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Resumo 

 

Os ambientes escolares precisam estar preparados para receberem alunos 
portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA). De acordo com legislação 
brasileira, baseada primeiramente na Constituição Federal e em outras leis e 
convenções, vem garantir a esses alunos o direito de frequentarem a escola 
regular. Tais alunos não devem ser tratados como segregados ou excluídos da 
sociedade, nem tão pouco recebendo apenas atendimento educacional 
especializado, mas sim sendo atendidos como alunos regulares. O estudo objetivou 
investigar o processo de inclusão de alunos autistas em uma escola da rede pública 
municipal da cidade de Pelotas/RS. Tendo os professores já participado do Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), no ano de 2014, com foco na 
Educação Matemática, buscou-se investigar quais foram as contribuições trazidas 
por essa formação. Como proposta metodológica foi elaborado um questionário a 
fim de ser respondido pelos professores. O referencial teórico se embasou no 
campo da legislação brasileira, da Educação Matemática e teoria Vygotskysquiana, 
nas quais foram integradas aos conteúdos, proporcionando desenvolvimento dos 
aspectos cognitivos, afetivos e psicomotores, permitindo que os alunos Autistas 
tenham amenizados seus déficits de aprendizagem. Após a análise dos resultados, 
foi possível perceber que a inclusão de alunos autistas na sala de aula regular, no 
ciclo de alfabetização, ainda requer uma maior organização e discussão sobre o 
tema e que os profissionais envolvidos estão aptos a desempenhar um trabalho 
docente de qualidade. 
Palavras-chave: Alfabetização Matemática; Autismo; PNAIC. 



 

Abstract 

 

School environments need to be prepared to receive students with Autism Spectrum 
Disorder (ASD). According to Brazilian legislation, based primarily on Federal 
Constitution and other laws and conventions, it guarantees these students the right 
to attend in a regular school. Such students should not be treated as segregated or 
excluded from society, nor they should receive only specialized educational 
services, but should be treated as regular students. The study had objective to 
investigate the process of inclusion of Autistic students in a public school in the city 
of Pelotas/RS. It having teachers already participated in the Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), in 2014, focusing on Mathematics 
Education, It sought to investigate what were contributions brought by this training. 
As a methodological proposal, it was elaborate a questionnaire to be answered by 
teachers. The theoretical references was based on brazilian legislation, 
Mathematics Education and Vygotskysian theory, in which they were integrated into 
the contents, providing development of the cognitive, affective and psychomotor 
aspects, allowing the Autistic students have softened their learning deficits. After 
analyzing the results, it was possible to perceive that the inclusion of autistic 
students in the regular classroom in the literacy cycle still requires a greater 
organization and discussion about the subject and that the professionals involved 
are able to perform a quality teaching. 
Key-words: Mathematical alfebetização; Autism; PNAIC. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Toda criança tem o direito de frequentar a escola regular, conforme a 

Constituição Federal de 1988.  Assim, é cada vez maior a procura por atendimento 

na rede pública municipal de Pelotas/RS para crianças portadoras de Espectro 

Autista. 

Frente a essa demanda, as instituições de ensino precisam adequar-se para 

oferecerem um atendimento inclusivo de qualidade a esses alunos nos espaços 

escolares, visto que o portador da síndrome autista levemente afetado, se 

diagnosticado precocemente, após receber as intervenções pedagógicas, as quais 

contribuem efetivamente para uma melhor socialização de alunos autistas, 

apresentam melhoras no seu desenvolvimento como um todo. 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

          Investigar o trabalho e a formação de professores frente ao processo de 

alfabetização matemática de alunos autistas numa escola da rede pública municipal 

da cidade de Pelotas/RS. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Conhecer com profundidade a Síndrome do Espectro Autista (TEA). 

 Verificar se existe adequação metodológica para o ensino da 

Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a partir do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC/2014. 

 Investigar se os professores que trabalham junto a uma escola 

municipal, sentem-se preparados para atender alunos portadores do 

TEA. 

 Identificar se os conhecimentos adquiridos durante o PNAIC/2014, 

relacionados a Alfabetização Matemática e Educação Inclusiva estão 

sendo utilizados pelos professores em sala de aula regular. 

 

 



13 
 

1.2 Justificativa e Problema de Pesquisa 

1.2.1 Justificativa 

Atendendo as Diretrizes Nacionais de Educação, tornou-se recorrente o 

ingresso de alunos portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas escolas 

da rede pública brasileira, e em sala de aula regular. Para isso, o professor deve 

estar preparado, além de ter recebido formação continuada adequada a fim de 

atender estes alunos e permitir-lhes a construção de saberes, respeitando suas 

individualidades e direitos de aprendizagens. 

O trabalho com a Matemática promove diversas vivências de interação em 

uma ação coletiva através de jogos, brincadeiras e cantigas que são praticadas em 

sala de aula. Por muito tempo os professores tiveram dificuldades em trabalhar 

essa Ciência com seus alunos de modo a envolver a apropriação de práticas 

sociais. 

Durante o ano de 2014, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC) desenvolveu um trabalho voltado à Educação Matemática no ciclo de 

alfabetização, onde os professores se apropriaram de conhecimentos necessários 

e relevantes a fim de garantir uma aprendizagem significativa, de qualidade com 

um cunho social. A Matemática deve favorecer o pensamento, construindo 

habilidades e valores que ampliem a visão de mundo, favorecendo as interações 

sociais. 

A partir destas constatações a pesquisadora intencionou verificar se os 

professores que trabalham nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, possuem 

conhecimentos específicos sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e utilizam 

material pedagógico adequado/adaptado às necessidades educativas desta 

clientela. 

A pesquisadora em sua caminhada profissional, enfrentou situações que 

exigiram práticas pedagógicas adequadas que contribuíssem com a aprendizagem 

de alunos portadores de TEA. Por muitas vezes sentiu-se despreparada para 

enfrentar tal situação que fugia da “normalidade”, no contexto de sala de comum, 

pois, a inclusão requer preparo e conhecimento que façam a diferença e garantam 

o direito de realmente incluir, onde o aluno possa avançar em seus déficits. 

Ao buscar conhecimentos que viessem contribuir com práticas pedagógicas 

eficazes, encontrou na formação continuada oferecida pelo Ministério da Educação 

e Cultura (MEC) – PNAIC/2014 – Alfabetização Matemática, sustentação teórica e 
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metodologias que foram capazes de promover aprendizagens significativas que 

atendessem as necessidades dos alunos, inclusive daqueles portadores do TEA.  

Sabendo que alunos autistas necessitam de um ambiente propício para 

interação social e vivências pedagógicas que garantam a aprendizagem de maneira 

efetiva, pois possuem percepção visual aguçada e predileção por assuntos 

restritos, podem ter seus interesses ampliados no campo da Matemática. 

A vivência na formação do PNAIC/2014 contribuiu para unir temas diferentes 

(Matemática, Autismo e Inclusão), despertando o interesse por investigar as 

contribuições trazidas por esse programa no Campo da Matemática, à sala de aula 

regular e os avanços obtidos juntos a alunos portadores de TEA. 

 

1.2.2 Problema de Pesquisa 

Professores que trabalham nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

possuem conhecimentos e metodologias adequados para atuar na alfabetização 

matemática de alunos com o Transtorno do Espectro Autista (TEA)?  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico apresenta uma revisão sobre o Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) contextualizada às leis vigentes quanto a inclusão destes alunos em 

sala de aula regular. 

 

2.1 Autismo 

A Síndrome Autista muito vem sendo estudada, porém as incógnitas são 

muitas. Foram encontrados ao longo das décadas características pertinentes a esta 

síndrome, alguns tratamentos possíveis, causas prováveis, mas sem chegar a um 

estudo conclusivo que permita saber quais os fatores neurobiológicos reais 

provocam o desencadeamento desta Síndrome. 

Conforme Campbell (2009), apesar de não se conhecer com maior 

profundidade as causas do autismo, refere-se que essas são parcialmente 

compreendidas por alguns neurologistas, que apontam a existência de falhas nas 

conexões neuronais do cérebro de pessoas com autismo como sendo um forte 

indício para a sua manifestação em status de síndrome ou distúrbio. 

 

2.1.1 Breve histórico sobre a Síndrome Autista 

Na virada do século XVIII para o XIX, conforme Bercherie (2000), o 

diagnóstico de “idiota” cobria todo o campo da psicopatologia de crianças e 

adolescentes. Desta forma, segundo o mesmo autor, “idiotia” pode ser considerada 

precursora não só do atual retardo mental como também das psicoses infantis, da 

esquizofrenia infantil e do autismo. 

