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RESUMO 
 
Este trabalho monográfico é um estudo de caso nas aulas de Matemática de 

dois alunos do 6º e 9º anos diagnosticados com autismo, em duas escolas 

regulares da cidade de Seropédica, no estado do Rio de Janeiro. O objetivo foi 

analisar, por meio de uma investigação, a existência de uma inclusão 

especializada e eficaz para esses alunos em seu âmbito escolar. Utilizou-se 

como método a pesquisa bibliográfica e o estudo de campo, tendo como aporte 

teórico, Leo Kanner (1943), Stelzer (2010), Bosa (2002), Klin (2006) dentre 

outros. A questão colocada é como se dá a inclusão desses alunos, no meio 

escolar nas aulas de matemática, tanto no processo de ensino e aprendizagem 

quanto ao meio social. Pesquisar sobre a inclusão de alunos autistas nas aulas 

de matemática nas escolas regulares, permitiu ao pesquisador refletir acerca 

da existência de determinadas falhas no que se trata da proposta de inclusão 

nas escolas e como a família, docentes e todos envolvidos podem contribuir 

para que o aluno autista possa ter um melhor rendimento e desenvolvimento 

escolar. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 O tema foi escolhido pelo fato do pesquisador, durante seu percurso 

acadêmico, ter cursado a disciplina Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(NEPE) Ensino Fundamental, onde teve a oportunidade de pesquisar sobre o 

autismo. Esta pesquisa se refletiu em algumas ações em sala de aula e o 

instigou a ponderar outras questões na posição de estagiário, onde se 

encontrava no momento da realização deste trabalho monográfico, em uma 

turma de matemática com um aluno diagnosticado com autismo, onde esse 

aluno é utilizado neste trabalho como objeto de estudo. 

 Kanner (1943), um dos primeiros pesquisadores a estudar mais 

assiduamente o autismo, caracteriza-o como organização em torno do distúrbio 

central, que seria a inaptidão das crianças em estabelecer relações sociais e 

em reagir normalmente às situações desde o início da vida. O autismo, 

caracterizado por Kanner, tornou-se um dos desvios comportamentais mais 

pesquisados e estudados, nos fazendo compreender melhor sobre tal assunto.  

 Atualmente, muito se fala sobre a educação inclusiva, mas apesar disso, 

é necessário saber se estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

estão recebendo o auxílio adequado em escolas regulares de ensino para o 

aprendizado de Matemática, uma das disciplinas em que os alunos apresentam 

mais dificuldades. 

 Deste modo, esse trabalho monográfico é um estudo de caso ocorrido 

na cidade de Seropédica-RJ e tem como finalidade pesquisar e analisar se dois 

alunos diagnosticados autistas, matriculados em duas escolas públicas 

regulares deste município nos 6º e 9º anos do ensino fundamental estão 

incluídos nas turmas de Matemática. 

 Os objetivos específicos dessa monografia foram: (i) observar estes 

alunos autistas no seu dia a dia em sala de aula e sua interação com o docente 

e os demais alunos, (ii) avaliar os processos de ensino e aprendizagem 

matemática desses estudantes desde a apresentação de conteúdos até os 

métodos avaliativos e (iii) analisar o papel da família e do corpo acadêmico 

para essa inclusão. 

 A metodologia da pesquisa baseou-se primeiramente em uma pesquisa 

bibliográfica de artigos acadêmicos e livros acerca da história do autismo, da 
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educação inclusiva e da evolução dessa legislação ao longo do tempo no Brasil 

e no mundo e uma pesquisa sobre o ensino de alunos autistas e a 

aprendizagem matemática. Posteriormente, foi feito uma pesquisa de campo 

para conhecer os objetos de estudo em seu ambiente escolar e entrevistas 

semiestruturadas com os responsáveis desses alunos autistas, na tentativa de 

conhecer melhor o percurso familiar enfrentado, e com os professores de 

matemática para saber como eles entendem o autismo e como estão dispostos 

a mudar/adaptar, se necessário, o ensino de matemática para abranger todos 

seus alunos em virtude da diversidade observada com a perspectiva da 

inclusão. 

 Os resultados apresentados na pesquisa foram feitos a partir do método 

de abordagem hipotético-dedutivo feito através de um conhecimento prévio a 

partir do conteúdo bibliográfico estudado da nossa hipótese e pelo método de 

pesquisa de campo e as entrevistas, como já mencionado, para assim poder 

responder a situação problema proposta. 
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2 CONHECENDO O AUTISMO 
 

 Antes de se falar sobre o termo “autismo” e quando foi mencionado pela 

primeira vez, deve-se apontar que não havia muito interesse em mostrar as 

causas de certos distúrbios em crianças entre os psiquiatras. Stelzer (2010) 

afirma que somente em 1867, o psiquiatra britânico Henry Maudsley, teve 

interesse sobre esses casos analisando seus sintomas que foi descrito em um 

capítulo de seu livro chamado “Physiology and Pathologyof Mind” (Fisiologia e 

Patologia da Mente – traduzida para Português). Mesmo sem que o termo 

autismo seja mencionado, foi o começo entre as pesquisas nessa área de 

atuação onde caracterizou os objetos de estudo pelos seus graus de 

desenvolvimento e seus sintomas aparentes em grupos diagnosticáveis, de 

acordo com sua obra, destacando-se a:  

 Insanidade afetiva – doença neurológica que causa a desvinculação 

afetiva do indivíduo ao mundo social;  

 Insanidade Catatônica – doença psicomotora que causa rigidez de 

movimentos corporais e interações sociais;  

 Insanidade Epiléptica – desordem neurológica no sistema nervoso 

causando movimentos involuntários e até mesmo convulsões;  

 Mania – repetição de alguma atividade ou comportamento;  

 Mania Coreica – doença que causa repetição de movimentos 

involuntários, geralmente ocorridos no período da infância;  

 Melancolia – tristeza constante causada pela inibição das atividades 

psicomotoras do indivíduo;  

 Monomania – transtorno neurológico onde uma única atividade ou ideia 

se torna primordial sobre as demais atividades.  

 

 O termo “autismo” foi primeiramente citado e introduzido no meio médico 

em 1911 por Eugen Bleuler, mas era descrito apenas como uma forma de 

isolamento e dificuldade de relacionamento com o meio social, e apesar de já 

ter sido nomeado como “esquizofrenia” e até mesmo “demência precoce” pelo 

psiquiatra alemão Emil Kreapelin, entre outros (KANNER, 1971). 

 Jean Piaget fez um estudo em torno do desenvolvimento cognitivo da 

criança, e devido o aprofundamento de suas pesquisas, o mesmo defende que 
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o sujeito é um elemento ativo no processo de aprendizagem. Piaget (1973) 

afirma que o sujeito constrói o seu entendimento através de suas próprias 

ações, identificando este desenvolvimento em quatro estágios, que 

relacionavam a diversas maneiras que as crianças tinham de ver, agir e 

compreender. Através dessa visão Jean Piaget (1936, apud BENDER, 1959) 

tinha o autismo e toda sua concepção autista formulada e justificada como um 

primeiro estágio no desenvolvimento do conhecimento e da aptidão das 

crianças normais.  

 Mas foi no artigo até então intitulado: Autistic disturbances of affective 

contact (Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo), na revista Nervous Children, 

número 2, páginas 217-250, que em 1943, o pesquisador Leo Kanner 

apresentou a primeira descrição e definição do autismo que conhecemos 

atualmente depois de um estudo com onze casos de crianças que 

aparentavam características semelhantes de comportamento. Kanner (1943) 

ressalta nessa publicação que a característica principal, no caso “o isolamento 

autístico”, estava presente na criança desde o início da vida refletindo a cerca 

de que se tratava de um distúrbio inato, onde não se conseguia estabelecer 

relações sociais com um mundo por meio da fala e linguagem corporal.  

 Bosa (2002) denomina Autistas as crianças que tem certa inadaptação 

para estabelecer e manter relações normais com outras pessoas, uma 

aquisição da linguagem fragilizada e no seu processo de desenvolvimento, 

uma incapacitação de lhe dar um valor de comunicação. Mesmo que deem 

provas de uma memória frequentemente notável essas crianças apresentam 

igualmente estereótipos gestuais. Kanner descreve o autismo em torno de um 

termo já existente, que segundo a autora seria “a inaptidão das crianças em 

estabelecer relações normais com as pessoas e em reagir normalmente às 

situações desde o início da vida”. Segundo Bosa (2002, p. 26) “Esse termo na 

verdade, deriva do grego (autos = si mesmo + ismo = Disposição/orientação) e 

foi tomado emprestado de Bleuler (o qual, por sua vez, subtraiu o “eros” da 

expressão autoerotismus, cunhada por Ellis, para descrever os sintomas 

fundamentais da esquizofrenia.”.   

 Além disso,  Clemens Benda (apud BENDER, 1959) ressalta que o termo 

“idiotia”, de origem grega tem a mesma definição de “autismo”, de origem 

latina, referindo-se a um sujeito que vive em seu próprio mundo, uma pessoa 
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retraída, tímida ou reclusa. É importante destacar, que os termos “idiota” e 

“idiotia”, apesar de parecer uma expressão insultuosa, agressiva e pejorativa 

nos dias de hoje, no inicio do século XX, esses termos científicos eram 

empregados comumente, para denominar indivíduos portadores de deficiência 

mental.    

 Leo Kanner (1943) afirma que em 1938,  examinava o primeiro de seus 

pacientes descritos neste estudo, visto que, seu trabalho integrava na análise 

de onze crianças: oito meninos e três meninas. Segundo Stelzer (2010):    

  
Ele descreveu com pormenores o que julgava ser uma condição 
neurológica única que era aparentemente decorrente da incapacidade 
de estabelecer vínculos afetivos próximos com outras pessoas e para 
tolerar modificações menores do ambiente e das rotinas diárias. A 
característica principal de todas as crianças era uma incapacidade 
importante de se relacionar com as demais pessoas, iniciando-se nos 
primeiros anos de vida. (STELZER,  2010, p. 09).    

 
 Stelzer (2010) cita que Kanner também relatou algumas particularidades, 

em relação às crianças, nas quais considerou instigante, como por exemplo, as 

alterações de fala e de linguagem, notando um atraso de desenvolvimento de 

linguagem, utilização de entonação não muito usual e o emprego de pronomes 

trocados. Além disso,  Kanner (1943, p. 09) percebeu que havia um 

desenvolvimento cognitivo alterado, dentre outras características como os 

comportamentos repetitivos e sensibilidade não muito comum a alguns fatos e 

situações. Das onze crianças, oito conseguiram desenvolver a linguagem, 

contudo, não utilizavam para comunicação com as demais pessoas. Todavia, 

estas crianças não apresentavam deficiência mental. Certificou-se então que, 

nestas crianças, o comportamento era não era normal desde fases mais 

precoces da infância (PEARCE, 2006, p. 09).    

 Stelzer (2010) ainda ressalta que Kanner concluiu que fisicamente, estas 

crianças eram referidas como normais. O mesmo ainda relata que:   

 

Analisando os pais das crianças,  Kanner descrevia que todos eram 
altamente inteligentes, com nível superior, com interesse em ciências, 
medicina, literatura e artes, com pouco interesse genuíno em 
pessoas. Inclusive destacava que oito das onze mães eram formadas 
em faculdade, em um período  em que não era tão frequente que 
mulheres tivessem nível superior. Muitas vezes, estas características 
estendiam-se aos avós e demais colaterais. Kanner descrevia que as 
crianças autistas tentavam manter o mundo externo distante. Esta 
impressão tinha por base diferentes fatores, principalmente a 
observação de recusa alimentar nos primeiros meses de vida, 
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destacando a comida como a primeira intrusão do mundo externo em 
nossas vidas. (KANNER, 1943, apud STELZER,  2010, p. 09).  

  

 Além de usar o termo “autismo infantil precoce”,  Kanner,  utilizou o termo 

“mãe geladeira’’ (KLIN,  2006),  explicando que o autismo se originava das 

variações e mudanças de interações entre os pais e seus filhos. Conforme o 

autor, os pais tinham um alto índice de instrução, mas por não haver aspectos 

afetivos com seus próprios filhos, demonstrando frieza, distancia e 

permanecerem ausentes, as crianças autistas poderiam apresentar, a partir 

dessa perspectiva, algumas dificuldades de interação. Seguindo esta linhagem 

de pensamento de Kanner, essa poderia ser uma das justificativas e respostas, 

no que se refere à dificuldade das crianças autistas em interagir com o meio 

social, apresentando certas características e comportamentos peculiares.  

 Mesmo com essas descrições em relação ao distanciamento dos 

pais, Kanner, através de seus relatos em 1943, contava que havia uma 

preocupação dos pais, sendo capazes de relatar detalhes minuciosos de seus 

próprios filhos. Já em 1947 , a neuropsiquiatra pediátrica, Lauretta Bender, 

 atuando no  Hospital  Bellevue, na cidade de Nova Iorque, lidava com crianças 

com diagnósticos de autismo, mas até então, ela designava esta circunstância 

como  “esquizofrenia da infância”, trabalhando com crianças que 

apresentavam dificuldade na fala dentre outras características (STELZER, 

2010).   

 Segundo Stone (1999), diferentemente de Kanner, a pesquisadora 

assegurava que tais sintomas eram provenientes da constituição da criança e 

não do ambiente em que estavam inseridas.  

 Juntamente com o autismo de Kanner, o psiquiatra Austríaco Hans 

Asperger, em 1944, fazia uma pesquisa com crianças  que apresentava 

 algumas particularidades, principalmente em relação ao uso ativo da fala,  com 

dificuldades de interações sociais,  desordenamento motor,  dentre outros, 

onde a ocorrência de seus casos era apenas do sexo masculino,  na qual esses 

conjuntos de sintomas foram denominados por ele primeiramente como 

uma ''Psicopatia Autística''. Do mesmo modo em que Kanner analisou  

clinicamente seus casos, Asperger avaliou o histórico familiar de seus 

pacientes, mas o foco de seu estudo tinha como principal objetivo observar o 

desenvolvimento intelectual desses indivíduos, feitos por meio de testes para 
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medição de inteligência, análise de comportamento e a importância de seus 

históricos acadêmicos. (PERISSINOTO,  2008; STELZER,  2010).  É curioso o 

fato de que  Kanner e Asperger mesmo sem acesso a suas pesquisas, pois 

naquele momento o mundo protagonizava a Segunda Guerra Mundial e não 

havia troca de informações entre EUA e países Germânicos, ainda mais de 

cunho científico, tiveram pesquisas tão parecidas em seu meio de atuação e 

com uma visibilidade tão importante na área da Psicologia, sendo o artigo de 

Leo  Kanner , o mais reconhecido e utilizado naquele momento,   

pois, segundo Klin (2006, p. 09): "O trabalho de Asperger tornou-se amplamente 

conhecido no mundo anglófono somente em 1981, quando Lorna Wing publicou 

uma série de casos apresentando sintomas similares.". 

 Berney (2004) destaca que os dois trabalhos, tanto de Leo Kanner como 

o de Asperger foram altamente relevantes para a história e para literatura 

mundial, porém, em momentos diferentes.   A definição do que hoje se 

designa como Síndrome de Asperger foi  desenvolvida pelo 

pesquisado Van Krevelen, em 1963; por Lorna Wing, em 1981 e recentemente, 

por Christopher Gillberg, em 1998. Segundo Klin (2006), os trabalhos 

de Lorna Wing foram totalmente publicados e popularizados, mas mesmo 

assim a Síndrome de Asperger não havia recebido um devido reconhecimento, 

pois só apenas em 1992, ela tornou-se uma condição distinta e diagnosticada, 

na qual a mesma foi inclusa na décima edição publicada do Manual de 

Diagnóstico da Organização Mundial da Saúde,  Classificação Internacional de 

Doenças (CID-10) e do Manual de Diagnóstico e Estatística de Desordens 

Mentais (DSM-IV), livro de referência diagnóstica da Sociedade Americana de 

Psiquiatria  em 1994.  Asperger  e seu trabalho eram mais conhecidos 

 especificamente  nos países germânicos e, somente em meados de 1970 que 

foram estabelecidas as primeiras comparações com o trabalho 

de Kanner. Klin (2006) descreve:   

 
As tentativas iniciais de comparar as duas condições foram difíceis 
devido às grandes diferenças nos pacientes descritos – os pacientes 
de Kanner eram mais jovens e tinham maior prejuízo cognitivo. Da 
mesma forma, a conceitualização de Asperger foi influenciada pelos 
relatos de esquizofrenia e de transtornos de personalidade, ao passo 
que Kanner foi influenciado pelo trabalho de Arnold Gesell e sua 
abordagem de desenvolvimento. (KLIN, 2006, p. 09).    

-     
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 No final da década de 1950 e início da década de 1960,  Andréas Rett, 

médico pediatra vienense, austríaco,  começou a identificar e a se interessar 

pelo quadro clínico de uma determinada condição, que mais tarde seria 

reconhecida como a tríplice dos estudos psiquiátricos dos anos 60 juntamente 

com as descobertas de Kanner e Asperger. Na época, universitário, 

 Andréas Rett apresentou um estudo de trinta e uma crianças (meninas) que 

possuíam atrofia cerebral (microcefalia) e disfunções muito parecidas: 

comprometimento motor, intelectual e da linguagem, dificuldade de interações 

sociais e movimentos estereotipados das mãos. (FERNANDES 2011, p. 23,24).  

 Diferente de autismo e da Síndrome de Asperger, uma descoberta muito 

significativa para os estudos da síndrome de Rett, foi à identificação genética 

da grande maioria dos casos, relacionada a uma mutação de um gene do 

cromossomo x que causa uma desaceleração no desenvolvimento da criança 

após o seu nascimento.  

 
Em 1983,  Hagberg e colaboradores ampliaram o conhecimento 
da doença entre os países de língua inglesa publicando um artigo que 
incluía 35 meninas com uma condição similar à descrita por 
Andreas Rett com “autismo progressivo, perda do uso voluntário das 
mãos, ataxia e microcefalia adquirida.” (WEAVING et al., 2005, apud 
STELZER, 2010, p. 13).  
  

 Simultaneamente, ainda na década de 60, o médico sueco chamado Dr. 

Bengt Hagberg, introduziu um estudo observando suas pacientes que 

apontavam sintomas semelhantes aos descritos por Rett. Mesmo Hagberg 

estudando de forma independente, ambos os médicos haviam relatado a 

mesma doença e no ano de 1983, o mesmo publicou o primeiro trabalho 

científico em língua inglesa sobre esta doença, chamando-a de síndrome de 

Rett. Foi a partir deste momento, em que toda comunidade científica deram a 

devida atenção que a pesquisa merecia, na tentativa de designar sua causa 

(MONNERAT, 2009).  

