ, 

2019). Talvez estes sejam indícios de que os professores respondentes estejam dando 

tratamento diferenciado aos seus alunos autistas em relação aos demais. Muitas vezes os 

professores exploravam essa aptidão nas questões dadas em sala, porém, as respostas de P50, 

P67 e P105 contêm trechos que chamam a atenção. P50 fala que o estudante tinha “mania de 

calcular a idade das pessoas” e que uma forma de o incentivar a continuar e relacionar esse 

interesse dentro dos conteúdos foi “elaborar questões nas provas”, promovendo um ambiente 

propício para o aprendizado do aluno, considerando seu interesse (BROCADO e 

SERRAZINA, 2008; ORRÚ, 2016). 

Já P67 relata que por conta deste interesse “propunha desafios” para que os alunos 

resolvessem e eles ficavam “realizados e muito satisfeitos”. Por outro lado, P105 concordava 

com os cálculos mentais feitos pelo aluno, porém mostrava a ele que “há sempre mais de uma 

forma de representação”. Tais relatos mostram que, mesmo com o eixo de interesse dentro do 

campo da Matemática, é muito importante que o professor instigue o aluno a desenvolver e 

trabalhar com o cálculo mental como uma estratégia para desenvolver também o cálculo 

escrito. É importante que o professor saiba que o estímulo a esse tipo de cálculo não exclui as 

outras abordagens, e sim auxilia os alunos na compreensão deste e das outras modalidades de 

cálculo (OLIVEIRA, 2015). 

O terceiro grande grupo de eixos, o de Tecnologia, será abordado na próxima 

categoria, a de recursos didáticos.  
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5.2.3. Categoria 3 – Recursos didáticos 

  

O contato com o aluno autista por parte do professor, buscando conhecer suas 

especificidades e interesses tornam o docente mais capacitado na escolha das melhores 

estratégias de ensino que beneficie o aluno nos seus processos de ensino e aprendizagem de 

matemática. Muitos professores, a partir do conhecimento prévio do aluno, tentam adaptar 

suas metodologias de ensino, modificando suas ações e/ou incorporando coisas novas, para 

que esse aluno também possa se desenvolver cognitivamente e socialmente.  

Uma das formas encontradas pelos professores para contribuir nos processos de ensino 

e aprendizagem dos seus alunos é uso de recursos didáticos em sala de aula. Os recursos 

didáticos são muitas vezes classificados, pelo senso comum, como objetos materiais que 

podem ser usados dentro de aula, como materiais manipuláveis, réguas e compassos (ADLER, 

2000). Entretanto, dentro da educação matemática, o conceito de recursos vai além dos 

objetos materiais.  

Em sua pesquisa, Adler (2000) defende que os recursos devem ser encarados em uma 

perspectiva bem mais ampla e classificados dependendo do contexto em que se inserem. 

Considerando em seu entendimento os recursos como objetos (substantivo) ou como ações 

(verbos), ela categoriza os recursos em três tipos - humano; material; social e cultural - no 

qual os recursos materiais são subdivididos em quatro subcategorias (Quadro 9). Ressaltamos 

que não corroboramos plenamente com essa categorização por conta de considerarmos os 

objetos matemáticos não como recurso material, mas sim abstrato.  

 

Quadro 9: Categorização de recursos no ensino de Matemática 

 
Fonte: Traduzido e adaptado de Adler (2000). 

 



124 

 

 

Diversos documentos relacionados ao ensino de matemática recomendam o uso de 

recursos didáticos em sala de aula. Eles apontam que mesmo não existindo um único caminho 

para o ensino de qualquer disciplina, a utilização de recursos didáticos tem um papel 

importante nos processos de ensino e aprendizagem de matemática por parte dos alunos 

(BRASIL, 1998; BRASIL, 2017). Considerando estes apontamentos, autores defendem que o 

uso na matemática amplia o entendimento do aluno do significado do aprendizado da 

matemática, tornando as aulas mais atrativas e dinâmicas e dando a possibilidade de que o 

aluno tenha mais autonomia na construção do seu conhecimento (RÊGO e RÊGO, 2012, 

CARVALHO, 2019).   

Para um bom aproveitamento dos recursos dentro de sala de aula, Rômulo Rêgo e 

Rogéria Rêgo (2012) enfatizam que o professor deve tomar alguns cuidados na sua utilização. 

Tais cuidados envolvem a exploração dos alunos com o material, dando tempo e liberdade 

para o contato; o incentivo na comunicação entre os alunos e com o professor; a mediação do 

professor no uso do material; a escolha criteriosa do material e o planejamento com 

antecedência do seu uso, buscando adequar às necessidades dos alunos; e a estimulação da 

participação no uso e na confecção de materiais pelos alunos e outros professores. 

Contemplando essas visões na análise dos respondentes da pesquisa, 54 dos 120 

professores não declararam o uso de recursos didáticos em sala de aula. Dentre eles, 

apareceram diversas justificativas para a não utilização no ensino de matemática, envolvendo 

a falta de recursos e a falta de apoio por parte da instituição escolar.  

 

Em geral, o Estado de São Paulo não fornece material para alunos de inclusão, os 

conteúdos são os mesmos para os demais alunos, sem exceção (…). (P5EFF-q18) 

 

(...) Eu não tinha abertura para levar materiais diferentes para saber se esses 

ajudariam. (P17EME-q20) 

 

(...) Na ausência de materiais, busquei por características que acriança possuía e 

quais as intervenções existentes. (P23EFI-q15) 

 

(…) na maior parte do tempo não conseguia incluí-lo na aula, pois não tinha 
nenhum recurso ou ajuda disponível. (P42EFF-q15) 

 

 

Como se pode observar, nas falas dos docentes é comum o uso das expressões “não 

fornece”, “ausência”, “nenhum”, “disponível” enfatizando a escassez de recursos didáticos 

para serem trabalhados em sala de aula, corroborando com diversas pesquisas na educação 

matemática que abordam essa temática (ADLER, 2000; NACARATO, 2005; SOUZA, 2010, 
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CARVALHO, 2019). Esta escassez pode estar atribuída a diversos motivos, sendo a falta de 

fornecimento o mais destacado nas respostas. O docente P5 destaca que o estado onde ela 

trabalha não fornece materiais para os “alunos de inclusão”, entretanto, talvez pudessem 

existir alguns materiais na escola, ainda que não para os “alunos de inclusão” e que pudessem 

ser usados com todos os alunos. Já P23 e P42 relatam que não tinham recursos, 

provavelmente se referindo à escola onde trabalhavam. 

Por outro lado, P7 relata que não trabalhava com esses materiais porque “não tinha 

abertura”. Na resposta não é destacado o motivo dessa abertura, podendo ser impedimento por 

parte da escola. Outros motivos que podem estar ocultos nesta resposta podem ser a crença de 

que o conteúdo não poderia ser trabalhado com algum tipo de material ou a insegurança de 

usar o material com um aluno autista. Nesse sentido, Nogueira, Pavanello e Oliveira (2014) 

destacam que a falta de conhecimento do conteúdo por parte do professor dificulta a 

diversificação de metodologias no ensino. Esse déficit pode estar ligado aos cursos de 

formação desses professores que não são devidamente preparados para trabalhar com alunos 

com deficiência se sentindo inseguros para tentar algum tipo de abordagem que possa 

contribuir nos processos de ensino e aprendizagem desse aluno (NACARATO, 2005; 

HEALY; SANTOS, 2014). 

Por outro lado, a maioria dos professores descreveram os recursos didáticos que 

utilizam nas suas aulas de matemática. De acordo com a categorização feita por Adler (2000), 

a predominância dos recursos apresentados nas respostas foi dos recursos materiais. Dentre 

eles, considerando as subcategorias desse tipo de recurso, foram citados exemplos dentro de 

Tecnologias, como os computadores; Materiais Matemáticos Escolares, como os materiais 

concretos e jogos; e os Objetos do dia a dia, tais como calculadoras e réguas.  

 

Eu tento várias formas de interação com o conteúdo, por exemplo, uso de 

celular, construções com régua, oficinas etc. (P4EFF-q17). 

 

Utilizei atividades investigativas, jogos e materiais concretos (balança de dois 

pratos, material dourado, por exemplo) (P40EFF-q17). 

 

sim a inclusão da tecnologia digital - materiais didáticos, jogos, phet de simulação 

das disciplinas etc. (P66ESU-q18) 

 

Por meio de material concreto, softwares educativos, computadores, quando 

disponível. já que eles gostavam deste recurso e eu acredito ser efetivo. (P108EFI-

q17) 

 



126 

 

A partir da análise de todos os recursos didáticos descritos nas respostas, os recursos 

materiais que foram citados podem ser subdivididos em três grupos: materiais concretos, 

jogos e tecnologias (Quadro 10). A prevalência desses grupos também foi vista nas pesquisas 

brasileiras e portuguesas que envolvem o ensino de matemática para alunos autistas, variando 

a predominância dependendo do segmento de ensino. Os materiais concretos foram mais 

utilizados em pesquisas envolvendo alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - 

Anos Finais, assim como o uso de jogos e as tecnologias com alunos do Ensino Fundamental 

– Anos Iniciais. No ensino médio, como só foram encontradas duas pesquisas, não houve 

predominância de algum grupo, sendo utilizados tanto recursos tecnológicos como materiais 

concretos.  

 

Quadro 10 - Recursos didáticos citados pelos professores 

Recursos Quantitativo 

Material Concreto/Manipulável 36 

Jogos 23 

Tecnologias Digitais 9 

Fonte: os autores. 

 

 

Utilizamos essa subdivisão no decorrer nas análises com o objetivo de analisar mais 

profundamente cada tipo de recurso e como é utilizado em sala de aula com os alunos autistas. 

Cabe ainda ressaltar que os professores que participaram da pesquisa podem ter utilizado 

outros tipos de recurso, porém não citaram por esquecimento, ou por não julgar necessário, ou 

ainda por não reconhecerem outros materiais como recursos didáticos na sua formação e na 

prática escolar (CARVALHO, 2019). 

 

 

5.2.3.1. Materiais concretos/ manipuláveis 

 

Dentre os recursos citados pelos professores em suas respostas, os materiais concretos 

e/ou manipuláveis foram os que apareceram com mais frequência nas suas práticas em sala de 

aula. No campo da educação, Nacarato (2005) e Carvalho (2019) apontam que não existe uma 

diferenciação entre os termos “concretos” e “manipuláveis”, e por conta disso consideram que 
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podem ser nomenclaturas diferentes para uma mesma coisa. Em relação ao termo material 

concreto, Szendrei (1996) destaca que são ferramentas da vida real usadas em sala de aula e 

ferramentas construídas para fins escolares. Já em relação aos materiais manipuláveis, 

Nacarato (2005) realça ser objetos reais do dia-a-dia ou que representam uma ideia, em que o 

aluno pode manusear e movimentar. Nesta pesquisa, consideraremos que os termos concretos 

e manipuláveis se referem ao mesmo tipo de material, levando em conta os autores 

apresentados e as respostas dos professores que não demonstram distinção entre os termos. 

