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RESUMO 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento que 
apresenta um grupo de desordens na comunicação e interação social, na reciprocidade social, 
em comportamentos não verbais de comunicação usados para interação e em habilidades para 
desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Sabe-se que a inclusão escolar do aluno 
com TEA requer mudanças de pensamentos e hábitos, envolvendo coordenadores, 
funcionários da escola, professores, alunos e família, além da utilização de estratégias 
diferenciadas de ensino no âmbito das Ciências Naturais, como o uso de recursos visuais, 
táteis e auditivos, inserindo o aluno como agente principal da sua aprendizagem.  Assim, o 
objetivo principal desta pesquisa foi expandir o conhecimento dos professores da APAE de 
Itabirito quanto às estratégias educativas adaptadas para o ensino de ciências naturais para 
alunos com Transtorno do Espectro Autista e que podem constituir ferramentas valiosas para 
aprimorar a aprendizagem de todos os alunos. Além disso, também foram estipulados cinco 
objetivos específicos: conhecer as principais dificuldades dos professores para ensinar alunos 
com TEA; Realizar, juntamente aos professores da APAE, cinco atividades adaptadas para 
trabalhar com alunos com TEA; Criar e realizar um minicurso apresentando as estratégias 
educativas adaptadas para os alunos com o Transtorno do Espectro Autista; Distribuir uma 
cartilha informativa sobre as estratégias educativas adaptadas apresentadas na palestra, 
juntamente às atividades desenvolvidas; e avaliar a relevância do minicurso para os 
professores da APAE de Itabirito. A pesquisa constou de um minicurso composto de parte 
teórica e prática, da entrega de uma cartilha contendo informações sobre TEA e sugestões de 
atividades adaptadas que foram apresentadas durante o minicurso. Foram utilizados três 
questionários como instrumentos para caracterizar o público alvo, conhecer as dificuldades 
em ensinar para alunos com TEA e verificar a eficácia do minicurso. Trinta e um professores 
responderam o questionário inicial, enquanto vinte e quatro professores responderam o 
questionário pré e pós minicurso. 83,87% dos professores participantes responderam já ter 
recebido informação sobre como lidar com alunos com TEA no questionário inicial. 74,19% 
informaram que realizam atividades adaptadas com estes alunos. Além disso, quando 
questionados sobre as dificuldades em ensinar alunos com TEA, respostas como conhecer o 
aluno, o comportamento do aluno e buscar a atenção do aluno foram recorrentes. Quanto aos 
professores presentes no dia do minicurso, 66% dos participantes disseram conhecer o que são 
estratégias educativas adaptadas, porém nenhum participante o explicou, apenas alegou 
conhecer o significado. Após a realização do minicurso, observou-se que 91,66% dos 
professores consideraram o minicurso relevante e 87,5% alegaram que o minicurso os ajudou 
a construir atividades práticas adaptadas para alunos com TEA. 50% dos professores disseram 
acreditar que o aluno com TEA tem potencial para aprender em um ensino regular, enquanto 
25% mantiveram o “talvez” como resposta. A pesquisa nos mostrou que a aplicabilidade do 
minicurso, com o uso de palestra e oficina de atividades práticas, se mostrou satisfatória, 
agregando conhecimento sobre o tema abordado. Contudo, a formação continuada de 
professores voltada para alunos com TEA ainda é complexa, visto que as características deste 
transtorno são amplas e estão em constantes descobertas, impedindo o desenvolvimento de 
soluções e impondo a necessidade de atualização constante. 

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista (TEA); Formação Continuada de 
Professores: Estratégias adaptadas; APAE; Ensino de Ciências. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder that presents a group of 
disorders in communication and social interaction, social reciprocity, nonverbal 
communication behaviours used for interaction, and in skills to develop, maintain and 
understand relationships. It is known that the school inclusion of the student with ASD 
requires changes of thoughts and habits, involving coordinators, school employees, teachers, 
students and family, as well as the use of adapted teaching strategies in the Natural Sciences, 
such as the use of visual, tactile and hearing resources, inserting the student as the main agent 
of their learning. Thus, this work aimed to expand the knowledge of the teachers from the 
Association of Parents and Friends of People with Disabilities (APAE) of Itabirito, regarding 
educational adapted strategies for the teaching of natural sciences to students with Autism 
Spectrum Disorder and that can constitute valuable tools to improve the learning of all 
students. In addition, five specific objectives were set: discover the main difficulties of 
teachers to teach students with ASD; Conduct, together with APAE teachers, five adapted 
activities to work with students with ASD; Create and conduct a mini-course presenting 
educational adapted strategies for students with Autistic Spectrum Disorder; Distribute an 
informative booklet about the adapted educational strategies presented in the lecture with the 
activities developed; and evaluate the relevance of the mini-course for APAE Itabirito 
teachers. The research consisted of a mini-course composed of theoretical and practical part, 
the delivery of a booklet containing information about ASD and suggestions of adapted 
activities that were presented during the mini-course. Three questionnaires were used as 
instruments to characterize the target audience, to know the difficulties in teaching for 
students with ASD and to verify the effectiveness of the mini-course. Thirty-one teachers 
answered the initial questionnaire, while twenty-four teachers answered the pre and post mini-
questionnaire. 83.87% of the participating teachers have already received information about 
how to deal with students with ASD in the initial questionnaire. 74.19% reported that they 
perform activities adapted with these students. In addition, when asked about the difficulties 
in teaching students with ASD, answers such as getting to know the student, student 
behaviour and seeking student attention were recurrent. As for the teachers present on the day 
of the mini-course, 66% of the participants said they knew what is adapted educational 
strategies, but no participant explained it, only claimed to know the meaning. After 
completing the mini-course, it was observed that 91.66% of the teachers considered the mini-
course relevant and 87.5% claimed that the mini-course helped them to construct practical 
activities adapted for students with ASD. 50% of teachers said they believed that the student 
with ASD had the potential to learn in a regular school while 25% still held the "maybe" in 
response. This research has shown that the applicability of short course, with the use of 
lecture and workshop practical activities, proved satisfactory, adding knowledge about the 
topic discussed. However, the continuing education of teachers for students with ASD is still 
complex, since the characteristics of this disorder are wide and are constantly discovering, 
impeding the development of solutions and imposing the need for constant updating. 

Keywords: Autism Spectrum Disorder (ASD); Continuing teacher education; Adapted 
teaching strategies; Science teaching. 
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1 MEMORIAL 

 Em 2012, ingressei no curso de Ciências Biológicas da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais com ênfase em Licenciatura. Durante o curso tive a oportunidade de 

realizar atividades extracurriculares diversas, relacionadas ao ensino de ciências, tais como 

monitorias, estágios em laboratórios de ciências e um intercâmbio que me despertaram 

interesse por essa linha de pesquisa. 

 O intercâmbio realizado ocorreu na University of Nordland, na Noruega, e foi 

financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Durante esta oportunidade pude perceber grandes diferenças no âmbito educacional entre o 

Brasil e a Noruega, principalmente no que tange aos estudos científicos, fator que me 

impulsionou a estudar com mais afinco a história da educação de nosso país e a me interessar 

pelo ensino de ciências no Brasil, principalmente nos aspectos históricos e sociais. 

 No início de 2017 ingressei no curso de pós-graduação no Ensino de Ciências e 

Biologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG). Tal 

especialização contribuiu para minha atualização como docente e me permitiu tomar 

conhecimento acerca da necessidade de produção de materiais didáticos que sejam atrativos a 

todos os alunos e acessíveis aos docentes. 

 Em 2018, ingressei no Mestrado Profissional em Ensino de Ciências na Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP). O interesse em realizar este mestrado foi decorrente da minha 

vontade em aprimorar minhas habilidades didáticas e, inicialmente, de propor a construção de 

um material pedagógico que pudesse auxiliar professores da área de ciências no ensino de 

temáticas relativas à integração entre os sistemas locomotor e nervoso.  

 Dentre as primeiras disciplinas cursadas, a disciplina “Teorias da Aprendizagem e o 

Ensino de Ciências” foi ministrada por três professoras, dentre elas, minha orientadora, 

Luciana Hoffert Castro Cruz. Nesta disciplina, fui designada a realizar uma palestra no V 

Curso de Atualização de Professores promovido pela disciplina, sobre Transtorno do Espectro 

Autista (TEA). Do estudo e encantamento pelo tema surgiu o interesse em realizar a pesquisa 

sobre crianças com TEA.  

 Durante o desenvolvimento desta pesquisa emergiram trabalhos acadêmicos 

apresentados em diferentes congressos: “Desafios e Possibilidades de professores de Ciências 

e Biologia na educação inclusiva de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, 
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apresentado no 4° Congresso Internacional de Neurociências e Aprendizagem “Brain 

Connection”; “Formação continuada de professores visando a inclusão de crianças com 

Transtorno do Espectro Autista”, apresentado no IV Congresso Interdisiciplinar de Pesquisa, 

Iniciação Científica e Extensão Universitária Izabela Hendrix; “Projeto multiplicadores: 

formação continuada de professores e as neurociências em sala de aula”, apresentado no VII 

Congresso Brasileiro de Educação; e “O uso de estratégias educativas adaptadas visando a 

inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, apresentado no IX 

Encontro Regional de Ensino de Biologia – RJ/ES. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

 O Transtorno do Espectro Autista (TEA), segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais (DSM-V, 2014), é um transtorno do neurodesenvolvimento que 

apresenta um grupo de desordens como as dificuldades existentes na comunicação e interação 

social, na reciprocidade social, em comportamentos não verbais de comunicação usados para 

interação e em habilidades para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Além 

disso, o TEA apresenta padrões repetitivos e restritos de comportamentos, atividades e 

interesses (APA, 2014). 

 Atualmente, o TEA é dividido em três níveis de gravidade, que são:  

Nível 1: exigindo apoio pouco substancial 

Quanto à comunicação social: Déficit graves nas habilidades de comunicação social 
verbal e não verbal causam prejuízos graves de funcionamento, grande limitação em 
dar início a interações sociais e resposta mínima a aberturas sociais que partem de 
outros. Por exemplo, uma pessoa com fala inteligível de poucas palavras que 
raramente inicia as interações e, quando o faz, tem abordagens incomuns apenas 
para satisfazer as necessidades e reage somente a abordagens sociais muito diretas. 

Quanto a comportamentos restritos e repetitivos: Inflexibilidade de comportamento, 
extrema dificuldade em lidar com a mudança ou outros comportamentos 
restritos/repetitivos interferem acentuadamente no funcionamento em todas as 
esferas. Grande sofrimento/dificuldade para mudar o foco. 

Nível 2: exigindo apoio substancial 

Quanto à comunicação social: Déficit graves nas habilidades de comunicação social 
verbal e não verbal; prejuízos sociais aparentes mesmo na presença de apoio; 
limitação em dar início a interações sociais e resposta reduzida ou anormal a 
aberturas sociais que partem de outros. 

Quanto a comportamentos restritos e repetitivos: Inflexibilidade do comportamento, 
dificuldade de lidar com a mudança ou outros comportamentos restritos/repetitivos 
aparecem com frequência suficiente para serem óbvios ao observador casual e 
interferem no funcionamento em uma variedade de contextos. Sofrimento e/ou 
dificuldade de mudar o foco ou as ações. 

Nível 3: exige apoio muito substancial 

Quanto à comunicação social: Na ausência de apoio, déficit na comunicação social 
causam prejuízos notáveis. Dificuldade para iniciar interações sociais e exemplos 
claros de respostas atípicas ou sem sucesso a aberturas sociais dos outros. Pode 
parecer apresentar interesse reduzido por interações sociais. Por exemplo, uma 
pessoa que consegue falar frases completas e envolver-se na comunicação, embora 
apresente falhas na conversação. 

Quanto à interação social: Inflexibilidade de comportamento causa interferência 
significativa no funcionamento em um ou mais contextos. 
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Dificuldade em trocar de atividade, problemas de organização e planejamento.  
(APA, 2014, p. 52). 

 Várias explicações para a etiologia do TEA surgiram ao decorrer dos anos não 

havendo consenso nem certezas. Assim, sugerem-se quatro paradigmas que circunscrevem a 

etiologia do TEA. São eles: o Paradigma Biológico-Genético; o Paradigma Relacional; o 

Paradigma Ambiental; e o Paradigma da Neurodiversidade (FADDA e CURY, 2016). 

 O Paradigma Biológico-Genético apresenta o fator genético como uma das prováveis 

causas do desenvolvimento do TEA, justificando a ocorrência por herança genética e/ou por 

mutação espontânea e aleatória dos genes. Já o fator biológico que compõe esse paradigma se 

refere mais às pesquisas que alegam alterações gerais no sistema nervoso central, tais como 

problemas sensoriais, no processo de simbolização (teoria da mente), no sistema de 

neurônios-espelhos e na anatomia cerebral (FADDA e CURY, 2016). 

 O Paradigma Relacional é considerado a hipótese da origem psicológica do TEA, 

dando ênfase à relação familiar, principalmente materna. O psicanalista Bettelheim afirmou, 

em 1967, que o transtorno era causado por alguma situação destrutiva ocorrida durante o 

desenvolvimento psíquico da criança que, como consequência, a levava a rejeitar o mundo à 

sua volta. Neste contexto o termo “mãe geladeira” se tornou popular nos Estados Unidos, e 

nas décadas seguintes foi difundida a hipótese de que as atitudes, principalmente das mães, 

contribuíam para o surgimento do TEA nas crianças (FADDA e CURY, 2016). Vale ressaltar 

que este paradigma foi refutado posteriormente, visto que não apresentava provas que 

sustentam a afirmação (LOPES, 2017). 

 O Paradigma Ambiental relaciona os riscos externos como prováveis causas do TEA. 

É dividido em três principais grupos: os agentes infecciosos que procedem de uma doença, 

como a rubéola congênita e o citomegalovírus; os agentes químicos que procedem do contato 

com substâncias químicas, como o uso do ácido valproico e da exposição à poluição 

atmosférica; e os “agentes associativos”, que procedem, por exemplo, do aumento da idade 

parental e de doenças maternas gestacionais, como o diabetes e a hipertensão (FADDA e 

CURY, 2016). 

 Por fim, o Paradigma da Neurodiversidade apresenta o TEA como uma diversidade da 

natureza humana pelo desenvolvimento neurológico atípico, consistindo, portanto, numa 

questão de identidade que não precisa ser tratada. Entretanto, no Brasil, os familiares veem a 

pessoa diagnosticada com o TEA como deficiente, e nesse sentido se mobilizaram a fim de 
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adquirir direitos específicos para esse grupo, além dos direitos já conferidos a pessoas com 

deficiência (FADDA e CURY, 2016). 

Tem sido bastante discutida a etiologia do TEA (Transtorno do Espectro do 
Autismo), dividindo opiniões e causando inúmeras discussões acadêmicas, muitas 
vezes infrutíferas, que, em vez de fortalecer o caráter multidisciplinar e propor 
tratamentos conjuntos, acabam por incentivar a disputa entre abordagens e visões 
diversas. Mas o fato é que as descobertas científicas das últimas décadas não devem 
ser ignoradas e, no caso do TEA, sempre vale a pena pensar em uma 
multifatoriedade como causa, lembrando sempre que cada caso é singular e, 
portanto, é impossível generalizar a etiologia de um quadro tão complexo 
(FREITAS e SANTOS, 2019, p.19). 

 Para a realização deste diagnóstico do TEA é utilizado como base as definições de três 

instituições: a da American Society for Autism (ASA), a da Organização Mundial de Saúde, 

por meio do CID 10 (10ª Classificação Internacional de Doenças) e a da Associação 

Americana de Psiquiatria, com o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM -5). (FACION, 2002, apud FERREIRA, 2017). 