 Em 1960,  Van Krevelen, publicou o primeiro caso relatado de autismo na 

Europa, mais especificamente na Holanda, onde o autor 

ressaltava algumas das características que mais lhe chamou a atenção, 

narrando que não era comum encontrar pais que forneciam informações 

tão minuciosas e apuradas sobre seus filhos.  Com o passar do tempo, diversos 

nomes foram atribuídos ao autismo nos primeiros anos, dentre alguns podemos 
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destacar o autismo esquizofrênico,  de Bender em 1959;  autismus infantus, de 

Van Krevelen  em 1971, a tríade de deterioração social, por Rutter; síndromes 

autistas, por Wing, desordens autistas, por Coleman e Gillberg (RODRÍGUEZ-

BARRIONUEVO et al., 2002).    

 O autismo tem suas causas ainda desconhecidas. De acordo com Bosa 

e Callis (2000) há dois blocos de teorias que se opõem que no caso seriam as 

teorias psicogenéticas e biológicas. Segundo Klin (2006), a teoria psicogenética 

argumenta que a criança autista apresentava normalidade no momento do 

nascimento, mas o que desencadeou o quadro autista seriam os fatores 

familiares adversos no decorrer do seu desenvolvimento. Em relação à 

abordagem biológica Assumpção e Pimentel (2000) afirmam que as causas do 

são desconhecidas, todavia inúmeras doenças genéticas e/ou neurológicas 

foram representadas como sintomas do autismo. De acordo com o pensamento 

de Leboyer (2005) alguns fatores podem estar ligados diretamente ao autismo, 

como por exemplo, doenças transmitidas/adquiridas durante a gestação, 

problemas cromossômicos, metabólicos e gênicos. 

 Para classificar o autismo, alguns princípios básicos são usados. 

Segundo Mello (2001) o diagnóstico só pode ser feito por um profissional 

especializado, sendo eles um psiquiatra que tenha especialização no assunto 

ou um médico neuropediatra. Os métodos mais utilizados, já mencionados 

neste trabalho monográfico, são o Manual de Diagnóstico e de Estatística de 

Doenças Mentais da Academia Americana de Psiquiatria, DSM, e a 

Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, o 

CID – 10, publicado pela Organização Mundial de Saúde.  

 Com a grande quantidade de trabalhos produzidos sobre o autismo, foi 

em 1980 que o DSM-III classificou o autismo em um grupo chamado 

Transtornos Invasivos do Desenvolvimento (TID) e posteriormente, Transtornos 

Globais do Desenvolvimento (TGD), e foi sobre essa denominação que se 

tentava distanciar o autismo dos termos “esquizofrenia infantil” e “psicose 

infantil”, mas foi na sua quarta edição (DSM – IV, 1994), que a Síndrome de 

Aperger, a Síndrome de Rett, o Transtorno Desintegrativo da Infância e o 

Transtorno Global do Desenvolvimento Sem Outra Especificação (TGDSOE) 

foram incluídos neste mesmo grupo (ARTIGAS, 1999).  
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 Mas em 2013, com o lançamento da 5ª edição do DSM (DSM-V, 2013, 

p.44), o autismo foi reclassificado em outro grupo denominado de Transtorno 

do Espectro Autista, que também citava a Síndrome de Aperger e o TGDSOE e 

incluía o Transtorno Infantil Degenerativo. A Síndrome de Rett foi retirada pelo 

fato de ser muito diversa e possuir uma especificação biológica, diferindo das 

demais síndromes citadas neste parágrafo. Nesse mesmo Manual de 

Diagnóstico, o autismo deixa de ser tratado separadamente da Síndrome de 

Asperger, se tornando um de seus níveis. 

 Para o autismo são denominadas diferentes definições. Alguns 

acreditam ser um transtorno, outras preferem definir como distúrbios ou até 

mesmo uma síndrome. Para melhor compreensão, Silva (2012) diz que o 

autismo pode ser definido apenas como uma particularidade que apresenta 

disfunções sociais, na linguagem e no comportamento. Wing (1979) destaca 

esses três grandes grupos de perturbações, como as três diferentes e 

principais áreas de domínio, que são prejudicadas na vida de uma pessoa 

autista.  

Silva (2012) ainda destaca que crianças com menos de três anos de idade e 

que demonstram sintomas do autismo, são mais fáceis de direcionar, portanto, 

torna-se mais difícil diagnosticar crianças que estão acima dessa faixa etária. 

Mesmo o autismo sendo hereditário ou casual, é válido ressaltar de que áreas 

de habilidade social, comunicação verbal e inadequações comportamentais 

sejam as mais prejudicadas. 

 Na disfunção social, o isolamento seria um dos traços mais marcantes 

do autista, apesar de apresentar vários outros. Elas não se isolam 

simplesmente por que querem, mas acredita-se que essa interação social pode 

lhe parecer intimidador, ou ate em alguns casos, ameaçador, fazendo disso 

uma necessidade e não uma opção. Esse tipo de socialização, até pode 

acontecer. Muitas vezes crianças autistas buscam esse contato social com 

outras, mas na maioria das vezes não sabem o que fazer para manter esse 

contato. Dentre algumas características dos autistas relacionadas a essa área 

destacam-se: as expressões faciais, não se relacionar com contato visual, 

relação com os pares, primar pela rotina, lembrando que a criança autista tanto 

pode isolar-se como também interagir de forma estranha aos padrões 

habituais. Este campo estaria também relacionado à dificuldade do autista de 
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não conseguir entender o que as outras pessoas pensam, sentem e reagem. 

 No autista sua capacidade de compreender e compartilhar sentimentos 

são altamente comprometidos. No geral eles têm enorme dificuldade em 

discriminar pessoas e até mesmo entender o ponto de vista do outro. Bosa e 

Baptista mencionam que:  

 
Muitas vezes ausência de respostas das crianças deve-se a falta de 
compreensão do que esta sendo exigido e não de uma atitude de 
isolamento e recusa proposital. A contínua falta de compreensão do 
que se passa ao redor, aliada à escassa oportunidade de interagir 
com crianças “normais” é que conduziria ao isolamento, criando, 
assim, um circulo vicioso. (BAPTISTA E BOSA, 2002, p. 32).  
  

 Geralmente, o primeiro passo para demonstrarmos qualquer tipo de 

intenção de nos comunicar com os outros, é olhar nos olhos. Já os autistas 

tendem a fazer pouco contato visual, fazendo com que esse funcionamento 

mental os impeçam de focar suas pupilas nos olhos das pessoas. Esse tipo de 

comportamento é a primeira barreira para manter uma boa relação social.  

 Na Área de Comunicação e Linguagem, o autista apresenta uma 

maneira deficiente e diferente dos padrões habituais, independente da 

linguagem verbal ou da linguagem não verbal. Eles possuem uma linguagem 

repetitiva e estereotipada, tendo dificuldades de iniciar e manter uma conversa. 

Além de discursos monotônicos e vocabulário limitado, um aspecto curioso na 

disfunção da linguagem é a ecolalia que é a repetição de frases inteiras ou 

apenas a repetição de palavras. Lamônica (1992) afirma que cerca de setenta 

e cinco por cento das crianças autistas que falam, apresentam ecolalia, que é 

classificada em dois tipos: a ecolalia mediata e a imediata.  

 Na ecolalia mediata, primeiramente a criança escuta demorando certo 

tempo para repetir o que escutou. De acordo com Fay (1980, in: LAMÔNICA, 

1992, p. 4), a ecolalia seria a tentativa da criança autista em manter certa 

interação social. Visto dessa forma a ecolalia representaria um esforço da 

criança autista para socializar, levando em conta seu repertorio verbal ser 

limitado.  

 Na ecolalia imediata, crianças autistas tendem a repetir quase que 

imediatamente aquilo que escuta logo após a verbalização de outra pessoa.  

Lamônica (1992, p. 03) representa essa ação como indicio de falha da própria 
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criança em compreender a fala do outro, “como se o autista quisesse voltar às 

verbalizações para compreender seu conteúdo”.  

 É importante observar também com muita cautela a linguagem corporal 

dos autistas, pois as mesmas apresentam certa dificuldade na capacidade de 

se expressar. Por outro lado, já existem crianças que dizem palavras muito 

além da capacidade de sua idade.  

 Podemos destacar nas disfunções de comportamento como a terceira 

área afetada de um autista, destacando os seus comportamentos motores, 

como balançar o corpo, pular, torcer os dedos, fazer careta constantemente, e 

os comportamentos disruptivos cognitivos, que seriam suas insistências, 

rotinas e mesmices. É comum ouvir, daqueles que não tem conhecimento 

sobre o assunto, que o autista é uma pessoa altamente nervosa, que são 

estressadas ou até mesmo escandalosas. Mas essa perda de controle não é 

característica de um autista. Isso acontece porque um ou mais dos seus 

sentidos foram estimulados ao extremo. De início, para evitar ou prevenir esses 

‘’chiliques’’, seria tentar descobrir a origem ou a causa dessa inadequação 

comportamental. Algumas pessoas costumam falar também que essas 

crianças são frias ou que não demonstram sentimentos, mas está mais que 

comprovado que os autistas são limitados a compreender expressões faciais 

ou emoções de outras pessoas, mesmo sendo familiares, pessoas próximas, 

do mesmo lar. Silva (2012) afirma que:  

 

Farão isso não por falta de sentimento, mas porque a área do cérebro 
onde os afetos são vividos não se conecta corretamente com a área 
onde os afetos são expressos. Isso faz com que as pessoas com 
autismo tenham sentimentos verdadeiros e profundos, mas não 
consigam expressá-los tão facilmente. (SILVA, 2012, p. 133).  
  

 O autismo apresenta também níveis diferenciados, dentre eles destacam 

se os principais: o nível leve ou clássico, as crianças que apresentam a 

Síndrome de Asperger e os de alto nível.  

 No autismo leve (clássico) as crianças conseguem falar, mas não se 

comunicar. Os autistas pertencentes a esse grupo têm a capacidade de repetir 

frases inteiras fora do contexto, geralmente ouvidas em algum programa 

televisivo, filmes, propagandas, desenhos animados, e assim por diante. No 

entanto, por exemplo, se perguntado quantos anos têm ou até mesmo seu 
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nome, não respondem, demonstrando que mesmo podendo falar e ouvir, não 

usam a fala como ferramenta de comunicação. Autistas de nível leve também 

apresentam dificuldades de compreensão e interpretação, pois mesmo 

entendendo questões, enunciados simples, apreendem apenas o sentido literal 

das palavras, não compreendendo, por exemplo, frases de duplo sentido, 

gírias, piadas, sarcasmo, paráfrases, indiretas ou metáforas. De acordo com 

Nottohm (2006) isso ocorre por serem ‘’pensadores concretos’’, não 

conseguindo fazer abstrações e interpretando muito pouco o sentido oculto das 

palavras.  

 A Síndrome de Asperger apresenta a mesma dificuldade de qualquer 

nível autista, mas de maneira reduzida. Schwartzman (2011) salienta que os 

autistas que pertencem a esse nível, são verbais e muito inteligentes, 

chegando a ser confundidos com gênios, devido apresentarem habilidades nas 

áreas de conhecimento em que se especializam. O mesmo ainda destaca que 

‘’estabelecer a diferença entre superdotados e portadores de Síndrome de 

Asperger em crianças pequenas é quase que impossível.  

 No terceiro grupo compõem os autistas de nível alto. São os autistas que 

aparecem em propagandas nas instituições tendo cuidados especiais. São 

crianças isoladas, que não falam e que constantemente repetem movimentos 

estereotipados, ou ficam girando em torno de si mesma. Por apresentarem 

uma comunicação altamente fragilizada e sensível, não respondem quando 

perguntadas algo e não interagem com os outros. 

 Quando diagnosticado o autismo em crianças, as mesmas devem ser 

submetidas a uma intervenção educacional, o mais rapidamente possível. Os 

tipos mais usuais de intervenção são:  

 PECS - Sistema de comunicação através da troca de figuras. O PECS é 

sistema que é utilizado primeiramente com autistas que não se comunicam ou 

que possuem comunicação de baixa eficiência. Foi desenvolvido para ajudar 

crianças e adultos autistas ou com algum outro distúrbio de desenvolvimento 

que as possibilite desenvolver suas habilidades de comunicação. O PECS tem 

como objetivo ajudar a criança a perceber que através dessa comunicação ela 

pode conseguir muito mais rápido as coisas que deseja, consequentemente 

estimulando-as a se comunicar.  
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 TEACCH - Tratamento e educação para crianças autistas e com 

distúrbios correlatos da comunicação. O método TEACCH utiliza uma avaliação 

chamada PEP-R (Perfil Psicoeducacional Revisado). Nele a criança é avaliada 

levando em conta os seus pontos fortes e suas maiores dificuldades. O 

TEACCH possibilita a organização do ambiente físico através de rotinas - 

organizadas em painéis, agendas ou quadros - e sistemas de trabalho, com o 

objetivo de adaptar o ambiente para torná-lo mais fácil para a criança. O 

TEACCH procura desenvolver a independência da criança através da 

organização do ambiente e das tarefas da criança, de modo que ela necessite 

da ajuda do professor para o aprendizado e que consiga também passar 

grande parte de seu tempo ocupando-se de forma independente.  

 ABA - Análise aplicada do comportamento. Segundo Mello (2001) o 

tratamento comportamental analítico do autismo objetiva ensinar a criança 

habilidades que ela não possui ou que são pouco desenvolvidas, através da 

introdução destas habilidades por etapas. Cada habilidade é treinada, em 

geral, de maneira individual. De início, apresentando-a associada a uma 

instrução ou indicação. Um primeiro ponto importante é fazer com que esse 

aprendizado seja agradável para a criança. Outro ponto de relevância é ensinar 

a criança a identificar os diferentes estímulos. Existem algumas críticas em 

relação a esse procedimento, pois além de ser um método muito caro, a ABA 

também, como no TEACCH, supostamente robotiza as crianças.  

 Outras formas como tratamentos fonoaudiológicos, psicoterapêuticos, 

musicoterapia, equoterapia, e outros, não apresentam uma linha formal que os 

caracterize no tratamento do autismo, mas que por outro lado, dependem 

diretamente da visão, dos objetivos e do bom senso do profissional que os 

aplica.  

 O tratamento feito através dos fonoaudiólogos é primordial para que o 

quadro clínico apresentado pelos autistas se desenvolva adequadamente, no 

que se refere à sua comunicação geral, e especificamente, para o 

desenvolvimento de sua linguagem expressiva e receptiva, gestual, oral e 

escrita, habilitando–o a compreender, realizar demandas, dentre outros 

afazeres (PIETROBON, 2011).  

 Outra opção de tratamento para o autismo é a musicoterapia. Esse 

método utiliza a música de diversas formas, com a participação ativa ou 
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passiva do autista. De acordo com o pensamento de Frazão (2017), alguns 

benefícios da Musicoterapia para o autista são extremamente relevantes, 

como: a contribuição para organização do pensamento; a descomplexificação 

da comunicação verbal e não verbal; desenvolvimento no contato visual e tátil; 

promoção da satisfação emocional; diminuição dos movimentos 

estereotipados; facilitação da criatividade; redução da hiperatividade; 

contribuição para o desenvolvimento social; melhora da qualidade de vida do 

autista e de sua família; ampliação da interação com o mundo.  

 A utilização da equoterapia como tratamento contribui para o 

desenvolvimento do autista, pois a interação com o cavalo, segundo Freire 

(2009), desde seu primeiro contato e cuidados preliminares até a montaria, faz 

com que esse indivíduo desenvolva novas formas de comunicação, 

socialização, autoestima e também autoconfiança. Gavarini, (1997), afirma que 

esse tipo de tratamento ajuda o autista na sua reintegração social, estimulada 

através do contato do paciente com a equipe, com outros pacientes e com o 

próprio animal, fazendo com que desta maneira, a criança cada vez mais, se 

aproxime da sociedade na qual ela convive. 

 Este recurso terapêutico pode aprimorar as relações sociais de crianças 

autistas contribuindo para que a mesma tenha uma melhor percepção do 

mundo externo e aperfeiçoe seus ajustes tônico-posturais, tornando então 

necessário a apresentação de níveis realísticos, para que o prazer, o 

entusiasmo e a autoconfiança sejam obtidos. Isso requer paciência e muita 

prudência para que o autista elimine seus medos, maneirismos, adquira 

segurança e aprenda a montar (FREIRE, 2003).  
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3 INCLUSÃO, AUTISMO E O ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

3.1 Um Histórico da Educação Inclusiva 

 

 Nossa sociedade vive em padrões pré-estabelecidos, onde na maioria 

das vezes, os indivíduos que não estejam dentro deles, são de primeira 

instância, excluídos. Visto que ainda existem resistências por parte docente, 

esse é um dos inúmeros paradigmas que nós, educadores, estamos 

quebrando. É através dessa realidade, que vemos a importância de abordar e 

refletir a respeito da inclusão de crianças autistas para que possamos alcançar 

um melhor entendimento em relação ao tema. Desta forma, é fundamental 

conhecer como se deram as intervenções pedagógicas ao longo do tempo 

sobre a educação especial, especificamente objetivando conhecer o percurso 

histórico desde a exclusão até a inclusão de crianças especiais para que 

possamos entender o cenário atual da educação.  

 Nas sociedades antigas, as deficiências de crianças eram vistas de 

maneiras controversas. De acordo com Silva (2009), para os egípcios, a 

deficiência era vista de uma maneira divina, uma criança deficiente era 

considerada privilegiada para esta sociedade. Para a sociedade grega e 

romana, tinham uma visão completamente oposta, essa deficiência era um 

presságio que coisas ruins iriam acontecer, sendo as crianças portadoras de 

qualquer tipo de deficiência eram abandonadas e até mesmo executadas.  

 Segundo Silva (2009), na Idade Média a ideia de deficiência não era 

muito diferente a dos gregos e romanos, sendo uma sociedade envolvida pela 

religião onde esses indivíduos diferentes por possuir alguma dificuldade física 

ou intelectual eram vistos como frutos do demônio e acusados de bruxaria ou 

feitiçaria e “a religião, com toda a sua força cultural, ao colocar o homem como 

‘imagem e semelhança de Deus’, ser perfeito, inculcava a ideia da condição 

humana como incluindo perfeição física e mental” (MAZZOTTA, 1986, apud 

SILVA, 2009, p. 02).  