No ensino de matemática, autores como Moyer (2001) defendem que esse recurso 

representa concretamente as ideias matemáticas abstratas, o que pode auxiliar nos processos 

de ensino e aprendizagem dos alunos. Materiais como Geoplano, material dourado, réguas de 

Cuisenaire, sólidos geométricos, quebra-cabeças entre outros foram citados pelos 

participantes da pesquisa como se pode observar nos seguintes recortes. 

 

Sim, ele gostava muito de montar objetos manipulando materiais. Explorei muitas 

vezes esse interesse com a turma toda, utilizei as barras de Cuisenaire, lego 

sucata, ... para ensinar os conteúdos de matemática. Foi um momento de muitas 

aprendizagens para mim. (P65EFF-q21) 

 

As atividades foram desenvolvidas de acordo com alguns interesses dos alunos, 

como a utilização de carrinhos de brinquedos ou peças de lego. (P107EFF-q18) 

 

Sempre através de materiais concretos e manipulativos, muitos dos quais eu 

mesma confeccionava com a utilização de materiais reutilizáveis (P110EIN-q17). 

 
Meu aluno gostava muito de quebra-cabeça, jogos e sequências (alfabeto, 

numérica) e todos os brinquedos que exploravam isso. Assim muitos desses 

brinquedos foram adaptados para ele aprender: par/ímpar, tabuada, diferente/igual... 

(P111EFI-q21) 

 

Através dos recortes percebe-se que a motivação da maioria dos respondentes para o 

uso de materiais concretos surgiu do interesse do aluno pelos materiais dentro de sala de aula. 

O uso de materiais como as barras Cuisenaire (P65), peças de lego (P65, P107), quebra-

cabeças e brinquedos (P107, P111), por parte dos professores faz com que o aluno se sinta 

mais estimulado em aprender, por conta do contato com materiais que já são familiares 

(SILVA, GAIATO E REVELES, 2012; ORRÚ, 2016; ORRÚ E NOGUEIRA, 2019), 

contribuindo não só para o seu aprendizado, mas também na interação com professores e 

colegas (MENDES, 2009).No entanto, é importante tomar o cuidado de não dar um 

protagonismo apenas aos recursos que divertem ou distraem: o objetivo principal ainda é o 

ensino de matemática, e nesse sentido, os recursos podem ser parceiros excelentes, desde que 
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exista uma intencionalidade e um trabalho orientado de manipulação e exploração que 

favoreça a consecução desses objetivos. 

Além de considerar o interesse do aluno na utilização desses meios, o apelo visual e 

concreto desses materiais pode contribuir para seu aprendizado. Grandin (1995) destaca o 

grande foco dos autistas nos detalhes e que o trabalho de uma forma mais concreta auxilia o 

aluno autista por conta de responderem mais satisfatoriamente a estímulos visuais do que aos 

auditivos e conceitos abstratos que não são representados visualmente. Um dos meios citados 

para a utilização desses materiais é a construção/adaptação pelo professor utilizando materiais 

recicláveis (P65, P110, P111), suprindo uma possível falta de acesso e/ou fornecimento 

desses materiais por órgãos competentes. Souza (2010) e Santos (2015) destacam que, mesmo 

nessa precariedade, o professor, preocupado com o desenvolvimento do aluno, utiliza de 

recursos recicláveis e já existentes para não privar o aluno das melhores condições nos seus 

processos de ensino e aprendizagem. 

Em relação aos conteúdos matemáticos, alguns professores destacam como utilizaram 

esses materiais em conteúdos ligados a dois dos cinco campos da matemática citados pela 

BNCC (2017) – Aritmética e Geometria. 

 

Toda a parte de geometria foi explorada de maneira manipulativa. Em uma 

ocasião de feira integrada o aluno foi um dos monitores em uma oficina de stop 

motion, ensinando a fazer os personagens e cenários com a massinha. (P18EFF-

q21) 

 

Com material concreto: formas geométricas, sólidos geométricos (relacionados 

aos objetos da sala de aula e da escola) material dourado, números concretos 

(para a correlação número quantidade), quadro de valor posicional, entre outros 

recursos. (P30EIN-q17) 

 
Essas respostas são baseadas no meu contato com um aluno autista que tem um 

"grau" muito alto, pois o aluno não fala, não come e têm com frequência muitas 

crises, o aluno raramente fica em sala, mas observamos que ele reconhece pelo 

menos os números até 10, pois uma vez utilizando números de madeira, pedimos 

para o mesmo ir pegando o número 2 o número 4 e ele pegou corretamente. 

(P37EFI-*13) 

 

Durante as atividades desenvolvidas utilizei uma balança para medir a massa dos 

objetos, questionando os alunos sobre os números que eram apresentados na balança 

e as percepções sensoriais que eles 

tinham quando seguravam os objetos, então... Se o objeto 1 dava a sensação de ser 

"mais pesado" que o objeto 2... O número na balança deverá ser maior ou menor? 
No geral, a grande maioria dos alunos já estava familiarizada com os números. 

Outra atividade envolveu o equilíbrio de corpos em uma gangorra... Novamente 

busquei relacionar os números, a medida de massa e os efeitos observados pela visão 

(gangorra se movendo ou parada). (P107EFF-q17) 

                                                             
13 Comentário realizado no campo de “observações” do questionário. 
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O campo mais citado no uso de materiais concretos foi o de Aritmética. Nele, os 

conteúdos mais citados pelos respondentes, como destacado pelos docentes P30, P37 e P107, 

envolvem o conceito de número, que também foi predominante nas pesquisas envolvendo o 

ensino de matemática para alunos autistas. A predominância desse campo em ambos os casos 

se dá por conta da importância desse conteúdo no desenvolvimento matemático do aluno pelo 

fato de estar presente em praticamente em todas as etapas de ensino e atrelada também ao 

desenvolvimento dos outros campos matemáticos (ZATTI, AGRANIONIH e ENRICONE, 

2010).  

Nas falas dos professores, percebe-se que o uso de materiais concretos, como o 

material dourado, números de madeira, balanças e gangorras, teve a intenção de facilitar o 

professor a diagnosticar o aprendizado desse conceito. Ademais, os professores exploram um 

dos aspectos que costumam ser recorrentes nos autistas, que é a facilidade maior com 

atividades mais concretas do que abstratas, utilizando os materiais manipuláveis para tornar o 

conceito de número menos abstrato possível (GRANDIN, 1995; ORRÚ, 2016). 

No ensino de conceitos geométricos (P18, P30) é notório que o uso de materiais 

concretos também se faz presente, de maneira concreta com a utilização de formas e sólidos 

geométricos (P30) e de maneira manipulativa com o uso de massinha e esculturas (P18). É 

importante o contato dos alunos com esses materiais para que os processos de ensino e 

aprendizagem de geometria também colaborem não só no seu desenvolvimento cognitivo, 

auxiliando tanto na geometria como nos outros campos da matemática, mas também na sua 

compreensão de mundo (ABRANTES, SERRAZINA e OLIVEIRA, 1999; LORENZATO, 

2006; CARVALHO, 2017). 

Tanto no ensino de aritmética, como no de geometria, um fator que chama atenção é 

como esses materiais concretos foram utilizados em sala de aula. A maioria dos respondentes 

só destaca o que foi utilizado, mas não como foi utilizado: o que exatamente foi feito? Há 

objetivos? Quais eram? Foram alcançados? As respostas não apresentam essas informações, 

de maneira geral. Porém, nos recortes das falas de P18 e P107, constata-se que a forma de 

aplicação das atividades em sala de aula não foi exclusiva para o aluno autista, mas sim para 

todos os alunos. Mesmo assim, os professores levaram em consideração o aspecto visual e 

concreto dos autistas como facilitador de aprendizado e o exploraram com toda a turma, 

contribuindo no desenvolvimento cognitivo e social, pelo fato da interação do aluno com os 

colegas durante seus processos de ensino e aprendizagem (UCHÔA, 2015; BARBERINI, 

2016; ORRÚ, 2016).  
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5.2.3.2. Jogos 

 

O segundo tipo de recurso material mais citado pelos professores nas suas respostas 

foi o jogo. No ensino da matemática ele pode ser considerado como uma atividade lúdica, 

educativa, planejada com objetivos claros com a intenção de produzir a interação dos alunos 

com os conceitos matemáticos, oportunizando uma melhor construção do conhecimento nos 

seus processos de ensino e aprendizagem (AGRANIONIH e SMANIOTTO, 2002).   

Além disso, a utilização do jogo no ensino da matemática é recomendada pelo PCN 

(Brasil, 1998) e pela BNCC (Brasil, 2017) pelo fato da sua atratividade para o aluno e na sua 

contribuição no desenvolvimento de aspectos necessários para a aprendizagem de matemática, 

como “a busca de soluções, o desenvolvimento da crítica, da intuição, da criação de 

estratégias e da possibilidade de alterá-las quando o resultado não é satisfatório.” (BRASIL, 

1998, p.48). Tais contribuições na sala de aula são descritas nas respostas dos professores que 

declararam o uso de jogos como metodologia de ensino. 

 

(…) Por coincidência, eles têm um grande interesse em jogos. Em atividades com 

jogos, eles sempre interagiam bem (P8EME-q21). 

 

Os jogos faziam bastante sucesso. Mesmo que algumas vezes o aluno não estivesse 

disposto a jogar, ele parecia bem mais atento. (P52EFF-q21) 
 

(…) Ele amava jogos, trouxe jogos e vinculei a matemática; (P49EFF-q21). 

 

Procuro preparar material (jogo) para ele especificamente e relacionado ao futebol 

que ele adora. (P58EFF-q17) 

 

Às maiores dificuldades do aluno era prender sua atenção e a sua comunicação 

limitada. Quanto ao conteúdo matemático, enquanto houvesse jogos, tudo fluía bem 

(P81EFF-q20). 

 

(…) adaptava conteúdos de outras disciplinas de formas lúdicas com jogos de 

memória, (…) (P84EFF-q18). 
 

(…) Percebi que possui muita dificuldade em matemática, não sabendo o básico 

(nem tabuada ele sabe). Tentei aplicar um jogo em grupo, e precisei ficar o tempo 

todo ao lado dele, relembrando as regras, pois senão, ele ficava agitado e bagunçava 

todo o jogo. (P94EFF-q20) 

 

Meu aluno gostava muito de quebra-cabeça, jogos e sequências (alfabeto, numérica) 

e todos os brinquedos que exploravam isso. (P111EFI-q21) 

 

 

De modo geral, os professores que relatam ter utilizado o jogo no ensino da 

matemática justificaram seu uso pelo fato do interesse do aluno quando o conteúdo era 

associado a este recurso (P8, P52, P81, P111), além de associar com outros assuntos que 
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despertassem a curiosidade do aluno (P58, P84). O aproveitamento desse recurso em sala de 

aula ajuda ao professor na construção de um ambiente mais favorável aos processos de ensino 

e aprendizagem dos alunos, permitindo que ele possa buscar, a partir do seu interesse, o 

conhecimento intrínseco do jogo (NUNES e ALMEIDA, 2016; CARVALHO, 2019).  