Conforme Brasil (2015): 

Em torno da figura de “idiota” ou “débil mental” se desenvolveu um debate 
ligado à impossibilidade de tratamento pelo método moral - posição de 
Pinel - e a aposta na melhora a partir do método clínico-pedagógico, esse 
tratamento foi desenvolvido pelo francês Jean Itard, deu origem a uma 
fértil tradição que se desenvolve a margem do campo médico - 
psiquiátrico, que é a da educação especial (a partir das contribuições dos 
médicos franceses Séguin e Bourneville, dentro outros) (BRASIL, 2015, 
p.17). 
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Já o psiquiatra inglês Maudsley é tido como pioneiro na literatura sobre 

psicose na criança, um capitulo intitulado Insanity of early life em seu livro 

“Phisiology and pathology of mind” de 1867 (BRASIL, 2015).  

Pode-se considerar que as primeiras descrições de psicoses 

especificamente infantis incluíram a dementia precocissima, pelo italiano De 

Sanctis, em 1906 e 1908, e a dementa infantlis, pelo austríaco Heller, em 1908, 

ambas tendo como referência a dementa praecox do alemão Emil Kraepelin 

(KANNER, 1971). 

Segundo Gauderer (1993) o termo autismo foi utilizado, pela primeira vez, 

no ano de 1906 pelo psiquiatra Plouller, quando estava estudando o processo de 

pensamento de pacientes com esquizofrenia. 

No ano de 1911, o psiquiatra Eugen Bleuler, apresenta e discuti seis casos, 

onde os sintomas haviam se iniciado antes da puberdade e que incluíam alterações 

no comportamento em seu livro “Demência Precoce ou o Grupo de esquizofrenias”, 

onde Gadia, Tuchman e Rotta (2004) relatam que o estudo tinha por objetivo 

descrever a fuga da realidade e retratar o mundo interior de seus pacientes 

portadores de esquizofrenia. 

Dias (2015) complementa: 

Kanner, estudando as psicoses infantis na Johns Hopkins University, nos  
EUA, publica Os distúrbios autísticos de contato afetivo no qual apresenta 
uma nova entidade nosográfica — o autismo infantil precoce — a partir da 
análise de 11 casos com patologia grave e condições singulares e 
fascinantes peculiaridades. 
Ele recorta um quadro cujo termo autista indica uma estrutura anormal da 
personalidade da criança e uma caracterização que sublinha o isolamento 
e a forte resistência em estabelecer contato afetivo-social. Ainda que o 
autismo como a esquizofrenia envolvam comprometimento no 
relacionamento inter-pessoal e estereotipias, para ele, o autista não 
estabelecia contato com a realidade desde o início da vida e não 
apresentava pensamentos fantasiosos, diferente da esquizofrenia infantil 
em que o rompimento com a realidade externa ocorreria depois do terceiro 
ano de vida (DIAS, 2015, p.308). 

 

Kanner (1943), pela primeira vez, descreveu a síndrome, sendo um dos 

primeiros autores a identificar algumas características marcantes que compunham 

um quadro psiquiátrico, referentes à síndrome utilizando-se da noção de autismo. 

A palavra autismo é oriunda da junção de duas palavras gregas: “autos” que 

significa “em si mesmo” e “ismo” que significa “voltar para”, ou seja, o termo autismo 

originalmente significa “voltado para si mesmo” (LIRA, 2004; GOMES, 2007a, 

2007b). 
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No estudo de caso de Kanner (1943) foram descritos o quadro clínico de 11 

crianças, onde foi possível observar: extremo isolamento, dificuldade de 

relacionamento com outras pessoas até mesmo da família, atraso na aquisição da 

fala e quando esta era adquirida a criança não usava como meio de se comunicar 

e interagir com as pessoas, excelente memória, ignorava pessoas e os ambientes 

a sua volta, comportamentos repetitivos e bizarros, comportamento obsessivo e 

ansioso em preservar rotinas. 

A partir dos estudos de Baron-Cohen, Allen e Gillberg (1992) obteve-se 

resultados relevantes para uma melhor compreensão sobre o autismo. 

Para um dado autista, a capacidade para realizar distinções conceptuais 
tende a relacionar-se com o seu grau de dificuldade de aprendizagem. No 
entanto, os autistas independentemente do seu nível intelectual de 
funcionamento, parecem estar especificamente diminuídos em tarefas que 
requeiram a compreensão do significado, pois os autistas parecem 
processar as informações duma forma qualitativamente diferente dos 
indivíduos normais (BARON-COHEN; ALLEN; GILLBERG, 1992, p.839). 

 

Depois de um maior conhecimento sobre o autismo foram surgindo várias 

definições e trabalhos sobre a síndrome por parte de diversos autores.  

Segundo o DSM-5 (2014) o autismo é conceituado como uma complexa 

desordem neurobiológica que tipicamente dura a vida inteira. A AAR (2018) 

descreve que o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é composto pelo Transtorno 

Autista ou Autismo Clássico, Transtorno de Asperger, Transtorno Invasivo do 

Desenvolvimento Sem Outra Especificação (PDD-NOS) e Transtorno 

Desintegrativo da Infância. 

Está alteração afeta o comportamento e a socialização do indivíduo, as 

características variam de pessoa para pessoa, pois este autista tem seu próprio 

diagnóstico, dado dentro do Espectro que, envolve características que o difere de 

outros autistas e assim devendo receber um acompanhamento especifico as suas 

necessidades. 

 

2.1.2 Causas 

As causas do autismo ainda não são conhecidas, mesmo com inúmeras 

pesquisas em andamento, acredita-se que exista uma combinação de fatores que 

levam ao autismo (CLINIMED, 2017). Sabe-se que a genética e agente externos 

desempenham um papel crucial nas causas do transtorno. 
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De acordo com a Associação Médica Americana, as chances de uma criança 

desenvolver autismo por causa da herança genética é de 50% e a outra metade 

corresponda a fatores exógenos, como o ambiente em que a criança esteja inserida 

(VINOCUR, 2016). A mesma autora ainda aponta no que refere-se aos fatores 

externos que possam contribuir para o surgimento do transtorno, são eles: A 

poluição do ar, infecções causadas por vírus, alterações no trato digestório, 

contaminação por mercúrio e sensibilidade a vacinas. 

Conforme Zorzetto (2011, p.23, grifo do autor), as possíveis causas do 

transtorno autístico, afirma que, em pesquisas mais recentes, “têm associado o 

autismo a causas genéticas e que, até o, momento, alterações em mais de 200 

genes, distribuídos por quase todos os cromossomos humanos já foram associados 

ao autismo”. 

 

2.1.3 Diagnóstico 

O indivíduo já nasce autista e são os pais os primeiros a notar traços ou 

características do autismo, sendo que a observação de sinais pode variar, de um 

indivíduo para outro. O autismo não é uma doença, mas sim uma síndrome 

composta por um conjunto de sintomas que causam comprometimentos nos 

aspectos qualitativos de interação social, dificuldades de comunicação verbal e 

repertório restrito de interesses e atividades (GADIA; TUCHMAN; ROTTA, 2004). 

Do mesmo modo, o IPSI (2018) apresenta: 

Para que o indivíduo seja diagnosticado autista deve ter comprometimento 
em dois domínios: 
1. Deficiências sociais e de comunicação; 
2. Interesse restrito, fixos e intensos e comportamentos repetitivos (AAR, 

2017, p.02). 

 

De acordo com o DSM-5 (2014) foram conduzidas análises sobre os 

sintomas sociais e de comunicação para estabelecer os conjuntos mais sensíveis 

e específicos, bem como os de descrição de critérios para uma série de idades e 

níveis de linguagem. 