 Mendes (2006) afirma que as primeiras preocupações sobre a educação 

especial no mundo começaram a surgir no século XVI onde médicos e 

educadores começaram a se preocupar com crianças que não conseguiam ser 

educadas pelos métodos tradicionais de ensino da época. Vale ressaltar que 
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nesse período histórico, poucos tinham o efetivo direito à educação, onde antes 

esses indivíduos eram caçados ou ficavam à mercê da sociedade, agora, uma 

resposta para eles foi a segregação em institutos como asilos e manicômios 

para o seu tratamento.  

 
 Relativamente aos deficientes mentais, o abandono era total. Os que 
sobreviviam eram remetidos para orfanatos, prisões ou outras 
instituições do Estado. Uma Ordem Real de 1606 refere que no Hôtel 
Dieu, um hospital de Paris que acolhia deficientes mentais, a 
degradação era total: em leitos miseráveis, dormiam juntas várias 
pessoas, independentemente das condições de saúde que 
apresentassem. Como se fosse uma barraca de feira, o Centro 
Bethlem era visitado, em 1770, por um público que pagava para 
entrar e para apreciar o “espectáculo”. (SILVA, 2009, p. 02).   
  

 Essa institucionalização de segregação se deu por volta da década de 

60 com estudos que revelavam as condições educacionais dos portadores de 

deficiência no aprendizado, assim o “comércio” desse tipo de ensino começou 

a crescer juntamente com profissionais especializados e com movimentos 

políticos que aclamavam por mudanças acerca deste tema. (MENDES, 2006). 

A partir desses movimentos, surgem instituições exclusivamente para o ensino 

de surdos, para cegos e muito posteriormente para pessoas com deficiências 

intelectuais. (SILVA, 2009).  

 

 Na década de quarenta do século XX assistiu-se, ainda, à construção 
de centros para pessoas com deficiências, mas a partir dos anos 
sessenta do mesmo século, os pressupostos teóricos e as práticas de 
institucionalização começaram a ser questionados. As 
transformações sociais do pós-guerra, a Declaração dos Direitos da 
Criança e dos Direitos do Homem, as Associações de Pais então 
criadas e a mudança de filosofia relativamente à educação especial, 
que estiveram na origem da fase da integração, contribuíram para 
perspectivar a diferença com um outro “olhar”. (SILVA, 2009, p. 03).  

 

  Mendes (2006) aponta o princípio da normalização que teve origem em 

países escandinavos em 1969 e logo se estendeu para o resto mundo 

Ocidental. Esse princípio questiona o método educacional das instituições que 

tentavam moldar as pessoas com deficiência e defendia um estilo de vida visto 

socialmente como comum de acordo com a cultura que este indivíduo está 

inserido, e não uma forma de apenas uma mudança comportamental e 

isolamento social. Esse princípio ganhou muitas atenções nos países Europeus 

e Norte-Americanos e várias políticas começaram a serem propostas para essa 



25 

 

integração, onde uma dessas foi a mudança de conceitos “normalização dos 

estilos de vida” para “normalização de serviços” tendo em vista que esse último 

apresentava que o ambiente adequado para a educação seria aquele que 

viviam as pessoas “ditas como normais”. Mendes (2006, p. 389) afirma que “A 

definição focalizava a atenção sobre dois aspectos: o que o serviço almejava 

para seus usuários (comportamentos, experiências e características) e com 

quais meios isso seria atingido”. 

 Assim, por volta dos anos 60 e 70 as instituições segregadoras de 

ensino especial começaram a não ser uma opção tão interessante e esses 

indivíduos eram reintroduzidos socialmente.  

No ano de 1977 uma medida política é tomada nos Estados Unidos, 

havendo uma grande repercussão no campo da educação escolar. Nessa 

época foi promulgada a lei pública nos Estados Unidos (USA, 1977), 

proporcionando uma educação pública adequada para todas as crianças com 

deficiências, instaurando de modo oficial, em âmbito nacional, o processo de 

mainstreaming.  De acordo com Mendes (2006) a expressão mainstreaming 

(corrente, fluxo ou tendência principal) foi traduzida no Brasil como integração e 

implementada em base jurídica. Além disso, a autora destaca que a lei 

deliberava: “[...] a colocação de indivíduos com deficiências em alternativas 

minimamente restritivas, e que, consequentemente, incentivava a implantação 

gradual de serviços educacionais na comunidade e desestimulava a 

institucionalização”. (MENDES, 2006, p. 389). 

 Conforme Sassaki (1997, p. 32), neste modelo integrativo “a sociedade 

em geral permanecia de braços cruzados e recebiam as pessoas deficientes, 

desde que os mesmos tivessem a capacidade de moldar-se a determinados 

serviços que ela lhes oferecia; acontecendo isso também no âmbito escolar”.  

Pode-se perceber de acordo com esse pensamento pedagógico, certa 

exclusão dos alunos que não se adequam ao ensino proporcionado na escola 

regular. Esta escola, que apresentava esse modelo, não investe no sentido de 

desenvolver e trabalhar a questão da sua autonomia com o propósito de 

emancipá-lo, não executando seu senso crítico e nem colaborando para que 

haja reflexão em torno de um pensamento, tanto dos alunos deficientes como 

dos alunos que não apresentam nenhum tipo de deficiência. 
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 Por meio dos movimentos internacionais nasce então a educação 

inclusiva, mesmo não havendo tal designação, esta consciência começou a 

ganhar mais força e crescer em vários locais do mundo como, Europa, Estados 

Unidos e a parte inglesa do Canadá. Werneck (1997), saindo em defesa da 

educação inclusiva, ressalta a construção de uma sociedade inclusiva que 

demonstra um comprometimento com as minorias, dentre os quais se integram 

os alunos com necessidades educacionais especiais. A autora destaca que a 

inclusão vem “quebrar barreiras cristalizadas em torno de grandes 

estigmatizados” (1997, p. 45).  

 De acordo com o pensamento de Sassaki: 

 

É fundamental equiparmos as oportunidades para que todas as 
pessoas, incluindo portadoras de deficiência, possam ter acesso a 
todos os serviços, bens, ambientes construídos e ambientes naturais, 
em busca da realização de seus sonhos e objetivos (2002, p. 41).  

 

 A Educação Inclusiva se define com uma política de justiça social que 

abrange e alcança alunos com necessidades especiais. Seguindo num 

conceito mais amplo, a Declaração de Salamanca, segundo o MEC (2006) 

destaca:  

 

O princípio fundamental desta linha de Ação é de que as escolas 
devem acolher todas as crianças independentemente de suas 
condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou 
outras. Devem acolher crianças com deficiência e crianças bem 
dotadas, crianças que vivem nas ruas e que trabalham, crianças de 
minorias linguística, étnicas ou culturais e crianças e crianças de 
outros grupos ou zonas desfavoráveis ou marginalizadas. (BRASIL, 
2006, p. 18).   

 

 A Declaração de Salamanca é vista como um dos principais documentos 

mundiais no que se trata de inclusão social, tornando-se resultado de uma 

tendência mundial que revigorou a educação inclusiva, tendo sua origem 

também atribuída aos movimentos de direitos humanos e de 

desinstitucionalização manicomial que surgiram a partir das décadas de 60 e 

70. Vale ressaltar que uma das pressuposições educacionais norteadas pela 

Declaração de Salamanca refere-se à inclusão na educação (MENEZES, 

2001). Segundo o documento: 
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O princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as 
crianças deveriam aprender juntas, independentemente de quaisquer 
dificuldades ou diferenças que possam ter. As escolas inclusivas 
devem reconhecer e responder às diversas necessidades de seus 
alunos, acomodando tanto estilos como ritmos diferentes de 
aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos 
através de currículo apropriado, modificações organizacionais, 
estratégias de ensino, uso de recursos e parceiras com a comunidade 
(…). Dentro das escolas inclusivas, as crianças com necessidades 
educacionais especiais deveriam receber qualquer apoio extra que 
possam precisar, para que se lhes assegure uma educação efetiva 
(…). (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, p. 05). 

 

  A educação Inclusiva iniciou-se nos Estados Unidos, quando a lei 

pública 94.142, de 1975, foi criada em decorrência dos movimentos sociais de 

pais e alunos com necessidades especiais, onde os mesmos reivindicavam o 

reconhecimento e o acesso de seus filhos com necessidades educacionais 

especiais às escolas de qualidades (STAINBAK E STAINBAK, 1999, p. 36). Os 

movimentos em favor da inclusão foram se ampliando a partir do momento que 

surgiu a preocupação com a defesa dos princípios fundamentais extensivos 

aos portadores de necessidades educacionais especiais. 

 A partir daí, foi natural profissionais se mobilizarem com o propósito de 

estimular e proporcionar o objetivo da Educação para Todos, examinando e 

analisando as mudanças fundamentais e políticas devidas para amplificar e 

desenvolver a abordagem da Educação Inclusiva, instruindo e preparando as 

escolas para acolher todas as crianças, principalmente as que têm 

necessidades educativas especiais (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994). 

Logo em seguida, ainda no ano de 1994, com a participação de noventa e dois 

representantes governamentais e vinte cinco organizações internacionais, foi 

realizado na Espanha, cidade de Barcelona, a Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educativas Especiais: acesso a qualidade. É importante 

ressaltar, que é necessário reconhecer que a ideia de Educação Inclusiva foi 

deflagrada pela Declaração de Salamanca, onde a mesma desencadeou entre 

outros princípios o direito de todos à educação.  

 No que se trata do histórico da educação inclusiva e educação especial 

no Brasil, há muita semelhança com a história dos outros países sobre o 

assunto. Vieira (2001) analisa que por volta dos séculos XVII e XVIII, era nítida 

a questão de exclusão social voltada às pessoas deficientes, onde até mesmo 

as próprias famílias descriminavam-nas de forma extremamente agressiva. 
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 Conforme Fernandes e Glat (2005), só por volta dos anos 70 e 80 que 

houve a institucionalização do ensino para esses indivíduos, com enfoque na 

mudança comportamental para a aprendizagem acadêmica, a chamada 

"Educação Especial", mas esse tipo de ensino não era integrado as turmas 

regulares, logo dois ensinos eram feitos, o ensino regular e o ensino especial, 

onde não se havia uma conversa entre as duas, eram métodos de ensino 

completamente separatistas. A principal crítica dessa institucionalização foi a 

segregação de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência em escolas 

especiais para os que não conseguiam ingressar em escolas regulares de 

ensino e exclusão do resto da sociedade ao invés de uma tentativa de integrá-

los no ensino público regular.   

 É importante salientar que os antecedentes históricos sobre a Educação 

Especial e seu desenvolvimento no Brasil ganham certo destaque no século 

XIX, quando os serviços dedicados a essas pessoas, motivado e conduzido por 

experiências norte-americanas e por alguns países da Europa, foram trazidos 

por brasileiros que se permitiram a organizar e a realizar ações isoladas e 

específicas para atender pessoas que apresentavam deficiências físicas, 

sensoriais e mentais (MANTOAN, 2001). Esses tipos de iniciativas não 

estavam agregados às políticas públicas de educação, precisando passar 

aproximadamente um século, para que a educação especial tornasse a ser 

uma das integrantes de nosso sistema educacional.  

Já a partir do século XX, alguns cidadãos começam a reconhecer e 

valorizar mais as pessoas que apresentavam necessidades especiais, 

destacando-se a nível mundial, por meio de movimentos sociais de luta em 

oposição a qualquer tipo de discriminação, em defesa de uma sociedade 

inclusiva. Foi nesse período histórico que surgiram as críticas sobre as práticas 

de ensino da época, abrindo uma reflexão também para questionamentos dos 

modelos análogos do ensino aprendizagem, que gerava exclusão no cenário 

educacional. Conforme Jannuzzi (2004):  

 

A partir de 1930, a sociedade civil começa a organizar-se em 
associações de pessoas preocupadas com o problema da deficiência: 
a esfera governamental prossegue a desencadear algumas ações 
visando à peculiaridade desse alunado, criando escolas junto a 
hospitais e ao ensino regular, outras entidades filantrópicas 
especializadas continuam sendo fundadas, há surgimento de formas 
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diferenciadas de atendimento em clínicas, institutos 
psicopedagógicos e outros de reabilitação. (JANNUZZI, 2004, p. 34)  

 

 Segundo Mantoan (2001), a educação especial no Brasil, só foi 

assumida pelo poder público no ano de 1957 com o surgimento das 

"Campanhas", que eram voltadas especificamente para atender a cada uma 

dessas deficiências, sendo que no mesmo ano foi instaurada a Campanha para 

a Educação do Surdo Brasileiro – CESB, acompanhada da instalação do 

Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES, existente até hoje no Rio de 

Janeiro/RJ.  

 Já em 1972 foi instituído pelo Ministério de Educação e Cultura – MEC, o 

Grupo-Tarefa de Educação Especial e junto com o especialista James 

Gallagher, que esteve ao Brasil a convite desse Grupo, foi concedida a primeira 

proposta de estruturação da Educação Especial brasileira. Com isso foi criado 

um órgão central para gerenciá-la, com sede no próprio Ministério e intitulado 

Centro Nacional de Educação Especial – CENESP, onde hoje, é a Secretaria 

de Educação Especial - SEESP, mantendo praticamente as mesmas 

capacidades e estrutura organizacional de seu antecessor, no MEC.  

 No Brasil o propósito para a inserção de alunos com necessidades 

especiais na rede regular de ensino, manifestada desde o final dos anos 70, 

tomou maior proporção na década de 80 com as discussões sobre os direitos 

sociais, que precederam a Constituinte, as quais ressaltavam reivindicações 

populares e requisições de grupos ou categorias até então exclusos dos 

espaços sociais. A partir desse movimento, no início dos anos 90, a luta pela 

amplificação do acesso e da qualidade da educação das pessoas com 

necessidades especiais resultou na proposta de Educação Inclusiva, tendo a 

mesma fomentada e amparada pela legislação em vigor, e determinante das 

políticas públicas educacionais a nível federal, estadual e municipal até hoje.   

(FERREIRA & GLAT, 2003). Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação Especial (MEC-SEESP, 1998) o conceito de escola inclusiva, 

resulta numa nova postura da escola regular que deve propor no projeto 

político-pedagógico, na metodologia, na avaliação, no currículo e nas 

estratégias de ensino, desempenhos que favoreçam a inclusão social e 

práticas educativas diversificadas que acolham a todos os alunos.  
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 Mas, pra que isso ocorra é preciso promover uma educação de 

qualidade para todos os educandos, incluindo os alunos com necessidades 

especiais. É importante que a escola capacite seus professores, além de 

preparar-se, organizar-se e adaptar-se, pois segundo MEC-SEESP (1998):  

 

Inclusão não significa, simplesmente, matricular os educandos com 
necessidades especiais na classe comum, ignorando suas 
necessidades especificas, mas significa dar ao professor e à escola o 
suporte necessário à sua ação pedagógica. (MEC-SEESP, 1998).  

 

 Vale ressaltar, que a Educação Especial não é mais formada como um 

sistema educacional segregado ou paralelo. Conforme Fernandes e Glat (2003) 

a Educação Especial deve ser vista como “um conjunto de recursos que a 

escola regular deverá dispor para atender à diversidade de seus alunos”.  

 Contudo, por mais que exista uma crescente e um melhor 

reconhecimento da Educação Inclusiva como modo prioritário de atendimento 

para os alunos com necessidades educativas especiais, na prática esse 

modelo promissor se torna diferente, pois, este padrão ainda não se configura 

no Brasil como um plano educacional grandemente difundida e compartilhada, 

mesmo que nos últimos anos tenham sido apresentadas e desenvolvidas 

experiências promissoras, boa parte das redes de ensino requer condições 

institucionais básicas para sua realização (FERNANDES & GLAT, 2003). 

 Diante desses desafios, Glat, Ferreira, Oliveira e Senna (2003) 

reforçam:   

 

Os atuais desafios da Educação Inclusiva brasileira centram-se na 
necessidade de desenvolver instrumentos de monitoramento 
sistemáticos (indicadores dos programas implantados), realização de 
pesquisas qualitativas e quantitativas que possam evidenciar os 
resultados dos programas implantados e identificação de 
experiências de sucesso; implantação de programas de capacitação 
de recursos humanos que incluam a formação de professores dentro 
da realidade das escolas e na sala de aula regular do sistema de 
ensino (GLAT, FERREIRA, OLIVEIRA E SENNA, 2003, p. 35).  

 

 Mesmo havendo essa crescente visibilidade e valorização da Educação 

Especial e Educação Inclusiva no nosso país, apesar das dificuldades já 

citadas, quando se trata de autismo no Brasil, a escassez de pesquisas, a 

ausência de dados e até mesmo em relação à realidade ao atendimento 
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voltado para criança autista ainda é um grande desafio. Embora exista um 

desprovimento de dados no que se refere ao autismo no país, de acordo com a 

Associação de Amigos dos Autistas - AMA (2014), hoje em dia no Brasil os 

indivíduos que apresentam autismo chegam a 1% da população segundo o 

Ministério da Saúde. Conforme Silva e Mulick, (2009, apud FIGUEIREDO, 

2015), os primeiros estudos no Brasil, indicam uma prevalência de 4 a 5 casos 

de autismo infantil por 10.000 nascimentos, no entanto, estudos mais recentes 

estimam um aumento vasto de casos, chegando a média de 40 a 60 casos a 

cada 10.000 de nascimentos.  

 Diante desses estudos, Segundo a AMA (2012), no Brasil os resultados 

mais relevantes identificados até o momento, é que a Síndrome de Asperger é 

consideravelmente, mais comum que o autismo leve (clássico). Á medida que o 

autismo tem apresentado uma taxa de 4 a cada 10.000 crianças, é estimado 

que a Síndrome de Asperger esteja na faixa de 20 a 25 por 10.000 crianças.  

Vale ressaltar que recentemente, o Ministério da Saúde divulgou uma cartilha 

que ajuda no diagnóstico precoce do autismo, trazendo uma tabela que mostra 

indicadores de como acontece o processo do desenvolvimento infantil, de 

forma anexada, contando também alguns alertas de médicos e especialistas no 

assunto e que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS). (BRASIL, 2014).  

 

Figura 1 – Exclusão, Segregação, Integração e Inclusão 

  

Fonte: Blog Diversidade, Direitos Humanos e Cidadania, 2013.  
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3.2 A Legislação de Inclusão 
 

 A discussão sobre a Educação Especial e Inclusiva no Brasil obteve 

mais notoriedade durante a tramitação do Plano Nacional de Educação (PNE). 

Umas das grandes preocupações e polêmicas que ocorreu, foi devido à 

possibilidade de crianças e jovens com deficiência ou qualquer tipo de 

especificidade serem matriculadas em escolas especiais, não sendo 

obrigatoriamente as mesmas serem matriculadas na rede regular de ensino. 