Na utilização desse recurso, os professores relatam que levavam e/ou construíam jogos 

para levar aos seus alunos (P49, P58, P84, P94, P111), sendo que a maioria obteve êxito na 

sua utilização, mesmo que demandasse uma atenção maior na aplicação do jogo (P111). O 

empenho dos professores em levar e/ou confeccionar jogos para os alunos mostram que a falta 

de incentivo e investimento no uso de recursos por parte da escola ou da rede em que trabalha 

não pode ser visto como um impedimento no uso em sala de aula, pois um simples material 

pode ser uma ferramenta para o ensino de qualidade ao aluno (SOUZA, 2010; CARVALHO, 

2019). 

A aplicação do jogo em sala de aula, pelas respostas dos professores, foi realizada de 

duas formas: individualmente com o aluno autista (P58, P111) ou para a turma toda (P8, P94), 

simultaneamente, incluindo o aluno autista. Uma importante característica do jogo, além de 

desenvolver a parte cognitiva do aluno, é a possibilidade do aprendizado e da interação com 

os colegas e com o professor, contribuindo para seu desenvolvimento psicológico e social 

(MACEDO, 1997; PEREIRA, 2018). Por conta disso, e de todas as especificidades em torno 

do espectro, é interessante que o professor, a partir da utilização desse recurso, possa 

favorecer essa troca de experiências entre os alunos, não somente focando em atividades 

diferenciadas para esse aluno, analisando o que o aluno pode realizar individualmente ou com 

seus colegas de classe, sem privá-lo dessa interação. (UCHÔA, 2015; BARBERINI, 2016; 

ORRÚ, 2016).  

Outro fator que chama a atenção é o segmento escolar dos alunos citados nas 

respostas. A maioria desses professores relatou o interesse por jogos de alunos que estão no 

Ensino Fundamental, nos anos iniciais e finais. Um dos motivos dessa prevalência é o fato de 

que nessa faixa etária o jogo é fortemente recomendado pelo PCN (Brasil, 1998) e pela 

BNCC (Brasil, 2017), por cumprir um papel fundamental para a compreensão e utilização de 

conceitos matemáticos abordados nesse segmento escolar.  

Cabe ainda ressaltar que, dentro dos diversos tipos existentes de jogos, os que são 

ambientados em meios digitais vêm chamando bastante atenção, tanto por parte dos 

professores e dos alunos. Esse tipo de jogo será contemplado na próxima seção por estar 

dentro da subcategoria que envolve o uso de tecnologias.  
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5.2.3.3. Tecnologias digitais 

 

A terceira subcategoria que surgiu nas respostas dos professores envolve o uso de 

tecnologias digitais. A utilização desse tipo de recurso também foi destacada pelos 

respondentes como um eixo de interesse dos alunos autistas que costumavam gostar de 

atividades que utilizavam algum recurso tecnológico, o que contribuía para seu 

desenvolvimento cognitivo e social.  

O desenvolvimento das tecnologias e o contato frequente dos alunos com o mundo 

virtual faz com que os recursos tecnológicos possam ser favoráveis ao ensino de matemática 

(BORBA, 2014; BAIRRAL, 2015). O emprego desse tipo de recurso é recomendado por 

documentos educacionais que destacam que as tecnologias enriquecem o ambiente 

educacional tanto nos processos de ensino e aprendizagem dos alunos, como na metodologia 

dos professores (BRASIL, 1998). As contribuições da utilização desse recurso são vistas nos 

trechos abaixo. 

 

 

(…) tinha um aluno que era autista e gostava de tecnologias, sempre que possível 
utilizava elas para ensinar. (P40EFF-q17) 

 

A fim de flexibilizar o conteúdo, precisava abordar o conteúdo através de 

ferramentas tecnológicas que chamavam atenção dos alunos (P55EFF-q17) 

 

Uso de tecnologias digitais para ensinar matemática com o uso do celular 

(P66ESU-q15) 

Desenho e criação de jogos em celular. (…) a estudante que criava jogo fizemos um 

planejamento de apresentação para a sala de aula por ela com o suporte da 

professora e segunda professora (P95EFF-q21). 

 

O hiperfoco do aluno é em jogos computacionais e, em especial, Pokémon. Sobre 
os jogos, ele geralmente interrompe as aulas para perguntar se eu conheço um 

determinado jogo específico. Eu deixo que ele faça a pergunta, respondo se conheço 

ou não e, depois, continuo a aula. Quando eu conheço o jogo, ele pergunta outras 

coisas, mas eu combino de responder no recreio e assim fazemos. Sobre o Pokémon, 

às vezes ele tenta estabelecer relações com o conteúdo matemático, mas nem sempre 

isso fica claro. Mesmo assim, eu deixo que ele fale e dou atenção. Quando o assunto 

tem relação, como o formato esférico da pokebola, eu tento explorar junto com toda 

turma. (P117EME-q15) 

 

 

Nota-se, a partir das respostas dos professores, que o principal motivo para a sua 

utilização em sala de aula é o interesse demonstrado por esses alunos por algum tipo de 

recurso tecnológico. A variedade das ferramentas existentes hoje e a proximidade dos alunos 

e dos professores com essa tecnologia, torna cada vez mais possível a sua utilização em sala 
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de aula (GRAVINA, 2012). Dentro da gama de tecnologias, foram citados o celular (P66, 

P95) e os jogos computacionais (P95, P117).  

Em relação à utilização em sala de aula, observa-se que o recurso foi utilizado de 

diversas formas. A primeira maneira vista nas respostas foi diretamente no ensino do 

conteúdo de matemática com ferramentas tecnológicas diversas (P40, P55). Nesse contexto, o 

uso de algum tipo de recurso tecnológico pode facilitar tanto o professor quanto o aluno, pelo 

fato de oferecer meios de representação de objetos na forma concreto-abstratos, favorecendo a 

manipulação por parte do aluno autista, beneficiando seus processos de ensino e 

aprendizagem por possibilitar uma forma mais concreta dos conceitos matemáticos 

explorados (GRANDIN, 1995; GRAVINA, 2012). 

A segunda forma foi o uso específico de um recurso tecnológico, o celular (P66). 

Atualmente, os celulares possuem uma característica que não é comum a todos os recursos 

tecnológicos, o touch, ou seja, o contato direto do dedo do aluno com a tela do celular. A 

partir desse contato tátil, o aluno pode desenvolver mecanismos que possibilitem novos 

processos cognitivos, facilitando seus processos de ensino e aprendizagem de matemática e 

dando também novas possibilidades de ação ao professor (SANTAELLA, 2010; NICOLELIS, 

2011; NUNES, 2014; SILVA, 2016) 

O último modo de exploração das tecnologias foi o uso dos jogos tecnológicos 

associados à matemática (P95, P117). O docente P95 aproveitou o interesse da aluna pelos 

jogos computacionais e elaborou uma apresentação da aluna para os colegas de classe. Já 

P117 avalia intervenções do aluno sobre jogos tecnológicos para associar com o conteúdo, 

como o formato esférico da pokebola, item contido em um jogo tecnológico relacionado ao 

anime Pokémon.  

A utilização de jogos tecnológicos em sala de aula pode ser de grande valia para o 

professor e para o aluno por fazer parte da vida de boa parte dos alunos, que demonstram 

facilidade no manuseio desse tipo de recurso. Além disso, o seu uso é prazeroso e motivador, 

podendo produzir mais empenho dos alunos, melhorando seu aspecto cognitivo (BOYLE, 

1997; RODRIGUES, 2003). 

Outro fator que também chama bastante atenção nas respostas é o fato da tecnologia 

ser usada com todos os alunos dentro de sala de aula, não somente com o aluno autista. Lopes 

(2010) e Costa e Jorge (2011) destacam que a integração das tecnologias na educação 

contribui para a criatividade, a autonomia, a comunicação e a interação do aluno com os 

professores e colegas em sala de aula. Ou seja, seu crescimento individual pode ser 
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potencializado não só devida a tecnologia em si, mas também pelas interações que esse 

recurso proporciona ao aluno, vencendo possíveis barreiras que o aluno tenha em relação à 

interação e à comunicação (SANTAROSA, 2014; SANTAROSA e CONFORTO, 2015). No 

entanto, não se pode deixar de mencionar o cuidado para que exista outras possibilidades de 

ações e recursos que transcendam o uso das tecnologias digitais. Não raramente, situações de 

jogos ou atividades em meio digital se tornam solitárias, evitando o desejado contato entre os 

estudantes na sala de aula em situações de aprendizagem. 

Cabe ainda ressaltar que nessa subcategoria foi onde ocorreu a maior diversidade de 

segmentos escolares, diferentemente das outras que eram concentradas no Ensino 

Fundamental. Este fato pode estar associado a ocupação da tecnologia na vida das pessoas, 

que a cada dia estão mais conectadas com esse recurso, em todas as faixas de idade (ALVES, 

2014).  

Nos processos de ensino e aprendizagem de alunos autistas, além da interação do 

aluno, dos seus interesses e dos materiais que são utilizados em sala de aula, cabe ainda 

analisar como se ocorre em sala de aula, se algo é especificamente adaptado para o aluno 

autista; e se a resposta for afirmativa, em que esfera ocorre essa adaptação. Esta temática é 

tratada na próxima categoria.  

 

 

5.2.4. Categoria 4 – Adaptações 

 

A consideração das especificidades do aluno autista por parte do professor pode levar 

a ações que possam construir um ambiente ainda mais propício para o desenvolvimento do 

aluno. Dentre elas, as adaptações são recorrentes e podem ser realizadas no âmbito 

pedagógico, no currículo, e em nível individual. No âmbito pedagógico, o foco é na 

organização, envolvendo toda a equipe da escola; no currículo; as mudanças se referem aos 

procedimentos realizados em sala de aula; e em nível individual, os procedimentos são 

direcionados somente aos alunos com algum tipo de necessidade especial (BRASIL, 1998; 

CASTRO, 2007).  

No contexto da inclusão dos alunos autistas em salas de aulas regulares, uma das 

principais adaptações realizadas pelo professor é a adaptação curricular, que engloba 

respostas educativas que buscam o favorecimento a todos os alunos com a flexibilização do 

currículo escolar (BRASIL, 1998; ZANATA, 2005). Segundo Galve (2002), essas adaptações 

curriculares podem ocorrer nos elementos de ensino, levando em consideração elementos 
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pessoais, materiais e organização nos elementos curriculares básicos, referentes aos objetivos, 

conteúdos, metodologia, atividades e avaliações.   

