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RESUMO 

 

 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é classificado no Diagnóstico de Doenças Mentais 

(DSM-5) como Transtorno do Neurodesenvolvimento, apresentando deficit nas dimensões 

sócios comunicativos e comportamentais, classificados de leve a severo. Podendo apresentar 

comportamento estereotipado, repetitivo e fixado, comunicação verbal, ecolálico, ou não 

verbal e ausência de relacionamento social. O ambiente escolar pode se revelar desafiador 

tanto para o aluno com TEA, quanto para o professor. Para minimizar essas possíveis 

dificuldades, há necessidade de um ensino adaptado com as contribuições de estudos 

neurocientíficos em relação ao processo ensino e aprendizagem. A presente pesquisa, de 

cunho qualitativo, foi realizada na Escola Estadual Santo Antônio, Miraí, Minas Gerais, 

contemplando os professores do Ensino Fundamental II, com o objetivo de investigar se o 

conhecimento sobre Neurociências e Educação Inclusiva afeta a percepção desses docentes e 

o atendimento aos alunos com TEA. Realizou-se pré-teste com questões de sondagem 

fechadas e abertas, no qual os professores expressaram seu conhecimento acerca dos seguintes 

temas: neurociências e educação, características do TEA e Inclusão escolar. A aplicação do 

produto foi por meio de minicurso presencial contendo informações sobre neurociências e 

educação, inclusão escolar e Transtorno do Espectro Autista. Os docentes, sujeitos desta 

pesquisa, receberam como material para consultas posteriores o minicurso virtual e uma 

apostila sobre os temas tratados. Após o minicurso e recebimento do material, os docentes 

responderam ao questionário de pós-teste com a intenção de verificar as percepções dos 

docentes após a intervenção do minicurso. E a última etapa foi denominada de análise de 

dados com tratamento qualitativo por meio de análise de conteúdo proposta por Bardin 

(1977). A partir das interpretações dos dados obtidos, foram realizadas inferências da 

contribuição do minicurso e percebeu-se uma mudança de perspectiva em comparação do pré-

teste ao pós-teste em relação ao conhecimento e perspectivas sobre os temas tratados. Os 

professores, sujeitos desta pesquisa, reconhecem a necessidade de capacitação para o trabalho 

efetivo de alunos com TEA. Concluiu-se, portanto, que o minicurso vem contribuir para o 

desenvolvimento profissional dos docentes podendo favorecer a prática pedagógica cotidiana. 

 

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista. Educação Inclusiva. Neurociências. 

Formação de Professores. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

Autism Spectrum Disorder (ASD) is classified as DSM-5 (Diagnosis of Mental Illnesses) as a 

Neurodevelopmental Disorder, presenting deficits in the communicative and behavioral 

partners, classified as mild to severe. Being able to present stereotyped, repetitive and fixed 

behavior, verbal, echoltal, or nonverbal communication and absence of social relationship. 

The school environment can be challenging for both the TEA student and the teacher. To 

minimize these possible difficulties, there is a need for an adapted education with 

contributions of neuroscientific studies in relation to the teaching and learning process. The 

present qualitative research was carried out at the State School of Santo Antônio, Miraí, 

Minas Gerais, with the objective of investigating whether the knowledge about Neurosciences 

and Inclusive Education affects the perception of these teachers and the attendance to students 

with TEA. A pre-test was conducted with closed and open survey questions, in which teachers 

expressed their knowledge about the following topics: neurosciences and education, 

characteristics of ASD and school inclusion. The application of the product, through the mini-

course face-to-face with information on neurosciences and education, school inclusion and 

Autism Spectrum Disorder. The teachers who were subjects of this research received as 

material for later consultations the virtual mini-course and a handout on the topics covered. 

After the mini-course and receipt of the material, the teachers answered the post-test 

questionnaire with the intention of verifying the teachers' perceptions after the mini-course 

intervention. And the last step was called data analysis with a qualitative approach through 

content analysis proposed by Bardin (1977). From the interpretations of the data obtained, 

inferences were made on the contribution of the mini-course, a change of perspective was 

observed in comparison from the pre-test to the post-test in relation to the knowledge and 

perspectives on the topics addressed. The teachers involved in this research recognize the 

need for training for the effective work of students with ASD, so the mini-course contributes 

to the professional development of these teachers and can thus favor their daily pedagogical 

practice. 

 

Keywords: Autism Spectrum Disorder. Inclusive education. Neurosciences. Training of 

teachers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação inclusiva abarca a educação especial dentro do ensino regular, que se 

tornou responsável por acolher todos os alunos em prol de uma “educação para todos”, 

favorecendo a diversidade no âmbito escolar (JOHNER, 2016). A educação inclusiva 

caracteriza-se como novo paradigma que percebe o sujeito em suas singularidades e 

diversidade a serem valorizadas, e com respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem, o que 

exige ruptura do modelo tradicional de ensino (MANTOAN; PRIETO; ARANTES, 2006). O 

ensino ofertado para a população, até o início do século XXI, era dividido em dois tipos de 

escola: a escola especial e a escola regular, ou o aluno frequentava uma, ou a outra (JOHNER, 

2016). 