Partindo daí, as organizações especializadas no tema alegam que o texto do 

PNE diverge dos tratados internacionais em relação ao assunto, firmados e 

assinados pelo Brasil. Até o ano de 2011, as vertentes da Educação Especial e 

Inclusiva eram determinadas pela Secretaria de Educação Especial (Seesp) e 

pelo Ministério da Educação (MEC), mas atualmente a pasta está vinculada à 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(Secadi). 

 É válido ressaltar que além do PNE, existem outros decretos, 

resoluções, notas técnicas, portarias e leis que dispõem e tratam sobre o tema. 

Com o passar dos anos algumas deixaram de ter validade e logo foram 

substituídos por textos que foram aprovados subsequentemente. Mas antes de 

falar do Brasil, é importante destacar algumas leis internacionais que de certa 

forma contribuíram para formação histórica da legislação inclusiva nacional.  

 No ano de 1990, foi criada a Declaração Mundial de Educação para 

Todos, documento da Organização das Nações Unidas (ONU) para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Em um dos trechos do texto integra-

se: 

 

[...] as necessidades básicas de aprendizagem das pessoas 
portadoras de deficiências requerem atenção especial. É preciso 
tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à Educação aos 
portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte 
integrante do sistema educativo. (UNESCO,  1998, p. 04). 
 

 Seguindo essa ordem cronológica, em 1994 é instituído a Declaração de 

Salamanca. Este documento é uma determinação ONU e foi redigido na 

Conferência Mundial de Educação Especial, em Salamanca. Nessa declaração 

é abordados princípios, políticas e práticas das necessidades educativas 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf
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especiais, dando recomendações e apresentando propostas para ações em 

níveis regionais, nacionais e internacionais sobre a estrutura de ação em 

Educação Especial. Em relação à escola, o documento trata sobre a 

administração, o envolvimento comunitário, entre outros pontos.   

 Em 1999 houve a Convenção Interamericana para a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de 

Deficiência. Essa convenção ficou mais conhecida como Convenção da 

Guatemala, que no Brasil resultou no Decreto nº 3.956/2001. No ano de 2009 

foi aprovada pela ONU a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, tendo o Brasil como um de seus subscritores. Nela consta que “os 

países são responsáveis por garantir um sistema de Educação inclusiva em 

todas as etapas de ensino”.  

 No Brasil muitas leis e decretos foram deixando de ser válidas, devido a 

deflagração de novas leis que iam surgindo com o passar dos anos. Em 1961 a 

Lei Nº 4.024 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) estabelece 

o atendimento educacional às pessoas com deficiência, chamadas no texto de 

“excepcionais”, como mostra o seguinte trecho: “A Educação de excepcionais, 

deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de Educação, a fim 

de integrá-los na comunidade”. Na época da ditadura militar, no ano e 1971, A 

segunda lei de diretrizes e bases educacionais do Brasil, Nº 5.692, substitui a 

anterior. Nessa lei consta que os alunos com “deficiências físicas ou mentais, 

os que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de 

matrícula e os superdotados deverão receber tratamento especial”. Diante 

disso, nota-se que a lei não favorecia a inclusão na rede regular, indicando a 

escola especial como opção e destino certo para essas crianças com 

necessidades especiais.  

 Após alguns anos, em 1988, o artigo 208 da Constituição Federal, que 

trata da Educação Básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, diz que o 

Estado tem o dever de assegurar e garantir “atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular 

de ensino” e nos artigos 205 e 206, consta que “a Educação como um direito 

de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da 

cidadania e a qualificação para o trabalho” e “a igualdade de condições de 

acesso e permanência na escola”.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4024.htm
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 Conhecida também como Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 

Nº 8.069, de 1990, garante o atendimento educacional especializado às 

crianças com necessidades especiais de preferência na rede regular de ensino, 

além da prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de 

prevenção, proteção para famílias com crianças e adolescentes nessas 

circunstâncias e trabalho protegido e tutelado ao adolescente com deficiência.   

 Já em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96) 

entra em vigor tendo um capítulo específico para a Educação Especial. Essa lei 

decreta o direito de todos à educação, sendo o dever da família e do Estado 

promovê-la, de acordo com o Art. 2º sobre os princípios da educação nacional:  

 
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

 

 Além disso, o artigo diz que:  

 
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, 
a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na 
rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades 
especiais.  
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 
escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de 
educação especial.  
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 
serviços especializados, sempre que, em função das condições 
específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes 
comuns de ensino regular.  

 

 Em 2001, é deflagrada pelo Conselho Nacional De Educação, a 

Resolução CNE/CEB nº 2/2001, de 11 de setembro de 2001 que institui 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.  Essa 

regulamentação tem como um dos focos favorecer direitos aos alunos com 

necessidades especiais. O Art. 1º dessa resolução diz que:  

 
Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Nacionais para a 
educação de alunos que apresentem necessidades educacionais 
especiais, na Educação Básica, em todas as suas etapas e 
modalidades.  
Parágrafo único. O atendimento escolar desses alunos terá início na 
educação infantil, nas creches e pré-escolas, assegurando-lhes os 
serviços de educação especial sempre que se evidencie, mediante 
avaliação e interação com a família e a comunidade, a necessidade 
de atendimento educacional especializado.    
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 No que se trata do ensino da educação básica e alunos com 

necessidades especiais, é válido destacar que a escola precisará se renovar 

para atender a todos esses estudantes, respeitando suas particularidades, visto 

que o direito a educação compreende também o direito a uma educação de 

qualidade, e para se ter uma educação de qualidade é preciso estar atento a 

alguns aspectos indissociáveis da aprendizagem, como a avaliação. No Art. 8º 

dessa resolução destaca alguns pontos primordiais no que se refere a 

avaliação do aluno com necessidades especiais.   

   
Art. 8º As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover 
na organização de suas classes comuns:   
I - professores das classes comuns e da educação especial 
capacitados e especializados, respectivamente, para o atendimento 
às necessidades educacionais dos alunos;   
II - distribuição dos alunos com necessidades educacionais especiais 
pelas várias classes do ano escolar em que forem classificados, de 
modo que essas classes comuns se beneficiem das diferenças e 
ampliem positivamente as experiências de todos os alunos, dentro do 
princípio de educar para a diversidade;   
III – flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o 
significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, 
metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e 
processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos 
que apresentam necessidades educacionais especiais, em 
consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a 
frequência obrigatória;  

   

 Além disso, o MEC orienta a importância de ressignificar os métodos e 

as estratégias de avaliação da aprendizagem e o propósito da mesma. Instrui 

também, a necessidade de contextualizar as metodologias avaliativas dentre 

outras variáveis de análise, além daquelas inerentes aos alunos, apenas, como 

as individualidades, no que se trata particularmente de pessoas com 

deficiências especiais e com limitações relacionadas a síndromes psiquiátricas, 

neurológicas, ou de outros casos que apresentam danos psicológicos graves e 

pessoas que tenham altas habilidades ou superdotação (BRASIL, 2006).  

 Ainda em 2001, entra em vigor a lei Nº 10.172, conhecida também como 

Plano Nacional de Educação (PNE), anteriormente criticado por ser muito 

extenso. Dentre algumas pautas, afirma-se que a Educação Especial, “como 

modalidade de educação escolar”, deveria ser promovida em todos os 

diferentes níveis de ensino e que “a garantia de vagas no ensino regular para 

os diversos graus e tipos de deficiência” era uma medida importante.  



36 

 

 No ano de 2006, surgi o Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos. Esse Documento foi idealizado pelo Ministério da Educação (MEC), 

Ministério da Justiça, Unesco e Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 

tendo como um de seus objetivos a inclusão de temas referente às pessoas 

com deficiência nos currículos das escolas.   

 Anos depois, o decreto Nº 6.571, determina o atendimento educacional 

especializado (AEE) na Educação Básica e o estabelece como “o conjunto de 

atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 

institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à 

formação dos alunos no ensino regular”. Este decreto, criado no ano de 2008, 

obriga a União a servir não apenas apoio técnico, mas também financeiro aos 

sistemas públicos de ensino no oferecimento da modalidade. Em seguida no 

ano de 2009 a Resolução Nº 4 CNE/CEB vem para direcionar e encaminhar o 

estabelecimento do atendimento educacional especializado (AEE) na 

Educação Básica no contraturno e preferencialmente nas chamadas salas de 

recursos multifuncionais das escolas regulares. 

 Uma medida política importante foi à adesão do Brasil, a partir do dia 02 

de abril de 2008, a celebração do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 

ou popularmente conhecido como Dia Mundial do Autismo. Esta data vem com 

intuito de romper preconceitos e ajudar a conscientizar a população mundial 

sobre o tema. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi criado pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), no dia 18 de Dezembro de 2007, 

tendo como objetivo principal alertar as sociedades e governantes sobre este 

transtorno (BRASIL, 2013).  

 No Brasil, o Dia Mundial do Autismo é celebrado com eventos e 

palestras. Essas ações são públicas e acontecem em várias cidades 

brasileiras, com o mesmo intuito de chamar a atenção da sociedade sobre o 

tema levantando discussão a respeito do autismo. Neste dia, vários pontos 

turísticos do país e do mundo são iluminados de azul, cor escolhida para 

simbolizar o autismo e para fazer uma analogia ao sexo masculino, tendo em 

vista a comprovação de que essa particularidade é mais comum nos meninos 

(BRASIL, 2013).  

 Além da cor azul existem também outros símbolos que representam o 

autismo, como a fita de conscientização que é utilizada também por outras 

http://portal.mj.gov.br/sedh/edh/pnedhpor.pdf
http://portal.mj.gov.br/sedh/edh/pnedhpor.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf
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causas, que dependendo de suas cores diferentes, sua simbologia é alterada. 

A fita traz o quebra cabeça e suas peças como estampa. O quebra cabeça 

estampado na fita representa a complexidade do autismo e suas cores 

diferentes representam a diversidade de pessoas e as várias famílias que 

convivem com o transtorno. Já as cores fortes tem como significado a 

esperança em relação aos tratamentos e à conscientização da sociedade em 

geral sobre o autismo (SOUSA, 2014).  

 

Figura 2 – Símbolo Autismo 

 

Fonte: Site Parlamento PB, 2015. 

 

 Em 2012 é sancionada a Lei 12.764/2012, a lei que institui a Política 

Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista. Essa lei foi batizada como o nome “Lei Berenice Piana”, 

homenageando uma mãe que desde que soube do diagnóstico de seu filho, 

como autista, luta pelos direitos das pessoas que apresentam essa 

particularidade. A Lei Berenice Piana, que instaurou a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 

evidencia no seu art. 1º, quais as particularidades que caracteriza um indivíduo 

com espectro autista, além de reconhecer como deficientes as pessoas 

diagnosticadas com essa especificidade.  

 
Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes 
para sua consecução.  
§ 1º Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno 
do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica 
caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II:  
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I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação 
e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de 
comunicação verbal e não verbal usada para interação social; 
ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter 
relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;  
II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e 
atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais 
estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; 
excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento 
ritualizados; interesses restritos e fixos.  
§ 2º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada 
pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.  

   

 No contexto educacional, quando se trata dos direitos da pessoa autista, 

além de ressaltar algumas ações, encontra-se previsto, dentre eles, no art. 3º 

dessa Lei, a figura do acompanhante especializado, uma garantia para o 

estudante autista em casos de necessidade comprovada, em forma de 

parágrafo único:  

 
Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:  
I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento 
da personalidade, a segurança e o lazer;  
II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;  
III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção 
integral às suas necessidades de saúde, incluindo:  
a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;  
b) o atendimento multiprofissional;  
c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;  
d) os medicamentos;  
e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;  
IV - o acesso:  
a) à educação e ao ensino profissionalizante;  
b) à moradia, inclusive à residência protegida;  
c) ao mercado de trabalho;  
d) à previdência social e à assistência social.  
Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa 
com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de 
ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a 
acompanhante especializado.  
            

 Nota-se então, que a legislação de proteção e inclusão das pessoas 

diagnosticadas com transtorno do espectro autista, no ambiente escolar, 

presume algumas regras claras e importantes a serem observadas, trazendo 

oportunidade de uma educação mais apropriada às necessidades especiais 

dessas crianças e adolescentes. É válido ressaltar que mesmo o 

acompanhante especializado sendo um direito do aluno autista e que essa 

necessidade, segundo a Lei tem que ser comprovada, a presença desse 

acompanhante deve ser vista como um acompanhamento auxiliar e que 
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contribua para o processo de ensino e aprendizagem deste aluno, de maneira 

uniformizada perante os outros alunos, para que não haja uma ideia de que o 

aluno autista, por ter um acompanhante especializado seja um aluno 

privilegiado ou mais favorecido que os demais alunos.  

 Já em 2014, o Plano Nacional de Educação (PNE), diz o seguinte: 

“Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à 

educação básica e ao atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema 

educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou 

serviços especializados, públicos ou conveniados”(BRASIL, 2014, P.??). A 

grande dificuldade em relação à inclusão nesse texto é a palavra 

“preferencialmente”, que, segundo estudiosos e especialistas, esse termo abre 

espaço para que as crianças com deficiência permaneçam matriculadas 

apenas em escolas especiais.  

 Através desse percurso histórico é nítido o avanço da educação 

inclusiva historicamente na legislação nacional e internacional. É inegável 

como leis e decretos, como a Declaração de Salamanca e a LDB, abriram 

portas para as pessoas com necessidades especiais, em prol da inclusão de 

uma sociedade mais justa. Mas apesar disso, é um tanto questionável o 

alcance de determinadas iniciativas e legislação vigente quando se propõe 

analisar a qualidade da educação que é cedida.  

 

3.3 A Educação e o Autismo 
 

 De acordo com a Diretoria de Políticas de Educação Especial da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(Secadi) do Ministério da Educação, é de direito constitucional das pessoas 

com deficiência à matrícula em classes comuns do ensino regular. Essa 

determinação é amparada no artigo 205 da Constituição Federal, onde 

presume “a educação como direito de todos, dever do Estado e da família, com 

a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 
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 Com base nisso, o Censo Escolar/MEC/INEP, quando se trata de 

educação especial, faz um acompanhamento do número de matrículas de 

deficientes na rede pública de ensino, da inclusão desses alunos em classes 

comuns do ensino regular, da oferta de atendimento educacional especializado 

e o levantamento do número de municípios e escolas com matrículas de alunos 

com necessidades educacionais especiais (PRAÇA, 2011). Considerando 

essas informações, os Dados do Censo Escolar apontam um aumento 

significativo em relação às matrículas de alunos com deficiência na educação 

básica regular.  

 No ano de 2014, as estatísticas indicam que 698.768 estudantes 

especiais encontravam-se matriculados regularmente em classes comuns, 

sendo que em 1998, cerca de 200 mil pessoas estavam matriculadas na 

educação básica, visto que apenas 13% em classes comuns. Segundo o MEC 

(2009), no ano de 1999, foram realizadas em nível nacional, 374.699 

matrículas na educação especial, visto que dez anos depois em 2009, este 

numero subiu para 637.242, considerando um aumento em torno de 70%.  

 Conforme esses estudos, das 374.699 matrículas realizadas, em 1999, 

311.354 destas matrículas foram feitas em escolas especializadas e/ou classes 

especiais e as outras, 63.345, em escolas regulares e/ou classes comuns. 

Contudo em 2009, das 637.242 matrículas, foram feitas em escolas 

exclusivamente especializadas e/ou classes especiais 250.908 matriculas, e as 

outras, 386.334, realizadas em escolas regulares e/ou classes comuns. Em 

2014, o número sobe para 900 mil matrículas e 79% delas em turmas comuns.  

 Além disso, Dados do Ministério da Educação (MEC) mostram que 

também houve um aumento percentual de 198% no número de professores 

com formação em educação especial. Segundo esses dados, no ano de 2003, 

os profissionais com esse tipo de especialização eram poucos, contabilizando 

3.691 docentes, sendo que em 2014, esse número chegou a 97.459 

profissionais. 

 Sabendo disso, é importante a reflexão sobre a função dos pais na 

escolarização dos filhos e suas consequências para a aprendizagem, e na 

escola sendo pertinente frisar algumas questões. Dentre alguns pontos pode-

se destacar, a família como propulsora do rendimento escolar e do 

aproveitamento acadêmico e a ausência da família, sendo a mesma capaz de 
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provocar uma desafeição escolar e a desvalorização da educação, sobretudo 

nas classes sociais consideradas mais inferiores e menos privilegiadas.  

 Segundo Carvalho (2000), a família pode ser apontada como uma das 

diversas responsáveis pelo fracasso escolar do aluno, mas também pode 

contribuir para o desenvolvimento e aprendizagem humana da criança. A 

socialização da criança com o meio se torna umas das principais tarefas da 

família, ou seja, sua inserção no mundo cultural através do ensino da língua 

materna, dos sinais, códigos e regras de convivência em grupo, incluindo a 

educação geral e parte da formal, juntamente com o apoio e a participação da 

escola. Neste âmbito, os recursos psicológicos, econômicos, culturais e sociais 

dos pais são pontos primordiais para a melhoria do desenvolvimento humano 

(CHRISTENSON & ANDERSON, 2002; MARQUES, 2002). É importante 

salientar que a escola também tem sua contribuição no desenvolvimento do 

indivíduo, mais estritamente no que se refere à aquisição do saber 

culturalmente organizado e em suas diferentes áreas de conhecimento.  

 Nesse contexto percebe-se a importância da escola e da família como 

variáveis para o sucesso educacional, mas quando incluímos um aluno com 

necessidades especiais em sala, as especificidades desse aluno acabam se 

tornando mais um aspecto a ser refletido. Assim podemos identificar, para uma 

inclusão eficaz de crianças autistas no ensino regular, três vertentes 

importantes; a escola, a família e as dificuldades educacionais e sociais 

atribuídas ao indivíduo com TEA.  

 É interessante destacar que o desenvolvimento de uma criança depende 

dos meios de ensino utilizados pelo professor, visto que mesmo a criança 

havendo necessidades especiais não deixa de ser criança, devendo ser tratada 

com cuidado e respeitando suas limitações. As formas de ensino devem ser 

usadas de várias maneiras, propiciando o apoio e o desenvolvimento, sendo 

estes adequados a todos os implicados na prática. Desta forma, é importante o 

professor ter a compreensão sobre qual é o seu papel enquanto docente e 

saber que através do ensino o aluno pode aprender a obter conhecimento 

tendo consciência de si próprio.  