 Existe uma variação de sintomas no TEA, entretanto sempre apresentando prejuízos 

nas áreas de interação social, comportamento e comunicação (KLIN, 2006 APUD 

FERREIRA, 2017). Essa tríade (FIGURA 01) compartilha as dificuldades em três áreas de 

desenvolvimento, entretanto nenhuma dessas áreas por si só é a causa declarada do TEA. É 

sim a tríade, em seu conjunto, que indica se o sujeito estará ou não a seguir um padrão 

anômalo de desenvolvimento (FERREIRA, 2017). 

FIGURA 01 - Tríade dos sintomas do TEA 

 

Fonte: Ferreira, 2017. 

 Aparentemente, não existe uma única abordagem que seja totalmente eficaz para todas 

as crianças, em todas as diferentes etapas da vida. Porém, destacam-se também quatro alvos 
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básicos de qualquer tratamento: estimular o desenvolvimento social e comunicativo; 

aprimorar o aprendizado e a capacidade de solucionar problemas; adaptar comportamentos 

que interferem com o aprendizado e com o acesso às oportunidades de experiências do 

cotidiano; e ajudar as famílias a lidarem com o TEA (BOSA, 2006). 

2.2 O termo “Inclusão” na perspectiva educacional: inclusão ou inserção? 

 O termo “Educação Inclusiva” ficou popularmente conhecido após a publicação da 

Declaração de Salamanca em 1994. Segundo este documento,  

o princípio orientador deste Enquadramento da Acção consiste em afirmar que as 
escolas se devem ajustar a todas as crianças, independentemente das suas condições 
físicas, sociais, linguísticas ou outras. Neste conceito, terão de incluir-se crianças 
com deficiência ou sobredotados, crianças da rua ou crianças que trabalham, 
crianças de populações remotas ou nómadas, crianças de m i n o rias linguísticas, 
étnicas ou culturais e crianças de áreas ou grupos desfavorecidos ou marginais. 
(UNESCO, 1994, p. 6). 

 Segundo Johner (2016), a educação é um direito de todos e, assim, devem ser 

atendidas pessoas com diferentes características, como a deficiência física, mental, sensorial, 

dificuldade de aprendizagem, superdotados e neurotípicos. Para que isto seja possível no 

contexto atual está a educação inclusiva, com o objetivo de permitir o acesso ao mesmo 

contexto escolar de todos os alunos (JOHNER, 2016). 

 Permitir o mesmo contexto escolar não significa ignorar as dificuldades de alguns 

alunos, mas tratar estas dificuldades como diversidade. Assim, além do aprendizado 

curricular, a escola inclusiva possibilita uma ampliação da visão de mundo e uma convivência 

com todas as pessoas presentes na atual sociedade (JOHNER,2016). 

  Segundo dados do Censo Escolar (BRASIL, 2015), em 2014, 79% das crianças com 

necessidades especiais estavam matriculadas no ensino regular. Apesar do grande número 

desses alunos no ensino regular, Johner (2016) ressalta que  

há, entretanto, necessidades que interferem de maneira significativa no processo de 
aprendizagem e que exigem uma atitude educativa específica da escola como, por 
exemplo, a utilização de recursos e apoio especializados para garantir a 
aprendizagem de todos os alunos e o aperfeiçoamento e a capacitação do educador 
(p.3). 

 Assim, sem a oferta de recursos e apoio especializados para que as escolas possam 

promover um ensino inclusivo, corre-se o risco dos alunos com necessidades especiais serem 

apenas inseridos no ensino regular.  

18 



 

 Conforme Cunha (2015, p. 69), “incluir é muito mais que inserir. Além de tudo, é 

preciso dar condições de permanência e possibilidade de desenvolvimento da aprendizagem, 

maximizando, assim, suas potencialidades”, ou seja, não é suficiente que o aluno esteja 

matriculado no ensino regular apenas por obrigação da legislação, é fundamental uma equipe 

preparada, que receba apoio institucional, para que a inclusão se efetive (SILVA NETO et al., 

2018). 

 Outro debate presente na área educacional atualmente é a necessidade ou não das 

escolas especiais. A princípio, a Educação Especial surgiu a partir de um diagnóstico médico 

de que os indivíduos com deficiência, até o século XVI, não eram considerados aptos a 

frequentarem o meio educacional (MICHELS, 2004). Desde então, o ensino especial foi 

considerado um ensino substituto do regular para indivíduos que não se enquadravam nos 

padrões pré-estabelecidos (CASTRO, 2015). 

2.2.1 A escola especial segrega? 

 Segundo Mantoan (2015, p.43), no contexto contemporâneo, a educação especial tem 

um papel importante, já que “ela existe para oferecer atendimento educacional especializado, 

e não educação especial.” Assim, o atendimento especializado tem como objetivo possibilitar 

que os indivíduos com necessidades especiais aprendam o que é diferente do ensino comum e 

possam melhorar as habilidades limitadas pela deficiência (MANTOAN, 2015). 

 Já Ferre (2001), afirma que a escola especial é um sistema segregador e contribui para 

o isolamento de indivíduos fora dos padrões neurotípicos estabelecidos. As escolas 

contemporâneas reforçam o sistema segregador da escola especial, pois não reconhecem a 

diversidade natural da espécie humana, mantendo os indivíduos fora dos padrões 

estabelecidos distante do convívio de indivíduos neurotípicos (MANTOAN, 2015). Apesar da 

legislação vigente no contexto contemporâneo, ainda observa-se a inserção e segregação dos 

indivíduos fora dos padrões estabelecidos. 

2.2.2 A legislação da inclusão 

 A legislação brasileira possui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa 

com TEA, que se refere à Lei 12.764 de 27 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2012). Esta lei 

exige a inclusão de crianças com TEA no ensino regular e incentiva a capacitação de 

profissionais quanto ao ensino adequado a alunos com TEA, porém a existência da lei não é 

garantia de promoção da inclusão. 
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 Segundo um estudo realizado no Rio de Janeiro por Gomes e Paiva (2017), apesar da 

Lei 12.764/2012 marcar um grande avanço na educação para indivíduos com TEA, observou-

se que ainda existem grandes barreiras para uma inclusão de qualidade, como a falta de acesso 

a serviços públicos, dificuldades de interação dos pais com as escolas que seus filhos 

frequentam, além da falta de vagas e ausência de capacitação dos profissionais. 

 Outros documentos que se referem à educação inclusiva são a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (ONU, 1948); a Declaração Mundial de Educação para Todos 

(UNESCO, 1990); a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994); a Declaração de Guatemala 

(OEA, 1999), a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2009), a 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 

2008) e a nota técnica nº 24, emitida pelo Ministério de Educação, que orienta as instituições 

de ensino a realizarem práticas para a inclusão da pessoa com TEA (MARTINS E LIMA, 

2018; OLIVEIRA E PAULA, 2012). 

 A inclusão escolar do aluno com TEA requer mudanças de pensamentos e hábitos, 

envolvendo coordenadores, funcionários da escola, professores, alunos e família (MINATEL 

E MATSUKURA, 2015). Assim, é relevante realizar modificações que vão além das 

adaptações curriculares e de horários, já que as famílias buscam uma instituição que atenda às 

suas expectativas e que respeite seu filho, realizando a inclusão (MARTINS E LIMA, 2018). 

 A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008) promoveu um grande avanço para a inclusão escolar de indivíduos com 

deficiência intelectual e múltipla, como os indivíduos com TEA, permitindo uma mudança 

conceitual de atendimento educacional especializado. Até esta Lei entrar em vigor, estes 

indivíduos eram educados por meio de associações organizadas por familiares e profissionais 

que acreditavam na inclusão destes indivíduos, como a Associação dos Pais e Amigos dos 

Excepcionais (CASTRO, 2015). 

2.3 Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) 

 A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) surgiu no Rio de Janeiro 

em 1954 por meio de famílias empenhadas em buscar soluções alternativas para que seus 

filhos com necessidades educacionais especiais alcançassem condições de desenvolvimento 

saudável e fossem incluídos na sociedade, com garantias de direitos como qualquer outro 

cidadão. Essa mobilização contou com apoio de vários profissionais que acreditavam na luta 
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dessas famílias para incluir seus filhos na sociedade e na educação (APAE apud CASTRO, 

2015). 

 Dessa forma, no Brasil, as organizações formadas por famílias e profissionais 

passaram a prestar serviços principalmente nas áreas de educação, saúde e assistência social 

para as pessoas com necessidades educacionais especiais, construindo uma rede de promoção 

e defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla (CASTRO, 2015). 

 As famílias organizadas por meio de associações, como as APAEs, assumiram durante 

muito tempo e de maneira pioneira a educação da pessoa com necessidades educacionais 

especiais em classes ou escolas especiais, que consistem em espaços específicos para 

escolarização dessas pessoas. Porém, em 2008 entrou em vigor a portaria nº 948/2007 que 

instituiu a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008), mudando o conceito de atendimento educacional especializado. Assim, este 

conceito deixou de ser uma modalidade de ensino substitutiva e passou a ser um apoio 

complementar a escolarização em classes comuns do ensino regular, realizada no contra turno 

escolar (CASTRO,2015). 

 Porém, é importante ressaltar que nem todos os alunos utilizam a APAE apenas como 

apoio complementar. Segundo um relato de um diretor da APAE do interior Goiás, alguns 

alunos visitam diariamente a associação, pois “não tem condição alguma de serem incluídos 

na rede publica ou mesmo na rede privada de ensino” (NASSIF, 2013). 

 Hoje, no Brasil, a Associação atende cerca de 250.000 pessoas com deficiência 

intelectual e múltipla diariamente, abrangendo 24 federações estaduais. Essa mobilização 

social presta serviços de educação, saúde e assistência social a quem deles necessita, 

constituindo uma rede de promoção e defesa de direitos das pessoas com deficiência 

intelectual e múltipla No âmbito da educação, a APAE promove um apoio intensivo e 

atendimento educacional especializado ao estudante com deficiência intelectual e múltipla 

incluído na escola comum nas séries iniciais de ensino fundamental (APAE, 2018). 

 A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itabirito1, onde foi realizada a 

pesquisa, está localizada na Escola Especial “Irany Silva Salvador de Oliveira”, na Rua Dr. 

Eurico Rodrigues, n° 378, Praia, no Município de Itabirito, Minas Gerais. A cidade está 

localizada na microrregião de Ouro Preto, apresenta 51.281 habitantes e uma área de 612,23 

Km2 (IBGE,2018) 

1Itabirito: Municipio Brasileiro do estado de Minas Gerais. O município conta com uma população 
estimada de 51.281 pessoas e uma área de 542.609 km2 (IBGE,2018). 
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 Segundo dados do INEP (2018), a escola apresenta cerca de 170 alunos e oferece a Pré 

Escola, Ensino Fundamental I e Ensino de Jovens e Adultos voltados para alunos especiais. É 

a única escola especial do município e também oferece Atendimento Educacional 

Especializado, “como estratégia de retirar o aluno com deficiência intelectual da atuação 

passiva e das ações automatizadas para transformá-lo em sujeito ativo e capaz de apropriar-se 

do saber” (OLIVEIRA, 2015, p.5). 

 A APAE de Itabirito foi fundada em 1979 por um grupo de pais que possuíam filhos 

com necessidades educacionais especiais, juntamente a demais pessoas preocupadas em 

fornecer amparo e assistência à pessoa com necessidades educacionais especiais do 

município.  Apesar da dificuldade inicial em instalar a instituição, com o passar dos anos, 

demais profissionais da área de saúde, educação e assistência social foram contratados, 

permitindo o reconhecimento do governo municipal como uma rede de assistência à saúde da 

pessoa com deficiência (APAE, 2018).  

 Em 1994, a APAE de Itabirito construiu sua sede própria, no centro da cidade, e, 

desde então, tem sido referência em reabilitação e da estimulação precoce da pessoa com 

necessidades educacionais especiais e com Transtorno do Espectro Autista. Em 2013, a escola 

foi reconhecida pelo Programa Viver sem Limite do Governo Federal como Centro 

Especializado em Reabilitação, referência para a microrregião de Ouro Preto (APAE, 2018). 

2.4 O ensino de Ciências Naturais e as estratégias educativas adaptadas 

 A educação, incluindo o ensino de ciências da natureza, ainda apresenta diversas 

características de um ensino tradicional, em que o professor é visto como detentor do saber, 

enquanto os alunos são considerados sujeitos passivos no processo de ensino e aprendizagem 

(NICOLA e PANIZ, 2016). Existem diversos recursos que podem ser utilizados pelos 

professores para tornar a aula mais dinâmica e atrativa, contribuindo para a aprendizagem e 

motivação dos alunos. Dentre esses recursos é possível ressaltar a utilização de materiais que 

auxiliem o desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem, facilitando a relação 

entre o professor, o aluno e o conhecimento. 

 O uso de jogos é uma ferramenta favorável, pois além de permitir o aprendizado dos 

alunos, podem estreitar as relações entre o professor e o aluno, tornando-os parceiros na busca 

do conhecimento. Através da utilização de jogos é possível observar e desenvolver no aluno a 
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aprendizagem de diversas habilidades tais como: tomada de decisões, cooperação, respeito às 

regras, trabalho em equipe, dentre outras (NICOLA e PANIZ, 2016). 

 A utilização de recursos visuais também são um diferencial no ensino de ciências. 

Assim, filmes, vídeos, documentários e também apresentações no PowerPoint, apesar de 

constituírem recursos de uma transmissão de conhecimento, são valiosos, pois conseguem 

mostrar muitas técnicas que se tornariam difíceis de apresentar aos alunos de outra forma. Os 

modelos/maquetes são outros recursos importantes, pois permitem ao aluno visualizar os 

objetos em tamanho maior e deixar de lado um pouco as observações de desenhos do livro ou 

datashow (NICOLA e PANIZ, 2016). 

 Quanto às estratégias educativas adaptadas direcionadas para o desenvolvimento da 

aprendizagem de crianças com TEA, estas requerem uma transformação que proporcione o 

avanço das inúmeras habilidades dos alunos com TEA. O docente deverá pesquisar métodos e 

estar sempre se atualizando com o intuito de obter o êxito de seus alunos nas etapas da 

aprendizagem (MELO, 2010). 

 Segundo Gomes, Balbino e Silva (2014), para realizar o processo de aprendizagem 

com as crianças com TEA é necessária a realização de um trabalho sistematizado e baseado 

em rotinas, além de ser necessário propiciar um ambiente de aprendizagem estimulante. 

A escolha correta das estratégias educativas adaptadas é de suma importância para o 
sucesso na aprendizagem porque quando nos referimos a crianças com TEA, 
podemos compreender que as mesmas possuem peculiaridades e respostas 
diferenciadas frente às atividades em sala de aula (SILVA E BALBINO, 2015, p.2). 

 Destaca-se que o professor pode fazer uso de métodos visuais devido ao fato de 

algumas crianças com TEA terem uma maior dificuldade com relação à abstração. Além 

disso, o docente precisa estar atento à questão da estimulação auditiva, já que Fruchi (2015) 

salienta que não se pode esquecer a importância das dicas auditivas que ajudam a envolver a 

criança no processo, fazendo-a acompanhar o que está sendo realizado. É importante frisar 

que os alunos com TEA têm um maior interesse em práticas pedagógicas relacionadas ao 

lúdico e que permita a eles tocarem os materiais (SILVA E BALBINO, 2015). 