Exigir duas manifestações de sintomas para comportamento repetitivos e 

interesses fixos e focados, melhora a especificidade dos critérios, sem perdas 

significativas na sensibilidade. A necessidade de fontes múltiplas de informação, 

incluindo observação e relatos de pais, cuidadores e professores, são ressaltados 

pela necessidade de atendermos uma proporção mais alta de critérios (AAR, 2017). 
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Conforme Wing (1996, apud COELHO e AGUIAR, 2015) e DSM-5 (2014) os 

interesses em atividades repetitivas e estereotipadas que marcam traços 

importantes do comportamento autista, os divide em quatro grupos relacionados à 

complexidade de tal comportamento: 

(a) Atividades repetitivas e estereotipadas simples:  

Englobam atividades que proporcionam sensações repetitivas como: 
abanar os dedos, as mãos, o corpo ou objetos, ranger os dentes, soltar 
gemidos ou outros sons repetitivos.  
(b) Atividades repetitivas e estereotipadas complexas, com objetos:  

Correspondem à fixação por um objeto, suas formas e padrões, cores, 
movimentos, sons, ou então o indivíduo passa organizar e colecionar 
objetos, alinhando-os lado a lado obsessivamente, no sentido de acumular 
e não para posteriormente realizar alguma atividade com ele.  
(c) Atividades estereotipadas complexas, envolvendo rotinas:  
Incluem, a insistência em se realizar o mesmo percurso para deslocar-se 
a certos locais, a insistência em um ritual longo e repetitivo antes de 
dormir, ou a repetição de movimentos incomuns com o corpo.  
(d) Atividades repetitivas complexas, verbais ou abstratas:  
Possuem interesses restritos por determinados temas, como por exemplo: 
animais (WING, 1996, apud COELHO e AGUIAR, 2015, p.67, grifo nosso). 

 

Conforme a AAR (2017) a presença, via observação clínica e relatos do(s) 

cuidador(es), de uma história de interesses fixos, rotinas ou rituais e 

comportamentos repetitivos, aumenta consideravelmente a estabilidade 

do diagnóstico do Espectro do Autismo ao longo do tempo, e reforça a diferenciação 

entre TEA e os outros transtornos. Os mesmos autores descrevem que a 

reorganização dos subdomínios aumenta a clareza e continua a fornecer 

sensibilidade adequada, ao mesmo tempo em que melhora a especificidade 

necessária através de exemplos de diferentes faixas de idade e níveis de 

linguagem. 

Comportamentos sensoriais incomuns são explicitamente incluídos dentro 

de um subdomínio de comportamentos motores e verbais estereotipados, 

aumentando a especificação daqueles diferentes que podem ser codificados dentro 

desse domínio, com exemplos particulares relevantes para crianças mais novas a 

(AAR, 2017). 

[...] 
O DSM-5 também reconhece que indivíduos afetados variam com relação 
a sintomas não específicos do TEA, tais como habilidade cognitiva, 
habilidade de linguagem expressiva, padrões de início, e comorbidades 
psicopatológicas. Estas distinções podem proporcionar meios alternativos 
para identificação de subtipos dentro do TEA. Assim, visando aumentar a 
especificidade do diagnóstico de TEA, o DSM-5 identifica tanto os 
sintomas diagnósticos principais como características não específicas do 
TEA que variam dentro desta população (AAR, 2017, p.03). 
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De acordo com Gauderer (1993), as crianças com autismo, em geral, 

apresentam dificuldade em aprender a utilizar corretamente as palavras, mas 

quando participam de um programa intenso de aulas parecem ocorrer mudanças 

positivas nas habilidades de linguagem, motoras, interação social e a 

aprendizagem. 

Ainda que haja avanços genéticos em relação ao TEA, os autores Persico e 

Bourgeron (2006) descrevem que, as bases genéticas associadas aos fenótipos 

ainda permanecem desconhecidas devido à variabilidade genética e fenotípica da 

doença, pois a doença não é atrelada a um único gene, mas sim a um complexo 

resultado de variações genéticas simultâneas em múltiplos genes associado à uma 

interação genética, epigenética e fatores ambientais. 

Como há uma enorme variabilidade em termos de comportamento 

(gravidade dos sintomas), cognição e mecanismos biológicos, construindo-se a 

ideia de que o TEA é um grupo heterogêneo, com etiologias distintas, eles precisam 

de avaliação individualizada para propor a melhor composição de 

acompanhamento para o caso (AAR, 2017). 

Brentani et al. (2013) relatam que, aproximadamente, 60-70% têm algum 

nível de deficiência intelectual, enquanto que os indivíduos com autismo leve, 

apresentam faixa normal de inteligência e cerca de 10% dos indivíduos com 

autismo têm excelentes habilidades intelectuais para a sua idade. 

Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) já começam a 

demonstrar sinais nos primeiros meses de vida: elas não mantêm contato visual 

efetivo e não olham quando você chama. A partir dos 12 meses, por exemplo, elas 

também não apontam com o dedinho. No primeiro ano de vida, demonstram mais 

interesse nos objetos do que nas pessoas e, quando os pais fazem brincadeiras de 

esconder, sorrir, podem não demonstrar muita reação. 

O diagnóstico do autismo é clínico, feito através de observação direta do 

comportamento e de uma entrevista com os pais ou responsáveis. Os sintomas 

costumam estarem presentes antes dos três anos de idade e o diagnóstico pode 

estar concluído por volta dos 18 meses de idade. 

Os TEAs referem-se a um grupo de transtornos caracterizados por um 

espectro compartilhado de prejuízos qualitativos na interação social, associados a 

comportamentos repetitivos e interesses restritos pronunciados autismo e realidade 

(BRENTANI et al., 2013). 
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Foram sendo criados alguns instrumentos que procuram sistematizar o 

diagnóstico. Assim, foram utilizadas duas fontes de informações, presentes em 

DSM–5 (2014): 

a) Descrição dos pais sobre o curso do desenvolvimento e padrões de 

comportamentos atuais do indivíduo; 

b) Informações a partir da observação direta do comportamento do 

indivíduo. 

 

Conforme o DSM-5 deve ser preenchido os critérios que seguem: 

1. Déficits clinicamente significativos e persistentes na comunicação social 
e nas interações sociais, manifestadas de todas as maneiras seguintes: 
2. Déficits expressivos na comunicação não verbal e verbal usadas para 
interação social; 
a. Falta de reciprocidade social; 
b. Incapacidade para desenvolver e manter relacionamentos de amizade 
apropriados  
3.Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e 

atividades manifestados por pelo menos duas das maneiras abaixo: 
4.Comportamentos motores ou verbais estereotipados ou 

comportamentos sensoriais incomuns; 
a. Excessiva adesão/aderência a rotina e padrões ritualizados de 
comportamento; 
b. Interesses restritos e intensos 
5. Os sintomas devem estar presentes no início da infância, mas podem 
não se manifestar completamente até que as demandas sociais excedam 
o limite de suas capacidades (DSM-5, 2014, p.50, grifo nosso). 

 
 

2.2 Legislação e inclusão  

A escola regular em nosso país, ao longo do tempo se caracterizou pela 

visão da Educação/Escolarização, promovendo a exclusão daqueles com 

necessidades especiais, legitimada por políticas e práticas educacionais 

reprodutoras da ordem social da época. Sempre utilizando da desculpa de não 

estarem preparados, desrespeitando o indivíduo em seus direitos. Ao longo das 

últimas décadas foram sendo criados dispositivos legais que garantem o ingresso 

e permanência de todas as crianças ao ensino regular. Para tanto, partimos da 

Constituição Federal de 1988 que em seus Art. 205 e 208 atende as demandas de 

igualdade na sociedade, quando garante: 

Art. 205 A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
[...] 
Art. 208. O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a 
garantia de: 
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III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1988, p. 123-124). 

 

Assim, ao fazer valer o direito à educação para todos, não podemos nos 

limitar ao simples cumprimento da lei. A escola inclusiva deve ser justa atendendo 

todos sem discriminação, sustentada no fato de que os homens são iguais e 

nasceram iguais.  

Segundo Mittler (2003), o objetivo da inclusão é garantir que todas as 

crianças possam fazer parte de um grupo, de uma comunidade e de um sistema 

educacional que possa lhe oferecer as mesmas oportunidades que são garantidas 

às crianças não portadoras de necessidades especiais. 

Ela deve considerar a desigualdade humana, pois somos seres únicos, 

providos de características próprias. As escolas não devem desvalorizar e 

inferiorizar seus alunos pelas diferenças. O espaço escolar é lugar de todos, neste 

contexto, oferecendo uma educação que respeite integralmente, cada um, inclusive 

alunos autistas, buscando propostas e direcionando estudos que oportunizem o 

desenvolvimento de habilidades peculiares a essa síndrome. 

A inclusão escolar faz com que cada aluno tenha a oportunidade de integrar-

se, garantindo o convívio entre crianças e adolescentes com e sem deficiências, 

criando um ambiente de respeito e tolerância as diferenças. Segundo Tibyriçá et al. 

(2011, p.11, grifo dos autores) inclusão escolar é uma política que busca perceber 

e atender às necessidades educativas especiais de todos os alunos, em salas de 

aulas comuns, em um sistema regular de ensino, de forma a promover a 

aprendizagem e o desenvolvimento pessoal de todos. 