 Para os autistas uma rotina de avisos e transição torna-se uteis, tendo 

em vista que a flexibilidade para com elas é algo importante e que precisa ser 

trabalhado. Pode-se usar como exemplo a chegada de um professor novo no 



42 

 

ambiente escolar ou uma viagem ou aula de campo. Tais momentos podem 

causar desconforto e ansiedade na criança autista. O educador precisa estar 

ciente que a relação e o trabalho com essas crianças, é um processo 

demorado e continuo, que requer paciência, até mesmo porque uma das 

características do TEA é a falta de atenção.  

 Conforme Schwartzman e Assunção Junior:   

 

Quanto mais significativo para a criança forem os professores, 
maiores serão as chances dela promover novas aprendizagens, ou 
seja, independente da programação estabelecida, ela só ganhará 
dimensão educativa quando ocorrer uma interação entre o aluno 
autista e o professor (SCHWARTZMAN E ASSUNÇÃO JUNIOR, 1995 
apud MORAIS & ANJOS, 2016, p. 07).  

 

 Tantos os profissionais da educação, como os familiares tem importante 

função na construção de ações inclusivas voltadas aos alunos autistas, pois, 

existindo essa parceria que visa o desenvolvimento do aluno, os resultados 

tendem a ser muito melhores. A família tem um papel muito significativo nesse 

processo, à medida que se envolvem com a escola, buscando construir um elo 

responsável pelo bem-estar da criança autista nesse ambiente. A comunicação 

entre a família e os profissionais da escola é fundamental pra conquista de um 

ensino de qualidade, inclusive, é imprescindível que os pais passem um tempo 

com os professores para dialogarem, trocarem experiências e informações. 

 Vale ressaltar que esses exercícios sejam feitos com a finalidade de 

proporcionar autonomia aos mesmos. Além disso, é necessário que haja um 

profissional especializado prestando assistência e dando um suporte a mais ao 

docente em sala de aula, caso o aluno não tenha total autonomia.  

 É importante relembrar que os autistas apresentam certa particularidade 

no que se trata da interação social (BAPTISTA e BOSA, 2002), isso faz com 

que a criança possa demonstrar dificuldades em brincar, em ter algum contato 

visual, e até mesmo manifestar apreço e interesses restritos por determinados 

objetos. Diante disso faz-se necessário o professor observar as características 

e especificidades de cada educando, como acontece o comportamento do 

aluno autista perante as atividades propostas em sala de aula, para que assim 

o professor consiga executar os métodos de ensino diversificados de modo 
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eficaz, mostrando também interesse em aproveitar o conhecimento de mundo 

que cada aluno venha expressar em sala.  

 Vygotsky, apud Santos, 2013, diz que:  

 
O professor deve ter consciência de sua importância como mediador 
e compreender que cada criança dentro de sala de aula se 
desenvolve, amadurece e aprende de forma particular, ou seja, atinge 
expectativas de aprendizagens únicas e que a todo tempo deve ser 
valorizada e estimulada a atingir níveis cada vez mais elevados 
(VYGOTSKY, 1978 apud MORAIS & ANJOS, 2016, 2013, p.07).  

 

 É essencial que a escola esteja instruída e preparada para todos os 

casos, sobretudo, compreender as particularidades dos seus alunos, mesmo 

que esses alunos apresentem deficiência ou não. Ao contrário do que a maioria 

das pessoas pensam muitas dessas crianças possuem determinadas 

habilidades que podem ser trabalhadas de modo mais eficaz em sala de aula, 

como por exemplo, trabalhar com abordagens visuais, que são bastante 

usadas e significativas, já que os autistas são mais visuais do que verbais. 

Outro exemplo seria trabalhar com métodos que instigue a capacidade de 

memória, visto que muitos desses alunos apresentam uma predisposição de 

memorização elevada.  

 Paulo Freire (1987, p. 68) afirma em sua obra Pedagogia do Oprimido 

que “não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes”. Partindo 

desta proposição, pode-se afirmar que, cada aluno possui características e 

especificidades singulares, que irão ajudar ou dificultar o modo com a qual ele 

lida com os conteúdos que são propostos durante sua vida escolar, não 

generalizando a forma de aprendizagem que vai norteá-los a este ensino. 

Diante desse pensamento, é relevante considerar que da mesma forma que 

nenhuma pessoa é igual à outra, nenhum autista é igual a outro, sendo assim, 

as abordagens deverão ser sempre diferenciadas, tendo em vista as 

habilidades e as necessidades de cada um. O professor tem que conhecer bem 

seu aluno autista, ser cuidadoso e ficar atento, para assim, avaliar quais 

aptidões que esse aluno dispõe e quais precisam conquistar, pois descobrindo 

e percebendo seus interesses tornará mais fácil para o educador predispor de 

materiais adequados para a abordagem de ensino.  
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3.4 A Educação Matemática 
 

  A princípio, definir o que é matemática em poucas palavras é muito 

complexo. Partindo da etimologia da palavra, matemática provém da palavra 

grega "matemathike" que tem como significado "ensinamentos". É considerada 

uma ciência formal que se baseia em: axiomas, teoremas, corolários, lemas, 

postulados e proposições para alcançar conclusões teóricas e práticas. A 

matemática também pode ser vista como um sistema formal de raciocínio para 

reconhecer, classificar e explorar padrões.  

 De acordo com Howard Gardner (2000) a Matemática apresenta uma 

área de inteligência particular, que seria a Inteligência lógico-matemática: a 

aptidão para explorar relações, categorias e padrões, por meio da manipulação 

de objetos ou símbolos, mostrando também uma habilidade para lidar com 

séries de raciocínios, para reconhecer problemas e resolvê-los. Portanto, a 

criança que demonstra especial habilidade nesta inteligência apresentará 

facilidade não apenas em contar e fazer cálculos matemáticos, mas também 

para fazer e criar notações práticas de seu raciocínio.  

 Desta forma, é importante expor as dificuldades no ensino de 

Matemática e buscar entender quando dizem que a mesma se trata de uma 

disciplina complexa e que muitos não conseguem se identificar com ela. Essas 

dificuldades podem acontecer por muitos fatores, dentre eles fatores mentais, 

psicológicos e pedagógicos que englobam variados conceitos e trabalhos que 

precisam ser desenvolvidos. É importante que o professor saiba dessas 

informações, para que ele possa elaborar melhor seus métodos de ensino e 

enxergar a avaliação como instrumento norteador para suas futuras atuações 

com a turma em sala de aula.  

 No que se trata da aprendizagem da matemática no ambiente escolar, é 

necessário que o professor permita ao aluno compreender o assunto através 

de exemplos relacionados ao seu cotidiano para que, depois, ele seja apto de 

solucionar problemas mais complexos. Segundo David Ausubel (1982 apud 

CERQUEIRA, 2013) a aprendizagem significativa acontece quando o aluno é 

capaz de entender que os conhecimentos escolares são essenciais para sua 

vida fora da escola. Neste caso, é preciso que os professores estejam atentos 

sempre e refletirem sobre como auxiliar seus alunos a compreenderem a 
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importância dos saberes escolares e a forma de praticá-los na vida em 

sociedade.  

 Para fornecer essa aprendizagem significativa, um dos métodos 

existentes é a sequência didática. Dolz e Schneuwly (2004 apud CERQUEIRA, 

2013) argumentam que as sequências didáticas são meios que podem orientar 

os professores no norteamento das aulas e no planejamento das intervenções. 

 Para melhor compreensão, as sequencias didáticas são um conjunto de 

atividades elaboradas e organizadas de tal maneira que cada etapa está 

relacionada à outra. Quando planejadas o professor tem como intuito ensinar 

um determinado conteúdo, iniciando por uma atividade mais simples, chegando 

mais tarde em operações mais complexas. Os autores ainda afirmam que a 

sequência de atividades deve proporcionar a transformação gradual das 

habilidades iniciais dos alunos, podendo ser produzidas com base no que os 

alunos já sabem, aumentando para cada etapa o grau de dificuldade, 

expandindo a capacidade desses alunos.  

 Para formular e desenvolver uma sequência didática é preciso construir 

suas etapas de acordo com a expectativa de aprendizagem. É necessário que 

alguns pontos sejam levados em consideração pelo professor como, 

compreender a situação-problema, tendo a clareza do que se pede no 

enunciado da atividade e podendo nesse momento verificar o que os alunos 

conhecem ou não sobre o que se pede; verificar os conhecimentos que estão 

no centro e de destaque da situação-problema permitindo o professor observar 

se os alunos reconhecem os saberes trabalhados que estão sugeridos na 

atividade; decidir os métodos necessários para descobrir a solução da 

situação-problema, visto que os alunos ao identificarem os conhecimentos 

envolvidos na proposta, irão adotar as estratégias necessárias para encontrar a 

solução; analisar e/ou validar os resultados obtidos, pois é nesse momento que 

os alunos precisam certificar se a resposta encontrada atende de fato o que é 

pedido no enunciado (CERQUEIRA, 2013).  

 Considerar os conhecimentos prévios dos alunos também permite ao 

professor presumir algumas dificuldades dos estudantes e organizar 

intervenções apropriadas para serem usadas durante o seguimento de 

atividades. A avaliação tem uma função relevante, pois auxilia o educador a 

refletir sobre os progressos na aprendizagem dos alunos. Existem várias 
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maneiras das aulas serem avaliadas, como por exemplo, através de conversas 

feitas durante o desenvolvimento da sequência didática, por meio de atividades 

escritas coletivas ou individuais e de observações realizadas pelo professor. É 

importante que o professor saiba e entenda que as avaliações dos alunos 

demonstram o que eles já aprenderam e norteiam onde ainda precisam de 

assistência, uma vez que com base nessas informações o professor poderá 

reformular seus mecanismos didáticos e ajudar os estudantes a superarem 

suas dificuldades. Em relação à elaboração de uma avaliação matemática é 

preciso que o educador se preocupe em construir uma avaliação que demande 

a solução de exercícios por caminhos que façam com que os alunos 

estabeleçam uma linha de raciocínio que não seja apenas o de calcular.  

 A avaliação, portanto, não é um desenvolvimento meramente técnico, no 

entanto, demanda uma postura política e integra valores e fundamentos que 

refletem uma concepção de educação, de escola e de sociedade. Nessa 

circunstância, a avaliação deve servir de guia para o professor na conduta de 

sua prática docente, não sendo um instrumento de reprovação ou um método 

para reter alunos na construção de seus conhecimentos teóricos e práticos.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS OBSERVAÇÕES EM SALA DE 
AULA 
 

 A pesquisa de campo foi realizada em duas escolas públicas do 

município de Seropédica com dois alunos, dos 6º e 9° anos do ensino 

fundamental, respectivamente, doravante denominados aluno 1 (9º ano) e 

aluno 2 (6º ano). Foram observados três tempos de aula semanais num total de 

cinco tempos por semana, (duração de cinquenta minutos por tempo de aula) 

para cada um deles nas turmas de Matemática em um período de quatro 

semanas. Na pesquisa não foi possível acompanhar os cinco tempos de aula 

semanais de cada aluno pelo fato de que os horários de suas aulas de 

Matemática coincidiam em um mesmo dia e horário, deste modo, para uma 

homogeneização da pesquisa, foi decidido avaliar apenas três tempos como já 

mencionado acima.  

 Os aspectos analisados nesta pesquisa de campo foram:  

 A interação social entre os alunos autistas e os demais alunos;  

 A relação dos alunos autistas com o educador;  

 A aprendizagem de Matemática;  

o O método de ensino de Matemática;  

o O método de avaliação.  

 

4.1 Pesquisa de Campo: Aluno 1 

 

O aluno 1 desta pesquisa possui diagnóstico autístico, especificamente, a 

Síndrome de Asperger, de acordo com documentos do IPUB – Instituto de 

Psiquiatria da UFRJ, cedidos por seu responsável (em anexo). Esse aluno 

estuda em uma escola municipal de Seropédica matriculado no 9º ano do 

Ensino Fundamental, em uma turma que possui um total de 28 alunos. Nas 

aulas de Matemática estão presentes dois estagiários de Matemática, o 

professor de Matemática, mas não possui nenhum profissional especializado o 

acompanhando.  
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Acompanhamento do aluno 1 do dia 09/05/2017  

 O aluno 1 senta-se na primeira carteira de frente à mesa do professor. 

Neste primeiro momento se percebe uma boa oralidade, pois conversa 

bastante sobre o trabalho de Matemática a ser entregue com outros alunos e 

com o professor. É visível a dificuldade de manter contato visual prolongado 

em sua conversa, mas parece se esforçar. O mesmo se ofereceu para apagar 

o quadro e recolher os trabalhos dos demais alunos, se mostrando bastante 

prestativo. 

 A aula era expositiva tradicional sobre equação do segundo grau. Tudo 

que a professora pergunta perante a explicação, o aluno 1 responde, e esse 

comportamento é recorrente. 

 Após o término da explicação, a professora escreveu alguns exercícios 

sobre o conteúdo explicado, equações do segundo grau e “equação de 

Bháskara”. O aluno 1 copia o exercício em seu caderno rapidamente e executa 

a tarefa em silêncio com total concentração, diferente do resto da turma que 

está bem falante e dispersa. Parece que acontece um desligamento do mundo 

ao seu redor e seu foco é a resolução desses exercícios, algumas dúvidas 

aparecem e são perguntadas a professora. Ao final de cada questão, o aluno 1 

pede para que a professora corrija, mostrando uma dependência na aprovação 

docente para prosseguir no seu estudo. Quando fica com dúvidas, faz 

movimentos estereotipados com a boca e as mãos, parecendo uma forma de 

ajudar a pensar, mas como não conseguiu resolver, pediu novamente a ajuda 

do profissional (essa atitude se repete constantemente).  

 Após o término dos exercícios, o aluno 1 fica quieto balançando as mãos 

e mexendo os lábios sem emitir sons, aguardando o intervalo da aula. Não fala 

com nenhum de seus colegas a não ser que o chamem, não é muito comum. 

 No intervalo, ele vai ao refeitório sozinho em uma das mesas enquanto 

outros alunos formam grupos e conversam bastante. Depois do término do seu 

lanche da tarde, ele volta para sala esperando o reinício da aula.  

 Depois do fim do intervalo, três colegas sentam-se próximo ao aluno 1 e 

começam a conversar, perguntam sobre seu material e ele respondeu, com 

uma fala culta, aonde comprou e o apego que tem pelo o que é seu, e 

continuaram juntos esperando a correção da docente. A professora faz a 
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correção sempre fazendo perguntas à turma e o aluno 1 sempre responde em 

voz alta incomodando alguns alunos; a professora pergunta se esses alunos 

incomodados saberiam responder o que foi perguntado e a resposta foi não, 

pois não tinham atenção na aula e o aluno 1 continuou respondendo. Houve 

dúvidas recorrentes dele e dos demais alunos na questão de ordenação de 

números negativos e nas operações elementares com esses números (o aluno 

1 possui uma enorme dificuldade e é frequente seu erro nessas questões e 

mesmo o professor sabendo disso, não há um trabalho com ele e nem com os 

demais alunos para sanar essa dificuldade). O aluno 1 sempre diz que 

entendeu o que a professora explica, mas sempre volta a cometer os mesmos 

erros. Após isso a professora pediu para que eles fizessem seis exercícios do 

livro e que entregassem em folha separada e que seria um complemento de 

avaliação. Todos fizeram com algumas dúvidas e o com auxílio dos estagiários, 

contudo, o aluno 1 encontra-se sempre sozinho fazendo calmamente sem pedir 

a ajuda e o mesmo foi o primeiro a terminar a atividade. 

 

Acompanhamento do aluno 1 do dia 16/05/2017  

  O conteúdo era raízes de uma equação do 2º grau e soma e produto de 

raízes. O aluno 1 se sentou novamente na primeira carteira, na primeira fileira 

de frente para a mesa da professora. A professora escreveu o conceito do 

tema da aula no quadro (aula expositiva tradicional). Ele faz cópia do que está 

no quadro muito quieto e sozinho, fazendo movimentos estereotipados com a 

boca (a atitude é involuntária), enquanto os demais alunos conversam bastante 

enquanto copiam.  

 Posteriormente, a professora explica o conteúdo com o auxílio do quadro 

branco, sempre questionando seus alunos, por isso o aluno 1 sempre 

responde, de forma correta o que foi perguntado pela professora (essa atitude 

é recorrente). 

 O aluno 1  para por um momento e observa bastante a turma enquanto 

ninguém o percebe e logo se volta para o caderno enquanto a professora 

coloca exercícios no quadro para os alunos fazerem. Observou-se que o foco e 

as prioridades dele são seus deveres e as explicações em sala de aula, onde 

não há distrações mesmo que os outros alunos falem bastante. Há a 

interrupção desse foco quando alguém lhe solicita a atenção e isso raramente 
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ocorre. O aluno 1  pergunta qual o conteúdo de Matemática que terá no 

simulado do dia 23/05. 

 No intervalo o aluno 1  come isolado em uma mesa no refeitório, na 

mesma mesa em que a professora se encontra, mas um pouco distante. 

Depois de terminar sua refeição ele retomou à sala de aula na espera do 

próximo tempo de Matemática.  

 Na volta do intervalo, a professora ensinou um novo método para a 

obtenção das raízes de uma equação do 2º grau através da soma e do produto 

onde temos: 

x1 + x2 = S e x1 * x2 = P  

 

 Sendo que x1 e x2 são as raízes da equação, S representa o valor da 

soma dessas raízes e P representa o produto dessas raízes. 

 Esse método de resolução para determinar as raízes da equação de 2º 

grau é um método de tentativa e erro. O aluno 1  apresenta muita dificuldade 

neste tipo de abstração, pois ele não conseguia pensar em dois números 

referentes às raízes da equação onde, ao mesmo tempo a soma dessas raízes 

seria um número e o produto seria outro número. Ele primeiro pensava em dois 

números que a soma era dada no exercício, mas esses mesmos números 

possuíam o produto diferente do correto. 

Um novo conteúdo começou a ser ensinado, “Composição de uma 

equação do 2º grau conhecendo suas raízes”. Como a turma conversava 

bastante, a professora parou a explicação e disse: “Como vocês não estão 

prestando atenção, matéria dada.”, no intuito que ela não explicaria o conceito. 

O aluno 1  ficou bastante inquieto, pois interpretou de forma diferente 

(interpretação literal da frase), ele pensou que ela havia dado o conceito em 

outro momento. Ele questionou a professora, que o ignorou. Logo em seguida 

ela continuou e explicou a matéria com dois métodos diferentes de resolução e 

deixou livre para que seus alunos escolhessem o método mais fácil. 

 

 1º modo: x2 – Sx + P = 0, onde S é a soma das raízes da equação do 2º 

grau e P é o produto dessas raízes. 