Analisando as adaptações emergidas nos dados da pesquisa, observa-se que 93% (112 

de 120) dos participantes declararam algum tipo de adaptação curricular realizada dentro de 

sala de aula. O tipo de adaptação predominante nas respostas estava relacionado aos 

elementos curriculares básicos, nos quais os mais adaptados pelos professores foram as 

avaliações (82,5%), seguidos dos conteúdos (77,5%) e das atividades (12,5%). 

Estes elementos emergidos nas respostas foram analisados separadamente, com a 

finalidade de contemplar todas as nuances relatadas pelos professores em cada tipo de 

adaptação. Vale ressaltar, que, outras adaptações podem ter sido realizadas, porém não foram 

citadas pelos docentes.  

 

 

5.2.4.1. Avaliações 

 

Existe uma grande variedade de procedimentos que são descritos na literatura como 

forma de avaliação de alunos em sala de aula. Instrumentos como provas e testes pertencem a 

uma dimensão mais técnica, sendo considerados métodos de avaliação tradicional. Outros 

meios como portfólios e registros de observação podem ser considerados como métodos de 

avaliação reguladora ou formativa, considerando o aspecto de evolução do aluno 

(SOBRINHO, 2002; SUASSUNA, 2007; FERREIRA, 2015).  

Nos relatos dos docentes, 78% relataram algum tipo de adaptação na avaliação dos 

alunos autistas. No contexto da pesquisa, os principais instrumentos citados nas respostas dos 

professores envolviam métodos de avaliação tradicional em detrimento dos métodos de 

avaliação reguladora ou formativa. Considerando os instrumentos tradicionais de avaliação, as 

adaptações eram realizadas em duas vertentes: na estrutura e na forma de aplicação. Na 

estrutura os professores focavam no tipo de organização da prova e na aplicação os ambientes 

e recursos que poderiam ser dados e/ou ampliados durante a realização da avaliação (Quadro 

11). 

 

Quadro 11: Adaptações realizadas pelos professores nas avaliações 

 Tipo de adaptação Quantitativo 

Estrutura 

Escrita 39 

Oral 24 

Diferente 12 
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Enunciados curtos 7 

Imagens 4 

Menor 4 

Aplicação 

Junto com a turma 52 

Sala separada 42 

Mediação 42 

Leitor 18 

Uso de recursos didáticos 9 

Mais tempo 7 

Fonte: os autores. 

  

 

Observa-se que considerando as duas vertentes envolvendo a avaliação, existem mais 

adaptações na aplicação da prova do que na sua estrutura. Além disso, ocorre um equilíbrio 

maior entre as adaptações na parte estrutural do que na parte da aplicação.  

 

 

A prova adaptada possui um enunciado mais direto, as de geometria apresentam o 

desenho, por exemplo. (P8EFF-q19) 

 

Ao percebermos que algum aluno não compreendia o conteúdo ou o nível das 
questões, realizávamos uma avaliação menor, com menos itens ou, em casos de 

alunos com autismo severo, a avaliação era preparada pela mediadora. Em geral, 

escrita. Alguns com mediadores. (P10EME-q19) 

 

Isolado, por escrito e com cobrança diferente (enunciados breves e alguns lembretes 

nos enunciados (P11EFF-q19) 
Normalmente era oral, esse aluno específico tinha dificuldade de sentar, ficar quieto 

e não tinha auxiliar. (P15EFF-q19) 

 
As provas eram adaptadas, com o mesmo conteúdo que os colegas, mas de uma 

forma mais simples, utilizando imagens. (P50EFF-q17)  

 

As avaliações sempre foram adaptadas para cada aluno com laudo. Há uma 

profissional no colégio capacitada para avaliar cada limitação e, a partir dessa 

avaliação, as provas eram adaptadas. Uns faziam com auxílio de leitura, outros com 

textos menores, outros com apenas perguntas diretas e por aí vai... (P51EFF-q19)  

 

Como eles tinham dificuldade de comunicação escrita (mais que a oral), eles faziam 
as avaliações em horário extra sala de aula, mas com nível de dificuldade 

equivalente à da turma. Tinham um tempo para pensar nas questões e depois me 

explicavam como resolveram cada uma das questões propostas e por quê. Isso se 

deu ao fato de eu observar que, embora os alunos respondessem às questões, muitas 

vezes de forma correta, eu não tinha subsídios escritos que me fizessem 

compreender sua forma de raciocínio. (P87EME-q18) 

 

Recebe uma prova escrita, apenas com os enunciados adaptados com frases menores 

e perguntas intermediárias que ajudam o aluno a construir o raciocínio. Em seguida, 

nos atendimentos, tomamos as questões incorretas da prova e fazemos perguntas 

equivalentes (mesmo contexto, outros números) e avaliamos o aluno oralmente. 
(P117EME-q19) 

 

Provas curtas, com perguntas diretas, sem múltipla escolha, com imagens que 

pudessem ajudá-lo a entender a questão, fontes tipo open dislexic ou arial, letras 

grandes. (P120EFF-q19) 
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No geral, percebe-se que as adaptações estruturais realizadas pelos professores 

consideravam as especificidades do aluno autista e, por conta da grande variedade dentro do 

espectro, existem semelhanças e diferenças na estrutura da avaliação. Parte dos docentes, 

como P8, P11, P51, P117 e P120 optavam pelas provas escritas, porém diferenciadas para os 

autistas, pois notaram a necessidade da adaptação nos enunciados para que os alunos 

pudessem interpretar com mais clareza o que era pedido nas questões. Fonteles (2012) e 

Takinaga (2015) destacam que nem todo tipo de avaliação são aplicáveis para alunos autistas 

e que a utilização de enunciados mais curtos reduz a possibilidade de interpretações 

diferentes, levando em consideração possíveis comprometimentos com a linguagem, 

possibilitando o êxito na sua execução. 

Por outro lado, docentes como P15, P87 e P117 perceberam que a avaliação escrita 

não ia ser suficiente, optando então por provas orais, para que a avaliação desses alunos fosse 

possível, sem a intenção de facilitar o instrumento. Teixeira e Nunes (2014) relatam que esse 

tipo de avaliação é uma forma de tornar o aluno mais participativo desse processo, tornando o 

instrumento mais inclusivo. Outro meio utilizado pelos docentes P8, P50 e P120 foi a inserção 

de imagens nas questões pelo fato da facilidade de compreensão dos enunciados associados 

com imagens. Como muitos autistas são identificados como pensadores visuais, essas 

adaptações podem tornar o instrumento de avaliação mais confortável para estudantes 

(GRANDIN, 1995; TAKINAGA, 2015; ORRÚ, 2016). 

Em relação à aplicação dessas avaliações, nota-se que existe ainda mais diferenças em 

como o instrumento foi adaptado para os alunos autistas. Os fatores que mais apareceram nas 

respostas dos docentes estão relacionados ao local em que os alunos realizariam as avaliações 

e quais tipos de apoios extras eles poderiam necessitar.  

 

 

Em sala separada da turma, mas com outros alunos que precisavam de apoio para 

realização de avaliação. As mediadoras da escola e alguns professores auxiliavam na 
aplicação, lendo junto e explicando contextos quando necessário. (P17EFF-q19) 

 

A escola orientava que o aluno ficasse em sala junto com os demais. Entretanto ele 

gritava muito durante a prova e ficava extremamente inquieto. Então retiravam o 

aluno da sala e deixavam fazendo a prova na sala dos professores, sem muito apoio 

(P42EFF-q18) 

 

O meu aluno da Rede Municipal fazia a prova dentro da sala com todos os alunos e 

o meu aluno da Rede Particular começou o ano fazendo a prova junto com os alunos 

em sala (ele se recusava fazer na sala do SOE (era uma outra sala com outros alunos 

mas com maior tempo e se necessário ledor ou mediador) mas depois que a nota 
veio baixa, por não conseguir no tempo previsto para a turma, resolveu fazer na sola 

do SOE. (P74EFF-q19) 
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Algumas atividades foram realizadas em dupla com alunos que possuía afinidade. 

Mas, sempre que ele solicitava mais tempo e para realizar isolado, contava com 

apoio da equipe da escola. (P61EFF-q19) 

 

 

De acordo com as falas dos professores, nota-se que o local onde o aluno realizava as 

avaliações era um fator que influenciava em resultados. Alguns professores achavam mais 

viável que o aluno realizasse a prova junto com a turma (P61, P74); outros fora da turma, em 

ambiente mais tranquilo para que mantivessem o foco (P17, P42, P61, P74) mas, ainda assim 

existiam diferenças nessa escolha e na sua execução. O educador P17 relata que o discente 

não realizava as provas junto com a turma, porém, realizava em uma sala com outros alunos 

que necessitavam de apoio na leitura e na explicação. Já P42, frisa que a escola recomendava 

que o aluno ficasse junto com a turma, porém por conta das suas estereotipias ele era retirado 

de sala e fazia com pouco apoio externo. Nas duas falas pode-se observar que os dois alunos 

realizavam a prova fora da sua sala de aula por conta das suas especificidades, porém em 

contextos diferentes, já que a mesma escolha levou um dos alunos a ter mais apoio e o outro a 

ter menos ou nenhum apoio. Isso mostra que nem sempre uma mesma escolha será benéfica 

para o aluno no contexto em que ele está inserido.  

O docente P74 relata duas situações distintas em relação aos seus alunos autistas. Os 

alunos realizavam inicialmente a prova dentro de sala, junto com sua turma, tanto na rede 

municipal como na rede particular. O aluno da rede particular tinha autonomia nessa escolha e 

se recusava a fazer em outra sala em que teria mais apoio e tempo. Porém, por conta do seu 

desempenho, o aluno decidiu fazer a prova fora da sala porque teria mais tempo para o 

desenvolvimento. Tal situação revela que é importante o conhecimento do aluno por parte do 

professor para que a partir das situações que ocorram em sala de aula o aluno possa 

desenvolver suas potencialidades e autonomia para reconhecer suas próprias características e 

necessidades (ORRÚ, 2016; NOGUEIRA e ORRÚ, 2019). As adaptações podem contribuir 

bastante, portanto, para que o estudante vivencie novas possibilidades de avaliação, 

auxiliando a que se torne cada vez mais maduro e que, futuramente, possa solicitar aos seus 

professores às adaptações que já vivenciou e que deram resultados positivos. 

Já P61 preferiu que o aluno realizasse a prova dentro de sala junto com alunos que 

tinha afinidade além de disponibilizar mais tempo e autonomia ao aluno para que quando 

quisesse realizar a prova sozinho pudesse ter condições para isso. Camargo e Bosa (2009) 

destacam que essa convivência que o professor proporciona entre os autistas e os outros 

alunos da sala pode ser uma oportunidade de desenvolver tanto seu aspecto cognitivo como 
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seu lado emocional. Além disso, os outros alunos da turma também se beneficiariam dessas 

interações, se tornando mais solícitos e tendo atitudes mais inclusivas (MAVROPOULOU e 

SIDERIDIS, 2014). 