No ano de 1990, foi aprovada pela Conferência Mundial sobre Educação 

para Todos, Jomtien, Tailândia, Declaração Mundial sobre Educação para Todos 

que em seu Artigo 1, reafirmaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

que "Toda pessoa tem direito à Educação". 

Art. 1: Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem. Cada 
pessoa - criança, jovem ou adulto - deve estar em condições de aproveitar 
as oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas necessidades 
básicas de aprendizagem. Essas necessidades compreendem tanto os 
instrumentos essenciais para a aprendizagem (como a leitura e a escrita, 
a expressão oral, o cálculo, a solução de problemas), quanto os conteúdos 
básicos da aprendizagem (como conhecimentos, habilidades, valores e 
atitudes), necessários para que os seres humanos possam sobreviver, 
desenvolver plenamente suas potencialidades, viver e trabalhar com 
dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a 
qualidade de vida, tomar decisões fundamentadas e continuar 
aprendendo. A amplitude das necessidades básicas de aprendizagem e a 
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maneira de satisfazê-las variam segundo cada país e cada cultura, e, 
inevitavelmente, mudam com o decorrer do tempo (UNICEF BRASIL, 
1990, p.02). 

 

A Lei nº 12.764, presente em (BRASIL, 2012), que institui a "Política Nacional 

de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”, delibera 

que os portadores de Autismo passem a ser considerados, oficialmente, como 

pessoas com deficiência, tendo direito a todas as políticas de inclusão do país, 

entre elas as de Educação. Entretanto, não significa Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), mas sim Educação Inclusiva em sala de aula regular. 

Cabendo, desta forma, a escola incluir e atender alunos autistas. O atual 

cenário requer estudos direcionados na busca de propostas que visem o 

desenvolvimento de habilidades escolares que sejam peculiares a cada deficiência, 

dessa forma, garantindo não só o acesso, mas o desenvolvimento pessoal e a 

permanência desses alunos na escola. 

Para haver inclusão é necessário que haja aprendizagem, e isso traz a 

necessidade de rever os nossos conceitos sobre currículo e programas 

educacionais, pois neste contexto Serra (2010, p.40) afirma que “os familiares 

apontam várias fragilidades na inclusão educacional que reforçam a necessidade 

da interlocução de diversas políticas públicas para a oferta de uma escola inclusiva 

promotora de desenvolvimento e aprendizagem”. 

Na Lei 9.394 de 1996, estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, respaldando esses direitos. 

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 com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 
§ 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. 
§ 3º A oferta de educação especial, é dever constitucional do Estado, tem 

início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil 
(BRASIL, 1996, p.20, grifo nosso). 

 

Hoje em dia, essa situação já é uma realidade, a escola pública não pode 

negar esse direito às pessoas autistas. Assim, os educadores não podem apenas 

aceitar a inclusão dessas crianças de forma passiva, eles devem saber como lidar 
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com alunos autistas, saber identificar os sinais e sintomas dessa Síndrome, para 

então estarem aptos a fazer o encaminhamento caso seja necessário, realizando 

um planejamento adequado para a aprendizagem. 

Existe a necessidade de um atendimento especializado, de medidas 

educacionais, diferentes técnicas e terapias que venham a contribuir para o 

desenvolvimento de alunos que frequentem a rede pública de ensino. 

 

2.3 O PACTO Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 

O PACTO Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, também conhecido 

por PNAIC, é um programa do governo federal, no âmbito do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), que segundo Brasil (2014b, p.11) e PNAIC (2018), “é 

um compromisso assumido pelos Governos Federal, do Distrito Federal, dos 

Estados e Municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas 

até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental”. 

O PNAIC foi instituído através da Portaria nº 867 de 4 de julho de 2012, onde 

estão previstas as diretrizes gerais que serão desenvolvidas pelo programa 

proposto pelo governo. 

De acordo com a portaria é importante destacar três dos objetivos do Pacto 

Nacional elencados no artigo 5º: 

I - Garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino 
estejam alfabetizados, em Língua Portuguesa e em Matemática, até o final 
do 3º ano do ensino fundamental; 
[...] 
III - Melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e 
IV - Contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos professores 
alfabetizadores (BRASIL, 2012, p.23). 

 

Nos incisos I, III e IV ressaltados da Portaria nº 867 de 2012, presente em 

Brasil (2012), permitem que se observe a ênfase atribuída aos alunos ao 

terminarem ciclo de alfabetização estejam plenamente alfabetizados, tendo seus 

direitos de aprendizagem garantidos e estejam preparados a enfrentar desafios 

futuro. Destaque às áreas de conhecimento Língua Portuguesa e Matemática; que 

o investimento na qualidade da educação visa à melhora do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) onde os professores são 

considerados importantes nessa busca de melhores resultados educacionais. 

No ano de 2013 foram desenvolvidas ações que objetivou “Entender a 

concepção de alfabetização na perspectiva do letramento”. 
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Aos oito anos de idade, as crianças precisam ter a compreensão do 
funcionamento do sistema de escrita; o domínio das correspondências 
grafofônicas, mesmo que dominem poucas convenções ortográficas 
irregulares e poucas regularidades que exijam conhecimentos 
morfológicos mais complexos; a fluência de leitura e o domínio de 
estratégias de compreensão e de produção de textos escritos (BRASIL, 
2014, p.11). 

 
Para que sejam alcançadas as intenções do programa a partir do ano de 

2013 foi oferecida formação continuada a todos os professores alfabetizadores do 

ciclo de alfabetização que abrange do 1º ao 3º ano do ensino fundamental que 

atende alunos na faixa etária de 6 a 8 anos. 

Obrigatoriamente, pertencentes às redes públicas nos âmbitos municipais e 

estaduais que façam parte da República Federativa do Brasil que, estejam 

pactuadas ao programa. 

No ano de 2014, as formações foram voltadas “A Alfabetização Matemática 

na perspectiva do letramento”.  

Devemos entender o significado de alfabetização e letramento Matemático, 

segundo Soares (2000, p.47), o termo alfabetização refere-se à “ação de 

ensinar/aprender a ler e a escrever”, enquanto letramento é o “estado ou condição 

de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais 

que usam a escrita”. Mas para termos um sujeito alfabetizado/letrado, este deve 

ser capaz de inserir-se e participar ativamente do mundo letrado através da 

capacidade de ler e escrever em diferentes situações sociais.   

Conforme Brasil (2014b, p.10) não basta apenas o domínio dos 

conhecimentos relacionados à linguagem: é necessário também um amplo domínio 

de outras disciplinas como a matemática, no qual os números e o sistema de 

numeração decimal são fundamentais, mas não são os únicos aspectos que devem 

ser abordados na escola. 

A Matemática está presente em todos os segmentos da vida e em todas as 

tarefas executadas do nosso dia a dia, seja na compra de um simples pão como na 

aplicação de um grande investimento financeiro. Assim, ao acordar, o despertador 

expressa as horas utilizando o princípio da contagem do tempo, quando fazemos 

uma refeição utilizamos o conceito de proporção, e assim por diante (CUNHA, 

2017). 

Se a Matemática está presente em nosso cotidiano, por que então não 

utilizá-la de maneira a melhorar, enriquecer o aprendizado de nossas crianças. A 
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Matemática não pode ser trabalhada de modo mecânico, deve ser explorada, 

utilizada como uma ferramenta que venha contribuir com a formação integral do 

aluno. 

Conforme Aranão (2011, p.22), “o ensino da matemática deve fundir-se à 

aprendizagem natural, espontânea e prazerosa que as crianças experimentam 

desde o nascer”. 

Na Portaria nº 867, Brasil (2012), a proposta trazida pelo programa é de que 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental a tarefa primordial da escola seja ampliar 

o universo de referências culturais das crianças e contribuir para desenvolver e 

aprofundar suas práticas sociais colocando em ação seu conhecimento adquirido. 

Além de dominar o sistema de escrita alfabética, é necessário que a criança 

compreenda os diversos usos e funções da língua. Estar alfabetizado, então na 

perspectiva do letramento significa contextualizar as situações apresentadas, onde 

a aprendizagem seja significativa e parta das vivências sociais das crianças. 

Segundo afirmação de Vygotsky (1998, apud LUVISON e GRANDO, 2012, 

p.156), a linguagem é social: “Suas funções iniciais são a comunicação, a 

expressão e a compreensão, que estão ligadas ao pensamento. Através da 

compreensão das produções histórico-culturais que são organizadas e expressas 

pelas palavras e pelos textos”. Desta forma, por meio de diferentes textos, os 

alunos podem se apropriar de diferentes linguagens, inclusive, a linguagem 

Matemática. 