 2º modo: (x - x1) * (x - x2), onde x1 e x2 são as raízes da equação do 2º 

grau. 



51 

 

 O aluno 1  ressaltou em voz alta que preferiu o segundo modo, o modo 

da “Propriedade Distributiva”; outra aluna disse a ele que era a “Regra do 

Chuveirinho”; o aluno 1 falou que esse nome era para crianças e que já era 

quase adulto. 

Em seguida houve a revisão de todo o conteúdo e correção de 

exercícios, onde o aluno 1 apresentou algumas poucas dúvidas em alguns 

exercícios; a professora estava sempre presente em relação a isso. Outros 

alunos tiveram muito mais dúvidas e a professora e dois estagiários os 

auxiliaram. 

 

Acompanhamento do aluno 1 do dia 23/05/2017 

 O aluno 1  está sentado novamente no mesmo lugar, em frente à mesa 

da professora. A professora começou a aula corrigindo exercícios, pois 

posteriormente ocorreria um Simulado de Português, Matemática e Produção 

de Texto. Ele estava bastante quieto, mais que o normal, não estava 

respondendo os questionamentos da professora, que corrige os exercícios a 

fim de ajudar no simulado. A turma estava cheia, algumas conversas, mas 

nada fora do comum e estavam prestando atenção na correção dos exercícios.  

 O aluno 1 foi ao banheiro e quando voltou, percebeu que tinha outro 

exercício no quadro e voltou correndo para fazê-lo. Posteriormente continuou 

estudando constantemente para o simulado com o caderno. 

 O intervalo foi o mesmo de costume; o aluno 1 come isolado em uma 

mesa no refeitório, enquanto os outros alunos ficam em grupos. Ele é o 

primeiro a voltar e a esperar o simulado em sua carteira e aproveitando o 

tempo extra para estudar. 

 Após o horário do intervalo, houve aplicação do simulado. O simulado 

era composto com dez questões de Língua Portuguesa, dez questões de 

Matemática e uma Produção Textual que consistia em preparar os alunos para 

concursos de escolas do 1º ano do Ensino Médio. Foi acordado entre a 

professora e os alunos que essa avaliação integraria até dois pontos da nota.  

 Os demais alunos demoraram a chegar para o simulado o que causou 

uma diminuição do tempo de prova. Todos fizeram sua avaliação, houve 

algumas perguntas sobre questões presentes na avaliação, mas não foram 

respondidas pelo fato da finalidade desta prova. No final, o aluno 1 e outros 
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alunos estavam em dúvida interpretativa em uma mesma questão e apenas 

isso a professora lhes tirou a dúvida. 

 Quando acabou o tempo de prova, a professora recolheu as provas e o 

aluno1 disse que não tinha conseguido terminar tanto as questões de 

Português quanto de Matemática, e mesmo assim a professora retirou sua 

prova. O responsável do aluno 1 pediu para a coordenação que o deixassem 

terminar. A professora de Língua Portuguesa seguiu essa recomendação no 

dia seguinte, diferente da docente de Matemática. 

 

Figura 3 – Cartão-resposta Simulado 

 

Fonte: Autor da Pesquisa, 2017. 

 

Figura 4 – Simulado Matemática 

 

Fonte: Autor da Pesquisa, 2017. 
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Acompanhamento do aluno 1 do dia 30/05/2017 

 O conteúdo era Teorema de Pitágoras (aula tradicional expositiva). O 

aluno 1 está sentado novamente no mesmo lugar, em frente à mesa da 

professora, copiando a matéria calmamente sem nenhuma interação social 

com outros alunos. A turma interage entre si, mas ele fica isolado, em alguns 

momentos; alguns alunos pedem seu material emprestado como lápis e 

borracha, ele empresta seu material, mas apenas isso, não há um diálogo 

além.  

 À medida que a professora perguntava sobre o conteúdo e o aluno 1 

respondia imediatamente, como de costume, ela pediu que ele não 

respondesse por um momento para dar oportunidade aos demais alunos, ele 

entendeu, mas ficou um pouco desconfortável e ficou respondendo bem baixo 

(uma necessidade extrema de responder as perguntas). Alguns dos alunos, 

mesmo sem saber as respostas das pergunta feitas pela professora, se sentem 

incomodados com essa atitude dele. Após algum tempo, o aluno 1 estava 

muito inquieto e pediu autorização para voltar a responder e a professora o 

deixou responder, deixando-o mais calmo. 

 Essa última resposta foi a solução da equação: 

X2 = 625 – 225 

X2 = 400 

X = 20 

 Respondendo de forma correta e rapidamente, como fosse um 

desabafo. 

 Com o término da explicação desse conteúdo, a professora liberou os 

alunos 5 minutos antes para o intervalo e o aluno 1 falou que esperaria até o 

horário do intervalo em sua carteira. 

 O intervalo foi o mesmo de costume, ele come isolado em uma mesa no 

refeitório, enquanto os outros alunos ficam em grupos, sendo o primeiro a 

voltar na espera da aula. 

 Após o intervalo, novos conceitos foram apresentados “Aplicações do 

Teorema de Pitágoras: Diagonal de um quadrado e Altura de um triângulo 

equilátero”. Seu quadro era bastante organizado e possuía várias cores para 

ajudar os alunos a identificarem os números e as fórmulas como nas figuras 

abaixo:  
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Figura 5 – Aplicações Teorema de Pitágoras I 

 

Fonte: Autor da Pesquisa, 2017. 

 

 

Figura 6 – Aplicações Teorema de Pitágoras II 

 

Fonte: Autor da Pesquisa, 2017. 
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 O aluno 1 aparenta ter muita facilidade com o conteúdo ministrado neste 

dia por causa da quantidade de fórmulas utilizadas. Ele possui muita facilidade 

com conceitos que utilizem fórmulas e conteúdos concretos (geometria). 

 Após as explicações do conteúdo, a professora passou alguns 

exercícios do livro para serem feitos, toda a turma fez de forma calma, um 

ajudando o outro (algo extraordinário). Alguns alunos tiveram dúvidas e os 

estagiários e a professora os auxiliaram. O aluno 1 não aparentou dúvidas 

sobre o exercício, que o fez bem quieto e sozinho sem pedir ajuda. 

 

4.2 Pesquisa de Campo: Aluno 2 
 

O estudante 2 desta pesquisa possui diagnóstico autístico com 

disfunções na fala e um transtorno hipercinético de acordo com documentos 

cedidos pela instituição de ensino (em anexo). Esse aluno estuda em uma 

escola municipal da cidade de Seropédica, matriculado no 6º ano do Ensino 

Fundamental, em uma turma que possui um total de 30 alunos. Nas aulas de 

Matemática está presente apenas o professor de Matemática, não possui 

estagiário e nenhum profissional especializado o acompanhando. 

 

Acompanhamento do aluno 2 do dia 19/05/2017 

 A aula era expositiva tradicional: Decomposição em fatores primos. O 

aluno 2 faltou neste dia, estava um dia muito chuvoso e apenas 16 alunos 

compareceram. Pelo fato do aluno 2 não ter comparecido, permaneceu-se 

apenas um tempo de aula para analisar a dinâmica da turma na disciplina de 

Matemática. Mesmo com apenas 16 alunos, eles estavam muito agitados, mas 

na hora da explicação prestaram atenção no professor.  

 

Acompanhamento do aluno 2 do dia 26/05/2017 

 O aluno 2 chegou na sala e sentou bem distante do professor, na última 

fileira e começou a interagir com os colegas, ele percorre a sala por várias 

vezes afim de conversar. 

 A aula começou com a correção de exercícios de fatoração. A todo o 

momento o aluno 2 se dirige ao professor repetindo frases ditas por outros 

colegas. O mesmo não abre o caderno para copiar a matéria e não presta 
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atenção nas explicações do professor. É notória a falta de atenção em 

Matemática e mesmo assim o professor não tenta nenhum método para 

envolvê-lo na aprendizagem matemática feita atualmente em sala. O aluno 2 

possui domínio da tabuada e por isso, algumas vezes o professor cede uma 

parte do quadro branco, elabora algumas questões de soma, subtração e 

multiplicação e o deixa resolver, enquanto dá continuidade na matéria para os 

demais alunos. 

 A interação social do aluno 2 em sala de aula, neste primeiro contato, é 

muito boa, pois os outros alunos são bem receptivos, mas às vezes há queixas 

do professor que ele atrapalha em trabalhos realizados em sala pelo fato da 

hiperatividade. 

 A turma, mesmo grande e barulhenta, na hora da explicação presta 

atenção, com exceção de uns cinco alunos que ficam conversando, incluindo o 

aluno 2, que sempre se levanta para interromper o professor, induzido pelos 

outros quatro alunos (é nítido que o foco do aluno 2, são seus amigos, com 

uma rotina clara em sala através de conversas e com a resolução de contas no 

quadro). 

Posteriormente voltou para o quadro formulando e resolvendo suas 

questões de operações matemáticas, com auxílio do professor e de uma aluna. 

O aluno 2 é muito afetivo, gosta de abraçar o professor e fala com ele sempre 

segurando seu braço. Ele sentou-se na mesa do professor e ficou mexendo em 

uma caneta, enquanto o docente explica o conteúdo de mínimo múltiplo 

comum (MMC) e mesmo estando próximo, o aluno 2 não demonstrou nenhum 

interesse no conteúdo ministrado. Logo depois, os alunos foram para o 

intervalo. 

 Na volta do intervalo o aluno 2 foi um dos últimos a voltar para a sala, 

pois ele passava de sala em sala falando com outros alunos e correndo pelos 

corredores. A turma estava extremamente agitada, esse fato colaborava para 

manter o comportamento hiperativo do aluno 2. Com essa agitação 

generalizada, a aula demorou a recomeçar e o professor não toma muitas 

atitudes quanto a isso. Em seguida o professor pediu para que os alunos 

fizessem exercícios que estavam no quadro sobre MMC, mas o aluno 2 nem 

tocou na mochila para começar o exercício proposto. É aparente que as ordens 
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do professor não se aplicam a esse aluno que continuou a conversar até o fim 

da aula. 

 

Acompanhamento do aluno 2 do dia 09/06/2017 

 O assunto da aula era Divisibilidade de números primos. Mesmo a turma 

estando muito cheia, os alunos estavam calmos, falando pouco e baixo e estão 

atenciosos ao professor, mas o aluno 2 fica andando pela sala com uma caneta 

nas mãos e fazendo contas de adição, multiplicação e divisão no canto direito 

do quadro (figura 7), sempre junto ao docente e quando o mesmo para por 

algum momento, senta-se na mesa do professor. Ele não retira o material da 

mochila para fazer as atividades propostas pelo docente que não o instrui ou o 

estimula para fazê-lo, ao contrário, o professor deixa esse aluno fazendo o que 

deseja, ora andando pela sala, ora conversando com colegas e até mesmo 

fazendo contas no quadro como já mencionado. 

 

Figura 7 – Contas Matemática Aluno 2 

 

Fonte: Autor da Pesquisa, 2017. 

 

 O professor sai de sala e a turma fica agitada e o aluno 2 volta a fazer 

contas no quadro com a ajuda de uma colega (é um momento de interação). 

Na sua volta, o professor passou uma folha de exercícios (figura 8) sobre os 
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conceitos de divisibilidade, decomposição em fatores primos e MMC, para que 

eles fizessem, mas não entregou ao o aluno 2.  

 

 

Figura 8 – Folha de exercícios aluno 2 

 

Fonte: Autor da Pesquisa, 2017. 

 

 O aluno 2 passou de mesa em mesa falando com seus colegas, alguns 

reclamaram, pois ele os atrapalha durante a atividade. Depois ele sai de sala, 

sem autorização, repetidas vezes passando em outras salas (é aparente sua 

hiperatividade e essa atitude involuntária que se manifesta). 

 O aluno 2 veio falar comigo, perguntou meu nome, logo respondi e eu 

perguntei o dele que da mesma forma ele me respondeu e voltou a percorrer 

toda a sala até o momento do intervalo.  
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 Depois do intervalo o aluno 2 demorou a retornar e ainda esqueceu sua 

mochila no pátio, uma das estagiárias de educação física foi até a sala 

devolver, pois ele não se lembrou da mochila. 

 O professor faz a chamada e o aluno 2 o ajuda chamando o nome dos 

alunos rapidamente, onde fica muito feliz em ser útil. No final da aula o 

professor corrige alguns exercícios e vai de mesa em mesa ver quem terminou 

a tarefa com exceção do aluno 2, pois aparentemente o professor não o atribui 

tarefas de sua disciplina. 

 

Acompanhamento do aluno 2 do dia 23/06/2017 

 Na aula do dia 20/06 o professor me informou que ele aplicou um teste 

com a pontuação de até três pontos (figura 9) e tentou ajudar o aluno 2, mas 

não sabia como. Posteriormente ensinou para a turma o conceito de máximo 

divisor comum (MDC). 

 

Figura 9 – Teste Matemática  

 

Fonte: Autor da Pesquisa, 2017. 
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 Na aula desse dia o professor passou exercícios de fixação de MDC. A 

turma estava muito agitada e o aluno 2 estava desconfortável e pediu ao 

docente para ficar fora da sala e ele o autorizou. O aluno 2 ficou pelos 

corredores falando com outros alunos e no pátio correndo e só voltou para sala 

após trinta minutos. Assim que pegou uma caneta para fazer suas contas de 

sempre. 

 Depois de um tempo, ele veio até o pesquisador, perguntou meu nome, 

e, me segurando pelo braço apresentou-me a todos  seus colegas e após isso, 

sentou-se  na mesa do professor observando bem quieto a turma.  

 Como a turma estava muito agitada, o professor decidiu falar em voz alta 

a nota do teste de todos os alunos. Houve muitas notas zero e a nota do aluno 

2 e foi de 1,5 pontos e salientou que a avaliação (figura 10) era diferente 

porque ele era diferente. 

 

Figura 10 – Teste Matemática aluno 2 

 

Fonte: Autor da Pesquisa, 2017. 
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 Após dois alunos serem expulsos de sala, o aluno 2 também pediu para 

sair, e mesmo o professor querendo que ele ficasse, o mesmo ficou fora até o 

fim do intervalo. 

 De volta a sala o aluno 2 queria comprar um lanche na cantina, mas não 

tinha dinheiro e pediu o professor, que sem hesitar, comprou o lanche e o 

deixou  comendo em sua carteira.  

 Para finalizar a aula, foi passada uma atividade de geometria do livro, 

onde o aluno 2 ficou folheando o livro sem saber o que fazer, sem nenhuma 

instrução, até o fim da aula. 

 

4.3 Análise das Observações em Sala de Aula  

 

Diante do acompanhamento, torna-se nítido a diferença entre os dois 

estudantes acompanhados. O aluno 1 possui particularidades interessantes 

tendo como destaque sua rotina em sala e seu foco na aula. Essa sua rotina 

faz com que ele seja bastante regrado na sua aprendizagem. Sempre próximo 

ao docente, o aluno 1 também demonstra ser participativo nas aulas. O seu 

foco raramente muda fazendo com que isso se torne primordial no seu 

processo de aprendizagem.  A aula tradicional de matemática, constantemente 

ocorre, faz com que o aluno tenha uma facilidade, demonstrando ter poucas 

dúvidas, mas apresentando dificuldades em casos mais abstratos que fogem 

do concreto ou de métodos de resolução exatos por meios de fórmulas. Porém 

o professor sempre buscava esclarecê-las. A rotina de introdução de conceito, 

cópia de conceito, explicação de conceito e exercícios de fixação ajudam 

bastante na aprendizagem do aluno com síndrome de Asperger. Percebe-se 

também que em sala por meio de sua participação e das atividades propostas, 

sua aprendizagem é bastante satisfatória. 

Na questão de interação social é possível notar alguns pontos negativos 

visto que aluno 1 possui muita dificuldade de relacionar com os outros alunos, 

sendo que os próprios colegas de classe não demonstram interesse ou se 

esforçam para que haja uma interação mais sociável entre eles, fazendo com 

que a única figura que ele tenha certa interação seja o professor.  Por mais que 

exista uma carência de atenção docente em sala, a relação entre o aluno 1 e o 
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professor é satisfatória. Quando necessário o aluno 1 chama o professor para 

tirar dúvidas. É notório que professor muita das vezes não consegue dar a 

atenção necessária para o aluno 1 nem para os demais  estudantes. O 

professor só consegue dar uma devida atenção para os alunos em modo geral, 

devido a ajuda dos estagiários.  

Não há uma avaliação diferenciada para o aluno 1 e isso se torna um 

problema, pois mesmo sendo um aluno atencioso e fazendo todas as 

atividades, o seu rendimento é abaixo do esperado. No acompanhamento foi 

visto que esse aluno não consegue terminar a prova no tempo estimado, 

deixando de fazer algumas questões, assim, é possível perceber que esse 

tempo de avaliação feita não condiz com o nível de aprendizado do aluno. 

O acompanhamento feito do aluno 2 apresenta uma ausência de 

inovação de ensino por parte do professor, ocasionando no não aprendizado 

matemático do aluno, já que o docente não tenta novas técnicas de ensino, a 

não ser os métodos tradicionais. O fato da hiperatividade do aluno 2 também 

contribui para que o mesmo não tenha bom rendimento. Foi possível perceber 

que o mesmo tem dificuldade em focar nas atividades da classe, sempre fica 

andando pela sala ou falando com os outros alunos da turma, tornando-se uma 

atitude recorrente e comprometendo os seus estudos. Outro ponto que 

compromete para que o aluno 2 não tenha um bom aprendizado, é a agitação 

da turma, pois pelo fato da turma ser lotada e indisciplinada e por esse aluno 

ser hiperativo, não se concentra e demonstra momentos de irritação, devido 

apresentar uma sensibilidade a barulhos, comum em alunos autistas.   

Em relação à interação social do aluno 2, o mesmo se mostra muito 

afetivo com seus amigos e professor, ao pegar na mão dos colegas, abraçá-

los, algo que não é muito comum em crianças autistas. Também gosta de ser 

útil como exemplo, sempre pedir para ajudar o professor a fazer a lista de 

presença da turma. 

Apesar do professor não inovar nas suas aulas em metodologias de 

ensino matemáticos e o rendimento do aluno 2 não ser tão significativo, esse 

aluno se identifica com a matemática, tendo o costume de formular contas de 

adição e multiplicação, por exemplo, e resolvê-las, mesmo esses conteúdos 

não sendo trabalhados mais em sala. Essas contas que o aluno 2 costuma 

elaborar e resolver foram ensinados na sua antiga escola, aparentemente não 
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aprendendo mais nada a partir disso no que se trata de matemática.  