2.5 O ensino de Ciências Naturais e as metodologias ativas 

 Um novo conceito para melhorar o ensino e aprendizagem está na utilização de 

metodologias ativas. Estas podem ser definidas como o uso de processos interativos de 

conhecimento, em que o aluno passará a analisar, estudar e pesquisar, com a finalidade de 
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encontrar soluções para problemas, inserindo-o desta forma como agente principal de sua 

aprendizagem (BERBEL, 2011) 

 As metodologias ativas vêm para favorecer uma motivação autônoma, despertando a 

curiosidade, à medida que os alunos inserem a teoria e trazem novos elementos que ainda não 

foram apresentados em aula, fortalecendo assim a percepção para o desenvolvimento de 

respostas ou soluções para problemas, ou ainda alternativas criativas para a conclusão do 

estudo ou da pesquisa (BERBEL, 2011) 

 Há grande diversidade de metodologias ativas de aprendizagem. As experiências 

relatadas nos artigos selecionados em um trabalho de Paiva et al. (2016) apontam a validação 

e a eficiência do uso dessas metodologias. Ao mesmo tempo, constata-se que não existe 

consenso absoluto sobre as formas de operacionalização dessas metodologias, elas constituem 

bases teórico-críticas congruentes, mas não absolutas. 

 Além disso, o estudo de Paiva et al. (2016) também conclui que tanto na amostra da 

pesquisa como na literatura, pode-se observar que ainda é tímido o uso das metodologias 

ativas na Educação Básica e na Formação Técnica. 

 Foram identificados quatro desafios principais relacionados ao uso de metodologias 

ativas: a mudança do sistema tradicional de educação; a dificuldade de contemplar os 

conhecimentos essenciais; a dificuldade para articular a parceria com outros profissionais no 

campo de atuação; e a dificuldade quanto à formação profissional do educador (PAIVA et al, 

2016). 

 É comum que o docente possa vir a se questionar sobre quais propostas apresentar 

para que as mesmas se adéquem aos parâmetros curriculares e ainda desenvolvam as 

competências e habilidades nos alunos. Assim, faz-se necessário uma renovação na prática 

pedagógica, através de uma formação continuada com o docente, em que haverá uma 

reestruturação e atualização do conhecimento profissional e a reflexão sobre sua prática 

docente (LAFUENTE E BARBOSA, 2017). 

2.5.1 Metodologia de projetos: Aprendizagem baseada em projetos 

 A metodologia da aprendizagem baseada em projetos iniciou em 1900, quando o 

filósofo americano John Dewey comprovou o “aprender mediante o fazer”. Segundo ele, para 

que ocorresse o aprendizado era necessário valorizar, questionar e contextualizar a capacidade 
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de pensar dos alunos numa forma gradativa de aquisição de um conhecimento relativo para 

resolver situações reais em projetos referentes aos conteúdos na área de estudos (MASSON et 

al., 2012). 

 Segundo Masson et al. (2012, p.2), esta metodologia está ligada à ideia do 

Construtivismo.  

 O Construtivismo explica que os indivíduos constroem o conhecimento por 
intermédio das interações com seu ambiente, e a construção do conhecimento de 
cada indivíduo é diferente. Assim, por meio da condução das investigações, 
conversações ou atividades, um indivíduo está aprendendo a construir um 
conhecimento novo tendo como base seu conhecimento atual (MARKHAM et al, 
2008). 

 Atualmente, esta metodologia recebe diferentes nomes, como projetos de trabalho, 

metodologia de aprendizagem de projetos e pedagogia de projetos. Porém, apesar da variação 

de denominações, esta metodologia preza pela importância de considerar a participação ativa 

do aluno no processo de aprendizagem através da pesquisa (MATOS, 2009). 

 A ideia fundamental da pedagogia de projetos é permitir que os alunos realizem 

atividades que lhes permitam organizar as informações, descobrindo as relações que podem 

ser estabelecidas a partir de um tema ou um problema. Neste caso, o professor passa a ser um 

facilitador, que tem como objetivo favorecer, recolher e interpretar as contribuições dos 

alunos (MATOS, 2009). 

2.6 Formação Continuada de Professores 

 Os aspectos históricos da formação continuada de professores apresentam fatores 

políticos e socioeconômicos interligados, como as concepções de formação do educador em 

função de interesses políticos e econômicos dominantes. Partindo da concepção tradicional, 

prevalecente entre 1950/1970, e influenciada pelo período militar iniciado em 1964, os 

professores eram destinados apenas a transmitir o conhecimento, priorizando um ensino 

vertical em que o educador é o detentor do saber e o aluno apenas recebe estas informações 

(FERREIRA et al., 2015). 

 Na década de 60, existiu o movimento escolanovista, que enfatizava a importância das 

relações humanas na escola e secundarizava o papel do professor como transmissor de 

conteúdos disciplinares, além de incentivar o uso de estratégias pedagógicas diferentes do 

modelo tradicional (FERREIRA et al., 2015). 
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 Já na década de 70, a industrialização incentivou os processos de formação continuada 

de professores a visarem a preparação do professor para uma escola produtiva, em que esta 

seria capaz de formar pessoas para o mercado de trabalho (FERREIRA et al., 2015). 

 Ao final da década de 70 e durante a década de 80, com a abertura política, passou a 

existir uma compreensão da escola como um local propício às transformações sociais. Assim, 

as mudanças nos processos de formação continuada foram extremamente importantes, pois 

passaram a “valorizar o conhecimento dos conteúdos de forma crítica, contextualizado à 

realidade da escola e do aprendiz, concebendo o professor como mediador entre o saber, 

construído em um espaço-tempo histórico, político e social, e o aluno” (FERREIRA et al., 

2015, p.291). 

 Em 1983, surgiu a expressão Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK), através 

do pesquisador Shulman em uma conferência da Universidade de Texas (FERNANDEZ, 

2011). Segundo Shulman (1987, traduzido por Beck, 2015), o PCK supõe 

[...]a capacidade do professor para transformar o conhecimento de conteúdo que 
possui em formas que são pedagogicamente poderosas e, mesmo assim, adaptáveis 
às variações em habilidade e histórico apresentadas pelos alunos (p.217). 

 Assim, é essa capacidade de transformação do conteúdo que distingue um professor de 

um especialista na matéria (FERNANDEZ, 2011). Grossman (1994) enfatiza a importância do 

conhecimento pedagógico do conteúdo para o desenvolvimento do currículo, visto que essa 

linha de investigação sugere que o conhecimento do conteúdo pelos professores afeta o que os 

professores ensinam e como ensinam.  

 O modelo de formação de professores atual é aquele que o “saber sobre o ensino deixa 

de ser visto pela lógica da racionalidade técnica e incorpora a dimensão do conhecimento 

construído e assumido responsavelmente a partir de uma prática crítico-reflexiva” (FREITAS 

E VILLANI, 2002, p.216). 

 Porém, a formação de professores, ainda nos dias de hoje, é pontuada por conteúdos e 

lógicas disciplinares. As mais diversas teorias educacionais são conhecidas no percurso 

formador do docente, mas muitas vezes sem relação com o ensino, ou com a realidade da sala 

de aula, constituindo para os professores teorias sem eficácia prática (TARDIF, 2012 apud 

FERREIRA, 2017). 

 Segundo um estudo realizado sobre o perfil de um grupo de professores do Ensino 

Fundamental 1 (NIGRO e AZEVEDO, 2011), os docentes sentem necessidade de cursos de 

26 



 

capacitação, que possam ajudá-los a superar lacunas formativas que os impedem de dominar 

suficientemente os conceitos (CAVAGIS et al., 2017). 

O medo de não saber responder às perguntas dos alunos e a insegurança conceitual 
dos professores, geralmente decorrentes de uma formação inicial deficitária, acabam 
fazendo com que eles ensinem menos nos anos iniciais do ensino fundamental I. Tal 
insegurança, associada ao receio de não conseguir manter a “disciplina” e ser 
julgado por esse motivo, desestimula o professor levando-o a não desenvolver 
experimentos práticos com os alunos  (CAVAGIS et al., 2017, p.148). 

 Esta formação continuada deve estar alinhada à aplicabilidade dos conceitos na sua 

prática pedagógica valorizando as experiências dos professores, já que os cursos de 

licenciatura cumprem o papel de repassar o conteúdo acadêmico e a prática pedagógica fica 

esquecida ainda mais quando a referida prática pedagógica deve atender a alunos com 

necessidades educacionais especiais, como os que possuem Transtorno de Espectro Autista. O 

professor tem o domínio de conteúdo, mas o como ensinar, como fazer, quais os caminhos 

percorrerem para que o aluno com TEA tenha sucesso na aprendizagem, ainda se constitui 

como uma lacuna no meio educacional. Para isso, as teorias acadêmicas devem contextualizar 

as práticas pedagógicas para que o “novo” modelo educacional inclusivo se torne realidade 

(FERREIRA, 2017). 

2.6.1 Papel do professor frente ao aluno com Transtorno do Espectro Autista 

 O papel do professor é identificado como mediador da inclusão, ou seja, ele cria 

situações que oportunizam esse processo, se aproximando e gerenciando conflitos de modo 

que se faça compreender que as diferenças são características de todos os alunos, 

independente de possuir necessidades educacionais especiais ou não.  

 Observa-se também, que a falta de uma formação sólida voltada para os aspectos 

inclusivos, reflete negativamente na prática docente do professor, pois ele precisa, de forma 

contínua, estar em contato com novas informações no que se refere a sua atuação profissional. 

(BARBOSA et al., 2013). 

 Além disso, segundo um estudo de Ramos e Rosa (2008), que buscou os fatores 

intrínsecos e extrínsecos que limitam a realização de atividades práticas por parte dos 

professores, observou-se que o baixo salário do setor, ocasionando uma jornada de trabalho 

longa, em mais de uma escola e/ou turno, e a infraestrutura debilitada das escolas, são fatores 

desmotivadores, que levam os professores a pouco se interessarem por novos métodos de 
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ensino. Assim, observa-se que o professor não é o único responsável pela dificuldade da 

inclusão escolar, existindo diversos fatores que influenciam esta dificuldade.  

 Apesar de Barbosa et al. (2013) afirmar em que o processo de inclusão é sim possível, 

desde que haja comprometimento e envolvimento por parte do professor, uma boa formação 

pedagógica, além de apoio escolar e da família, sabe-se que outros fatores também são 

relevantes, como a infraestrutura, o desenvolvimento do currículo escolar e a valoriação dos 

profissionais.  
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3 JUSTIFICATIVA 

 A maior dificuldade contemporânea é promover um Ensino de Ciências Naturais com 

propostas pedagógicas que proporcionem a inclusão de todos. Segundo Sanches e Siqueira 

(2016) é necessário um projeto que considere as necessidades de cada sujeito e que ofereça 

estratégias pedagógicas específicas, já que o aluno com TEA necessita de diferentes 

metodologias para assegurar seu êxito na construção do conhecimento. 

 É notável a importância da utilização de diferentes recursos, de acordo com o objetivo 

de ensino. O uso de recursos visuais, táteis e auditivos facilita o processo ensino 

aprendizagem, não só de alunos com TEA, mas de todos os alunos presentes no ensino 

regular (NICOLA e PANIZ, 2016). 

 Além disso, pesquisas demonstram que as ações inclusivas ainda estão pautadas na 

mudança e adaptação dos alunos com TEA e não do ambiente escolar (FERREIRA, 2017). 

Ao aceitarem alunos na escola regular, a instituição se torna responsável por acolher as 

crianças independentes de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 

linguísticas, entre outras (MANTOAN, 2015 apud FERREIRA, 2017).  

Assim, compreende-se que a inclusão escolar do autista e de outras crianças, de 
modo geral, exige modificações além das estratégias de adaptação curricular e de 
horários, exige mudança de pensamento, de hábitos e cultura, que envolva a todos - 
professores, diretores, coordenadores, inspetores, merendeiras, faxineiras, 
alunos/crianças e adolescentes e suas famílias, a sociedade de um modo geral, pois é 
um processo que deve ir além dos limites da escola, pois não nasce nestes espaços e 
tão pouco pertence somente a eles (MINATEL e MATSUKURA, 2015, p.437). 

 Segundo informações fornecidas pela APAE da cidade de Itabirito, esta unidade conta 

com 20 estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Tem-se observado que as 

escolas especializadas, como a APAE,  “ainda continuam sendo a única opção real para as 

famílias e/ou um suporte importante aos indivíduos com TEA e seus familiares na procura por 

um sistema de ensino que responda às demandas desse grupo” (MINATEL e MATSUKURA, 

2015). 

 Assim, observa-se a importância na formação continuada dos professores da APAE de 

Itabirito para estimular a reflexão sobre as práticas pedagógicas no sentido de promover uma 

melhora no processo de ensino e aprendizagem. 
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4  OBJETIVOS 

4.1 Objetivo geral 

 Promover a reflexão dos professores quanto ao uso de estratégias educativas adaptadas 

para o ensino de ciências naturais, visando metodologias ativas de ensino e aprendizagem. 

4.2 Objetivos específicos 

� Conhecer as principais dificuldades dos professores para ensinar alunos com TEA; 

� Realizar, juntamente aos professores da APAE, cinco atividades adaptadas para trabalhar 

com alunos com TEA; 

� Criar e realizar um minicurso apresentando as estratégias educativas adaptadas para os 

alunos com o Transtorno do Espectro Autista; 

� Distribuir uma cartilha informativa sobre as estratégias educativas adaptadas apresentadas 

na palestra, juntamente às atividades desenvolvidas; 

� Avaliar a relevância do minicurso para os professores da APAE de Itabirito. 
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5 METODOLOGIA 

5.1 Procedimentos éticos 

 A pesquisa foi iniciada após a autorização do Comitê de Ética da Universidade Federal 

de Ouro Preto, conforme parecer consubstanciado do CEP número 01157718.0.0000.5150 

(Anexo 01). Anteriormente à submissão do projeto ao comitê de ética foi realizado contato 

com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Unidade Itabirito, a fim de obter a 

autorização da direção para a realização da pesquisa. A diretora da APAE foi favorável e 

assinou o termo de concordância da instituição (Apêndice A). Após, foi realizada uma 

apresentação do projeto para os professores e auxiliares que participam do Curso “Os 

multiplicadores”, realizado pelo Professora Luciana Hoffert Castro Cruz, em que foram 

esclarecidos os objetivos, as etapas de desenvolvimento da pesquisa e o público alvo.  

 Os professores mostraram-se favoráveis a participação na pesquisa, assinando o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B). Além do TCLE assinado, os 

participantes também assinaram o Termo de Autorização de Imagem e Som de Voz 

(Apêndice C), pois foram realizadas gravações de som e imagem no decorrer da pesquisa. 

Após a introdução do projeto e a assinatura dos devidos termos, foi programado o dia e 

horário para o desenvolvimento da pesquisa.   

 Todos os registros efetuados no decorrer deste estudo estão sob a responsabilidade da 

Orientadora Profa. Dra. Luciana Hoffert Castro Cruz e arquivados no Instituto de Ciências 

Exatas e Biológicas – ICEB (UFOP), por um período de cinco anos, e serão incinerados após 

este prazo.   

5.2 Instrumentos e procedimentos da coleta de dados 

 Para a realização desta pesquisa, foram adotados três questionários semiestruturados, 

com a intenção se promover maior versatilidade sobre as respostas mantendo o 

direcionamento da pesquisa. Estes questionários foram desenvolvidos com base na literatura 

científica atual e nos questionários já validados, como os questionários utilizados na pesquisa 

de Ferreira (2017). 