Outro fator de adaptação nas avaliações é o uso de recursos didáticos, que são muito 

utilizados dentro de sala de aula com esses alunos, conforme visto na seção anterior.  

 

Juntamente com todos. algumas vezes utilizando jogos, outras vezes usando a 

escrita. (P1EIN-q19) 

 
Em geometria por esculturas em massinha ou papelão (o hiperfoco do aluno estava 

relacionado a artes (escultura, em especial)). (P18EFF-q19) 

 

Sim. Prova em vídeo com os jogos que ele executava (P34EFI-q18) 

 

Na avaliação o aluno utilizou o material dourado para realizar os cálculos, sendo que 

os outros alunos não utilizaram. Todo o conteúdo passado na lousa era levado 

impresso. (P40EFF-q18) 

 

Em alguns momentos e dependendo do conteúdo eu recorria a materiais 

pedagógicos, tentava contextualizar a situação na prática para facilitar sua 

compreensão. (P50EFF-q18)  
 

O professor perguntava e o aluno respondia. No caso do autismo severo, a aluna não 

falava. Era avaliada por seu progresso motor através de jogos. (P84EFI-q19) 

 

 

 

As falas dos docentes mostram os recursos didáticos utilizados nas avaliações pelos 

alunos autistas. Alguns professores optaram pelo uso de jogos (P1, P34, P84) e outros por 

materiais concretos (P18, P40, P50). Independentemente do tipo de recurso utilizado, sua 

escolha foi para tornar possível a realização da avaliação do aluno mediante as suas 

especificidades, contribuindo tanto para o aprendizado do aluno como na criação de um 

ambiente favorável para o desenvolvimento dos seus processos de ensino e aprendizagem.  

Takinaga (2015) e Filha (2019) destacam que o uso de recursos didáticos, como os 

utilizados pelos docentes da pesquisa, pode contribuir para a aprendizagem dos alunos 

autistas. Nesse sentido, pode cooperar tanto no aspecto motivador, mantendo o foco do aluno 

na realização da atividade, como no aspecto cognitivo, pelo fato dos autistas terem mais 

familiaridade com o concreto do que com o abstrato (GRANDIN, 1995; ORRÚ, 2016). 

Cabe ainda ressaltar outros aspectos envolvendo a aplicação das avaliações como a 

extensão do tempo de realização (P64, P92, P95) e a leitura por parte do professor ou de um 

mediador (P50, P64, P81, P87). Tais adaptações são levadas em consideração pelo fato dos 

possíveis comprometimentos envolvendo a comunicação e a linguagem que pode fazer com 

que o aluno precise de mais tempo e/ou da leitura da prova (ARANHA, 2000).  
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Todas as provas dele eram adaptadas e realizadas em sala separadas dos seus 

colegas, no decorrer da prova era necessário a leitura de toda a prova. (P50EFF-

q18)  

 

Adequação quanto a ampliação do tempo, apoio na leitura por meio do professor 

de apoio. Grifar, negritar termos mais importantes. (P64EFI-q19) 

 

A avaliação é elaborada da forma que a instituição estabelece. A aplicação se dá 

em sala regular, o aluno em questão tem uma auxiliar em dias de avaliação que é 

para leitura e transcrição, porém ele nunca utilizou. (Preferia realizar sozinho e 
sem apoio) (P81EFF-q19)  

 

Era realizada em horário extraclasse, de forma isolada numa sala da escola. 

Recebia a prova escrita, mas respondia oralmente. Só havia leitura das questões se 

o aluno pedisse, caso contrário, ficava a cargo dele. (P87EME-q19) 

 

Ele fazia a Avaliação em uma sala separada pelo fato de requerer maior tempo e 

evitar que qualquer agitação na turma lhe dispersasse a atenção. (P92EFF-q19) 

 

As adaptações as vezes se dão no tempo de realização das avaliações. Costumo dar 

maior tempo. (...) Para alguns, menos contato imediato, para outros, avaliações 
com mais tempo, conteúdos mais sucintos e detalhados. Cada situação é uma 

situação bastante individualizada. (P95EFF-q19) 

 

 

Em relação aos instrumentos formativos e/ou reguladores, os professores utilizaram 

diversos meios de avaliação, mesclando com métodos tradicionais, considerando as 

especificidades dos alunos.  

 

Considerando o entendimento de que a avaliação é parte do processo de ensino, 

assim como realizada de acordo com a aprendizagem individual, realizei uma 

mesma estrutura de atividade, no entanto, com questões diferentes e em momentos 

diferentes (com maior espaço entre a apresentação do conteúdo e realização da 

atividade). (P23EFI-q19) 

 
Em duas fases. A primeira com ele integrado e a outra com ajuda da professora da 

sala de recursos com outra avaliação e outras tarefas avaliativas (P31EFF-q19) 

 

Eram avaliados no dia a dia de sala de aula, não tínhamos avaliações escritas. 

(P43EME-q18) 

 

Avaliação satisfatória, sendo adotados com a turma toda instrumentos variados, 

observação processual, discussões e elaborações nos grupos e produções individuais 

após momentos de interação se revelou adequado a turma, onde o estudante com 

autismo era tratado como qualquer outro aluno para não estigmatizá-lo, mas a 

verificação das suas produções levava em consideração o significado contextual 

adotado na aula. (P65EFF-q19) 
 

Eventualmente, eu tive que mudar o sistema de avaliação para que eles pudessem ser 

avaliados com justiça. Assim sendo, avaliações individuais, em dupla, assessoria no 

processo de avaliação, estudo dirigido para acompanhar a compreensão de um texto 

lido, avaliação em sala isolada, avaliação domiciliar, todas foram alternativas 

utilizadas de acordo com cada um em particular. (P99ESU-q19)  
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Observam-se por meio das falas dos professores, que foram adotados diversos tipos de 

avaliação do aluno autista em sala de aula, visando o aprendizado e o desenvolvimento mais 

amplo.  Os docentes P23 e P43 destacam a valorização do processo de aprendizagem do 

aluno, sendo aplicadas diversas atividades durante as aulas que funcionam como avaliação do 

aluno. Fernandes (2010) destaca que essa prática aproxima mais o professor do aluno pelo 

fato da priorização dos seus processos de ensino e aprendizagem em sala de aula. Além disso, 

oferece mais aspectos relacionados a aprendizagem do aluno que permita o professor a 

desenvolver estratégias que culminem efetivamente na sua aprendizagem (FERREIRA, 

2015).Cabe destacar que registros para os anos escolares posteriores podem se configurar 

como uma prática pedagógica bastante promissora e interessante, através da qual um 

professor tomaria conhecimento das estratégias e adaptações realizadas nos anos anteriores e 

que deram resultados bons ou ruins. Essa seria uma prática relevante para escolas que atuam 

com alunos incluídos, de uma maneira geral, e não diferentemente seria no caso de alunos 

autistas. 

Já P31, P65 e P99 utilizaram instrumentos tradicionais e formativos para a avaliação 

do aluno. O professor P31 enfatiza o uso de diversas tarefas avaliativas tanto em sala de aula 

como na sala de recursos. P65 também relata várias formas de avaliação, mas não só com o 

aluno autista, e sim com todos os alunos da turma, sem deixar de levar em conta as 

especificidades do aluno, assim como P99 que modifica seus métodos de avaliação para que o 

aluno tenha uma avaliação mais justa em sua visão. Teixeira e Nunes (2014) ressaltam que a 

diversidade de instrumentos valoriza o processo de aprendizagem do aluno, além de abranger 

de forma mais ampla todas as especificidades existentes em sala de aula.  

No geral, as adaptações se mostraram mais presentes nos anos finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio, por conta das especificidades apresentadas nesses 

segmentos escolares e por conta do conteúdo matemático trabalhado em sala de aula 

(ARANHA, 2000). Os conteúdos presentes no currículo escolar de cada escolaridade também 

sofrem adaptações que serão apresentadas na próxima seção. 

 

 

5.2.4.2. Conteúdos 

 

As adaptações nos conteúdos trabalhados em sala de aula podem ser realizadas em sua 

totalidade ou em uma parte específica, com a intenção de considerar seu ritmo de 

aprendizagem promovendo assim processos de ensino e aprendizagem mais eficientes aos 
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alunos (BRASIL, 1998; OLIVEIRA, 2008). Analisando as respostas dos questionários, 77,5% 

dos docentes realizaram adaptações nos conteúdos abordados em sala de aula (Quadro 12).  

 

Quadro 12: Adaptações realizadas pelos professores nos conteúdos 

Tipo de Adaptação Quantitativo 

Supressão 24 

Flexibilização/Reorganização 14 

Acréscimo de Conteúdos 14 

Fonte:os autores. 

  

Como se pode observar, as adaptações no currículo aplicado em sala de aula giram em 

torno de três formas diferentes, conforme as citações dos professores. 

 

A adaptação realizada foi a reorganização da apresentação didática de forma a tornar 
a elaboração do conteúdo com maiores pistas visuais, feedbacks pontuais, sequência 

organizada de forma sistemática, uso de esquemas de reforçamento e 

acompanhamento individualizado. Não foram realizadas "supressões" de conteúdos, 

no entanto, o acréscimo pode ter ocorrido, a depender da interpretação do termo 

utilizado. Não foram acrescentados conteúdos matemáticos, no entanto, foram 

acrescentadas mais etapas no procedimento e objetivos de ensino. (P23EFI-q18)) 

 

Sim, alguns dos desafios foi flexibilizar às competências e habilidades que o aluno 

havia adquirido até a etapa escolar que o encontrei. Foram feitas suspensões de 

conteúdo sim e outras acrescentadas. (…) (P55EFF-q17) 

 

(…) procuramos enfatizar assuntos mais significativos ao aluno naquele ano escolar, 
geralmente, são feitas supressão de conteúdos, priorizando aqueles de maior 

relevância ao aluno. (P67EFF-q18) 

 

Busquei flexibilizar os conteúdos e práticas de minhas aulas para contemplar as 

especificidades de cada aluno com autismo que tive, e promover a socialização com 

todos na turma. (P101EIN-q15) 

…) Acrescento as habilidades do ensino fundamental que podem ser retomadas e 

suprimo os conteúdos que, em minha avaliação, não serão importantes em estudos 

posteriores e nem para a área técnica do curso. (P117EME-q18) 

 

 

As falas acima relatam supressões (P55, P67, P117) e a flexibilização e/ou 

reorganização dos conteúdos (P23, P55, P101, P117) realizadas pelos professores tendo em 

vista a relação entre as especificidades demonstradas pelos seus alunos e as exigências do 

currículo aplicado em sala de aula (ZANATO e GIMENEZ, 2017). O docente P23 relata a 

reorganização dos conteúdos dados em sala de aula utilizando sequências organizadas 

sistematicamente, com “pistas visuais”, “feedbacks pontuais” e “acompanhamento 

individualizado”, interferindo no acréscimo de mais etapas nos processos de ensino e 

aprendizagem do aluno. As ações realizadas por P23 levam em conta diretamente as 
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especificidades do aluno autista, cuidando atentamente da organização das práticas adotadas 

em sala de aula e da potencialização de habilidades que podem estar presentes dentro do 

espectro, como a proficiência com imagens, o foco nos detalhes e a capacidade de lidar com 

materiais e ideias mais concretas (GRANDIN, 1995; FONTELES, 2012; FILHA, 2019). 