Infelizmente, pelo que foi observado, o professor o exclui do processo 

educacional, não havendo uma avaliação diferenciada para o aluno 2, tendo o 

mesmo, ainda que sem condições, se submeter ao mesmo tipo de avaliação 

que os demais. Deste modo o aluno 2 fica cada vez mais atrasado na sua 

turma do 6º ano. Cabe ressaltar que na sala de aula não há um agente 

especializado para ajudá-lo a focar no aprendizado em sala de aula, o que 

dificulta ainda mais a situação apresentada. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS ENTREVISTAS 
 

 Neste trabalho, também foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

(gravadas em equipamento eletrônico de áudio e transcritas) com os 

responsáveis dos alunos autistas e seus respectivos professores da disciplina 

de Matemática, para analisar alguns pontos que serão citados a seguir e 

conhecê-los melhor desde a descoberta pelo responsável sobre que é o 

autismo e suas particularidades, até os dias atuais e como está sendo a 

vivência desses alunos nas perspectivas familiar e docente.  

 Pontos abordados e analisados na entrevista com o responsável:   

 Descoberta do autismo;  

 Acesso à informação;  

 Tratamentos utilizados;  

 Acompanhamento escolar;  

o Comunidade acadêmica;  

o Aprendizagem Matemática;  

 Perspectiva do aluno pelo meio familiar.  

  

 Pontos abordados e analisados na entrevista com o professor de 

Matemática:  

 Experiências com pessoas que possuem necessidades especiais;  

 Conhecimento do autismo;  

 Características dos alunos;  

 Métodos de Ensino da Matemática;  

 Métodos de Avaliação. 

 

5.1 Entrevista com os Responsáveis  
 

5.1.1 Responsável aluno 1 
 

Pergunta 1 – Quando você percebeu que o aluno 1 era uma criança autista?  

R: Eu descobri quando ele tinha um ano, porque ele ficava sentado e gostava 

de tudo que girava. Então ele virava o triciclo para baixo e ficava girando a 

roda. Ele pegava as garrafas vazias de amaciantes e desenroscava com muita 

facilidade  e colocava no lugar. Ele gostava muito dessas coisas, enroscar e 
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desenroscar e depois quando foi pra escola com um ano oito meses, ele não 

falava ainda, foi falar muito tarde com quase três anos, então quando ele 

entrou na escola com um ano e oito meses que a escola começou a notar que 

tinha algo de diferente e isso foi passado para mim e a escola falou "mãe, a 

senhora procure um especialista porque achamos que seu filho é autista", 

então foi assim que ele entrou na escola com um ano e oito meses. Foi quando 

eu tive um posicionamento daquele comportamento que não era normal 

comparado com as crianças da idade dele. 

                                                                                 

Pergunta 2 – Você conhecia o que era o autismo? Como foi o acesso as 

informações?  

R: Não sabia, não tinha noção do que era isso, logo quando a escola me falou  

a respeito, porque ele não se comunicava, então quando ele queria alguma 

coisa, mas não estava entendendo ou ele queria muito e não sabia se 

expressar, porque uma das dificuldades dele é se expressar, ele tirava a roupa 

toda, ele tirava a fralda, o uniforme, o sapato, a meia e saía jogando em cima 

das pessoas, e de uma forma se entendia aquele comportamento dele. Ele não 

sabia falar, não sabia se expressar, e foi através da escola que me alertaram 

para isso, o que era, o que fazer e a primeira coisa foi: "mãe, procure um 

especialista" e elas falaram pouco para eu tentar entender mais ou menos o 

que era. Aos quatro anos eu consegui uma neurologista em Nilópolis (RJ) e ela 

passou a primeira medicação para ele, mas antes disso, na época que ele 

entrou na escola, porque ele tinha muita dificuldade para dormir e corria e batia 

com a cabeça na parede a todo o momento, então ele começou a fazer uso de 

medicamento e fez um eletrocardiograma apresentou uma disritmia  leve e 

como ele era muito novo o médico falou que o medicamento era apenas para 

ele dormir, ele precisava dormir pois não era normal, mas no assunto do 

autismo, foi aos quatro anos quando ele cresceu um pouco para avaliar essas 

características, que foi com a neurologista.  

  

Pergunta 3 – O Aluno 1 faz, ou já fez algum tipo de tratamento? Se sim, quais? 

Por quanto tempo? Desde quantos anos?   

R: Ele passou por vários tipos de tratamentos e medicamentos, depois dos 

quatro anos, ele começou com Haldol que servia para dar um equilíbrio para 
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que ele ficasse estável, mas não fez efeito, depois fui buscar outra 

neurologista. Quando ele estava com cinco para seis anos, ele começou a 

tomar Fenergan com outro medicamento feito por manipulação e ele começou 

a se acalmar, conseguindo essa estabilidade até porque ele era muito 

inteligente, mas ele não sabia usar essa inteligência que tinha em sala, e as 

professoras ficavam malucas, então ele precisava sentar, se acalmar, focar, ter 

a atenção para fazer as coisas e essa medicação foi o pontapé inicial, que não 

fez efeito por muito tempo, pois é bom deixar claro que quando a idade vai 

avançando, é há necessidade de  fazer uma revisão de medicação e eu 

também não sabia, eu só vim perceber que não fazia mais tanto efeito como 

antigamente, pois com cinco e seis anos é uma coisa, já com sete e oito anos é 

outra e conforme o tempo foi passando as coisas começaram a ficar mais 

complicadas.  

  

Pergunta 4 – Com que frequência você acompanha o meio escolar do aluno 1? 

Há algum problema frequente? Há algo que ache necessário mudar ou 

adaptar?  

R: Eu acompanho desde sempre e eu tive mais trabalho por meio da educação 

foi no ensino fundamental, segundo segmento, porque até a terceira série ele 

estava muito bem, mas a escola, que era particular regular, teve problemas 

financeiros, disseram que iria fechar, iria falir e que eu procurasse outra escola 

para colocar o aluno 1, até tentei matriculá-lo em uma escola especial no bairro 

de Campo Grande (RJ) nessa mesma época, a professora da escola falou que 

não tinha como atender meu filho porque ele já tinha uma escolaridade, um 

grau de conhecimento e a escola não tinha o que fazer com ele, então eu 

coloquei ele em outra escola perto da minha casa, mas o ensino não era de 

qualidade, ele fez literalmente uma regressão, esqueceu tudo que aprendeu, 

eu fiquei desesperada, e isso é comum porque a mente deles é muito evoluída, 

estão em um nível muito alto de evolução, eles tem uma capacidade intelectual 

altíssima, então quando ele estava nessa escola, no meio do ano eu o retirei e 

fiquei sabendo que a antiga escola estava voltando com as atividades, na 

mesma hora, eu não pensei duas vezes, eu retornei com ele para a escola 

anterior, aonde acabou tendo que repetir um ano, ele já era para estar no 

primeiro ano do ensino médio. Para adaptação do autismo em geral e no caso 
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do aluno 1 que é Síndrome de Asperger onde eles estão com o pensamento na 

velocidade da luz, as escolas não estão preparadas  para atender esse tipo de 

criança, os professores em si e a escola em um todo não estão preparados 

porque não existe profissional qualificado pra atender esse tipo de criança, não 

existe, então no caso, se as pessoas e o sistema se propusessem a entender 

um pouco mais e adaptar, isso para esse tipo de realidade que não é de uma 

em um milhão, existem várias crianças assim, é frequente uma criança assim, 

pode entrar na escola esse ano, pode entrar no ano que vem, mas existe esse 

caso, mas que a pessoa tenha uma capacitação para isso e também tem 

escola que evita que o aluno entre. A mãe chega na secretaria  eles dizem "não 

temos vaga", e assim ele vai para um outro sistema que ele fica a parte, não 

existe a inclusão, existe um depósito em que a criança fica jogada, 

dependendo de A, de B ou de C para descobrir alguma coisa e ter essa 

sensibilidade para trabalhar com esse aluno. O que precisa ter é a capacitação, 

primeiro as pessoas precisam se humanizar, se sensibilizar e se colocar no 

lugar do próximo, porque ter um filho autista é uma dádiva de Deus, mas saber 

lidar com a realidade para que seu filho tenha uma vida normal, uma saúde 

legal, se desenvolver, pois existem vários graus de autismo e o aluno 1 é o tipo 

de criança que ele quer mais e mais, quando ele não encontra esse mais e 

mais, ele fica cabisbaixo, foi o que aconteceu antes dele vir para a escola que 

se encontra atualmente, pois o professor de Matemática teve problemas 

gravíssimos com ele, porque tudo dele é cálculo mental, então a parte escrita 

deveria ser trabalhada para que ele tirasse da mente e colocasse no papel, ele 

não conseguia compreender o professor e o professor não conseguia 

compreender ele. O professor chegou para coordenadora e disse "aluno 1 faz 

contas mais rápido do que eu, antes de minha explicação, ele já explicou e deu 

a resposta para os alunos", assim o professor e a escola não queriam que ele 

estivesse lá, e a coordenação foi clara comigo "não existe uma outra escola em 

que seu filho possa estudar?" E eu respondi que não pois era a única que eu 

conhecia e podia pagar e ele vai ficar na escola. Até que um dia o aluno 1 veio 

falar comigo dizendo que não queria mais estudar, que não queria voltar para a 

escola, e através do conhecimento de uma ex-aluna minha do ensino médio, 

ela falou que havia uma escola muito boa, a escola atual que hoje ele se 

encontra, e eu dormi na fila, no chão, para conseguir uma vaga para ele. E 
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nessa escola atual que ele se encontra, ele conheceu uma professora de 

Matemática que fez um trabalho de excelência, teve a sensibilidade de olhar, 

de perceber que ele precisava de uma atenção especial, ela conseguiu 

desenvolver o raciocínio do mental para o papel, começou a se interessar mais 

do que ele já tinha interesse pela Matemática, pelos cálculos e parece que 

essa professora abriu um portal imenso para ele e foi de grande valia essa 

profissional, mas ela não se encontra mais na escola.  

  

Pergunta 5 – Em relação à aprendizagem Matemática, você percebe que o 

aluno 1 possui muitas dificuldades? Se sim, quais?  

R: A dificuldade dele é colocar no papel, desde uma Língua Estrangeira, de 

Português, de Geografia, História, ele aprende qualquer coisa, mas colocar as 

ideias no papel continua sendo uma dificuldade, não é uma grande dificuldade 

pois já está bem menor, ele faz bastante coisa, consegue desenvolver qualquer 

tipo de exercício, sendo bem trabalhado com ele, não há dúvidas, ele faz o 

exercício, ele faz e aprende qualquer coisa.  

 

Pergunta 6 – Qual sua perspectiva para o futuro do aluno 1, tanto na vida 

pessoal, quanto na profissional?  

R: Eu o vejo muito bem, desde pequeno ele gosta muito de aviões e  fala que 

quer ser mecânico de aviões e quer fazer uma engenharia voltada para aviões, 

ele gosta muito e ele estuda para isso.  

  

Pergunta 7 – Deseja fazer mais algum comentário?  

Essa pergunta deixa livre o responsável para abordar algum assunto não 

mencionado neste questionário e que o mesmo ache útil para a pesquisa.  

R: O 1 possui várias peculiaridades, ou seja, ele gosta de sentar na frente. O 

professor para ele é o Deus, então ele valoriza demais a presença do 

professor, o que o professor falar e ensinar para ele, isso para ele é como se 

estivesse recebendo um baú de ouro, então ele ama e preza muito isso e o que 

falta modificar é o sistema educacional; olhar com outros olhos; a escola fazer 

a diferença; buscar o conhecimento, pois não adianta chegar na escola e a 

mãe apenas falar que o filho é especial. A escola tem que se interessar por 

esse aluno especial, "especial em que sentido?”, "qual o tipo de especialidade  
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o seu filho tem?", ter um profissional capacitado, estudado e letrado sobre o 

assunto para atender esse tipo de criança. Eu vejo o caso de 1, que é 

excelente, tira boas notas, inteligentíssimo, faz cada pergunta "do fundo do 

baú" e tem professor que gosta do aluno que questiona e tem aqueles que não, 

"nossa, é mais um aluno chato para encher minha paciência", porque pergunta 

demais e é isso que tem que mudar, esse tipo de mentalidade e de realidade 

tem que mudar porque sempre vai haver uma criança necessitando de algum 

tipo de ajuda, seja ela autista ou não. Eu tenho uma amiga que fez Matemática 

na UFF e ele faz um curso com ela, tudo que ela ensina para ele, ele faz com 

perfeição, então  1 estuda com ela Português e Matemática, mais a Matemática 

pois ele precisa exercitar, extrair esse cálculo mental e transferir para o papel, 

então tem as dificuldades que vão aparecendo e vão sendo trabalhadas aos 

poucos, porque não adianta ele resolver na cabeça e não colocar no papel e 

isso é outro detalhe, são detalhes que precisam ser lapidados, embora ele 

saber, na hora de passar para o papel, ou ele passa faltando algo, ou passa 

com erros ou ele não passa e isso, essa amiga trabalha com perfeição como a 

última professora de Matemática dele dessa escola atual, eu gostaria de deixar 

bem claro.  

  

5.1.2 Responsável aluno 2 
 

Pergunta 1 – Quando você percebeu que o aluno 2 era uma criança autista?  

R: Eu percebi logo que ele começou a frequentar a escola, com quatro anos 

que ele foi para a creche e no primeiro dia a professora me chamou, mas antes 

disso eu via que ele era muito hiperativo, porque ele é hiperativo, e ele não 

parava quieto, então no primeiro dia de aula a diretora me perguntou como ele 

era em casa e eu expliquei direito como ele era e a partir desse dia já o 

encaminharam para o neurologista e depois para o psicólogo, fonoaudiólogo...  

  

Pergunta 2 – Você conhecia o que era o autismo? Como foi o acesso as 

informações?  

R: Eu não sabia o que era, eu conheci apenas um pouco porque tinha uma 

novela e fez com a gente que é mãe entender um pouco, mas nunca tive 

contato até saber que 2 era.  



70 

 

  

Pergunta 3 – O aluno 2 faz, ou já fez algum tipo de tratamento? Se sim, quais? 

Por quanto tempo? Desde quantos anos?   

R: Até ano passado ele fazia tratamento com o psicólogo, com o 

fonoaudiólogo, mas então entrou o novo prefeito da cidade, o tratamento não 

teve continuação, e agora eu estou tentando ir no CAPS1 para ver se eu 

consigo continuar com o tratamento dele, porque não se pode parar o 

tratamento, mas 2 continua tomando um calmante bem fraco apenas.  

  

Pergunta 4 – Com que frequência você acompanha o meio escolar do aluno 2? 

Há algum problema frequente? Há algo que ache necessário mudar ou 

adaptar?  

R: Eu venho sempre quando tem reunião e quando o orientador me chama 

para falar sobre ele, então eu venho a escola, mas sempre quando venho 

buscá-lo, no portão da escola eu pergunto aos professores como ele está. O 

aluno 2 está com dificuldades na coordenação motora, para ler é uma 

maravilha, ele lê mais do que eu, só a coordenação motora precisa ser 

trabalhada mais com ele.  

  

Pergunta 5 – Em relação à aprendizagem Matemática, você percebe que o 

aluno 2 possui muitas dificuldades? Se sim, quais?  

R: Não, ele sempre foi bom em Matemática, ele com dois anos ele já 

identificava a nota de cem reais, lia todas as placas dos carros que passavam 

em frente a minha casa e lia todos os números, ele decorava tudo na cabeça.  

  

Pergunta 6 – Qual sua perspectiva para o futuro do aluno 2, tanto na vida 

pessoal, quanto na profissional?  

R: Primeiramente eu quero que ele seja independente, e segundo, o que ele 

escolher de profissão eu vou apoiar com unhas e dentes, porque filho é um 

orgulho para nós.  

  

 

                                                 
1
 Centro de Atenção Psicossocial 
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Pergunta 7 – Deseja fazer mais algum comentário?  

Essa pergunta deixa livre o responsável para abordar algum assunto não 

mencionado neste questionário e que o mesmo ache útil para a pesquisa.  

R: Em casa, ele brinca com os amigos, joga bola na quadra e o irmão o leva, 

ele possui dois irmãos mais velhos,  e sempre tivemos muita paciência com 

ele, só o pai que nunca teve paciência que acabou ficando doente e faleceu. 

Esse período foi muito ruim para o 2, já faz seis anos que o pai dele faleceu e 

ele era muito apegado a ele, então nessa época ele ficou superagitado. Na 

escola, eu acho que se tivesse apoio dos governantes para apoiá-lo, ele iria 

além na escola, 2 possui muita dificuldade como eu já falei, a dificuldade 

motora principalmente e eu culpo um pouco o Governo. Eu vou pedir na 

Secretaria de Educação para ver a possibilidade de enviar alguém para ficar 

com ele em sala, pois ele necessita de alguém ao seu lado o acompanhando, 

pois é um direito que ele tem.  

  

5.2 Entrevista com Professor de Matemática 
 

5.2.1 Professor de Matemática aluno 1 
 

Pergunta 1 – Você já teve algum contato com alguém que possui algum tipo de 

deficiência, antes do aluno 1? Se sim, como foi essa experiência? Se não, 

como está sendo este primeiro contato?  

R: Tive um aluno com problema visual, mas não chegava a ser totalmente, é 

uma doença, que não lembro agora o nome mas que vai se agravando. Fiquei 

apenas seis meses com ele. Foi bem difícil pois a gente não tinha nenhum 

apoio, ele não enxergava o quadro, as provas eram diferenciadas, isso a gente 

consegue fazer, materiais também, mas em relação a explicação, slides era 

bem complicado mas a gente foi se adaptando, criando estratégias e começou 

a dar certo, uma pena que foi pouco tempo, quando começou a desenvolver, 

acabou o ano letivo e passou para o ensino médio. E agora 1, sobre o laudo 

dele, nunca tive nenhum aluno.  
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Pergunta 2 – O que você entende sobre o autismo?  

R: Profundamente, entendo pouco, sei que são vários casos, cada pessoa que 

tem, reage de uma forma diferente e sei que na escola das minhas sobrinhas 

tem muitos alunos assim, só que como eu nunca tive contato, em relação a 

aprendizagem eu sei pouco, pouco mesmo.  

  

Pergunta 3 – Você percebe alguma diferença significativa entre o aluno 1 e os 

demais alunos?  