  O questionário inicial (Apêndice D), composto por dez questões, teve como objetivo 

conhecer as dificuldades dos professores da APAE quanto às estratégias diferenciadas para 

alunos com TEA. O questionário pré-minicurso (Apêndice E), também é composto por dez 
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questões e teve a finalidade diagnóstica de caracterizar os participantes da pesquisa e seus 

conhecimentos quanto às estratégias educativas adaptadas. Já o questionário pós-minicurso 

(Apêndice F), composto de nove questões, buscou investigar a relevância do minicurso 

oferecido.  

 Assim, o desenvolvimento da pesquisa ocorreu segundo o esquema apresentado na 

Figura 02.  

Figura 02 - Desenvolvimento da pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora 

Aplicação do Questionário 
online

Aplicação do Questionário 
inicial

Escolhas das atividades 
práticas

Elaboração dos questionários 
pré e pós apresentação 

Elaboração do minicurso

Elaboração da cartilha

Aplicação do Questionário 
pré apresentação

Realização do Minicurso

Entrega da cartilha

Aplicação do Questionário 
pós apresentação

Análise dos dados
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5.2.1 Questionário online 

 O levantamento de dados ocorreu através da utilização do aplicativo gratuito Google 

Forms. Inicialmente, foram desenvolvidas 10 questões discursivas e de múltipla escolha sobre 

o tema a ser analisado. Estas questões foram, então, submetidas ao aplicativo Google Forms 

para abranger o maior número de pessoas, de forma diversificada e sem restrição. O 

formulário com as questões foi disponibilizado em uma rede social e permaneceu ativo para 

preenchimento até atingir 50 respostas. Após o número de respostas ser atingido, o formulário 

foi finalizado para que ocorresse a análise dos resultados. 

 Este questionário objetivou analisar os desafios e possiblidades encontradas pelos 

professores para o ensino da disciplina de Ciências e/ou Biologia para os alunos com 

Transtorno do Espectro Autista. 

5.2.2 Questionário inicial 

 Foi desenvolvido um questionário, baseado nos estudos de Ferreira (2017), composto 

por dez questões sobre alunos com TEA, metodologias desenvolvidas e informações básicas 

sobre os professores da APAE de Itabirito. As questões podem ser analisadas no apêndice D. 

 O objetivo deste questionário foi analisar o relato quanto às dificuldades dos 

professores em utilizar estratégias adaptadas para alunos com TEA e as soluções encontradas 

pelos mesmos. Os questionários foram analisados com o objetivo de servir como base para a 

criação do minicurso e da cartilha. 

5.2.3 Seleção de atividades adaptadas 

 Após a análise do questionário, foram escolhidas cinco atividades práticas na literatura 

que visem incentivar a participação ativa dos alunos no processo ensino e aprendizagem para 

alunos com TEA, além de possibilitar o uso da interdisciplinaridade. Cada atividade teve um 

foco sensorial, ou seja, duas atividades apresentaram um foco tátil, duas apresentaram um 

foco visual e outra atividade apresentou um foco auditivo. As atividades selecionadas foram: 

� “Montando um terrário” (atividade com foco tátil); 

�  Interdisciplinaridade: 

  - Ciências 

  - Geografia 
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  -Português 

 Esta atividade é baseada no estudo de Paranhos et al.(2016, apud LAFUENTE E 

BARBOSA, 2017) e consiste na criação de um terrário com o intuito de promover um 

aprendizado sobre a dinâmica do ecossistema. As áreas de conhecimento envolvidas na 

realização desta atividade são o Meio Ambiente, a Educação Ambiental, Ecologia, 

Ecossistemas e o Ciclo da água. 

 Para a realização da atividade o professor deverá, junto aos alunos, montar o terrário 

em um recipiente transparente, como aquário ou pote de vidro, e colocar diversos elementos 

de ambientes naturais, como solo, fragmento de rocha e madeira, mudas de plantas 

(pteridófitas), e alguns animais (LAFUENTE E BARBOSA, 2017) 

 Após a montagem do terrário, os alunos receberão uma ficha de anotações, em que 

deverão escrever as principais observações do que acontecerá dentro do ecossistema 

reconstruído. Com este trabalho espera-se que os alunos possam observar, por exemplo, o 

ciclo da água, com a evapotranspiração das plantas que formará gotículas de água na tampa 

do terrário, além da germinação das plantas, cadeia alimentar e aparecimento de fungos. A 

Educação Ambiental também está presente, uma vez que o aluno deverá ser estimulado pelo 

professor a refletir sobre os problemas ambientais e seu papel neste meio. 

� “Dominó” (atividade com foco visual); 

�  Interdisciplinaridade: 

  - Ciências 

  - Matemática 

  -História 

 Esta atividade consiste na construção de um dominó do Sistema Solar e é baseada nos 

estudos de Knechtel e Brancalhão (2008). Segundo as autoras, a Astronomia tem sido 

registrada desde a mais remota antiguidade como o objeto de maior curiosidade humana, 

influenciando a humanidade em todos os aspectos, desde o misticismo religioso até os mais 

desenvolvidos feitos tecnológicos existentes atualmente. 

 Para a realização deste jogo, o professor deverá formar grupos de quatro alunos e para 

cada grupo distribuir um jogo com vinte peças diferentes. Cada peça apresenta uma imagem 
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de um astro celeste no lado direito e uma informação sobre outro astro celeste no lado 

esquerdo. Assim, os alunos deverão encaixar as informações de uma peça com a imagem 

correspondente de outra peça. 

 Esta atividade tem o objetivo de estimular o interesse dos alunos pelo Sistema Solar, 

permitindo que estes aprendam sobre os astros celestes, as suas características e a localização 

no espaço. 

� “Musicando” (atividade com foco auditivo). 

� Interdisciplinaridade: 

  - Ciências 

  - Música 

  -Português 

 Segundo um estudo de Barros et al. (2013), foi possível observar que a música 

consiste em um recurso didático lúdico para estimular o processo de ensino e aprendizagem 

no ensino de Ciências Naturais. Por meio da união entre o saber e as canções, os professores 

poderão realizar um elo entre o conhecimento e a descontração, aproximando o conhecimento 

artístico do conhecimento científico (BARROS et al., 2013). 

 Assim, sugere-se a utilização de musicas para ensinar diferentes temáticas dentro das 

Ciências da Natureza, bem como a criação de paródias pelos professores e/ou alunos para 

estimular o aprendizado. Um exemplo de música que pode ser utilizada é a canção 

“Passaredo” escrita por Chico Buarque e Francis Hime em 1976. Além disso, Junior et al. 

(2016) exemplificam o uso da paródia como recurso para conscientizar alunos do Ensino 

Fundamental I quanto ao desperdício de água. Uma das paródias apresentadas neste estudo e 

construída por alunos do 4° e 5° ano do Ensino Fundamental é: 

“Sem água o que vamos fazer? –(Paródia da música: Fico assim sem você. Autores: 
Claudinho e Bochecha) 

A água está escassa E isso não tem graça Sem ela, o que fazer... Água indo embora e 
o povo não dá bola, Sem ela, o que fazer... Por que tem que ser assim? O desperdício 
não tem fim Não é só uma água limpa Sem ela não há vida O que nós vamos fazer?! 
Sem água na torneira, A louça só aumenta Sem ela o que fazer... As plantas sem 
água A seca não se acaba Sem ela o que fazer... A água que desperdiçamos Está 
faltando no sertão, Agua que vem dos céus Deve estar em todo lugar Pra nossa sede 
matar Eu não existo longe de você. Pois sem água é meu pior castigo Eu conto as 
pra poder te ver Mas água está de mal comigo Por que? Por que? Os rios estão 
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secando e os peixes estão morrendo, Sem ela o que fazer... Chuveiro sem a água E o 
fedor que não se acaba Sem ela o que fazer... Por que tem que ser assim? O 
desperdício não tem fim Não é só a água limpa, Sem ela não há vida O que nós 
vamos fazer? Eu não existo longe de você, Pois sem a água é o meu pior castigo Eu 
conto as horas pra poder te ver Mas a água está de mal comigo Eu não existo longe 
de você Pois sem água é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas a 
água está de mal comigo... Por que? Por que?” (JUNIOR et. al., 2016, s/p.) 

 É interessante ressaltar que as atividades podem ser alteradas, caso seja mencionada 

alguma dificuldade de forma recorrente no questionário inicial, visto que o objetivo deste 

trabalho caminha segundo a demanda dos professores. 

� “Modelando um inseto” (atividade com foco tátil); 

� Interdisciplinaridade: 

  - Ciências 

  - Matemática 

  -Artes 

 Esta atividade apresenta 3 imagens de insetos diferentes e consiste em solicitar ao 

aluno que molde com a massinha os insetos apresentados na imagem. Tem, como objetivo, 

facilitar o processo de aprendizagem do aluno com TEA quanto às características básicas dos 

insetos, como os três pares de patas, o par de antenas, os diferentes aparelhos bucais e a 

presença ou não de asas. 

 Além disso, permite a participação da matemática fazendo a contagem das estruturas 

dos insetos. 

� “Jogo da memória” (atividade com foco visual); 

� Interdisciplinaridade: 

  - Ciências 

  - Inglês 

 Este jogo é composto por 30 cartões, contendo imagens e informações sobre animais 

da Classe Insecta. As regras condizem com o jogo da memória tradicional, em que o objetivo 

é acumular o maior número de pares possível.  

36 



 

 Este jogo tem o propósito de facilitar o processo ensino – aprendizagem de alunos com 

TEA sobre o reconhecimento de animais da classe Insecta, através da acuidade visual que 

estes alunos apresentam. Além disso, o jogo permite o uso de nomes de insetos em inglês, 

viabilizando a interdisciplinaridade com essa disciplina. 

5.2.4 Criação dos questionários pré- apresentação e pós-apresentação da palestra 

 Foram desenvolvidos dois questionários para serem respondidos antes e depois do 

minicurso. Estes questionários são adaptados de Ferreira (2017), que realizou um minicurso 

voltado a professores sobre alunos com TEA. Tais questionários podem ser analisados no 

apêndice E e F, respectivamente. O objetivo destes questionários foi analisar a opinião e 

conhecimento dos professores participantes antes do minicurso e observar se o conteúdo 

abordado foi relevante para os participantes após o minicurso.  

5.2.5 Realização do minicurso sobre as estratégias educativas adaptadas para alunos com 

TEA 

 O minicurso constou de dois momentos: o primeiro momento foi a realização de uma 

palestra informativa, e o segundo momento foi uma oficina de atividades práticas.   

 A palestra (Apêndice G) foi desenvolvida com base nas dificuldades apresentadas 

pelos professores no questionário inicial e abordou, majoritariamente, as diferentes estratégias 

educativas que facilitam o ensino de ciências para alunos com TEA. Esta palestra foi 

ministrada para 28 participantes e durou cerca de 60 minutos. Objetivou-se apresentar o que 

são estas estratégias adaptadas e como elas podem potencializar o aprendizado do aluno. 

 Já o segundo momento do minicurso objetivou exemplificar o uso das estratégias com 

as cinco atividades práticas desenvolvidas e que foram apresentadas no tópico 3.3.2. 

 Dos 28 professores presentes, apenas 24 participantes assinaram, anteriormente ao 

inicio do minicurso, o termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B) e o Termo 

de Autorização de Uso de Imagem e Som de voz (Apêndice C). Logo, os questionários dos 04 

professores que não assinaram foram descartados da pesquisa.  

5.2.6 Criação e distribuição da cartilha informativa 

 A cartilha apresenta informações abordadas durante o minicurso, bem como as cinco 

atividades práticas desenvolvidas (Apêndice H). Logo, este documento apresentou 
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informações sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), o conceito, diagnóstico, causas, 

tratamento, como reconhecer um aluno com TEA, além do papel do professor e da escola 

frente a estes indivíduos. 

 Constou, também, a conceituação de estratégias diferenciadas de ensino, como a 

metodologia ativa e o uso de atividades lúdicas, e como utilizá-las em sala de aula com o 

objetivo de inclusão de todos os alunos. 

 O objetivo desta cartilha é que esta seja um auxilio para os professores de forma 

continua, para que estes possam sempre consultar um documento que explicite formas 

diferenciadas para facilitar o processo de aprendizagem de alunos com TEA. Visto que alguns 

profissionais da pesquisa não possuem endereço eletrônico, especulou-se que o acesso aos 

computadores não fosse tão fácil a todos. Por este motivo, a cartilha foi entregue apenas de 

forma impressa. 

5.3 Instrumentos e procedimentos da análise de dados 

 Para a análise de dados, foi utilizada a análise qualitativa dos dados amostrais segundo 

a análise de conteúdo proposto por Laurence Bardin (2016). Nesta pesquisa as categorias 

emergiram a partir da análise dos dados já coletados, ou seja,foram criadas a posteriori. 

 A análise de conteúdo, proposta por Bardin em 1997, pode ser definida como um 

conjunto de instrumentos metodológicos, em constante aperfeiçoamento, que se presta a 

analisar diferentes fontes de conteúdos (verbais ou não-verbais). Quanto a interpretação, a 

análise de conteúdo transita entre dois polos: o rigor da objetividade e a fecundidade da 

subjetividade (SILVA E FOSSÁ, 2015). 

 Foram utilizadas as etapas da técnica propostas por Bardin (2016). Essas etapas são 

organizadas em três fases: 1) a pré-análise, 2) a exploração do material e 3) o tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação. A primeira fase, pré-análise, é a fase da organização 

propriamente diata, em que ocorre a sistematização das ideias iniciais. Geralmente, ocorre a 

escolha dos documentos a serem analisados, a formulação de hipóteses e objetivos e a 

elaboração de indicadores que fundamentam a interpretação final (BARDIN, 2016).  

 A segunda fase, denominada exploração do material consiste em operações de 

codificação, decomposição ou enumeração, em função de regras previamente formuladas, ou 

seja, é quando ocorre a categorização do conteúdo (BARDIN, 2016). 
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 A terceira fase compreende o tratamento dos resultados, inferência e interpretação, 

consiste em captar os conteúdos manifestos e latentes contidos em todo o material coletado 

(entrevistas, documentos e observação). A análise comparativa é realizada através da 

justaposição das diversas categorias existentes em cada análise, ressaltando os aspectos 

considerados semelhantes e os que foram concebidos como diferentes (SILVA E FOSSÁ, 

2015). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 Questionário online 

 O questionário online objetivou conhecer as principais dificuldades e possibilidades  

dos professores de Ciências e Biologia quanto a ensinar para alunos com TEA. Os resultados 

deste questionário foram apresentados no 4° Congresso Internacional “Brain Connection” 

(Anexo 02). 

• 1ª pergunta 

 A primeira pergunta do formulário “Em qual cidade você leciona?” apresentou uma 

variedade de 23 cidades e 08 estados brasileiros. Os gráficos 01 e 02 apresentam os resultados 

detalhadamente. 
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Gráfico 01- Cidades abrangidas pelo formulário 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 02 - Estados brasileiros abrangidos pelo formulário 

  

 Fonte: Dados da pesquisa 

• 2ª pergunta 

 A segunda pergunta do formulário “Informe qual nível educacional você leciona 

atualmente.” apresentou majoritariamente professores da rede básica de educação, 

principalmente do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, como apresentado no gráfico 03. 

Este resultado também é esperado, já que estes dois níveis educacionais englobam a disciplina 

de Ciências e Biologia, enquanto o Ensino Fundamental I é voltado, principalmente, para 

pedagogos e o Ensino Superior apresenta disciplinas mais específicas. 