Nos cadernos de formação organizados pelo Pacto, a alfabetização 

Matemática deve ser entendida como um “instrumento para a leitura do mundo” 

(BRASIL, 2014, p.05), possibilitando que, sejam construídos os conhecimentos por 

parte dos alunos e estes estejam aptos a entender e resolver questões em 

diferentes contextos. Tomando o ensino da Matemática nos Anos Iniciais, de 

acordo com Brasil (2014) será: oferecer às crianças oportunidades para identificar 

relações numéricas e aplicarem-nas em diferentes situações de forma cada vez 

mais elaboradas e complexas. Assim, podemos dizer que trabalhar Educação 

Matemática na perspectiva do letramento, seja oferecer materiais que oportunizem 

ao aluno compreender os conceitos matemáticos e relacioná-los a situações sociais 

e do cotidiano infantil.  

 Ao utilizar o material oferecido pelo PNAIC, os professores tiveram a 

oportunidade de contar com referenciais teóricos e sugestões de atividades que 
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enriquecerão suas práticas em sala de aula, oferecendo a todos os alunos a 

oportunidade de uma aprendizagem significativa que contemple heterogeneidade 

da turma. 

O material oferecido pelo PNAIC conta com Cadernos de Alfabetização 

Matemática, conforme Brasil (2014a, p.12): 

Apresentação  
1. Organização do trabalho pedagógico  
2. Quantificação, registros e agrupamentos  
3. Construção do sistema de numeração decimal  
4. Operações na resolução de problemas  
6. Grandezas e medidas   
7. Educação estatística  
8. Saberes matemáticos e outros campos do saber  
Educação matemática no campo  
Educação matemática inclusiva  
Jogos na alfabetização  
Encarte dos jogos na alfabetização matemática (BRASIL, 2014a, p.12) 

  

O caderno de Educação Inclusiva tem por objetivos, presentes em Brasil 

(2014b, p.05): 

Ampliar conhecimentos sobre aspectos legais referentes à Educação 
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva;  
Aprofundar conhecimentos sobre encaminhamentos destinados aos 
alunos que fazem parte do público alvo da Educação Especial; 
Ampliar conhecimentos sobre espaços de aprendizagem dos alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/ 
superdotação. No contexto da inclusão escolar, ou seja, o trabalho da 
escola comum articulada com o Atendimento Educacional Especializado 
(AEE);  
Compreender a importância de um trabalho considerando as diferenças 
dos alunos com ações voltadas a promover o acesso, a participação e a 
aprendizagem dos mesmos;  
Sugerir práticas pedagógicas de alfabetização matemática para alunos 
com necessidades específicas (BRASIL, 2014a, p.05). 

 

O Caderno, oferece, um material diversificado que trata desde os aspectos 

legais até sugestões de atividades que vão enriquecer o trabalho do professor e 

contribuir para uma aprendizagem significativa para todos os alunos da classe de 

alfabetização. Mas, sempre ressaltando o objetivo principal, conforme o caderno: 

A principal questão que devemos ter em mente durante toda a leitura deste 
caderno é a de que não faz sentido falarmos sobre todas as coisas que 
falamos para garantir os direitos de aprendizagem dos alunos, e não 
pretendermos – seriamente – que a palavra “alunos” se refira a todos os 
alunos da nossa sala de aula. Então, quando falamos do lúdico e de como 
ele é fundamental para a aprendizagem das crianças, estamos pensando 
que as crianças surdas ou cegas também devem brincar, jogar e explorar 
estas potencialidades do lúdico em suas vidas e durante sua 
escolarização. Quando sugerimos que um tipo de material seja usado, por 
exemplo os Blocos Lógicos, então este material deve ser usado com todas 

http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/Formacao/capa.caderno.4.pdf


28 
 

as crianças, sendo proveitoso de diferentes maneiras para aquelas com 
deficiência intelectual ou paralisia cerebral. 
De outro lado, quando nos aprofundarmos nos recursos tecnológicos 
disponibilizados para a Educação Inclusiva, é importante que o professor 
perceba o quanto esses materiais podem ser úteis para todos os alunos, 
nas aulas do dia a dia. De fato, só quando conseguirmos agir naturalmente 
dentro dessa via de mão dupla, sem nos preocuparmos com estratégias 
especiais para a matemática ou a linguagem ou a geografia... só então é 
que estaremos vivenciando, em nós mesmos, a inclusão. Enfim, não 
fugimos à responsabilidade de sugerir práticas referentes a conteúdos 
matemáticos, mas enfatizamos a precedência do “pensar inclusivamente” 
(BRASIL, 2014b, p.06). 

 

Então, podemos entender que as pessoas são diferentes e aprendem de 

modo diferente e isso nos permite respeitar e aceitar as pessoas com necessidades 

especiais como cidadãos que possuem os mesmos direitos, podemos considerar 

assim que todos são iguais em seus direitos. Mas para que esse direito seja 

respeitado é necessário oferecer ao professor condições eficazes para um trabalho 

pedagógico que parta e dê condições para desenvolver um trabalho com a 

Matemática no contexto da educação inclusiva onde exista a possibilidade de 

aprendizagem significativa. 

Espera-se que após a formação os professores sintam-se em condições de 

perceber algumas possibilidades de trabalhar com a Matemática no contexto da 

sala de aula, percebendo as necessidades de seus alunos sabendo adaptar os 

recursos que já tem disponível, assim contemplando as características das crianças 

com necessidades especiais de aprendizagem, utilizando para tal, material 

apropriados. 

O material do PNAIC do ano de 2014, presente em Brasil (2014b) - 

Alfabetização Matemática - está organizado de maneira a atender as crianças de 

seis a oito anos de idade, respeitando as necessidades desse público e focando 

nos aspectos necessários à educação Inclusiva. 

Trabalhar com crianças, portadoras de TEA, no contexto da sala de aula 

regular ainda é um desafio, na mesma medida que a inclusão desse público 

constitui-se uma realidade. 

Ainda é comum o professor receber um ou mais alunos portadores de 

Síndrome Autista e sentir-se sozinho ou sentir necessidade de uma formação que, 

possa fornecer subsídios. Conforme, o PNAIC/2014b - caderno de inclusão: 

O aluno com deficiência, como qualquer outro, necessita participar das 
aulas, das atividades em sala de aula e em outros espaços. Porém, é 
comum que alunos de que trata a educação especial apresentem 
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dificuldades que são, muitas vezes, de ordem funcional e necessitem de 
recursos para romper essas barreiras externas que impedem seu acesso 
e participação. Por exemplo: Bruno, com deficiência física – 
comprometimento motor e da fala – pode aprender conteúdos escolares e 
participar das aulas desde que seja provido de recursos e intervenções 
necessárias para sua comunicação e acessibilidade, neste caso o uso da 
prancha de comunicação, uma das ferramentas de Tecnologia Assistiva - 
TA - (BRASIL, 2014b, p.55) 

 

Para facilitar as aprendizagens do aluno escola e família precisam estar 

integradas, essa união favorece e promove as condições necessárias para vencer 

os déficits da criança no contexto escolar. 

As escolas devem procurar recursos e promover formação continuada ao 

profissionais da educação, tal como as oferecidas pelo Governo Federal através do 

PNAIC, dando suporte as questões da inclusão, desta forma, melhorando as 

condições através de um suporte teórico e pedagógico. Esse trabalho em sala de 

aula deve estar conectado a Sala de Atendimento Educacional Especializado 

(AEE). Neste contexto Mittler (2003) afirma que: 

A inclusão depende do trabalho cotidiano dos professores na sala de aula 
e do seu sucesso em garantir que todas as crianças possam 
participar de cada aula e da vida da escola como um todo. Os 
professores, por sua vez, necessitam trabalhar em escolas que 
sejam planejadas e administradas de acordo com linhas inclusivas e que 
sejam apoiadas pelos governantes, pela comunidade local, pelas 
autoridades educacionais locais e acima de tudo pelos pais (MITTLER, 
2003, p.20). 

 

A participação da família nesse processo, subsidiando a escola com 

informações que possam contribuir para a elaboração de estratégias que venham 

a sanar tais déficits, como por exemplo a adoção de roteiros que irão identificar as 

necessidades particulares de cada indivíduo. Os roteiros apresentados por Ropoli 

et al. (2010) e Satoretto e Bersch (2010), apresentam algumas questões 

importantes de forma a contribuir para elaboração de estratégias que promoverão 

aprendizagem dos discentes. 