Na mesma direção, P55, P67 e P117 expõem que também flexibilizaram os conteúdos, 

porém diferentemente de P23, foram feitos supressões e acréscimos no currículo considerando 

as competências e habilidades já adquiridas pelo aluno, que foram percebidas por um 

diagnóstico realizado pelo professor. A realização de diagnósticos por parte dos professores 

contribui muito para que o professor respeite suas limitações, mas ao mesmo tempo também 

valorize suas potencialidades, tendo em vista o seu desenvolvimento (ORRÚ, 2016; 

NOGUEIRA e ORRÚ, 2019). 

Já P101 também descreve como flexibiliza os conteúdos e suas práticas, porém 

enfatiza a socialização desse aluno com os colegas da turma. É importante que o professor 

não esteja somente preocupado com as adaptações, mas que também incentive a interação 

com os alunos da turma, pois poderá ter impacto benéfico no seu desenvolvimento social, o 

que contribuirá ainda mais para os seus processos de ensino e aprendizagem de matemática 

(CAMARGO e BOSA, 2009).  

Os dados da pesquisa também apontam adaptações em relação ao acréscimo de 

conteúdos para o aluno autista, principalmente os contidos em séries anteriores ao qual está 

inserido.  

 

(…) não conseguia acompanhar a turma na disciplina de matemática, então quando 

era aula de matemática, ele era encaminhado para outra professora para trabalhar o 

livro de matemática do quarto ano (ele estava no sexto ano) - as outras disciplinas, 

ele assistia com a turma. (P39EFF-q10) 

 

(…) Um dos alunos que tive, no 9o ano, aprendendo equação do 2o grau precisou 

desenvolver as ideias da raiz quadrada, que nunca havia visto, para dar conta de 

resolver equações do 2o grau. Esse conceito foi colocado em detrimento de 

semelhança de triângulos, relações trigonométricas e outros. Ou seja, investi no 

estudo da raiz quadrada para trabalhar o conceito de equação do 2º grau. (P55EFF-

q17) 
 

Apesar de estar no ensino médio, pude verificar que o conhecimento matemático do 

aluno se equiparava a de um aluno das séries iniciais do ensino fundamental. 

Inicialmente fiz uma sondagem, partindo das operações de soma e subtração e fui 

avançando no decorrer dos dois anos letivos em que ele foi meu aluno.  (P89EME-

q18) 

 

O aluno acompanha as aulas e depois me procura em atendimentos semanais. Nesses 

encontros extraclasses eu procuro revisar os conteúdos do ensino fundamental, 

combinados com conteúdos do ensino médio. (P117EME-q17) 
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Os relatos acima mostram que os professores tiveram que acrescentar conteúdos que 

funcionavam como pré-requisitos para que o aluno estivesse em condições de compreender os 

assuntos dados na série em que se encontrava naquele determinado período. Para tanto, os 

alunos foram observados pelos professores durante os seus processos de ensino e 

aprendizagem para que pudessem ser avaliados seus conhecimentos prévios e quais ações que 

poderiam e deveriam ser tomadas para proporcionar o melhor ambiente de aprendizagem ao 

aluno a partir de suas limitações e potencialidades (ORRÚ, 2016; NOGUEIRA e ORRÚ, 

2019). A partir disso, nota-se que os pontos acrescidos aos currículos são de anos anteriores, 

mesclados com os conteúdos da série em que o aluno estava inserido para oportunizar a sua 

aprendizagem, sendo incluídos dentro da sala de aula (P55, P89) ou fora dela (P39, P117).  

Esse tipo de adaptação demonstra possíveis especificidades na compreensão de 

conceitos matemáticos, pelo fato de retomadas de conteúdos se mostrarem necessárias. Além 

disso, mostra também que nos anos anteriores as devidas adaptações, considerando os limites 

e potencialidades desses alunos, podem não ter sido realizadas, deixando de propiciar o 

melhor ambiente para a aprendizagem. Diversos fatores podem contribuir para essa situação, 

como o desafio por parte da escola e do professor em ter esse aluno na sala de aula, a falta de 

formação especializada na graduação e a sensação do professor de não se sentir capaz de 

realizar algum tipo de adaptação de acordo com as características destes alunos (ZUFFI; 

JACOMELLI; PALOMBO, 2011).  

No geral, percebe-se que os participantes da pesquisa realizam adaptações curriculares 

sempre levando em consideração as necessidades dos alunos que estão em sala de aula, 

podendo optar pela supressão, acréscimo ou reorganização de conteúdos, sempre visando os 

processos de aprendizagem do aluno. Neste processo, é possível que também ocorram 

adaptações nas atividades aplicadas aos alunos em sala de aula para que a aprendizagem dos 

conteúdos enfatizados em sala de aula possa ocorrer da maneira mais efetiva possível. 

 

 

5.2.4.3. Atividades 

 

 Os dados da pesquisa também indicaram adaptações por parte dos professores nas 

atividades dadas para os alunos autistas dentro de sala de aula. As alterações envolveram a 

elaboração de atividades mais específicas, detalhadas e interativas dentro de sala de aula. 
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(…) Sempre tarefas com desenhos realizados com apoio de instrumentos, régua, 

esquadros compasso (P47EME-q18) 

 

(…) atividades exclusivas que são mais simples e diretas do que as dos demais 

alunos, mediadas de forma particular. (P52EFF-q17) 

 

As propostas de atividades que eu preparava para ele levavam em conta suas 

habilidades, então as dificuldades que apresentava, quando apresentava, auxiliavam 

para a elaboração das próximas. (P67EFF-q15) 

 

habilidades que ele ainda não tinha desenvolvido eram o foco das atividades 

propostas, ainda que estas envolvessem o conteúdo a ser trabalhado com os demais. 

Exemplo: ele ainda não sabia dividir, enquanto os outros trabalhavam já as 

operações com frações, o objetivo das atividades propostas para ele era a divisão 
envolvida em uma representação fracionária. Enquanto a turma trabalhava 

representação de números fracionários na reta numérica, ele ainda não sabia usar a 

régua, então esse era o objetivo pra ele. (P68EFF-q18) 

 

Era necessário exemplificar nas atividades o que está sendo pedido, sendo assim 

realizava com tranquilidade, (P72EIN-q19) 

 

Ela só desenvolvia diante de um exemplo. Mesmo na construção do conceito até 

chegar na definição e aplicação, ela conduzia com facilidade, pois sua atenção 

focada facilitava a execução das atividades sequenciais. (P76EFF-q18) 

 
 

 

Analisando as falas dos professores percebem-se ações semelhantes as descritas no 

processo de avaliação dos alunos, como o uso de recursos didáticos (P47, P68), diferenciação 

nas atividades aplicadas em sala (P52, P67, P68) e mediação (P52). No uso de materiais 

concretos, o docente P47 destaca materiais como régua, esquadros e compasso, que podem 

auxiliar na construção matemática, além de proporcionar uma relação mais próxima de 

materiais concretos que se mostram eficazes com alunos autistas por conta de suas 

especificidades (GRANDIN, 1995; TAKINAGA, 2015).  

Na elaboração das atividades diferenciadas para esse público, P52, P72 e P76 

adaptaram a escrita das atividades, que eram mais “simples”, “diretas” e com “exemplos”. As 

modificações realizadas pelos professores se mostraram efetivas, assim como em pesquisas 

nesta área que evidenciaram que estas ações podem ajudar o aluno a superar possíveis 

dificuldades que podem não estar ligadas ao conteúdo matemático, mas sim com a 

interpretação e a leitura das atividades aplicadas (FONTELES, 2012; FILHA, 2019). 

Já P67 e P68 partiram das competências, habilidades e dificuldades que os alunos 

tinham com o conteúdo na elaboração das atividades, sempre ocorrendo uma remodelação a 

partir da realização de cada atividade. A partir dessa iniciativa, o professor considera as 

diferentes formas de aprender dos seus alunos e busca os métodos mais adequados para a 

elaboração e realização das atividades dentro de sala de aula, podendo ser alternativas, 
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complementares e significativas para a potencialização dos processos de ensino e 

aprendizagem desse público (BRASIL, 1998; ARANHA, 2000). Cabe ainda analisar como 

essas atividades foram realizadas dentro de sala de aula pelos professores. A forma como foi 

aplicada pode influenciar ou não a efetividade do que foi elaborado visando às especificidades 

do aluno autista.  

 

(…) O uso de contextos era com toda a turma, trazendo a sensação real de 

pertencimento e aproximando a turma do aluno e vice versa (P50EFF-q18) 

 
(…) uma professora vai a cada sala indicar a atividade do dia a ele. (P62EFF-q18) 

 

(…) Como disse anteriormente, muitas vezes eu passava exercícios com grau de 

dificuldade menor e só da parte inicial do conteúdo somente para ele, enquanto a 

turma fazia exercícios do livro. (P70EFF-q18) 

 

Com relação à interação com a turma, estimulei os colegas a incluí-lo em atividades 

em grupos, sempre que possível. E comigo procurei estabelecer uma rotina. Por 

exemplo, em minhas aulas sempre tinha uma atividade específica para ele, no 

caderno ou impressa. Quando eu entrava na sala ele já se preparava para a atividade. 

Com o passar do tempo a interação comigo e com a turma, nas aulas de matemática, 

tornou-se natural, a ponto dos colegas prepararem uma festa surpresa no aniversário 
dele.(P89EME-q15) 

 

Tentei estar o mais presente possível com ele. Chamando a atenção quando 

necessário, além de ter preparado atividades diferenciadas para que ele tentasse fazer 

sozinho. (P94EFF-q15) 

 

Percebe-se através das falas dos docentes que a realização das atividades se deu de 

forma individualizada ao aluno (P62, P70, P89, P94) ou junto com os outros colegas 

(P50.P89). Na realização individual das atividades é notável que eram diferenciadas, porém o 

aluno desenvolvia dentro da sala enquanto outros colegas faziam outras atividades indicadas 

pelo professor. É importante que o professor não esteja só atento a elaboração dessas 

atividades, mas também na aplicação. Com isso, a consideração das especificidades do aluno 

autista não pode privar o convívio e a interação com seus colegas de classe que também pode 

ser um fator fundamental em todos os processos de ensino e aprendizagem (UCHÔA, 2015; 

BARBERINI, 2016).  