Gráfico 03- Nível educacional em que leciona

          

  Fonte: Dados da pesquisa 
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• 3ª pergunta 

 A terceira pergunta do formulário “Sua atividade atual é” apresentou, 

majoritariamente, a profissão de professor, devido ao objetivo do formulário, porém outras 

atividades também foram abordadas como apresentado pelo gráfico 04. É importante ressaltar 

que uma professora participante apresentou como atividade atual a função de se dedicar ao 

filho autista. 

Gráfico 04 - Atividade atual dos participantes (questionário online) 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

• 4ª pergunta 

 A quarta pergunta “Em sua sala tem ou já tiveram alunos com Transtorno do Espectro 

Autista”(Gráfico 05), 25 participantes responderam “sim” a esta questão, enquanto 22 

disseram “não”. 3 participantes alegaram não saber identificar um aluno com TEA.  Segundo 

Gomes e Mendes (2010), os dados do Censo Escolar do Ministério da Educação indicam 

aumento no número de matrículas desses alunos no Brasil ao longo dos anos, especialmente 

em escolas da rede municipal de ensino, justificando a alta porcentagem de professores com 

alunos com TEA.  
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Gráfico 05 - Participantes que tem ou já tiveram alunos com TEA 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Além disso, é esperado que alguns profissionais não saibam identificar um aluno com 

TEA, visto que, um estudo de Favoretto e Lamônica (2014), confirma a carência por 

informações de professores sobre as características de indivíduos com TEA. Outra razão para 

este resultado é a diversidade de características que os indivíduos com TEA podem 

apresentar, podendo dificultar a identificação destes alunos (FAVORETTO E LAMÔNICA, 

2014). 

• 5ª pergunta 

 Quando questionados se já haviam recebido alguma informação sobre como lidar com 

alunos com TEA (Gráfico 06), a maioria afirmou não ter recebido nenhuma informação, 

contrariando a realidade escolar apresentada na questão anterior.   
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Gráfico 06 - Participantes que já receberam informações sobre como lidar com alunos com TEA 

 

Fonte: Dados da pesquisa  

 Este resultado confirma o estudo de Tardif (2012) (apud FERREIRA, 2017), que 

afirma que a formação dos professores, ainda nos dias de hoje, é pontuada por conteúdos e 

lógicas disciplinares.  As mais diversas teorias educacionais são conhecidas no percurso 

formador do docente, mas muitas vezes sem relação com o ensino, ou com a realidade da sala 

de aula, constituindo para os professores teorias sem eficácia prática (FERREIRA, 2017). 

• 6ª pergunta 

 Para os participantes que responderam positivamente à questão anterior, foi 

questionado como estes professores tiveram acesso às informações sobre como lidar com 

alunos com TEA. A maioria dos participantes que responderam “sim” à questão anterior, 

afirmaram receber informações durante a própria formação, em níveis de graduação e 

mestrado. Este resultado confirma o estudo relatado acima de Tardif (2012), apud FERREIRA 

(2017), em que diversas teorias educacionais são apresentadas no percurso formador do 

docente, mas muitas das vezes não há relação com o ensino ou com a realidade da sala de 

aula. 

 A coordenação da escola, os profissionais da sala de recursos e do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) também foram relatados nas respostas obtidas. A Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) determina que 

os alunos com TEA devem estar incluídos na rede regular de ensino, recebendo Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) no contraturno. Por este motivo é esperado que os 

professores busquem informações com profissionais deste setor. 

28 
22 

45 



 

 Em menor número, alguns participantes obtiveram as informações através de cursos, 

palestras e cartilhas. A necessidade de cursos de formação para professores é constatada em 

diferentes estudos, como o de Nunes et al. (2013), Favoretto e Lamônica (2014) e Teodoro et 

al. (2016),porém a quantidade de cursos disponíveis gratuitamente para professores voltados 

para alunos com TEA não foram identificados. Segundo Favoretto e Lamônica (2014), a 

maioria dos professores busca o conhecimento sobre o tema em programas de pós-graduação. 

  

• 7ª pergunta 

 Posteriormente foi questionado aos participantes se estes consideram importante que 

professores recebam informações sobre como ensinar alunos com TEA. 49 respostas foram 

positivas à esta questão, o que demonstra o reconhecimento da importância do seu papel 

frente a estes alunos. Segundo um estudo de Castro e Giffoni (2017), os professores sabem da 

importância em receber estas informações, apesar da dificuldade de transmissão deste 

conhecimento, como a falta de apoio das instituições e a falta de formação continuada. 

• 8ª pergunta 

 Na questão 8 “Através de qual método abaixo, você acredita que seria o melhor para 

informar professores de Ciências/Biologia sobre alunos com TEA”, a maioria dos professores 

afirmaram preferir o método Minicurso para informar sobre o assunto (Gráfico 07). A tabela 

01 apresenta os outros métodos sugeridos pelos participantes. Este resultado condiz com o 

estudo de Favoretto e Lamônica (2014), que concluem que a elaboração de um curso de 

difusão para professores sobre alunos com TEA poderia atender à demanda e aprimorar o 

conhecimento destes profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

46 



 

Gráfico 07 - Melhor método para informar professores de Ciências/Biologia sobre alunos com TEA 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 1 – Categoria: Métodos para informar professores sobre alunos com TEA 

Subcategorias Marcas discursivas 
Palestra “Cursos e palestras de 

treinamento e encontros 
frequentes com profissionais 
capacitados.” 
“Palestra com pessoas 
especializadas.” 
 

Discussão “Discussão e eventos” 
“Discussões e eventos” 
 

Eventos “Discussão e eventos” 
“Discussões e eventos” 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

• 9ª pergunta 

 A nona questão perguntou aos participantes se estes já haviam realizado alguma 

atividade diferenciada para facilitar o Ensino da disciplina de Ciências e/ou Biologia para 

alunos com TEA. 39 professores afirmaram realizar alguma atividade diferenciada para 

facilitar o ensino da disciplina em questão. Porém, apenas 17 participantes que responderam 

4 

 14 32 
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positivamente a esta questão informaram qual atividade é realizada, como apresentado na 

tabela 02 e 03. 

Tabela 02 - Categoria – Atividades diferenciadas com estímulo visual realizadas pelos professores 

Subcategorias Marcas discursivas 
Jogos “Atividades concretas e 

jogos educativos, quebra 
cabeças, encaixes. Fichas 
com rotinas, etc.” 
“Estratégias adaptadas 
como a utilização de 
mapas conceituais, 
jogos...” 
“Atividades e provas com 
perguntas diretas e 
diversificação dos métodos 
didáticos ( visual, como 
maquete, jogos, 
experimento).” 
“[...]Para outro, que só 
interage por meio de jogos, 
fiz (com o professor 
auxiliar que o acompanha) 
um jogo de tabuleiro sobre 
a reprodução dos vírus.” 
 

  
Vídeos/Filmes “Oficinas, filmes, 

maquetes.” 
“Os Autistas na maioria 
das vezes são mais visuais, 
desenhos, trabalhos com 
massinha, vídeos curtos, 
auxiliam na 
compreensão.” 
 

  
 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 03 – Categoria: Atividades diferenciadas com estímulo tátil realizadas pelos professores 

Subcategorias Marcas discursivas 
Maquete “Atividades e provas com 

perguntas diretas e 
diversificação dos métodos 
didáticos ( visual, como 
maquete, jogos, 
experimento).” 
“Oficinas, filmes, 
maquetes.” 

  
  

Fonte: Dados da pesquisa 

 Baseado nos métodos diferenciados relatados acima se observa que grande parte das 

respostas condiz com o estudo de Silva e Balbino (2015) e apresentam metodologias 

baseadas, inicialmente, na observação dos alunos com TEA e posteriormente na intervenção 

por meio das práticas educativas adaptadas.  

• 10ª pergunta 

 Por fim, os participantes foram questionados sobre qual a maior dificuldade 

encontrada ao lecionar a disciplina de Ciências/Biologia para alunos com TEA. Os resultados 

são apresentados na tabela 04.  

Tabela 4 – Categoria: Dificuldades encontradas pelos professores para trabalhar com alunos com TEA 

Subcategorias Marcas discursivas 
Grande número de alunos 
em sala 
 

“O grande numero de alunos 
em sala que demanda atenção 
do professor, dificultando a 
elaboração de abordagens 
diferenciadas direcionadas 
aos que necessitem.” 
“Grande número de alunos 
nas salas que dificultam a 
condução adequada nos 
alunos com TEA.” 
“Falta de preparo 
(capacitação) do professor / 
Falta de apoio pela 
coordenação/ número de 
alunos em sala.” 
“Salas cheias, recursos para 
diferenciar as aulas.” 
“Nível de aprendizagem dos 
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alunos, saber lidar com eles, 
dar apoio individualizado a 
eles, já que temos que lecionar 
para uma turma de 35 
alunos.” 
“Conteúdo extenso e falta de 
materiais lúdicos na área para 
avaliar e ensinar os alunos , 
salas com grande numero de 
alunos, falta de profissionais 
dentro da instituição que deem 
apoio , falta de recursos na 
rede estadual.” 

Capacitação do professor 
 

“Não conhecer estratégias 
para melhorar o ensino para 
esses alunos.” 
“Lecionar para alunos com e 
sem TEA em uma mesma 
sala.” 
“Falta de preparo 
(capacitação) do professor / 
Falta de apoio pela 
coordenação/ número de 
alunos em sala.” 
“Desconhecimento do 
transtorno.” 
“Falta de conhecimento sobre 
métodos que podem ser 
aplicados e a falta de preparo. 
Além disso, algumas escolas 
não tem estrutura adequada 
(como os materiais didáticos e 
pessoais).” 
“Desconhecimento sobre as 
necessidades de alunos com 
TEA.” 
“Falta de informação e 
despreparo dos professores e 
coordenadores pedagógicos.” 
“Não conhecer o método mais 
adequado para a 
aprendizagem do aluno com 
TEA.” 
“Material didático e formação 
continuada para o do 
professor.” 
“Em primeiro lugar o 
diagnóstico tardio, a ausência 
de formação específica, o 
despreparo de coordenadores, 
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diretores e do serviço de 
psicologia da escola em lidar 
com as diferenças.” 
“Falta de conhecimento e 
preparo.” 
“Falta de conhecimento.” 
“Nível de aprendizagem dos 
alunos, saber lidar com eles, 
dar apoio individualizado a 
eles, já que temos que lecionar 
para uma turma de 35 
alunos.” 
“Falta de conhecimento e 
preparo do professor de como 
lidar com alunos ‘especiais’”. 
“Falta de material adaptado, 
falta compreender totalmente 
os estudantes com TEA.” 
“Falta de conhecimento 
pedagógico para adaptar a 
aula e atividades para esses 
alunos.” 
“Falta de conhecimento sobre 
como lidar com a situação, 
falta de experiência com 
alunos com este transtorno, 
falta de tempo pela pressão 
curricular.” 
 “A falta de preparo e 
alternativas para trabalhar 
com os alunos.” 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Das dificuldades apresentadas pelos professores, podemos destacar a capacitação dos 

professores para lidar com alunos com TEA, a dificuldade em trabalhar com alunos com e 

sem TEA, a extensão e nível de dificuldade do conteúdo, o preconceito de professores e 

alunos, e a busca pelo melhor método para o aluno com TEA. 

 Quanto à capacitação dos professores para lidar com alunos com TEA, esta 

dificuldade é apresentada em diferentes estudos, como o de Beyer (2007, apud SOUSA, 

2015). Segundo ele, “os professores se sentem despreparados [...].Faltam a estes uma melhor 

compreensão acerca da proposta de inclusão escolar, melhor formação conceitual e condições 

mais apropriadas de trabalho” (p.13). 
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 A dificuldade em trabalhar com alunos com e sem TEA e a busca pelo melhor método 

estão fortemente relacionadas à necessidade de capacitação de professores abordada no 

parágrafo anterior.  

 Quanto à extensão e o nível de dificuldade da disciplina de Ciências/Biologia, esta é 

uma dificuldade apresentada por  alunos com e sem TEA, como apresentado por  Nicola e 

Paniz (2016),  

Ciências e Biologia são disciplinas que muitas vezes não despertam 
interesse dos alunos, devido à utilização de nomenclatura complexa 
para as mesmas. Isso exige do professor que faça a transposição 
didática de forma adequada e também faça uso diversas estratégias e 
recursos. Assim, a utilização de jogos, filmes, oficinas orientadas, 
aulas em laboratório, saídas de campo são alguns recursos que 
podem ser utilizados sendo que, podem possibilitar a compreensão 
dos alunos no sentido da construção de conhecimentos relacionados 
à área (p.358). 

 Por fim, o preconceito no ambiente escolar de indivíduos com TEA é algo que precisa 

terminar. Segundo Oliveira (2016), as características que são consideradas com caráter 

patológico, muitas vezes levam a preconceitos, estigmas, rótulos em relação à criança, 

prejudicando-a no desenvolvimento afetivo, intelectual e interativo; pois ela não atende a 

criança em seus aspectos sociais, deixando de respeitar a sua singularidade e subjetividade 

através de sua classificação limitadora.  

6.2 Questionário inicial 

 O questionário inicial objetivou conhecer as principais dificuldades dos participantes 

da pesquisa quanto a ensinar para alunos com TEA, para que a realização do minicurso se 

aproximasse da realidade dos profissionais. 

• 1ª pergunta 

 A primeira pergunta verificou qual é a atividade atual dos participantes. Os dados 

referentes a esta questão encontram-se no gráfico 8. 
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Gráfico 8- Atividade atual dos participantes 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 Constatamos assim que 18 participantes da pesquisa atuam como professores. O 

professor é o profissional mais presente em sala de aula, o que justifica um maior índice 

destes profissionais em cursos de aprimoramento, como o desta pesquisa. É importante 

ressaltar que 11 dos 31 profissionais que participaram desta pesquisa não responderam a esta 

pergunta. Segundo Oliveira et al. (2016), uma das desvantagens do uso de questionários é 

justamente o grande número de perguntas que retornam sem respostas.   

• 2ª pergunta 

 Já a segunda pergunta questionou se os participantes tem ou já tiveram alunos com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) em sua sala de aula (Gráfico 09).  

Gráfico 09 – Professores que tem ou já tiveram alunos com TEA. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

53 



 

 Observamos que 27 participantes tem ou já tiveram alunos com TEA na sala de aula. 

Como apresentado por Gomes e Mendes (2010), há um aumento no número de matrícula 

desses alunos no Brasil ao longo dos anos, justificando a alta porcentagem de professores com 

alunos com TEA.  Além disso, como os profissionais fazem parte da APAE, é comum que 

este número seja considerável. 

 Um estudo de Favoretto e Lamônica (2014) confirma a carência por informações de 

professores sobre as características de indivíduos com TEA, além da diversidade de 

características que os indivíduos com TEA podem apresentar, dificultando a identificação 

destes alunos. Apesar disto, nenhum participante alegou não conseguir reconhecer um 

individuo com TEA. Acredita-se que, por serem profissionais da APAE, a convivência 

contínua com alunos com TEA e a busca por informações permitem que estes profissionais 

estejam familiarizados com as características do Transtorno do Espectro Autista.  

• 3ª pergunta 

 A terceira pergunta questionou se o profissional já recebeu alguma informação sobre 

como lidar com alunos com Transtorno do Espectro Autista (Gráfico 10). 

Gráfico 10 – Profissionais que já receberam informações sobre como lidar com alunos com TEA. 