Levando em consideração os dados coletados no roteiro, o professor 

identifica as barreiras impostas pela deficiência e pelo meio, e disponibilizará 

recursos e estratégias para a participação do aluno, para o seu acesso à 

aprendizagem e, também, após as adequações o professor avalia o quanto o aluno 

conseguiu utilizar os recursos e as estratégias de comunicação nas atividades 

propostas no ensino comum. 
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Com base no Plano Nacional de Educação do ano de 2001, presente em 

Brasil (2001), apresenta alguns pressupostos tais como: 

• cada aluno é um e é único diferenciando-se dos demais por suas 
particularidades, habilidades, interesses e necessidades; 
• aos alunos com necessidades educacionais especiais devem ser 
oferecidas oportunidades de aprendizagem respeitadas suas diferenças 
específicas; 
• os sistemas educacionais devem ser reestruturados implicando na 
revisão de teorias e práticas, com o objetivo de ressignificar a diversidade 
características e necessidades individuais; 
• as escolas regulares devem evoluir para uma orientação inclusiva 
combatendo atitudes discriminatórias e segregacionistas (BRASIL, 2002, 
p.13). 

  

Esses pressupostos são da maior importância para a educação desses 

alunos que têm sido prejudicados principalmente quanto à qualidade do ensino que 

lhe é oferecido, bem como quanto à sua inserção na rede regular de ensino 

(BRASIL, 2002). Reconhecer e ressignificar a diferença é uma necessidade que se 

impõe na busca do acesso à educação de qualidade para a maioria daqueles cujas 

necessidades educacionais especiais ainda não estão contempladas. 

 

2.4 Teoria Vygotskyquiana e a Educação  

Segundo Vygotsky “a educação é a influência premeditada, organizada e 

prolongada no desenvolvimento de um organismo” (MARTINS, 2006, p.49). Assim, 

pensar em educação das crianças, é pensar num contexto que ofereça 

possibilidades de interações sociais intersubjetivas estabelecidas ou que se 

estabelecem num processo de trocas mediadas pelo conhecimento, pela cultura e 

pela história humana. Onde o homem se utiliza desse contexto sócio histórico como 

ferramenta de transformação da realidade, buscando atender suas necessidades 

básicas, acabando por transformar a si próprio. 

O ser humano é caracterizado pelas relações e interações vivenciadas. 

Pelas interações, as crianças vão aos poucos se apropriando dos modos de 

funcionamento psicológicos, comportamento e cultura. 

Para que ocorra inclusão de fato, crianças portadoras do TEA, devem 

interagir com crianças que não são portadoras de necessidades especiais, onde a 

troca de saberes e experiências, sirva para que todos aprendam junto. Vygotsky 

(2007) defende a educação inclusiva e acessibilidade para todos. 

A escola deve estar atenta ao aluno, valorizar seus conhecimentos prévios, 

pois as crianças chegam a escola com uma série de conhecimentos adquiridos, 
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trabalhar a partir deles, estimular as potencialidades dando a possibilidade deste 

aluno superar suas capacidades e ir além ao seu desenvolvimento e aprendizado 

(COELHO; PISONI, 2012). 

O professor precisa conhecer seu aluno, estar atento as suas descobertas, 

hipóteses, crenças, opiniões como um diálogo aberto, possibilitando situações 

onde o aluno possa expor aquilo que sabe. Assim os registros, as observações são 

fundamentais tanto para o planejamento e objetivos quanto para a avaliação.  

Conforme Coelho e Pisoni (2012) o trabalho pedagógico deve estar 

associado à capacidade de avanços no desenvolvimento da criança, valorizando o 

desenvolvimento potencial e a zona de desenvolvimento proximal. A aprendizagem 

e o desenvolvimento são processos intrinsecamente relacionados e atuam por meio 

de um processo dialético (VYGOTSKY, 2007). 

Importante ressaltar que, na percepção de Orrú (2008), após anos de 

estudos sobre o comportamento, a personalidade e a constituição subjetiva da 

pessoa, os estudos da psicologia, numa perspectiva histórico-dialética do 

marxismo, têm procurado demonstrar que a gênese das funções psicológicas 

reside na interação sociocultural, e não em uma competência endógena. 

Vygotsky (2007), há mais de 50 anos, afirmava que o desenvolvimento 

cultural da criança se dá, primeiramente, em nível social e depois, em nível 

individual, no interior da própria criança. Primeiramente o indivíduo realiza ações 

externas, que serão interpretadas pelas pessoas a seu redor, de acordo com os 

significados culturalmente estabelecidos. A partir dessa interpretação é que será 

possível para o indivíduo atribuir significados a suas próprias ações e desenvolver 

processos psicológicos internos que podem ser interpretados por ele próprio a partir 

dos mecanismos estabelecidos pelo grupo cultural e compreendidos por meio dos 

códigos compartilhados pelos membros desse grupo (VYGOTSKY, 2007, p.15). 

Ainda por Vygotsky (2007): 

Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: 
primeiro no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro entre 
pessoas (interpsicológica), e, depois, no interior da criança 
(intrapsicológica). [...]. Todas as funções superiores originam-se das 
relações reais entre indivíduos humanos (VYGOTSKY, 2007, p.75). 

 

Orrú (2008) relata que, para Vygotsky, as funções psicológicas superiores 

deveriam ser compreendidas nas relações sociais presentes na vida do indivíduo, 

sendo o homem participante do processo de criação de seu meio e não 
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determinado por ele, ou seja, Ele é um ser social e cultural numa história de 

desenvolvimento, que parte do interpessoal para o intrapessoal, tendo a linguagem 

como mediadora de todas suas relações. 

Se houvesse que definir a especificidade da teoria de Vygotsky por uma série 

de palavras e de fórmulas chave, seria necessário mencionar, pelo menos, as 

seguintes: “sociabilidade do homem, interação social, signo e instrumento, cultura, 

história, funções mentais superiores” (IVIC, 2010, p.15). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Adotou-se, como procedimento metodológico, realizar um levantamento de 

informações acerca do trabalho de inclusão de alunos portadores de TEA em sala 

de aula regular pertencentes ao ciclo de alfabetização. A pesquisa foi aplicada na 

Escola Municipal de Educação Fundamental Joaquim Nabuco do município de 

Pelotas/RS. 

Como ferramenta de pesquisa foram realizados encontros para discussão 

de quais as estratégias para a aprendizagem dos alunos foram adotadas pelos 

professores das séries inicias (1º ao 3º ano), referente ao atendimento deste 

público, igualmente, foi possível levantar informações sobre as dificuldades por eles 

enfrentadas quanto a utilização de metodologias adequadas ao trabalho com 

alunos autistas. 

Sequencialmente, foi aplicado um questionário semiestruturado de caráter 

quali-quantitativo, distribuído no seguinte formato: (1) Quantitativo - nove questões 

fechadas, com escolha de diferentes alternativas (2) Qualitativo – nove questões 

com características aberto. 

O universo pesquisado contou com a participação de cinco professores os 

quais lecionavam nos anos iniciais em cinco turmas distintas; sendo: um professor 

no 1º ano, dois professores no 2º ano e dois professores no 3º ano, turno 

vespertino, pois no contra turno não havia matriculas de alunos portadores de TEA. 

 Para o processamento dos dados, obtidos com os questionários, foi utilizada 

uma planilha eletrônica, e, posterior foram gerados gráficos para obtenção de uma 

melhor visualização das informações. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa aplicada aos 

professores, conforme é mostrado no Apêndice 1. As discussões serão 

apresentadas em percentual, visto que, dos cinco profissionais entrevistados, é 

atribuído o valor de 20% a cada um deles. 

O gráfico 1, mostra a distribuição dos entrevistados por faixa etária e os 

graus de instrução, respectivo. 

Gráfico 1 – Faixa Etária e Grau de Instrução 

 

Fonte: Autora. 

 

A distribuição dos entrevistados por faixa etária teve a seguinte disposição: 

20% estão entre 20 e 30 anos; entre 31 e 40 anos encontra-se 20%; e 60% acima 

dos 40. A maior parte está entre os 40 a 50 anos que se soma a 60% do total. 

Percebe-se também que 80% dos profissionais frequentaram curso de Pós 

graduação e 20% dos professores possuem graduação. 

O tempo de atuação na área da Educação dos profissionais entrevistados 

pode ser observado no gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Tempo de Atuação na Área da Educação 

 

Fonte: Autora. 