R: Os alunos aqui respeitam bastante, eles percebem e por mais que eles 

impliquem um pouco, você percebe que é uma brincadeira e eles acabam 

cuidando do aluno 1 eles respeitam o limite, eles não se aproveitam disso, e 

em relação ao rendimento, o aluno 1 é superdotado, então tem essa parte, 

desenvolve bem o raciocínio, pergunta e até para lidar com outro colega, por 

exemplo, se ele esbarra, o aluno 1 pede desculpas, ele tem um contato bom 

com os colegas, só na sala de aula que as vezes ele responde sempre na 

frente e os alunos não gostam muito disso, pede para ele parar um pouco, mas 

isso a gente vai administrando durante a aula.  

  

Pergunta 4 – Em relação ao ensino e aprendizagem de Matemática, há alguma 

diferença significativa entre o aluno 1 e os demais?  

R: Em relação à atenção o aluno 1 exige mesmo, ele pede atenção, em 

qualquer questão parece que a gente tem que estar guiando ele, não consegue 

fazer as coisas sozinho, mas quando você indica "essa questão é assim desse 

jeito que faz" , então ele desenvolve, mas sempre chama o professor e o 

rendimento dele em sala de aula ele rende mais no que na própria prova, na 

prova ele já tem uma dificuldade, não é o esperado pelo que ele rende na sala.  

  

Pergunta 5 – Você mudaria ou tentaria outros métodos de ensino de 

Matemática para seus alunos?  

R: Sim, mudar a gente muda todo dia, a gente sempre cria estratégias, hoje 

mesmo a gente fez a parte de geometria passando alguns slides, questões 

com a dinâmica diferente para ver se eles pegam melhor, mas cada aluno 

rende de forma diferente, as vezes a aula no quadro, tem aluno que rende 



73 

 

melhor, quando a aula é no slide ou algo diferente, tem aluno que não rende, 

mas a gente vai tentando pra não ficar na mesma coisa.  

  

Pergunta 6 – Como se dá o método institucional de avaliação da aprendizagem 

Matemática? Há outros? Quais?  

R: Aqui a gente avalia conceito, agora foi retirada a parte atitudinal que era 

considerado comportamento, a relação com os amigos, professores e 

funcionários, foi retirado, eu acho fundamental, mas foi retirado, agora nós 

temos trabalho, que é a parte procedimental, temos teste e a prova que é 

conceitual. Do trabalho da avaliação procedimental, fica livre, a escola cria o 

critério da pontuação e se pode aplicar a avaliação que quiser, só a conceitual 

que realmente tem a semana de provas que constituem seis pontos, eu acho 

bem "puxado" na conceitual e o teste ao meu critério, eu posso passar em 

grupo, em dupla, eu posso passar uma atividade de pesquisa para casa.  

  

Pergunta 7 – Caso Necessite, você possui alguma sugestão para ajudar na 

inclusão do aluno 1 em sala de aula?  

R: Ele necessita muito de alguém perto dele na hora que ele está fazendo as 

atividades pois se eu for dar a atenção que ele precisa, eu vou deixar os alunos 

de lado. Aqui possui muitos estagiários, isso ajuda muito, mas um agente de 

apoio ajudaria bastante, justamente  nessa questão, pois as perguntas ele vai 

fazer para o professor, mas algumas perguntas pequenas onde o professor 

poderia estar ajudando outro aluno, o aluno 1 precisa de alguém que guie ele, 

você percebe que ele precisa de alguém próximo a ele.  

  

5.2.2 Professor de Matemática aluno 2 
 

Pergunta 1 – Você já teve algum contato com alguém que possui algum tipo de 

deficiência, antes do aluno 2? Se sim, como foi essa experiência? Se não, 

como está sendo este primeiro contato?  

R: Deficiência de locomoção, foi tranquilo porque era uma menina bastante 

esperta, interagia normal com a turma, então essa experiência foi tranquila.  
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Pergunta 2 – O que você entende sobre o autismo?  

R: O que eu entendo, o que eu ouço e o que eu já ouvi falar e o pouco que eu li 

é que tem diversos níveis de autismo, tem uns que são mais graves e outros 

menos graves e o que eu sei é que eles vivem em um mundo a parte, não 

entendo muito, sendo sincero, o pouco que eu li é mais ou menos isso.  

  

Pergunta 3 – Você percebe alguma diferença significativa entre o aluno 2 e os 

demais alunos?  

R: Percebo sim. O aluno 2 dificilmente fica sentado, ele gosta de andar o tempo 

todo e o raciocínio dele é mais lento do que os outros, ele não consegue se 

atentar nas atividades, outra diferença é que ele tem a necessidade de estar 

fazendo alguma coisa, quando eu faço a chamada e ele vem querer ajudar 

fazer a chamada, quando eu vou corrigir alguma coisa, ele vem até o quadro 

responder alguma coisa, ele quer participar mas de forma muito mais lenta do 

que os outros alunos.  

  

Pergunta 4 – Em relação ao ensino e aprendizagem de Matemática, há alguma 

diferença significativa entre o aluno 2 e os demais?  

R: A diferença do aluno 2 e os demais alunos eu nem sei o que falar, pois eu 

não sei ensinar ao 2, eu fico até triste pois ele é uma criança muito boa, ele é 

afetivo, é educado mas eu não conseguia ver essa diferença por incompetência 

minha, despreparo, eu não sei, acho que é um despreparo mesmo de estar 

ensinando ele Matemática e tem a questão da sala de aula, pois a sala de aula 

dele é complicada, praticamente quarenta alunos, onde noventa por cento 

deles não querem nada mesmo, inserir ali um aluno com autismo e um 

professor despreparado, que é o meu caso, é complicado.  

  

Pergunta 5 – Você mudaria ou tentaria outros métodos de ensino de 

Matemática para seus alunos?  

R: Tentaria, mas falta tempo pra eu estudar e me preparar, para eu realmente 

me modificar, mas na correria do dia a dia é difícil, falo sinceramente, sem 

hipocrisia, na correria que nós professores vivemos hoje em dia, a gente tentar 

mudar alguma coisa é difícil porque a gente não tem tempo de reciclagem, as 

poucas palestras que eu fui era uma enganação, pois os professores que 
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participaram eram igual a nós, então se realmente tivesse uma reciclagem boa 

e realmente eu aprendesse e tivesse esse tempo, tentaria e até gostaria, mas 

para mim falta tempo e alguém que me ajude e me prepare.  

  

Pergunta 6 – Como se dá o método institucional de avaliação da aprendizagem 

Matemática? Há outros? Quais?  

R: Nesta escola temos três critérios de avaliação, um trabalho, um teste e a 

prova bimestral, a prova é individual, mas o trabalho depende muito do 

professor, pode ser um trabalho em grupo, individual, uma pesquisa, pode ser 

uma lista de exercícios sendo de Matemática, assim esse trabalho nos dá 

liberdade de fazermos da forma que nós queremos e que achamos mais 

viável.  

  

Pergunta 7 – Caso Necessite, você possui alguma sugestão a para ajudar na 

inclusão do aluno 2 em sala de aula?  

R: Eu tenho certeza que da forma que está não pode continuar, o aluno 2 está 

jogado na turma, as vezes eu ajudo, passo algo para ele fazer, mas que se 

precisa fazer algo, realmente precisa, sinceramente eu não sei, talvez um 

professor auxiliar para ficar com ele, um mediador poderia ajudar, mas algo 

específico para se fazer com o aluno 2 eu não sei, mas eu sei que precisa ser 

feito algo pois é triste vê-lo nessa situação, porque se tivesse alguém com 

tempo, condições e preparado para trabalhar com ele, ele desenvolveria, tenho 

certeza disso. Eu acho que há a inclusão dele, mas não da forma que deveria 

ser feito, acho até interessante que haja para ele ter o contato com outros 

alunos, mas não dessa forma, simplesmente colocar o aluno na turma, um 

aluno com autismo que tem suas limitações com outros alunos em uma turma 

superlotada, eu acho interessante a questão da inclusão, mas não dessa 

forma.  

  

5.3 Análise das Entrevistas  

 
A entrevista com os responsáveis foi de grande valia para avaliar o 

histórico dos pesquisados. A importância da descoberta do autismo nos 

primeiros anos auxilia no início de um bom tratamento. Segundo o responsável 
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pelo aluno 1, a descoberta do autismo se deu quando a criança tinha 1 ano e 8 

meses, com acesso e a procura de informação e sempre a procura de novos 

tratamentos e os questionando sobre a melhora do desenvolvimento de aluno 

1, sendo que o responsável pelo aluno 2, descobriu quando o mesmo tinha 4 

anos de idade e pelo que foi apresentado na entrevista, esse aluno está algum 

tempo sem tratamento por questões políticas, comprometendo o desempenho 

escolar. Descobrir precocemente que a criança é autista implica no início 

precoce em tratamentos necessários para cada caso e sua continuidade, 

favorece em vários fatores, como por exemplo, no desenvolvimento escolar.  

A importância do acompanhamento escolar do responsável é de suma 

importância para o sucesso e para o aprendizado da criança autista. É 

importante também que as escolas se submetam a determinadas adaptações 

para o acolhimento desses alunos.  Quando se trata desse acompanhamento 

familiar, o responsável do aluno 1 sempre procura fazer-se presente, sendo o 

mesmo, voluntário da biblioteca da escola e sempre buscando melhores 

condições escolares, enquanto do aluno 2 apenas o busca na escola, não 

havendo muito diálogo com a escola e os docentes, se fazendo mais presente 

apenas nas reuniões de responsáveis. É válido frisar que no acompanhamento 

matemático, ambos os responsáveis observam uma grande facilidade no 

aprendizado de seus filhos, mesmo apontando tantos problemas de 

acessibilidade nas escolas. 

No que se refere à expectativa do responsável para os alunos, as visões 

são animadoras, pois dentre tantas dificuldades encontradas ao longo desse 

processo e percurso de vida, os responsáveis procuram oferecer autonomia 

para suas crianças. Enquanto o responsável do aluno 1 da total liberdade para 

ele ser o que quiser, o responsável do aluno 2 espera que ele seja feliz diante 

de suas próprias escolhas e preza sua independência, não o privando do que 

futuramente irá almejar. 

Para finalizar ambos os responsáveis ressaltam dificuldades no meio 

escolar, com o aluno 1, sua maior dificuldade seria colocar as ideias no papel 

onde não se é trabalhado uma metodologia desse tipo com ele, mas a procura 

da mão por cursos de Português e Matemática foi de grande avanço par o 

desenvolvimento acadêmico e a autonomia do aluno em sala, já o aluno 2, seu 

responsável aponta a questão motora e um melhoramento na fala que não é 
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estimulada. E as duas ressaltam ainda a importância e o quanto é necessário o 

auxílio do agente de especializado em sala de aula, visto que os autistas, para 

melhoria do seu processo de aprendizagem, precisam de um cuidado mais 

específico e também de uma atenção constante que, pelos relatos não são 

muito satisfatórios apenas com os docentes. 

Nas entrevistas com os professores percebe-se que geralmente eles 

atuam em sala de aula sem ter determinadas experiências, principalmente 

quando se trata de alunos com algum tipo de deficiência. Os professores 

entrevistados relataram situações e informações muitos válidas para o 

desenvolvimento da análise, como por exemplo, a experiência de não conviver 

e trabalhar com alunos autistas, mas de terem a experiência com alunos que 

apresentavam outro tipo de deficiência. O professor 1 havia trabalhado com um 

deficiente visual, enquanto o professor 2, havia convivido com uma aluna com 

dificuldades de locomoção. Em relação ao autismo, ambos conheciam pouco 

sobre o assunto. O professor 1 não demonstrou tantas informações como 

professor 2, visto que este aparentava ter mais clareza sobre o que é o 

autismo. O preocupante quanto a isso é o modo de inclusão que os docentes 

podem proporcionar aos alunos autistas, pois nunca ter tido contatos e a falta 

de interesse na procura das informações compromete em certos pontos a 

educação matemática. Eles ainda destacam a relação dessas crianças autista 

com as demais e se há uma diferença entre eles. Enquanto o Professor 1 

elogia a atenção, a disposição, e o rendimento do aluno 1, o professor 2 

confessa que mesmo o aluno 2 ser inteligente e habilidoso em algumas 

questões, é difícil manter a atenção e controlar a hiperatividade desse aluno, 

havendo uma queda constante no seu rendimento em sala de aula  

Referente ao ensino em matemático o professor 1 admite que o aluno 1 

tem uma certa habilidade, mas que precisa de uma certa orientação para que 

possa desenvolver melhor suas capacidades, enquanto o professor 2, lamenta 

não ter a formação adequada para ensinar o conteúdo de matemática para o 

aluno 2, ressaltando a dificuldade de se trabalhar numa sala numerosa, com 

aluno especial e sem nenhum apoio especializado, mostrando completo 

despreparo. Contudo o professor 2 gostaria de se preparar melhor para saber 

como lidar com crianças com essas especificidades, mas seria um pouco difícil 
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devido a carga de trabalho que o professor já tem, enquanto o professor 1 

busca melhorar suas tentativas diariamente para que tudo ocorra com sucesso.  

Para finalizar ambos os professores relataram a forma de avaliação da 

aprendizagem dos alunos, subtendendo que essa forma de avaliação seria 

uma avaliação tradicional, não ressaltando em nenhum momento uma forma de 

avaliação mais adaptada para essas crianças. Além disso, os dois professores 

enfatizam a necessidade de um agente especializado em sala, para ajudá-los 

no desenvolvimento e no rendimento escolar desses alunos autistas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Partindo deste estudo de caso, vemos a importância de saber se na 

realidade escolar realmente acontece a inclusão efetiva dos alunos autistas nas 

turmas de matemática, disciplina que apresenta maior dificuldade entre os 

alunos. 

 O estudo de campo nos apresentou as realidades vividas em sala de 

aula nos permitindo analisar o comportamento diário destes dois alunos 

autistas, suas relações com a matemática, com o docente e com os demais 

alunos, observando as dificuldades cotidianas apresentadas. Ainda na 

pesquisa de campo, a complementação da pesquisa com as entrevistas 

semiestruturadas foi capaz de mostrar anseios e dificuldades da educação 

brasileira de dois pontos de vista distintos. 

 Os resultados da pesquisa de campo e das entrevistas, na observação 

do autor, apontam que os alunos não possuem tanta dificuldade na disciplina 

de matemática e se identificam com a disciplina. Percebe-se, o que realmente 

falta para o sucesso acadêmico, principalmente para o aluno 2, são novos 

estímulos e condições para a continuidade escolar  e de aprendizado. Desse 

modo a procura de ajuda especializada desde a descoberta do autismo por 

parte dos responsáveis e o acompanhamento acadêmico são de grande valia 

para a parte educacional, mas apenas isso não é o suficiente, pois é 

necessária a especialização do corpo acadêmico escolar como um todo, e não 

apenas por parte do professor, mas administrativa, pedagógica e dos demais 

alunos também, para que haja uma conscientização em torno das 

especialidades do autismo, receptividade e humanização de todos. Percebe-se 

também que a falta de preparo e de conhecimento pelos professores sobre o 

autismo e a falta do agente especializado em sala, exposto em todas as 

entrevistas realizadas, acarreta na falta de conhecimento das particularidades 

desses alunos, e mesmo que os métodos tradicionais do ensino da matemática 

sejam aplicadas pelo docente, para um desses alunos da pesquisa, e esteja 

sendo um tanto eficaz, o método de interação, atenção profissional e até os 

métodos avaliativos, para ambos, são comprometidos.  

 É importante lembrar que existem diversas leis, decretos, dentre outros 

documentos legais que dão apoio à implementação da inclusão de alunos com 



80 

 

necessidades especiais e autistas no sistema educacional, todavia, apenas a 

lei registrada “no papel” não oferece a garantia dessa inclusão. É preciso que 

esses decretos passem a vigorar no interior das escolas regulares, deixando de 

ficar apenas na teoria e se efetivar na prática. 

Percebe-se que, diante disso, que o aluno 1 e principalmente o aluno 2 

não tem tido tantos progressos quanto poderiam obter. Esse progresso seria 

mais satisfatório se houvesse maior participação e dedicação por parte do 

sistema escolar, professores, funcionários e alunos, com a inclusão. Ter alunos 

autistas ou com necessidades especiais “incluídos" no ensino regular, mas não 

apresentar compromisso e não desenvolver atividades com os mesmos, 

impede que eles tenham avanços, logo seria sugestivo orientá-los de forma 

adequada pra que essa ação não se torne uma prática excludente ou que 

mascare o processo de exclusão. 

 Nos casos apresentados desta pesquisa, percebe-se que a inclusão de 

autistas no ensino da matemática está acontecendo de forma muito lenta e não 

de forma eficaz como se espera, tendo como fatores; (1) um atraso e 

despreparo por parte dos docentes e do corpo acadêmico; (2) a falta de 

estrutura escolar, (3) a falta de apoio das autoridades e (4) a ausência de 

informação para acolher e entender as necessidades especiais desses alunos 

em sala de aula. 

No entanto, torna-se relevante levar em conta as vantagens e os 

benefícios trazidos por esta inclusão, contudo em âmbito geral, acredita-se que 

os alunos 1 e 2 poderiam se desenvolver melhor, pelo menos na área de 

matemática, disciplina foco da pesquisa, na presença de um profissional 

habilitado para tal tarefa, no intuito de auxiliá-los e estimular suas 

potencialidades.  Essas classes regulares apresentam um número elevado de 

alunos. Portanto o ideal seria ter um agente de apoio, ou outro professor (tal 

tarefa não sendo atribuída a estagiários), que pudesse assessorar e dividir a 

responsabilidade de educar esses alunos juntamente com o professor da 

classe. Desta forma, mesmo com as dificuldades já citadas na qual as escolas 

apresentam, cabem aos pais e/ou responsáveis reivindicar por meio das leis já 

existentes que a escola propicie o desenvolvimento e o compromisso com 

aluno que tenha necessidades especiais.  
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Desse modo faz-se necessário repensar que ainda existem falhas em 

algumas propostas de inclusão executadas pelas escolas regulares. Entretanto 

onde necessariamente se encontra esta falha? Nos docentes que não tem 

formação adequada mostrando-se incapacitados para trabalhar com a inclusão 

desses alunos? A falha está na escola que apresenta uma estrutura 

inadequada para garantir a estabilidade e o desenvolvimento dos alunos 

autistas e com outras necessidades especiais em seu ambiente escolar? Nas 

autoridades, que instituem as leis e outras deliberações, mas não se certificam 

se há o cumprimento delas? 

Portanto, existem diversos caminhos a percorrer no que se trata do tema 

de inclusão, visto que este estudo se estabelece em um deles, por ora. Espera-

se que a presente pesquisa torne-se uma inspiração e um estímulo para outros 

estudantes, educadores e pesquisadores dedicados e interessados pelo tema 

do autismo. 
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