 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 26 participantes afirmaram ter recebido informações sobre como lidar com alunos com 

TEA. De acordo com o Plano de Ação da Federal Nacional das Apaes, uma das metas anuais 

é 

Investir em ações de estudos, pesquisas e formação continuada aos profissionais da 
Fenapaes, com foco na qualidade, inovação e criatividade tendo em vista a 
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necessidade de fortalecer e garantir a visibilidade da Rede Apae em todos os 
segmentos sociais (FENAPAES, 2018, p. 09) 

 Assim, o grande número de participantes da pesquisa que já receberam esse tipo de 

informação é esperado, visto que as Apaes tem como meta promover a formação continuada 

destes profissionais.  

 Ao se comparar o resultado desta questão segundo os professores da rede regular 

(questionário online), observou-se que a maioria afirmou não ter recebido nenhuma 

informação sobre como lidar com alunos com TEA. 

 Apesar de os professores da APAE e os professores da rede regular do estudo acima 

terem recebido uma formação inicial semelhante, observa-se a grande importância da 

formação continuada dos profissionais de ensino para a implementação da inclusão de forma 

adequada. Segundo um estudo de Tardif (2012), apud FERREIRA (2017), a formação inicial 

dos professores se baseia no conteúdo, sem levar em consideração a realidade vivida em sala 

de aula (TARDIF, 2012 apud FERREIRA, 2017). 

• 4ª pergunta 

 A quarta pergunta buscou saber como os participantes receberam as informações sobre 

alunos com TEA (Ex. Cartilha, Curso de Formação...). As respostas foram categorizadas 

segundo a metodologia de Bardin (2016) (Tabela 05). 

 A maioria das respostas apresentadas se enquadraram na categoria “Cursos”, seguido 

da categoria “Profissionais” e, com menor frequência, respostas dentro da categoria “itens 

impressos ou digitais”.  É comum encontrar estudos, como o de Nunes et al. (2013), Favoretto 

e Lamônica (2014) e Teodoro et al. (2016), que confirmam a necessidade de cursos de 

formação para professores, porém não foram encontradas informações sobre a quantidade de 

cursos disponíveis gratuitamente para professores voltados para alunos com TEA. Segundo 

Favoretto e Lamônica (2014), a maioria dos professores buscam o conhecimento sobre o tema 

em programas de pós-graduação. 

 Apesar da alta busca em programas de pós-graduação, estes cursos apresentam 

algumas desvantagens como, comumente, um custo elevado, não permitem liberação de carga 

horária no trabalho e, muitas vezes, não causam impacto significativo no salário (BERNARDI 

et al., 2017). 
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Tabela 05 – Categoria: Métodos utilizados para receber informações sobre como lidar com alunos com TEA  

Subcategorias Marcas discursivas 
Cursos “Cursos” 

“Cursos, palestras, pos-
graduação” 
“Cursos de atualização” 
“Cursos, livros e discussão 
de caso com profissionais 
de referência” 
“Cursos de formação” 
“Cursos de formação, 
palestras” 

  
Palestras “Palestras, cartilhas” 

“Cursos, palestras, pos-
graduação” 
“Cursos de formação, 
palestras” 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

• 5ª pergunta 

 A quinta pergunta questionou se o participante considera importante que professores 

recebam informações sobre como ensinar alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

Todos os participantes consideraram importante o recebimento de informações sobre o ensino 

a alunos com TEA, o que demonstra, o reconhecimento da importância do seu papel frente a 

estes alunos. Segundo um estudo de Castro e Giffoni (2017), os professores sabem da 

importância em receber estas informações, apesar da dificuldade de transmissão deste 

conhecimento, como a falta de apoio das instituições e a falta de formação continuada. 

• 6ª pergunta 

 Já a sexta pergunta “Através de qual método abaixo, você acredita que seria o melhor 

para informar os professores sobre alunos com TEA” obteve o resultado apresentado no 

gráfico 11. Este resultado condiz com o estudo de Favoretto e Lamônica (2014), que 

concluem que a elaboração de um curso de difusão para professores sobre alunos com TEA 

poderia atender à demanda e aprimorar o conhecimento destes. Através desta pergunta 

definiu-se a realização de um minicurso e a distribuição da cartilha para os profissionais da 

APAE.  
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Gráfico 11 - Métodos para informar os professores sobre alunos com TEA 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

• 7ª pergunta 

 A sétima pergunta questionou qual outro método seria o melhor para informar os 

professores sobre alunos com TEA. As respostas foram categorizadas e podem ser observadas 

na Tabela 06. 

Tabela 06 – Categoria: Melhores métodos para receber informações sobre como lidar com alunos com TEA  

Subcategorias Marcas discursivas 
Atividades práticas “Atividades práticas” 

“Aulas práticas” 
 “Produção de materiais” 

 
Cursos “Curso intensivo” 

“Curso para elaboração 
de currículo adaptado” 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Segundo os resultados, observou-se que não foi apresentado nenhum método novo, 

apenas foi especificado o tipo de curso sugerido, como intensivo e estudo de caso, e foi 

solicitado o uso de práticas, como demonstração de atividades. Além disso, houve uma 

resposta referente ao método ABA (Análise de Comportamento Aplicada), porém esta resposta 

não condiz com a pergunta. Estes resultados também foram levados em consideração para a 

criação do minicurso.  

• 8ª pergunta 
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 A oitava pergunta questionou se os profissionais já realizaram alguma atividade 

diferenciada para facilitar o ensino para alunos com TEA (Gráfico 12).  Este resultado 

contradiz um estudo de Ramos e Rosa (2008) que apresentou grande parte dos professores de 

ensino regular dando preferência em desenvolver as aulas com estratégias tradicionais, como 

aulas expositivas e com uso de livros didáticos, realizando poucas ou nenhuma atividades 

diferenciadas. 

Gráfico 12 – Profissionais que já realizaram alguma atividade diferenciada para facilitar o ensino para alunos 

com TEA 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

• 9ª pergunta 

 A nona pergunta questionou quais atividades diferenciadas foram realizadas. As 

respostas foram categorizadas e estão apresentadas na tabela 07. 

Tabela 07 – Categoria – Atividades diferenciadas realizadas para facilitar o ensino a alunos com TEA  

Subcategorias Marcas discursivas 
Estímulo tátil “pintura, confeccionar 

brinquedos” 
“atividades práticas, jogos 
adaptados, atividades 
diárias AVD/AVP” 
“atividades concretas” 
“material concreto, ensino 
individual para cada 
aluno” 
 

Estímulo visual “Utilizando materiais 
(instrumentos musicais) 
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que causam curiosidade no 
aluno (visual e auditivo)” 
“Utilização de materiais 
concretos, estabelecimento 
de rotinas, discussão de 
casos com profissionais de 
saúde” 
“Vídeos só com imagens” 
“comunicação através de 
pictograma” 
 

Estímulo auditivo “Utilizando materiais 
(instrumentos musicais) 
que causam curiosidade no 
aluno (visual e auditivo)” 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Segundo os resultados apresentados, observou-se que os profissionais utilizam, pelo 

menos, um estímulo sensorial. Além disso, as atividades são voltadas para o uso do concreto e 

do lúdico. Segundo os estudos de Silva e Balbino (2015) e de Fruchi (2015), sugere-se que o 

professor faça uso de métodos visuais, devido ao fato de algumas crianças com TEA terem 

uma maior dificuldade com relação à abstração. Além disso, o docente precisa estar atento à 

questão da estimulação auditiva, já que não se pode esquecer a importância das dicas 

auditivas que ajudam a envolver a criança no processo, fazendo-a acompanhar o que está 

sendo realizado. Além disso, estes estudos apontam que os alunos com TEA têm um maior 

interesse em práticas pedagógicas relacionadas ao lúdico e que permita a eles tocarem os 

materiais. 

• 10ª pergunta 

 A décima pergunta questionou qual a maior dificuldade encontrada ao lecionar para 

alunos com TEA e obteve as respostas categorizadas e apresentadas na tabela 08. 

Tabela 08 – Categoria – Dificuldades encontradas para lecionar para alunos com TEA 

Subcategorias Marcas discursivas 
Comportamento “Comportamento” 

“interesse, resistência ao 
proposto, comportamento” 

Interesse ”Falta de interesse do 
professor, falta de apoio da 
família, falta de 
conhecimento, pouca 
empatia. Depende de cada 
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caso” 
“interesse, resistência ao 
proposto, comportamento” 

Conhecer ”Falta de interesse do 
professor, falta de apoio da 
família, falta de 
conhecimento, pouca 
empatia. Depende de cada 
caso” 
“conhecer o aluno” 

Atenção “prender a atenção dos 
alunos” 

Adaptação de material “Material adaptado” 
“procurar atividade 
diferente, adaptada” 

Público adulto “apresento dificuldades em 
lidar com o publico adulto 
de baixo funcionamento” 
“trabalhar com TEA 
adulto”. 

Método “encontrar o método 
correto” 

Família ”Falta de interesse do 
professor, falta de apoio da 
família, falta de 
conhecimento, pouca 
empatia. Depende de cada 
caso” 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Das dificuldades apresentadas, podemos observar que a maioria está relacionada ao 

aluno. Estas dificuldades, bem como as relatadas sobre o professor e aos fatores externos, 

estão fortemente ligadas à necessidade de capacitação dos profissionais, como apresentado 

por Beyer (2007), apud SOUSA (2015). 

 Além disso, as dificuldades relacionadas à família são de extrema importância, visto 

que a família e a escola são duas bases fortes para a formação de um indivíduo, o que torna 

necessário que a escola juntamente com a família troque informações a fim de ajudar esse 

aluno a se adaptar e se sentir acolhido mesmo estando longe da família, criando assim laços 

que contribuem de forma direta para a aprendizagem dos alunos (BARBOSA, 2011). 

 

 

60 



 

6.3 Questionário pré minicurso 

 Este questionário foi aplicado com o objetivo de analisar o perfil dos profissionais que 

participaram do minicurso, bem como o conhecimento desses sobre atividades diferenciadas. 

Os resultados foram apresentados no IV Congresso Interdisciplinar de Pesquisa, Iniciação 

Científica e Extensão Izabela Hendrix, que ocorreu no 1° semestre de 2019 (Anexo 03). 

• 1ª pergunta 

 A primeira pergunta do formulário registrou o tempo de docência dos participantes 

(Gráfico 13).  

Gráfico 13 - Tempo de exercício da docência dos participantes. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 Com este resultado, observa-se que 14 participantes da pesquisa são professores 

experientes e que estão inseridos em sala de aula por um tempo considerável.  

 

• 2ª pergunta 

  

 A segunda pergunta do formulário “Qual é a sua formação acadêmica?” apresentou 12 

participantes com especialização e um participante com mestrado (Gráfico 14).  
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Gráfico 14 - Formação acadêmica dos participantes. 

 
Fonte: Dados da pesquisa  

 Este resultado condiz com o estudo de Silva (2018), que apresenta uma considerável 

parcela de professores da APAE com pós-graduação devido à necessidade de buscar um 

conhecimento mais aprofundado sobre a inclusão. Como apresentado por Silva (2018),  

fica evidente que a formação de tais participantes lhes permite compreender melhor 
o processo de aprendizagem humana, o que facilita, também, atuar para favorecer a 
aprendizagem de alunos com deficiência, na perspectiva da educação inclusiva 
(p.30). 

 

  

• 3ª pergunta 

  

 Já a terceira pergunta questionou se os participantes já haviam realizado algum curso 

de capacitação para professores sobre alunos com TEA e apresentou 17 professores que 

afirmaram ter participado de cursos voltados para TEA (Gráfico 15).  
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Gráfico 15 - Curso de capacitação realizado pelos participantes. 

 
Fonte: Dados da pesquisa  

 Apesar de um estudo de Pereira e Oliveira (2016) alegar que os professores, em geral, 

“nem sempre estão devidamente preocupados com a formação continuada e com a 

diversidade que bate a porta cada vez com mais frequência”(p.31) e que, comumente, 

frequentam poucos cursos sobre inclusão fornecidos pelo poder publico, esta pesquisa 

demonstra que um número considerável de profissionais realizaram cursos buscando uma 

melhor capacitação. 

 

 

• 4ª pergunta 

 A quarta pergunta indagou se durante o período de docência, o professor já recebeu 

informações sobre a inclusão de alunos com necessidades especiais no ensino regular e 

apresentou 21 participantes que afirmaram ter recebido informações sobre inclusão escolar 

(Gráfico 16).  
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Gráfico 16 - Informações sobre inclusão no ensino regular.

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 Segundo Brito (2004), dentre as dificuldades encontradas para implantar a inclusão, 

tem-se “a ausência de capacitação do profissional professor que coordena, ou coordenará, a 

inclusão do aluno portador de necessidades educacionais especiais”. Assim, especula-se que a 

grande quantidade de professores do estudo ter recebido informações sobre inclusão deve-se 

ao fato de atuarem em um ambiente com ensino especial exclusivo. 

 

• 5ª pergunta 

  A quinta pergunta “Suas práticas docentes atuais promovem a inclusão e o 

aprendizado de alunos com Transtorno do Espectro Autista?” apresentou 23 participantes que 

afirmaram ter práticas inclusivas (Gráfico 17).  

 

Gráfico 17 - Uso de práticas inclusivas 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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 Baseado nas informações fornecidas pela APAE (2018), de que no âmbito da 

educação, a Associação promove um apoio intensivo e atendimento educacional especializado 

ao estudante com deficiência intelectual e múltipla incluído na escola comum nas séries 

iniciais de ensino fundamental, é esperado que os professores desta associação realizem 

práticas inclusivas com os alunos. 

 

• 6ª pergunta 

 A sexta pergunta “Você realiza em sua sala de aula atividades adaptadas para o ensino 

de ciências? Em caso afirmativo, apresente quais.” apresentou 11 participantes que disseram 

não e 7 participantes que mantiveram a questão em branco (Gráfico 18).  

 

Gráfico 18 - Atividades adaptadas para o Ensino de Ciências. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

  

 Este resultado é esperado, visto que, inicialmente apenas participariam da pesquisa os 

professores de Ciências, porém a realização da pesquisa se expandiu para demais professores 

da APAE, justificando a considerável número de respostas com “não” ou “em branco”. 

 Das 06 respostas afirmativas, foram apresentadas algumas atividades que estes 

professores realizam com seus alunos (Tabela 09). O uso destas atividades condiz com o 

estudo de Nicola e Paniz (2016), por apresentarem exemplos de diferentes recursos que 

podem ser utilizados pelos professores para tornar a aula mais dinâmica e atrativa, 

contribuindo para a aprendizagem e motivação dos alunos. 
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Tabela 09 – Categoria: Atividades diferenciadas realizadas pelos professores da APAE para facilitar o ensino a 
alunos com TEA 

Subcategorias Marcas discursivas 
Estímulo tátil “Atividades com material 

concreto, pesquisa de 
campo e palestras”  
“experiências, 
experimentos” 

Adaptação curricular “AVD/AVP com métodos 
do TEACH e ABBA” 
“Atividade de acordo com 
sua necessidade, como: 
planejamento e currículo 
adaptado” 
 

Estímulo visual “Vídeos, cartazes, 
discussões em grupo, 
figuras, vivencias, 
principalmente porque a 
maioria não sabe ler” 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

• 7ª pergunta  

 A sétima pergunta “Você sabe o que são estratégias educativas adaptadas?” apresentou 

16 participantes que afirmaram conhecer o termo (Gráfico 19).  