Em relação às atividades realizadas com a turma, nota-se que a interação entre os 

alunos é mediada pelos professores, que estimulam e proporcionam não só as atividades, mas 

o ambiente para que aconteça a troca de experiências entre os alunos. Essa atmosfera criada e 

mediada pelos professores contribui diretamente no desenvolvimento do aluno, pois a 

evolução na dimensão social e emocional pode auxiliar o seu aspecto cognitivo (CAMARGO 

e BOSA, 2009). 
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No geral, cabe ainda ressaltar que, considerando os dados da pesquisa e o espectro do 

autismo, não existe uma adaptação que funcionará para todos os alunos autistas. Assim como 

cada aluno é diferente, cada autista também é diferente e possuem suas especificidades, o que 

reforça a relevância da elaboração de um registro pessoal, por estudante, compartilhado com 

professores ano após ano, disciplina por disciplina. Por isso, assim como os professores 

demonstraram em suas falas, é importante que as adaptações realizadas respeitem essas 

diferenças, potencializando suas habilidades e lidando da melhor forma os seus 

comprometimentos, na escolha de um ou mais tipos de adaptação seja nas avaliações, nos 

conteúdos e/ou nas atividades em sala de aula.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das minhas experiências como normalista, licencianda em matemática e 

professora, surgiu o desejo de pesquisar na área de Educação Matemática Inclusiva, tendo em 

vista auxiliar os professores que trabalham com esses alunos dentro de sala de aula. Em 

nenhum momento este trabalho visa criar um manual de instruções para lidar com alunos 

autistas dentro de sala de aula, mas sim mapear práticas que possam contribuir para o trabalho 

docente, respeitando as especificidades de cada aluno dentro do espectro. 

Esta pesquisa teve como objetivo central investigar as práticas de professores que 

ensinam matemática para alunos autistas e buscou responder a seguinte questão: Quais são as 

práticas dos professores que ensinam matemática para alunos autistas? A investigação foi 

realizada a partir de um questionário aplicado para professores que lecionam ou lecionaram 

matemática para esse público, sendo formados em matemática ou não. A escolha desse 

instrumento se deu por conta do maior alcance de respostas de professores que atuam em 

diversos locais e segmentos escolares. 

Para alcançar os objetivos propostos, primeiramente foi realizado um levantamento 

sobre os aspectos médicos e legais que envolvem o TEA, compreendendo como se 

desenvolveu ao longo do tempo. Posteriormente, foi feita uma revisão de literatura com a 

temática da formação do professor que ensina matemática, considerando a inclusão de 

maneira geral e especificamente com o TEA, com o intuito de entender como esses aspectos 

podem influenciar na prática do professor em sala de aula. 

Em seguida, foi feito uma busca de pesquisas relacionadas ao ensino de matemática 

para alunos autistas nos bancos de pesquisas brasileiras, que nos permitiu mapear pesquisas 

brasileiras e portuguesas, contendo artigos, trabalhos de conclusão de cursos, dissertações e 

teses. Esta investigação demonstrou a escassez de pesquisas nesta área, sendo uma das 

justificativas para a presente pesquisa.  

Com uma abordagem qualitativa, a pesquisa se dividiu em dois momentos, o estudo 

piloto, com um questionário aplicado para 6 professores que ensinam matemática para alunos 

autistas e o estudo principal, com a reformulação do questionário anteriormente aplicado e a 

aplicação para 120 docentes. Na elaboração dos questionários, nos inspiramos em Richardson 

(1999) e na análise dos dados na Análise Temática de Conteúdo (BARDIN, 2011). 

Ressaltamos que o intuito do estudo piloto foi a calibragem do questionário; por essa razão, as 

respostas não foram analisadas com base na literatura da área.  
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A análise dos dados nos permitiu encontrar diversas práticas que auxiliaram nos 

processos de ensino e aprendizagem de matemática pelos alunos autistas. Inspirados na 

Análise Temática de Conteúdo, os dados foram divididos em 4 categorias que não são 

necessariamente disjuntas e, por conta disso, existem trechos que foram analisados em mais 

de uma categoria.  

A primeira categoria, denominada “Interações” contém trechos que destacam o 

contato do professor com o aluno autista, com a escola e com a família do discente. Em 

relação ao contato com o aluno autista, os professores relatam que o primeiro contato 

evidenciou a falta de conhecimento das características do transtorno ocasionando medo, 

desespero e concepções estigmatizadas sobre o aluno que são ocasionadas pela falta de 

disciplinas da área de inclusão nas suas respectivas formações iniciais que podem prejudicar o 

aprendizado do aluno e a prática docente dentro de sala de aula.  

A partir da interação contínua com o aluno autista ao longo do ano letivo, os 

professores puderam conhecer mais as especificidades dos seus alunos, o que levou a uma 

prática mais inclusiva, com respeito e consideração das suas especificidades e 

potencialidades. Além disso, conhecer o aluno levou os professores a incentivar as interações 

com os colegas de classe também, quebrando a concepção inicial de que o aluno autista não 

consegue interagir nem com o professor, nem com seus pares.  

As falas também relatam interações do docente com a escola e com a família dos 

discentes. Tanto a escola como a família tiveram relatos que beneficiaram ou prejudicaram o 

aprendizado do aluno na sala de aula. As atitudes benéficas envolvem a parceria da família e 

da escola com o professor no que se refere ao contato com aluno, dando informações 

importantes sobre seu comportamento, comunicação e interação que contribuem para que as 

metodologias aplicadas pelo professor se tornem mais efetivas. Por outro lado, o que se 

mostrou prejudicial ao aluno, além da falta de interação dessas instituições, foram as 

concepções de incapacidade do aluno, tanto por parte da escola, que exaltava as dificuldades 

dos alunos para os professores, como da família, que faziam com que o aluno não se sentisse 

capaz de aprender, podendo reforçar suas estereotipias, dificultando o trabalho do professor 

em sala de aula.  

A segunda categoria, intitulada “Eixos de Interesse” utiliza a concepção de Orrú 

(2016) destacando temas de foco e/ou prazer demonstrados pelos alunos, dentro das diversas 

áreas de conhecimento, e que foram utilizadas pelos professores nos seus processos de ensino 

e aprendizagem. Os dados revelam que nem todos os professores notaram algum eixo de 
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interesse específico do aluno. Aqueles que conseguiram identificar buscaram estimular o 

aluno a participar das aulas a partir de abordagens que valorizassem esses interesses, 

associando-os a algum conteúdo matemático, obtendo êxito em parte das tentativas e em 

outras não. 

Os eixos de interesse mais encontrados pelos professores estavam ligados às artes, 

como desenhos, pinturas e esculturas, e a exatas, algumas citações sobre o cálculo mental. 

Cabe ressaltar que, mesmo com a predominância de registros formais dentro da matemática, 

os professores usufruíram desses interesses para o ensino de matemática para esses alunos. Ao 

fazerem essa escolha, observaram que o aluno ficava mais confiante e motivado com os 

conteúdos que estavam sendo abordados na sala de aula.  

A terceira categoria, com o título de “Recursos didáticos”, é baseada nas concepções 

de Adler (2000) para elencar e investigar como os recursos foram utilizados pelos professores 

nos processos de ensino e aprendizagem dos alunos autistas em sala de aula. Parte dos 

professores destacou que não utilizava recursos com os alunos por não ter suporte na escola 

que oferecesse esses materiais para que pudessem ser utilizados. Porém, a maioria dos 

respondentes utilizou algum tipo de recurso com o aluno autista, e dentre eles existiram três 

grupos que foram recorrentes nas respostas dos participantes – materiais 

concretos/manipuláveis, jogos e tecnologias digitais.  

O recurso que predominou nas respostas foram os materiais concretos/manipuláveis. 

Na utilização em sala de aula, os professores citaram a produção e/ou adaptação do mesmo 

com materiais recicláveis como um caminho para sanar a falta de apoio por parte da escola. 

Considerando os campos matemáticos, os materiais concretos/manipuláveis foram mais 

utilizados em conteúdos envolvendo Aritmética e Geometria, usufruindo das características 

dos materiais para o ensino de conceitos ligados a esses campos, como a noção de número e 

quantidade e formas geométricas. Cabe ainda ressaltar que o relato do seu uso não foi 

especificamente com o aluno autista, mas em alguns momentos com a turma toda, o que pode 

contribuir para o desenvolvimento de todos os alunos não só cognitivamente, mas também 

social e emocionalmente, devida a interação que os estudantes teriam no contato com os 

recursos.  

O segundo recurso mais frequente nas respostas dos participantes foram os jogos. A 

escolha do uso desse tipo de recurso pelo professor estava diretamente ligada ao interesse 

demonstrado pelo aluno autista, além da possibilidade de envolver todos os alunos da turma, 

reforçando também a interação entre os discentes. O terceiro recurso, as tecnologias digitais, 
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também foi utilizado por conta do interesse do aluno, mas sua utilização se deu em alguns 

momentos somente com o aluno autista e em outros com toda a turma.  

No geral, a utilização dos materiais concretos se mostrou efetiva na aprendizagem 

matemática dos alunos autistas e dos outros alunos da turma. Em relação ao segmento escolar 

dos alunos, os recursos didáticos foram mais utilizados no Ensino Fundamental – Anos 

iniciais e Anos finais. Considerando cada subgrupo, os materiais concretos/manipuláveis e os 

jogos também foram utilizados com menos frequência na Educação Infantil. Já as tecnologias 

digitais tiveram uso relatado em todas as etapas escolares. Tal interesse dos alunos pelos 

recursos mostra a importância das pesquisas com essa temática, principalmente no que tange 

as tecnologias que se mostrou escassa na revisão de literatura. 

A quarta categoria, chamada de “Adaptações” está ligada a mudanças que podem ser 

realizadas no âmbito pedagógico, no currículo ou individualmente para que possam ser 

respeitadas as especificidades do aluno autista. Houve uma predominância expressiva de 

adaptações nas falas dos respondentes que estavam diretamente ligadas ao currículo, sendo 

que as principais modificações eram realizadas nas avaliações, conteúdos e atividades destes 

discentes.  

Nas avaliações, as mudanças ocorriam na estrutura da avaliação, em que poderiam ser 

feitas provas escritas, orais, diferentes e/ou menores; e na sua aplicação, que poderia ser junto 

com a turma, separado, com apoio, acréscimo de tempo e uso de recursos didáticos. No geral, 

as adaptações eram realizadas pelos professores para sanar possíveis dificuldades advindas do 

transtorno que para que os alunos pudessem ser avaliados de forma justa. Nos relatos, as 

adaptações em sua grande maioria foram benéficas aos alunos na realização da avaliação.  

Nos conteúdos, a adaptação envolveu a supressão, a flexibilização/reorganização ou o 

acréscimo de conteúdos. Estas mudanças foram realizadas levando em consideração as 

especificidades do aluno e o diagnóstico realizado pelo professor em relação aos conteúdos 

adquiridos pelo aluno nas séries anteriores. Nas atividades, as alterações ocorreram na 

elaboração de atividades mais específicas, detalhadas e interativas. No geral, as adaptações se 

mostraram eficazes no aprendizado de matemática dos alunos autistas. Tal fato mostra a 

importância de mais pesquisas envolvendo adaptações curriculares para investigar essas ações 

dentro de sala de aula. 