 

Quanto ao tempo de atuação como professor 20% atua a menos de 10 anos, 

40% entre 10 a 15 anos, 40% e com mais de 15 anos, 40%. Observa-se que existe 

um percentual considerável que está entre os 10 e mais de 15 anos. Isso demonstra 

que a maioria dos professores possui uma imensa experiência com o Ciclo de 

Alfabetização.  

Nessa perspectiva o tempo de atuação dos profissionais no ciclo de 

alfabetização é questionado, sendo apresentado no gráfico 3. 

Gráfico 3 – Tempo de atuação no Ciclo de Alfabetização 

 

Fonte: Autora. 
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O gráfico 3 traduz uma larga experiência dos pesquisados nessa etapa da 

escolarização dos aprendizes. Onde temos 40%, estão entre 5 a 10 anos, outros 

40%, entre 10 a 15 anos e 20% com mais de 15 anos trabalhando como 

alfabetizadoras. 

A utilização de referencial teórico em sua prática é apresentada por meio do 

gráfico 4. 

Gráfico 4 -  Utilização de Referencial Teórico em sua prática 

 

Fonte: Autora. 

 

Perguntou-se aos participantes se costumavam utilizar Referencial teórico 

em suas práticas em sala de aula, observou-se que 80% dos profissionais, 

procuram enriquecer seu fazer pedagógico, buscando em referenciais que possam 

contribuir com as aprendizagens de seus alunos e somente 20% dos entrevistados 

responderam que não recorriam a nenhum material que sustentasse sua prática. 

A questão 6 do Apêndice 1 pergunta sobre o conhecimento do profissionais 

sobre o Transtorno do Espectro Autista, onde os dados são apresentados no gráfico 

5. 
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Gráfico 5 - Conhecimento dos profissionais sobre o TEA 

 

Fonte: Autora. 

 

O gráfico demonstra que 100% dos profissionais tem conhecimento teórico 

sobre a Síndrome, o que contribuiria para identificar as características e os 

procedimentos necessários e uma intervenção pedagógica adequada. 

Em complemento a questão anterior (6), problematizou-se, em caso positivo 

de resposta, como o professor tomou conhecimento (Gráfico 6). 

Gráfico 6 - Como tomou conhecimento 

 

Fonte: Autora. 
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Os dados levantados revelam que 40% dos pesquisados obtiveram 

conhecimento sobre o TEA através de cursos de capacitação e aperfeiçoamento 

enquanto 60% buscaram informações por interesse próprio, como leituras diversas 

e pesquisas e por existir atendimento a alunos autistas em suas salas de aula. Em 

ambos as situação evidencia-se que os professores buscam qualificar-se para um 

melhor atendimento do público alvo. 

No gráfico 7 foram apresentados os dados referente ao conhecimento dos 

professores quanto a legislação vigente que trata da Inclusão de alunos portadores 

de Transtorno do Espectro Autista em escola regular. 

Gráfico 7 - Conhecimento dos professores quanto a legislação vigente 

 

Fonte: Autora. 

 

Quando perguntado sobre a legislação vigente obteve-se 100% de respostas 

afirmativas, porém de forma geral ou meramente superficial, ressalta-se nenhum 

possui conhecimento aprofundado das leis. 

 A questão 9 (Apêndice 1) do questionário apresentou a seguinte pergunta: 

Em sua escola são atendidos alunos autistas? onde os dados referentes a essa 

foram expressos no gráfico 8. 
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Gráfico 8 – Atendimento de alunos autistas na escola dos pesquisados 

 

Fonte: Autora. 

 

Observa-se no gráfico 8 que todos os profissionais estão cientes da 

existência de matriculas de alunos autistas em sala de aula regular na instituição. 

E quando questionados quanto a existência de alunos autistas em sua sala 

de aula, pode-se tabular o questionamento, sendo possível apresenta-lo por meio 

do gráfico 9. 

Gráfico 9 – Atendimento de alunos autistas em sua sala de aula 

 

Fonte: Autora. 
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Percebe-se que 60% dos professores não atendem alunos portadores de 

TEA, já 40% disseram que atendem esse público, sendo identificados nesse 

pesquisa como sendo os professores identificados pela letra “A” e “C”, conforme 

mostrado no gráfico 1. O gráfico 10 apresenta o resultado à questão 11, mostrada 

no Apêndice 1. 

Gráfico 10 - Conhecimento sobre o que é o PNAIC 

 

Fonte: Autora. 

 

Observa-se que todos os entrevistados possuem conhecimento sobre o 

PNAIC, numa totalidade de 100%, demonstrando que as ações pretendidas pelos 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa foram amplamente divulgadas e 

com uma adesão bastante significativa por parte dos docentes da rede municipal 

de ensino da cidade de Pelotas. 

Ainda sobre o PNAIC, é possível verificar no gráfico 11 a participação dos 

professores entrevistados nos cursos ofertados anualmente, a partir do ano de 

2013. 
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Gráfico 11 - Ano de participação dos professores entrevistados no PNAIC 

 

Fonte: Autora. 

 

O gráfico nos permite observar que 20% dos entrevistados nunca 

participaram de formação continuada; 40% participação parcial ano de início do 

programa, ou seja, em 2013; 20% participação parcial ano/2014 e 20% concluiu a 

formação no biênio 2013/2014. 

Relacionando os conhecimentos obtidos no PNAIC e a influência que os 

mesmos exerceram na ação dos docentes, questionou-se (Questão 13) sobre a 

melhora nas prática pedagógicas após participar da formação, sendo apresentado 

no gráfico 12. 

Gráfico 12 – Melhora na ação docente após participar da formação 

 

Fonte: Autora. 

Não opinou 
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É possível verificar que 20% das respostas obtidas traz um resultado 

negativo, onde não houve acréscimo ação docente, outros 20% preferiram não dar 

sua opinião, mas 60% dos docentes responderam afirmativamente que sim, sua 

ação pedagógica foi influenciada positivamente pela formação do PNAIC. 

O gráfico 13 apresenta as respostas dos pesquisados no que consideram 

quanto auxilio/colaboração da Matemática na alfabetização do aluno autista. 

Gráfico 13 – A Matemática na alfabetização do aluno autista 

 

Fonte: Autora. 

 

O percentual de 100% demonstra o quanto a Matemática pode colaborar 

para a alfabetização de alunos autistas, visto que numa perspectiva do 

letramento/alfabetização, o aluno participa ativamente de atividades no campo da 

Matemática. 

Sabendo da importância de trabalhar com materiais que os alunos possam 

manipular, questionou-se quanto a utilização de materiais concretos para uma 

melhor compreensão da Aprendizagem Matemática (Gráfico 14). 
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Gráfico 14 – Uso de materiais concretos na Aprendizagem Matemática 

 

Fonte: Autora. 

 

Pode-se verificar que 100% dos respondentes utilizam material concreto em 

suas práticas e ações pedagógicas. 

O que remete-nos a saber quais são os materiais adotados pelos docentes, 

conforme a questão 16 (na qual teve uma estrutura de pergunta aberta, de livre 

resposta), onde foram citados alguns materiais recorrentemente utilizados no 

Ensino da Matemática: “Material Dourado; Tangram; Ábaco; Blocos Lógicos; 

tampinhas; números em madeira e canudinhos”. Podendo ser entendido que não 

existiu a produção de materiais apropriados para um trabalho com os autistas, onde 

esses fossem contemplados com materiais adaptados a suas necessidades 

particulares, pois nenhum autista é igual a outro. 

Os autistas costumam ter predileção por alguns assuntos específicos, tais 

como: animais, números, bandeiras etc., ao observar tais interesses o professor 

deve se valer disso para melhorar a aprendizagem dos alunos portadores de TEA. 

Neste contexto questionou-se sobre os docentes se tais interesses são levados em 

consideração quando o profissional faz o planejamento de sua aula, sendo 

mostrado no gráfico 15. 
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Gráfico 15 – Percepção quanto ao interesse em assuntos específicos 

 

Fonte: Autora. 

 

Os entrevistados responderam que, a utilização de materiais concretos 

contribui de maneira efetiva para uma melhor aprendizagem, representando 100% 

das respostas. 

A questão 18 teve por finalidade investigar sobre o trabalho com a 

Matemática em sala de aula e a utilização de materiais concretos, e se houve 

percepção de uma maior aprendizagem dos alunos portadores de TEA, mostrando 

a seguir no gráfico 16. 

Gráfico 16 – Percepção da aprendizagem dos alunos portadores de TEA 

 

Fonte: Autora.  