 

Gráfico 19 - O que são estratégias educativas adaptadas? 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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 Apesar deste resultado, nenhum participante o explicou, apenas alegou conhecer o 

significado. Segundo um estudo de Reganhan e Manzini (2009), sobre a percepção de 

professores frente a estratégias para o ensino de alunos com necessidades educacionais 

especiais, observou-se que: 

 
É possível interpretar a dificuldade de os professores perceberem e descreverem as 
estratégias de ensino. [...]sem uma base teórica que diferencie o recurso de ensino da 
estratégia de ensino, o professor terá dificuldade em explicitar e explicar os seus 
procedimentos de ensino (p.135). 

  

 Com este estudo, justificam-se as respostas afirmativas da presente questão sem o uso 

de exemplos e explicações sobre as atividades que os professores realizam.  

 

• 8ª pergunta 

 A oitava pergunta “Você sabe quais são as estratégias educativas adaptadas mais 

adequadas para alunos com TEA?” apresentou 16 participantes que afirmaram saber (Gráfico 

20).   

Gráfico 20 - Quais são as estratégias educativas adaptadas para TEA? 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Estes participantes citaram diferentes estratégias, como apresentado na tabela 10. 

Segundo Nicola e Paniz (2016), estes exemplos estão corretos dentro da perspectiva de 

atividades adaptadas para alunos com TEA.  

 É interessante ressaltar que um participante informou ter dúvidas sobre quais 

atividades mais adequadas para cada aluno. Esta dificuldade é esperada, segundo o estudo de 

Beyer (2007), apud SOUSA (2015), já que os professores se sentem despreparados para lidar 

com os alunos. 
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Tabela 10 - Categoria: Estratégias educativas adaptadas mais adequadas para alunos com TEA 

Subcategorias Marcas discursivas 
Material concreto “Materiais concretos, uso 

do ABA” 
“Materiais concretos” 
“Materiais concretos, ABA 
e TEACH” 
 

ABA “Materiais concretos, uso 
do ABA” 
“Materiais concretos, ABA 
e TEACH” 
“ABA-TEACH” 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

• 9ª pergunta 

 A nona pergunta indagou se o ensino regular garante o aprendizado de alunos com 

Transtorno do Espectro Autista e apresentou 15 respostas como não e 6 respostas como “às 

vezes/depende” (Gráfico 21). As respostas relacionadas como “às vezes/depende” 

apresentaram diferentes justificativas, ques estão categorizadas na tabela 11.  

 Estas justificativas são coerentes, visto que apesar do estímulo legislativo através da 

Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

(BRASIL, 2012), ainda existem dificuldades no âmbito do ensino regular. Pouco se modifica 

as práticas pedagógicas, o espaço escolar, rotinas entre outros que pudesse garantir seu 

desenvolvimento e aprendizagem (FERREIRA, 2017). Por esta razão, é esperado que a 

maioria dos professores participantes acreditem que a escola regular hoje não é inclusiva e, 

consequentemente, não garante o aprendizado de alunos com TEA.  

Gráfico 21 - O ensino regular permite o aprendizado de alunos com TEA? 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 11: Categoria – Tópicos importantes para que o Ensino Regular permita o aprendizado de  alunos com 
TEA 

Subcategorias Marcas discursivas 
Adaptação “desde que as atividades 

sejam adaptadas”  
“desde com adaptação do 
currículo, uso de 
estratégias adequadas 
pelos professores” 
 

Estratégias/Abordagens “desde com adaptação do 
currículo, uso de 
estratégias adequadas 
pelos professores” 
“Acredito que dependa da 
abordagem adequada 
utilizada por cada escola” 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

• 10ª pergunta 

 Por fim, a décima pergunta “Você considera necessária e pertinente ao ensino regular 

a adequação curricular, objetivos e metodologias de ensino para atender aos alunos com 

TEA?” apresentou 23 participantes considerando necessária a adequação curricular (Gráfico 

22).  

 

Gráfico 22 - Necessidade de adequação curricular 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 Segundo Sanches e Siqueira (2016), apud Ferreira, (2017), é primordial um projeto 

que considere as necessidades de cada sujeito e que ofereça estratégias pedagógicas 
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específicas, uma vez que o aluno com TEA necessita de diferentes metodologias para 

assegurar seu êxito na construção do conhecimento. 

 

6.4 Questionário pós minicurso 

 Este questionário objetivou observar se o conteúdo abordado durante o minicurso foi 

relevante para os participantes. 

• 1ª  e 3 ª  perguntas 

 A primeira pergunta questionou aos participantes se as informações sobre estratégias 

educativas adaptadas ofertadas na palestra foram relevantes para construção de práticas 

pedagógicas inclusivas (Gráfico 23). 

Gráfico 23 – Relevância das informações fornecidas sobre estratégias educativas adaptadas 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 Já a terceira questão questionou se as informações sobre inclusão escolar ofertadas na 

palestra foram relevantes para construção de práticas pedagógicas inclusivas (Gráfico 24). 
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Gráfico 24 – Relevância das informações sobre inclusão escolar ofertadas na palestra 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Segundo um estudo de Ferreira et al. (2015), que comparou docentes iniciantes e 

docentes experientes quanto a opinião destes sobre a importância da formação continuada, 

observou-se que para os docentes experientes, as palestras (58,3%), oficinas, seminários 

(38,9% em ambas) e especialização (30,6%) foram as modalidades que mais contribuíram 

para a prática profissional, enquanto para os docentes iniciantes, as modalidades mais 

importantes foram as palestras (52,9%), congressos (38,2%) e oficinas (32,4%) 

 Assim, visto que os participantes da pesquisa são, majoritariamente, docentes 

experientes, observa-se que o uso de palestra e de oficina com atividades práticas educativas, 

como foi trabalhado no minicurso desta pesquisa, foi uma contribuição positiva, como 

também demonstrado por Ferreira et al. (2015). 

• 2ª pergunta 

 A segunda pergunta questionou como as informações apresentadas influenciaram na 

prática pedagógica do professor. As respostas foram categorizadas e apresentadas na tabela 

12. 

Tabela 12- Categoria: Como as informações fornecidas influenciaram na prática pedagógica do professor  

Subcategorias Marcas discursivas 
Adaptações “estimulando a observação 

e adaptação constantes das 
práticas” 
“sim, pois além de 
trabalhar com um aluno 
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com tea, permite adaptar 
para os demais alunos da 
sala” 
“As adaptações e as 
construções dos materiais” 
 
“foram as adaptações das 
atividades” 

Reforçar conhecimento “reforçou o conhecimento 
adquirido anteriormente, 
mas no momento, não 
trabalho com alunos com 
tea diretamente” 
 

Planejamento “ajudar no planejamento” 
“no modo de planejar e 
aplicar atividades” 
“auxiliar no planejamento 
de atividades” 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 Segundo um estudo de Serra (2004), é importante que o professor detenha o 

conhecimento sobre o público que irá trabalhar. Além disso, o estudo afirma que as práticas 

pedagógicas apropriadas às respectivas deficiências são necessárias para a evolução dos 

alunos, e que isto só é possível quando o professor recebe um referencial teórico adequado, 

bem como um apoio pedagógico também adequado. 

 Assim, as categorizações das respostas obtidas permitem observar que o minicurso 

ofertado ofereceu um apoio didático adequado, permitindo aos participantes a buscar novas 

ideias para as atividades práticas em sala para alunos com TEA, bem como atualizar seus 

conhecimentos adquiridos anteriormente.  

• 4ª pergunta 

 A quarta pergunta buscou reconhecer como as informações sobre inclusão escolar de 

alunos com Transtorno do Espectro Autista influenciaram na prática pedagógica. As respostas 

foram categorizadas e apresentadas na tabela 13. 
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Tabela 13 - Categoria – Como as informações sobre inclusão escolar influenciaram na prática pedagógica do 

professor 

Subcategorias Marcas discursivas 
Atividades práticas “abrindo um leque em 

minhas práticas” 
“diversificação das 
práticas de ensino” 
“ajuda a repensar as 
nossas práticas 
pedagógicas” 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Segundo trabalho de Menezes (2012), para que o processo de inclusão de alunos com 

TEA ocorra de forma correta é preciso atender as três condições básicas, que são: 

1 - conhecer e estudar as características comuns às pessoas com autismo; 
2 - definir a forma de atendimento educacional a ser ofertado, concomitantemente 
com a turma comum; 
3 - desenvolver estratégias adequadas de atuação pedagógica em sala de aula, 
respondendo às necessidades educacionais especiais de alunos com autismo, as 
quais devem ser avaliadas sistematicamente. (MENEZES, 2012, p. 53). 

 Assim, observa-se que as respostas desta pesquisa estão de acordo com as três 

condições de Menezes (2012), já que relatam a busca por atividades com base nas 

características de alunos com TEA, como o foco em estímulo sensorial, além da busca em 

trabalhar com a turma inteira e o aumento de ideias de atividades práticas. 

• 5ª pergunta 

 Já a quinta pergunta, indagou se a apresentação sobre as práticas pedagógicas 

sugestivas no minicurso foram relevantes para estimular o desenvolvimento de outras práticas 

(Gráfico 25). 

Gráfico 25 – Relevância da apresentação sobre práticas pedagógicas sugestivas 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Baseado no estudo de Berezuki et al. (2009), é necessário criar para os professores 

condições de acesso aos fundamentos e orientações didáticas mais recentes, para que esses 

profissionais possam refletir e avaliar suas concepções e práticas, com intuito de viabilizar 

estratégias didático pedagógicas que melhorem efetivamente a qualidade da formação 

científica dos seus alunos (IATSKIU et al., 2015). 

 Logo, os resultados desta questão corroboram o estudo de Berezuki et al. (2009), visto 

que 23 participantes afirmaram que a demonstração de atividades práticas adaptadas 

estimularam a busca e o desenvolvimento de outras práticas. 

• 6ª e 8 ª  perguntas 

 A sexta pergunta buscou reconhecer como a exemplificação de práticas pedagógicas 

para alunos com Transtorno do Espectro Autista influenciaram na prática pedagógica dos 

professores participantes. As respostas foram categorizadas e apresentadas na tabela 14.  

A formação continuada dos professores deve estar alinhada à aplicabilidade dos 
conceitos na sua prática pedagógica valorizando as experiências dos professores. 
Uma vez que os cursos de licenciatura cumprem o papel de repassar o conteúdo 
acadêmico, a prática pedagógica fica esquecida. Ainda mais quando a referida 
prática pedagógica deve atender a alunos com necessidades educacionais especiais 
como o caso de alunos com Transtorno de Espectro Autista (FERREIRA, 
2017,p.63). 

 Assim, como demonstrado por Ferreira (2017), promover a exemplificação de 
atividades práticas aos professores auxilia no melhor desenvolvimento da prática pedagógica, 
permitindo uma ligação entre a teoria e a prática, que, muitas vezes, não ocorre durante a 
formação inicial. 

 

Tabela14 - Categoria: Como a exemplificação de práticas pedagógicas influenciaram na prática pedagógica do 

professor. 

Subcategorias Marcas discursivas 
Uso de exemplos  “dando ideias simples e 

práticas” 
“os exemplos me deram 
ideias” 
“percepção de 
metodologias” 
“me dando exemplos” 
 

Estimular busca de 
soluções 

“buscar soluções mais 
criativas” 
“ampliando a visão quanto 
as possibilidades de 
elaboração das 
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atividades” 
“abriu um leque no meu 
dia a dia” 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 A oitava pergunta solicitou aos participantes para que, baseados nas informações do 

minicurso, como eles poderiam readequar as próprias metodologias de ensino para atender as 

necessidades educacionais de um aluno com Transtorno do Espectro Autista (Tabela 15). 

Tabela 15: Categoria – Readequação de metodologias de ensino para alunos com TEA 

Subcategorias Marcas discursivas 
Adaptação de atividades “Através de jogos e 

conteúdos adaptados” 
“Adaptação de materiais , 
atividades lúdicas, visuais 
e buscando estratégias” 
“Criar materiais 
adaptados” 
 

Atividades lúdicas “utilização de músicas e 
mais atividades lúdicas” 
“Adaptação de materiais , 
atividades lúdicas, visuais 
e buscando estratégias” 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Baseado no referencial teórico apresentado durante o minicurso (FRUCHI, 2015; 

NICOLA e PANIZ, 2016; SILVA e BALBINO, 2015) observou-se que os participantes 

absorveram informações importantes sobre como melhorar as atividades voltadas a alunos 

com TEA. Ao categorizar as respostas, constatamos que todas se encaixaram em algum 

conceito chave para a realização de atividades voltadas a alunos com TEA, como o uso do 

lúdico, do concreto, as adaptações e o estímulo sensorial. 

  

• 7ª pergunta 

 A sétima pergunta indagou aos participantes se estes consideram que o aluno com 

Transtorno do Espectro Autista tenha potencial de aprendizado no Ensino Fundamental II na 

escola regular (Gráfico 26) e solicitou que justificassem. As respostas foram categorizadas e 

apresentadas na tabela 16. 
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Gráfico 26 - Potencial de aprendizado no Ensino Fundamental II na escola regular de alunos com TEA. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Ao comparar as respostas do questionário Pós Minicurso com as respostas do 

questionário Pré Minicurso, constatamos que, inicialmente, apenas 3 participantes haviam 

respondido “sim” e 6 como “às vezes/depende”, enquanto no questionário Pós minicurso, a 

resposta “sim” passou para 12, enquanto a resposta “às vezes/depende” se manteve com 6 

votos. 

 Este resultado demonstra que o minicurso promoveu uma reflexão nos participantes 

quanto à possibilidade de inclusão de alunos com TEA na rede regular de ensino. Apesar de 

existirem dificuldades no âmbito do ensino regular, sabe-se que pouco se modifica as práticas 

pedagógicas e o espaço escolar, para que possa garantir o desenvolvimento e aprendizagem 

esperados (FERREIRA, 2017). Assim, ao apresentar sugestões simples de atividades práticas 

que possam facilitar o processo de aprendizagem de alunos com TEA, como também de 

alunos neurotípicos , permitiu que um maior número de participantes entendessem que uma 

das etapas para a inclusão está voltada para o professor e suas atividades.  

 Quanto aos participantes que mantiveram a resposta como “não”, apenas um 

apresentou a justificativa como “não tem nada adaptado, na minha opinião”. Esta justificativa 

corrobora com um estudo de Carneiro e Uehara (2016), que, ao questionarem a possibilidade 

de alunos especiais serem incluídos em escolas regulares, a maioria dos professores  

responderam que não, apontando como empecilhos o grande número de alunos nas 
classes, a falta de apoio auxiliar, falta de formação dos professores para essa tarefa, 
falta de recursos materiais, falta de estrutura física adequada, falta de recursos 
humanos e, por fim, falta de uma cultura de inclusão (p.918). 
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 Além disso, os autores ressaltaram que 

embora todos esses itens compreendam aspectos que precisam ser considerados e 
muitas vezes alterados na escola para transformá-la em inclusiva, a análise possível 
é que o entendimento de que essa estrutura só será alterada a partir da garantia de 
educação para todos e que cada um de nós somos responsáveis por ela, parece 
distante da compreensão dos professores (p.918). 

 

 Quanto aos participantes que responderam “às vezes/depende”, observou-se que as 

categorizações criadas também condizem com as dificuldades relatadas acima pelos 

professores no estudo de Carneiro e Uehara (2016). Apesar disso, o fato de expressarem a 

incerteza já é o primeiro passo para começarem a acreditar que é possível.  

 Dos participantes que responderam “sim”, alguns apresentaram justificativas 

semelhantes aos participantes que expressaram a incerteza. Porém, outras justificativas 

demonstraram que os professores acreditam no potencial destes alunos e que, com a 

realização de estudos e com o planejamento adequado, seja possível a inclusão de alunos com 

TEA no ensino regular.  