Os relatos dos professores desta pesquisa mostram os mesmos vêm enfrentando 

dificuldades dentro de sala de aula, ligadas principalmente a escassez de informações sobre as 

particularidades do TEA e a falta de apoio dentro do ambiente escolar. No entanto, esse 
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cenário não impediu que a maioria dos docentes encontrasse práticas que levassem em conta 

as especificidades dos autistas e potencializassem seu aprendizado matemático, a partir do 

contato diário e da interação dos alunos.  

Em relação ao ensino de matemática, observa-se que a abordagem formal dentro de 

sala de aula não motiva o aluno autista a aprender, podendo afetar não só seu 

desenvolvimento cognitivo, mas também social e emocional. As experiências dos 

respondentes na pesquisa demonstraram que, mesmo com um conhecimento prévio dos 

conteúdos sendo às vezes insuficiente se comparado à respectiva série que o aluno estava 

inserido, as mudanças feitas na metodologia utilizada dentro de sala de aula motivaram os 

alunos autistas a aprenderem matemática, além de despertar um interesse maior dos outros 

alunos, quando as práticas dos docentes envolviam a interação da turma.  

Novamente vale reafirmar o caráter não prescritivo desse texto no âmbito do ensino de 

matemática para um aluno autista. Cada aluno tem uma maneira diferente de aprender, e não é 

diferente com o aluno autista. Esta pesquisa mostrou que o professor, conhecendo as 

características de cada aluno, tem mais chances de ter práticas que contribuam com os seus 

processos de ensino e aprendizagem. A diversidade nos relatos dos professores, nas respostas 

às questões do questionário revelam o quão pouco há de padrão para a atuação profissional 

docente com alunos autistas. Acreditamos que as práticas descritas pelos professores e 

apresentadas nesse trabalho possam contribuir para os professores que lidam com esses alunos 

em sala de aula na construção de estratégias que propiciem um ambiente mais favorável ao 

aprendizado de matemática, já que a revisão bibliográfica realizada neste trabalho demonstrou 

que existe uma precariedade de pesquisas que envolvam a prevalência dos autistas no Brasil e 

o ensino de matemática para esse público.  

Para dar continuidade a este trabalho, pretendemos realizar uma análise vertical de 

alguns questionários e entrar em contato com alguns respondentes da pesquisa que se 

prontificaram a dar mais detalhes sobre suas experiências para a realização de entrevistas 

individuais e/ou grupos focais para compreender outras nuances nesse contato com o aluno 

autista dentro de sala de aula que não foram descritos nas respostas dos questionários.  
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APÊNDICES 

 

 

Apêndice A - Primeira versão do questionário 

 

Esse formulário atenderá às demandas de pesquisa da educação inclusiva em matemática. 

 

● Seção 1: Perfil do professor: 
 

1. E-mail: 

2. Sexo:  

3. Idade:  

4. Maior formação acadêmica: 

5. Em qual (is) rede(s) você tem mais experiência docente:  

( ) Municipal 

( ) Estadual 

( ) Federal 

( ) Particular 

6. Em qual(is) rede(s) atualmente leciona:  

( ) Municipal 

( ) Estadual 

( ) Federal 

( ) Particular                                                   

7. Em qual(is) segmento(s) você tem mais experiência?  

( ) Educação Infantil 

( )Ensino Fundamental - Primeiro Segmento  (1º ao 5º ano)    

(  ) Ensino Fundamental - Segundo Segmento (6º ao 9º ano) 

(  ) Ensino Médio Regular 

( )Ensino Médio Técnico 

( ) Educação Superior 

( ) Ensino Fundamental - Primeiro Segmento EJA 

( ) Ensino Fundamental - Segundo Segmento EJA 

8. Qual é o seu tempo de atuação na educação básica:  

( ) Menos de 5 anos 

( ) 5 a 10 anos 



171 

 

( ) Mais de 10 anos 

 

● Seção 2: Contato com o aluno autista 

 

9. Como ocorreu o primeiro contato com um aluno autista? 

10. Você foi informado sobre o diagnóstico do aluno? Se sim, como obteve essa 

informação? Lembra do que dizia o laudo? 

11. Você já teve algum problema com aluno autista na sala de aula? Se sim, qual (is)? 

Como procedeu? 

12. Como era a sua relação com o aluno? E do aluno com a turma?  

13. Como era realizada a abordagem do conteúdo com o aluno autista? Foi utilizado 

algum material didático? Qual (is)? Para quais conteúdos matemáticos? 

14. Como era realizada a avaliação do aluno autista em relação à matemática? 

15. Em relação a aprendizagem do aluno autista, existiram dificuldades? Se sim, quais 

foram?  

16. Quais eram as suas expectativas em relação ao ensino de matemática para esse aluno? 

Elas se confirmaram? 

17. O seu aluno autista demonstrou algum desempenho notável em matemática? 

18. Você conhecia algum interesse particular do aluno autista? Em algum momento você 

explorou esse aspecto para ensinar matemática? 

 

● Seção 3: Prática docente e inclusão: 

19. Você já participou de algum evento e/ou congresso que abordava algum tema 

relacionado a educação inclusiva? E ao autismo? Se a resposta for sim, conte como foi a 

experiência. 

20. O que você entende por inclusão? Na sua opinião, é possível incluir um aluno autista 

em uma classe regular? Se sim, sob quais condições? 

21. Como você vê atualmente o aluno autista? 

22. Em que experiência com esse aluno influenciou a sua prática docente?  
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Apêndice B – Questionário validado a partir do estudo piloto 

 

Este formulário, de participação anônima, tem o objetivo de coletar dados para uma pesquisa 

de mestrado, realizada por Ana Gabriela Cardoso do Nascimento, no Programa de Pós-

Graduação em Ensino da Matemática (PEMAT), da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), sob orientação dos professores Agnaldo Esquincalha (UFRJ) e Gisela Pinto 

(UFRRJ). Para mais informações: anagaby.nascimento@gmail.com. 

 

1. E-mail: (opcional) 

2. Sexo:  (   ) Masculino (   ) Feminino        (   ) Não binário 

3. Idade:  

4. Maior formação acadêmica: 

(   ) Ensino Médio 

(   ) Ensino Médio Técnico 

(   ) Curso Normal - Formação de Professores 

(   ) Licenciatura em Matemática 

(   ) Pedagogia 

(   ) Especialização nas áreas de Educação/Educação Matemática 

(   ) Especialização em outras áreas 

(   ) Mestrado nas áreas de Educação/Educação Matemática 

(   ) Mestrado em outras áreas 

(   ) Doutorado nas áreas de Educação/Educação Matemática 

(   ) Doutorado em outras áreas 

(   ) Outro: _______________________________________ 

 

5. Em qual(is) rede(s) você tem mais experiência docente: (Pode marcar mais de uma 

opção)  

(    ) Municipal (    ) Estadual (    ) Federal  (    ) Particular 

6. Em qual(is) segmento(s) você tem mais experiência? (Pode marcar mais de uma 

opção)  

(     ) Educação Infantil 

mailto:anagaby.nascimento@gmail.com


173 

 

(     ) Ensino Fundamental - Primeiro Segmento  (1º ao 5º ano)    

(     ) Ensino Fundamental - Segundo Segmento (6º ao 9º ano) 

(     ) Ensino Médio Regular 

(     )Ensino Médio Técnico 

(     ) Educação Superior 

(     ) Ensino Fundamental - Primeiro Segmento EJA 

(     ) Ensino Fundamental - Segundo Segmento EJA 

(     ) Outro: _______________________________________________ 

 

7. Qual é o seu tempo de atuação na educação básica:  

(     ) Menos de 5 anos (     ) 5 a 10 anos  (     ) Mais de 10 anos 

 

8. Você já teve contato com quanto(a)s aluno(a)s autista(s)? 

(     ) 1  (     ) 2  (     ) 3  (     ) 4  (     ) 5 (     ) Mais de 5 

 

9. Em sua maioria eram: (     ) Meninos  (     ) Meninas 

 

10. Descreva como ocorreu o primeiro contato com um(a) aluno(a) autista. 

 

11. Em qual segmento o aluno foi encontrado? 

(     ) Educação Infantil 

(     ) Ensino Fundamental - Primeiro Segmento  (1º ao 5º ano)    

(     ) Ensino Fundamental - Segundo Segmento (6º ao 9º ano) 

(     ) Ensino Médio Regular 

(     )Ensino Médio Técnico 

(     ) Educação Superior 

(     ) Ensino Fundamental - Primeiro Segmento EJA 

(     ) Ensino Fundamental - Segundo Segmento EJA 

(     ) Outro: ________________________________________________ 

 

 

12. Em relação ao diagnóstico do aluno, como obteve essa informação?  
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(   ) Direção da escola 

(   ) Sala de Recursos 

(   ) Família do aluno 

(   ) Professor da escola 

(   ) Outro: _________________________________ 

 

13. Você teve acesso ao laudo do aluno?  (   ) Sim (   ) Não 

 

14. Que tipo de dificuldades com um aluno autista você já teve em sala de aula? Pode 

escolher mais de um item.  

(   ) Nenhuma 

(   ) Total falta de comunicação 

(   ) Dificuldades na fala  

(   ) Pouca interação com os outros alunos 

(   ) Pouca interação com o professor 

(   ) Agressividade 

(   ) Fugas de sala de aula 

(   ) Gestos incontrolados e repetitivos 

(   ) Hiperfoco por algum tema específico 

(   ) Memória excepcional, antecipando as respostas para a turma 

 

15. Como procedeu diante das dificuldades apresentadas pelo aluno em sala de 

aula? (Opcional)  

16. Classifique como era a relação do aluno e 

 Muito boa Boa Ruim Muito Ruim 

Professores     

Colegas     

Funcionários     

Material didático     

Conteúdo 

matemático 
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17. Como você costuma(va) realizar a abordagem do conteúdo matemático com o aluno 

autista?  

18. Foi feita alguma adaptação curricular para o aluno? Se sim, descreva como foi à 

adaptação e que critérios utilizou para realizá-la. Foram feitas supressão ou acréscimo de 

conteúdo?  

19. Como era realizada a avaliação do(a) aluno(a) autista em relação à matemática? Junto 

com todos os alunos na turma ou isolado numa sala da escola? Oral ou escrita? Com apoio de 

leitura e explicações complementares ou sem apoio? 

20. Em relação à aprendizagem do aluno autista, existiram dificuldades? Se sim, quais 

foram? As dificuldades tinham relação ao conteúdo matemático e/ou material utilizado? Se 

sim, quais? Era na interação entre professor e/ou colegas? 

21. Você conhecia algum interesse ou talento (desenho, construção de maquetes e 

esculturas, cálculos mentais, outros) particular do aluno autista? Em algum momento você 

conseguiu explorar esse aspecto para ensinar matemática? 

 

Observações: 
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