Não opinou 
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Os resultados são favoráveis, já que 80% dos respondentes traduziram suas 

respostas com afirmativas. Onde, 20% dos entrevistados não opinou. A justificativa 

dada pelos professores foi que, os temas de interesse dos alunos devem ser 

consideradas, pois quando se trabalha assuntos pertinentes aos aprendizes, acaba 

for favorecer as aprendizagens. 

  



46 
 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse estudo, a pesquisadora, pode apurar que a Alfabetização Matemática 

de alunos autistas na sala de aula regular, no ciclo de alfabetização, ainda requer 

uma maior organização e discussão sobre o tema, no contexto escolar: conhecendo 

as causas, os sintomas, os possíveis tratamentos e intervenções, sem esquecer a 

necessidade de uma equipe multidisciplinar envolvida para o atendimento 

especializado, além do envolvimento da família. 

Embora os portadores de TEA possuam amparo legal, ainda existe uma 

longa caminhada para que tenham uma educação escolar que atenda a suas 

necessidades particulares. Ao longo das entrevistas pode verificar-se que os 

profissionais envolvidos estão aptos a desempenhar um trabalho docente de 

qualidade, pois possuem conhecimentos obtidos em curso de capacitação e 

também pós-graduação.  

Ficou claro que, além de conhecimento acadêmico, os professores já 

estavam acostumados a trabalhar com alunos desta etapa do Ensino Fundamental, 

que possuem a consciência da heterogeneidade das turmas e, assim, deveriam 

organizar a sala de aula visando atenderem as diferenças e estarem engajados a 

fim de desenvolverem atividades que contemplem os alunos autistas, auxiliando-

os a superar suas dificuldades cognitivas, vencendo os obstáculos impostos pela 

Síndrome. 

Evidenciou-se que os conhecimentos oferecidos no curso de graduação não 

contemplavam as demandas atuais. Que o programa de formação continuada 

oferecido pelo PNAIC/2014, voltado a Educação Matemática, pode influenciar 

positivamente no fazer pedagógico dos professores, pois ofereceu dialogo, 

sensibilizou, articulou a extinção de comportamentos discriminatórios relacionados 

ao atendimento de alunos com necessidades especiais e ofereceu subsídios 

necessários ao atendimento voltado a inclusão. 

A gama de sugestões de atividades, jogos e brincadeiras poderão 

contemplar a todos presentes em sala de aula, tornando a aprendizagem 

significativa e cooperativa, reforçando a interação social, tão importante aos 

portadores de TEA, nesse sentido, a formação possibilita um olhar reflexivo aos 
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direitos de aprendizagem, exigindo dos professores um comprometimento as atuais 

exigências legais referente ao atendimento dos educandos em sala regular, sendo 

estes portadores de necessidades especiais ou não.  

Ao explorar a Matemática presente no cotidiano, pode-se fazer uma ligação 

com outros saberes, os profissionais não ficam a procura de materiais, de modo 

solitário e sem uma adequada orientação que, sirva para o enriquecimento e 

atendimento dos educandos, pois quando se procura materiais incorre-se no risco 

de realizar um entendimento restrito e até mesmo equivocado sobre a maneira de 

trabalhar com autistas. A Matemática é indispensável na formação do aluno, pois 

seu conteúdo enriquecido desenvolve o poder de raciocínio, dando-lhe uma visão 

determinante das situações que os mesmos lidam diariamente. 

 Os profissionais pesquisados relataram utilizar materiais concretos, 

referentes a Educação Matemática. Ao utilizamos estes materiais pode-se envolver 

todos os alunos, criando situações desafiadoras. Os materiais envolvem os alunos 

ao conteúdo, onde foram trabalhados os assuntos referentes a série/ano, 

conseguindo aplicá-los e relacioná-los à situações presente no dia-a-dia. 

Ao demonstrar exemplos práticos e simples, com uma linguagem 

compreensiva e clara, ao chamar a atenção dos alunos. O professor tem papel 

primordial, pois é o responsável por agregar um trabalho pedagógico que atraia e 

estimule os alunos. 

Deve-se destacar que, dentro da pesquisa realizada, foi constatado o 

desinteresse de professores, uma minoria, nos seguintes aspectos: participar das 

formações continuadas ofertadas pelo MEC, a falta de planejamento das atividades 

que, envolvam os alunos e um defasado conhecimento teórico, os quais possam 

atender adequadamente seus alunos. 

Para finalizar, que este trabalho tenha contribuído para alertar sobre: a 

necessidade de um maior envolvimento dos professores ao atendimento à alunos 

Autistas e a importância da formação continuada, onde o professor possa apropriar-

se de conhecimentos diversos levando novas possibilidades para sala de aula, 

enriquecendo o seu trabalho. 
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APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES DA E.M.E.F. 

JOAQUIM NABUCO 

 

INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE 

Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias na Educação 

Especialização em Ciências e Tecnologias na Educação 

 

Caro(a) professor(a), 

Este questionário integra algumas questões voltadas ao trabalho de conclusão de 

curso. A proposta é investigar, por meio de questionário aplicado aos professores que atuam 

no ciclo de alfabetização da EMEF Joaquim Nabuco sobre o ensino e aprendizagem da 

Matemática no atendimento de alunos portadores do TEA. Considere que suas respostas são 

importantes, pois irão subsidiar o trabalho de nossa monografia. Sua contribuição é de 

fundamental importância. 

Obrigado! 

PESQUISA 

 

1. Idade: __________ 

 

2. Nível de escolaridade: 

(  ) Médio   (  ) Superior    (  ) Pós-graduação 

 

3. Tempo que atua na área da educação: 

(  ) menos de 1 ano 

(  ) Entre 01 e 05 anos 

(  ) Entre 05 e 10 anos 

(  ) Entre 10 e 15 anos 

(  ) Mais de 15 anos 

 

4. Tempo que atua no ciclo de alfabetização: 

(  ) Menos de 1 ano 

(  ) Entre 01 e 05 anos 

(  ) Entre 05 e 10 anos 

(  ) Entre 10 e 15 anos 

(  ) Mais de 15 anos 

http://2.bp.blogspot.com/-qrG_x3eE3II/TqvgCRVzqOI/AAAAAAAAAJY/tJsi3pFNRkY/s1600/LOGO+IFSUL.jpg


 

5. Utiliza algum referencial teórico na sua prática pedagógica? 

(  ) Não        (  ) Sim, Qual? ______________________ 

 

6. Tens conhecimento sobre o Transtorno do Espectro Autista? 

(   ) Não        (  ) Sim 

 

7. Em caso afirmativo na questão anterior, como tomou conhecimento? 

(   ) Curso de graduação 

(   ) Curso de aperfeiçoamento e capacitação 

(   ) Outro, Qual?____________________________ 

 

8. Conhece a Legislação Vigente que trata da Inclusão de alunos portadores de 

Transtorno do Espectro Autista em escola regular? 

(  ) Não        (  ) Sim, parcialmente   (   ) Sim, profundamente 

 

9. Em sua escola são atendidos alunos autistas? 

(   ) Não        (  ) Sim 

 

10. Em sua sala de aula, há alunos autistas? 

(   ) Não        (   ) Sim 

 

11. Tens conhecimento sobre o que é o PNAIC? 

(   ) Não      (   ) Sim 

 

12. Participou/participa, em que ano (s) da formação do PACTO NACIONAL 

PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA? 

(   ) Não      (   ) Sim, Ano:_________ 

 

13. Em caso afirmativo a pergunta anterior, considera que sua ação docente 

melhorou após participar da formação? 

(   ) Não      (   ) Sim 

Justificativa:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



 

14. Consideras que o ensino da matemática auxilia/colabora na alfabetização do 

aluno autista? 

(   ) Não      (   ) Sim 

 

15. São utilizados materiais concretos para uma melhor compreensão da  

Aprendizagem matemática?  

(   ) Não      (   ) Sim 

 

16. Em caso afirmativo quais materiais concretos são utilizados?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

17.  Ao trabalhar com a Matemática em sala de aula e com a utilização materiais 

concretos é percebido um maior interesse e melhora aprendizado dos alunos 

portadores de TEA? 

(   ) Não      (   ) Sim 

Justificativa:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

18. Os portadores de TEA demonstram interesse por assuntos restritos 

(animais, países, assuntos etc.). Ao desenvolver atividades matemáticas essas 

predileções são consideradas para elaboração de jogos/atividades? 

(   ) Não      (   ) Sim 

Justificativa:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 