 Assim, observa-se que as justificativas são, majoritariamente, voltadas para os 

profissionais da educação, o que condiz com um estudo de Avramidis e Norwich (2002), em 

que se concluiu que “compete aos agentes educativos do ensino regular adaptarem as suas 

práticas educativas para que as concepções favoráveis possam ajudar ao sucesso dos alunos” 

(COSTA e SANCHES, 2016, p.163) 

 Além disso, estudos recentes mostraram que, em âmbito nacional, os profissionais de 

educação possuem um discurso em que defendem a educação inclusiva, mas apresentam 

dificuldades na aplicação desta inclusão (COSTA e SANCHES, 2016). 

Tabela 16 – Categoria: Importância de cada núcleo de pessoas para promover a inclusão de alunos com TEA no 

Ensino regular 

Subcategorias Marcas discursivas 
Aluno “Desde que a adequação 

necessária e depende da 
individualidade do aluno” 
“Depende do grau de 
comprometimento do 
aluno” 
“Mas depende de suas 
características, 
potencialidades, do 
envolvimento da escola e 

77 



 

família”.   
 

Escola “Depende da escola, da 
família” 
“Mas vai depender do 
empenho do professor e da 
escola, oferecer recursos e 
adaptações necessárias” 
“Mas depende de suas 
características, 
potencialidades, do 
envolvimento da escola e 
família”. 
 

Professores “Depende dos 
profissionais” 
“Com as adaptações do 
professor” 
“Mas vai depender do 
empenho do professor e da 
escola, oferecer recursos e 
adaptações necessárias” 

Família “Depende da escola, da 
família” 
“Mas depende de suas 
características, 
potencialidades, do 
envolvimento da escola e 
família”. 

Fonte: Elaborado pela autora 

• 9ª pergunta 

 A última pergunta solicitou aos participantes que descrevessem a opinião sobre a 

minicurso ofertado, no que diz respeito à formação continuada de docentes. As respostas estão 

apresentadas na tabela 17. 

Tabela 17 – Categoria – Importância do  minicurso ofertado. 

Subcategorias Marcas discursivas 
Atividades práticas “Excelente tanto para as 

praticas pedagógicas mas 
para outros profissionais” 
“Muito boa. Trás novas 
práticas e atualizações em 
relação ao espectro 
autista” 
“interessante. importantes 
sugestões de adaptações de 
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estratégias”  
 

Conhecimento e 
atualização sobre TEA 

“considero a palestra de 
grande importância no 
esclarecimento das 
características dos alunos 
com TEA e do apostamento 
de caminhos possíveis no 
desenvovimento do 
potencial dos mesmos.” 
“‘acrescentou mais 
conhecimento e sempre 
precisamos inovar, 
acrescentar.” 
“relevante no sentido da 
busca por capacitação e 
mais conhecimento sobre o 
assunto” 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Os depoimentos indicam que os participantes gostaram do minicurso ofertado. O 

objetivo desta questão foi receber um retorno (feedback) dos profissionais da APAE frente ao 

minicurso ofertado. Todo professor é aprendiz e, independente de estar em uma posição de 

professor ou de aluno, sempre se tem algo a ensinar e a aprender.  

 O uso do feedback, segundo Missel (2012), tem a função de incentivar o 
profissional a “melhorar, continuar ou desenvolver determinado 
comportamento”(p.17), possibilitando o alcance da excelência nas performances 
organizacionais. É fundamental no processo de conduzir as pessoas a desenvolver 
comportamento e desempenho apropriados em várias situações e deverá envolver 
chefes, funcionários, parceiros e colegas, em todo o ambiente organizacional 
(OLIVEIRA, 2016, p.58) 
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7 CONCLUSÃO 

 O objetivo principal desta pesquisa foi expandir o conhecimento dos professores da 

APAE de Itabirito, quanto às estratégias educativas adaptadas para o ensino de ciências 

naturais a alunos com Transtorno do Espectro Autista. Como demonstrado através desta 

pesquisa, a formação inicial e continuada de profissionais de ensino ainda é voltada para a 

teoria, o que dificulta inserir o conteúdo aprendido na realidade da sala de aula, sem que seja 

norteado como realizar essa transição. 

 Assim, o minicurso teve o intuito de unir as teorias sobre alunos com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) com atividades práticas interdisciplinares voltadas para o tema 

Ciências da Natureza. Os profissionais da APAE, por serem professores em uma escola 

especial, apresentaram um conhecimento inicial considerável a respeito do Transtorno do 

Espectro Autista. Porém, apesar de terem um conhecimento teórico mais aprofundado do que 

outros estudos com professores da rede regular, demonstraram dificuldade em apresentar 

atividades educativas diferenciadas.  

 Dessa forma, através da demonstração de atividades práticas, o uso de metodologias 

adaptadas para o ensino de alunos com TEA se tornou mais claro e foi um instrumento 

facilitador para que os professores desenvolvessem mais ideias de atividades.  

 Além disso, ao receber a cartilha, os professores passaram a ter um documento que 

podem consultar sempre que necessário e demonstraram grande interesse no recebimento. 

Acredita-se que a atualização anual desta cartilha e sua distribuição recorrente sejam 

interessantes para os professores, não apenas da APAE, mas de outras instituições especiais e 

regulares. 

 A pesquisa nos mostrou que a aplicabilidade do minicurso, com o uso de palestra e 

oficina de atividades práticas, se mostrou satisfatória, agregando conhecimento sobre o tema 

abordado.  

 Contudo, a formação continuada de professores voltadas para alunos com TEA ainda é 

complexa, visto que as características deste transtorno são amplas e estão em constantes 

descobertas, dificultando o desenvolvimento de soluções e impondo a necessidade de 

atualização constante. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Termo de concordância da instituição 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

“CIÊNCIAS NATURAIS PARA ENCANTAR E ENSINAR: Formação  continuada de 

professores visando a inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista”. Meu nome é 

AMANDA SÉLLOS RODRIGUES, sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é 

ENSINO DE CIÊNCIAS. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que 

uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa na 

participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Da mesma forma, você, participante, pode 

revogar o consentimento em qualquer fase desta pesquisa, sem penalização e sem prejuízo. Mas se 

aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora 

responsável, via e-mail (amandasellos@gmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, 

através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (31)25277325/(31)995872930. Ao persistirem as 

dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto, pelo telefone 

(31)35591367/(31)35591368. 

O principal objetivo deste trabalho é: Capacitar os professores da APAE de Itabirito, quanto 

às estratégias educativas adaptadas para o ensino de ciências naturais a alunos com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA). O projeto terá duração de aproximadamente 2 (dois) meses, envolvendo a 

coleta de dados, e aplicação da palestra. Estou disposta a participar da palestra e a responder os 

questionários de pré-teste e pós-teste. Ainda compreendo que só farei parte da pesquisa se eu desejar. 

O estudo será suspendido ou encerrado em caso de impossibilidade da pesquisadora, por motivos 

graves, como doença, e/ou no caso da escola assim o desejar. Fui alertado que este estudo não 

implicará em maiores riscos para os participantes. O único risco que se corre é a evasão dos dados e 

os nomes dos participantes revelados. Mas para se minimizar esses riscos, eu e os demais professores 

envolvidos, teremos o anonimato garantido, pois serão utilizados pseudônimos no lugar dos nomes e 

assim, as informações fornecidas na pesquisa não serão associadas aos nossos nomes em nenhum 

documento, relatório e/ou artigo que resulte deste estudo. Além disso, para garantir o sigilo, os 

registros produzidos serão acessados apenas pelos responsáveis pela pesquisa (a orientadora e a 

mestranda) sendo armazenados por cinco anos a partir da data de publicação da dissertação e após 

esse prazo serão incinerados. Entendo que posso esperar alguns benefícios, tais como o conteúdo que 

será tratado na palestra, sobre estratégias educativas adaptadas para alunos com Transtorno do 

Espectro Autista, podendo ampliar meus conhecimentos acerca do processo de ensino e 

aprendizagem. Também terei acesso aos resultados do projeto, em dia e local que as pesquisadoras 
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definirão e poderei acessar o texto completo da pesquisa na página do Programa de Mestrado em 

Ensino de Ciências (www.mpec.ufop.br). Minha participação não envolverá qualquer gasto, pois as 

pesquisadoras providenciarão todos os materiais necessários, e, portanto, não haverá ressarcimento de 

despesas. Está garantida a indenização em casos de eventuais danos, comprovadamente decorrentes 

da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extrajudicial. Caso eu ainda tenha alguma 

dúvida quanto a aspectos éticos da pesquisa, posso entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFOP, cujo endereço encontra-se no final desta página.  

Sinto-me esclarecido(a) em relação à proposta e concordo em participar voluntariamente 

desta pesquisa.  

Local e data: __________________________________  

Assinatura do(a) docente: ________________________  

Identidade do(a) docente: ________________________  

 

Orientanda: Amanda Séllos Rodrigues  

E-mail: amandasellos@gmail.com 

 Telefone: (31) 99587-2930 

 

Assinatura:  

 

Orientadora: Prof.a Dra. Luciana Hoffert Castro Cruz.  

E-mail: luhoffert@yahoo.com.br  

Telefone: (31) 3559- 1274  

 

Assinatura: 

 

Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP), Campus 

Universitário – Morro do Cruzeiro – ICEB II – sala 29  

E-mail: cep.propp@ufop.edu.br/ Telefone: (31) 3559-1368 
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APÊNDICE C – Termo de autorização de uso de imagem e som de voz 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SOM DE VOZ 
 
 

Eu___________________________, CPF ____________, RG_______________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da 

pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou som de voz, 

especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do 

presente termo, os pesquisadores AMANDA SÉLLOS RODRIGUES E LUCIANA HOFFERT 

CASTRO CRUZ do projeto de pesquisa intitulado “CIÊNCIAS NATURAIS PARA ENCANTAR 

E ENSINAR: Formação continuada de professores visando a inclusão de crianças com 

Transtorno do Espectro Autista” a realizar as filmagens que se façam necessárias sem quaisquer 

ônus financeiros a nenhuma das partes. 

 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas filmagens para fins científicos e de estudos (livros, 

artigos e slides), em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, garantindo o 

esclarecimento de eventuais dúvidas. No caso do não cumprimento das garantias acima, terei a 

liberdade de revogar meu consentimento a qualquer momento da pesquisa sem penalização alguma. 

Itabirito - MG, __ de ______ de ______ 

 

______________________________  

                                                                       Participante da pesquisa                              

                     

 

 

Amanda Séllos Rodrigues  

Pesquisadora responsável pelo projeto  

E-mail: amandasellos@gmail.com   / Telefone: (31) 99587-2930 

 

                    

Prof.a Dra. Luciana Hoffert Castro Cruz.  

Orientadora do projeto 

E-mail: luhoffert@yahoo.com.br  / Telefone: (31) 3559- 1274  
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APÊNDICE D – Questionário inicial 

1. Sua atividade atual é: 

2. Em sua sala tem ou já tiveram alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA)  

( )Sim  ( )Não  ( )Não sei identificar aluno com TEA  

3. Você já recebeu alguma informação sobre como lidar com alunos com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA)  

( )Sim  ( )Não 

4. Caso tenha respondido "sim" na questão anterior, informe como recebeu estas informações 

(Ex. Cartilha, Curso de Formação...)  

 

5. Você considera importante que professores recebam informações sobre como ensinar 

alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA)  

( )Sim  ( )Não  

6. Através de qual método abaixo, você acredita que seria o melhor para informar os 

professores sobre alunos com TEA  

( )Minicurso  

( )Material paradidático ou informativo como apostila e cartilhas  

( )Outro método 

7. Caso tenha marcado a opção "Outro método", informe abaixo qual método poderia ser 

utilizado.  

8. Você já realizou alguma atividade diferenciada para facilitar o ensino para alunos com 

TEA  

( ) Sim  ( )Não 

9. Em caso afirmativo, qual:  

 

10. Na sua opinião, qual a maior dificuldade encontrada ao lecionar a disciplina de 
ciências/biologia para alunos com TEA? 
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APÊNDICE E – Questionário pré minicurso 

QUESTIONÁRIO PRÉ APRESENTAÇÃO 

1. Há quanto tempo exerce a docência? 

 ( ) menos de 1 ano  

( ) entre 1 e 5 anos  

( ) entre 5 e 10 anos  

( ) mais de 10 anos  

2. Qual é sua formação acadêmica?  

( ) Graduação 

( ) Especialização 

( ) Mestrado  

( ) Doutorado  

3. Já realizou algum curso de capacitação para professores sobre alunos com TEA? 

 ( ) Sim  ( ) Não  

4. Durante seu período de docência já recebeu informações sobre a inclusão de alunos com 

necessidades especiais no ensino regular?  

( ) Sim ( ) Não 

 5. Suas práticas docentes atuais promovem a inclusão e o aprendizado de alunos com 

Transtorno do Espectro Autista?  

( ) Sim ( ) Não.  

6. Você realiza em sua sala de aula atividades adaptadas para o ensino de ciências? Em caso 

afirmativo, apresente quais. 

7. Você sabe o que são estratégias educativas adaptadas? 

8. Você sabe quais são as estratégias educativas adaptadas mais adequadas para alunos com 

TEA?  

9. O ensino regular garante o aprendizado de alunos com Transtorno do Espectro Autista?  

10. Você considera necessária e pertinente ao ensino regular a adequação curricular, 

objetivos e metodologias de ensino para atender aos alunos com TEA? 

 Agradecemos sua participação! 
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APÊNDICE F – Questionário pós minicurso 

QUESTIONÁRIO PÓS APRESENTAÇÃO 

1. As informações sobre estratégias educativas adaptadas ofertadas na palestra foram 

relevantes para construção de práticas pedagógicas inclusivas?  

( ) Sim ( ) Não  

2. Em caso afirmativo, como as informações apresentadas influenciaram na sua prática 

pedagógica?  

3. As informações sobre inclusão escolar ofertadas na palestra foram relevantes para 

construção de práticas pedagógicas inclusivas no ensino de ciências?  

( ) Sim ( ) Não  

4. Caso sim, como as informações sobre inclusão escolar de alunos com Transtorno do 

Espectro Autista influenciaram na sua prática pedagógica?  

5. A apresentação sobre as práticas pedagógicas sugestivas na palestra foram relevantes para 

estimular o desenvolvimento de outras práticas no ensino de ciências? 

( ) Sim ( ) Não  

6. Caso sim, como a exemplificação de práticas pedagógicas no ensino de ciências naturais 

para alunos com Transtorno do Espectro Autista influenciaram na sua prática pedagógica?  

7. Considera que o aluno com Transtorno do Espectro Autista tenha potencial de aprendizado 

no Ensino Fundamental II na escola regular? Por quê?  

8. Baseados nas informações da palestra como você poderá readequar suas metodologias de 

ensino de ciências para atender as necessidades educacionais de um aluno com Transtorno do 

Espectro Autista?  

9. Descreva sua opinião sobre a palestra ofertada, no que diz respeito à formação continuada 

de docentes.  

Agradecemos sua colaboração! 
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APÊNDICE G – Slides utilizados para realização da palestra do minicurso 
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APÊNDICE H – Cartilha informativa 
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ANEXOS 

ANEXO 01 – Parecer consubstanciado do CEP-UFOP 
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ANEXO 02 – Certificado do 4° Congresso Internacional “Brain Connection” 
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ANEXO 03 – Certificado do IV Congresso Interdisiciplinar de Pesquisa, Iniciação Científica 
e Extensão Universitária Izabela Hendrix 
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