O tema inclusão escolar ficou por muito tempo distante da escola regular e atrelado a 

debates em congressos ou a literatura especializada (GLAT; LIMA, 2003). Na atualidade, o 

processo de inclusão escolar é uma proposta amparada por legislação específica em nível, 

federal, estadual e municipal (GLAT; LIMA, 2003). Amparado legalmente, o sistema 

educacional brasileiro se modificou e passou a oferecer uma proposta de ensino inclusiva 

ofertada na escola regular (GLAT; LIMA, 2003). No Brasil, a inclusão está cada dia mais real 

nas salas de aula (DE ARAÚJO; SILVA, 2016; GLAT; PLETSCH, 2011). Dentro desse 

contexto, o termo necessidades educacionais especiais surge para designar “a todas as 

crianças e jovens cujas carências se relacionam com deficiências ou dificuldades escolares” 

(UNESCO, 1994). O termo surgiu no meio educacional para evitar o uso de expressões como: 

deficientes excepcionais, subnormais, superdotados, infradotados, incapacitados, etc. Tem a 

finalidade de deslocar o foco do aluno e direcioná-lo para as respostas educacionais, evitando 

enfatizar seus atributos ou condições pessoais que podem interferir na aprendizagem 

(BRASIL, 2003). 

 Dados do Censo Escolar indicam crescimento expressivo em relação às matrículas de 

alunos com necessidades especiais na educação básica regular (BRASIL, 2015). As 

estatísticas apontam que, em 2014, aproximadamente 698.768 estudantes com necessidades 

educacionais especiais foram matriculados em classes comuns. Em 1998, cerca de 200 mil 

pessoas estavam matriculadas na educação básica, sendo que apenas 13% em classes comuns 

(BRASIL, 2015). É notório o aumento de alunos que se beneficiam da Política Nacional de 

Educação Inclusiva, de 2008, constituindo-se como um marco na vida escolar desse sujeito 

(BRASIL, 2015). 
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De acordo com Mantoan (2001), receber esses alunos é inovar o processo educacional, 

mas não necessariamente com sentido inusitado. Incluir alunos com deficit de toda ordem, 

nada mais é do que assegurar o direito de todos à educação. Esse processo inclusivo, em que 

se evidencia o princípio da educação para todos, exige da escola brasileira novos 

posicionamentos e novas práticas pedagógicas, ou seja, uma inovação das condições atuais da 

maioria das escolas de nível básico (MANTOAN, 2001).  

Essa reestruturação da educação, na perspectiva inclusiva, tem como foco a qualidade 

de ensino de modo a se tornarem aptas às especificidades de cada um de seus alunos, sem cair 

nas armadilhas de uma escola segregadora (MANTOAN, 2001). 

Com intuito de garantir suporte e incentivo à inclusão na rede regular de ensino, os 

indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) foram contemplados pela Lei nº 

12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos direitos da pessoa com TEA 

(BRASIL, 2012). A lei caracteriza a síndrome como: 

 
I – Deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e das 

interações sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e 

não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em 

desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; 

II – Padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, 

manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por 
comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de 

comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. (BRASIL, 2012, p. 1). 

 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008) determina que os alunos com TEA devem estar incluídos na rede regular de 

ensino, mas a garantia de acesso à escola para alunos com TEA em salas regulares não é 

condição suficiente para que o processo de ensino aprendizagem se torne realidade (BRASIL, 

2008). Estratégias educativas devem ser adaptadas e direcionadas para o desenvolvimento da 

aprendizagem de crianças com TEA, nesse sentido, o professor tem a incumbência de inovar 

suas práticas, tendo sempre flexibilidade e compreensão em sala de aula, estando consciente 

de que o processo que se constitui em educar uma criança com TEA é complexo, mas é 

possível (SILVA; BALBINO, 2016). 

É sabido que as características do TEA não favorecem a interação social, 

empobrecendo as habilidades comunicativas, sendo necessárias intervenções precoces para 

minimizar os prejuízos (APA, 2014). Nessa perspectiva, a escola constitui-se como 

ferramenta fundamental para enriquecer as práticas de socialização, e oportunizar a interação 

entre pares, sendo de grande importância para desenvolvimento de novas aprendizagens e 

comportamento (NUNES et al., 2013). 
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As condições atuais de organização do trabalho pedagógico com enfoque tradicional 

de ensinar são baseadas na competividade entre os alunos, em comportamentos regulares e 

homogêneos, na transmissão de conteúdos e no pânico de errar, não favorecendo o 

reconhecimento das diferenças que compõe uma sala de aula (MANTOAN, 2003). Nessa 

perspectiva de ensinar, é impossível criar situações onde o aluno seja protagonista da 

construção do conhecimento percebendo-se como um sujeito ativo no processo escolar. 

A análise das ações educativas que envolvem crianças e adolescentes com TEA ainda 

é um campo em construção (VASQUEZ, 2008). Esse caminho, marcado por incertezas e 

respostas provisórias, se torna ainda mais crítico quando esses alunos são recebidos pelo 

Ensino Fundamental II, onde a troca contínua de professores, rotina pouco estruturada, 

despreparo da equipe escolar se faz presente (CRUZ, 2009; FAVORETTO, 2014). Estes 

fatores podem contribuir para uma escolarização de adolescentes com TEA, muitas das vezes, 

pautado num ensino precário ou infantilizado (CRUZ, 2009). Favoretto (2014) apontou em 

seu estudo que as práticas pedagógicas ineficientes podem estar atreladas a falta de 

informação sobre o quadro clínico do TEA. Relatou ainda que 84,21% dos professores do 

ensino pré-escolar entrevistados não conseguiram identificar pelo menos uma das 

características desse quadro clínico. E 60,53% dos professores revelaram o despreparo para a 

inclusão efetiva desses alunos. 

Diante desse cenário, o desafio que a educação enfrenta é aprendizagem de sujeitos 

com cérebros tão distintos como os alunos com TEA, crianças com dificuldades de 

aprendizagem, deficiência intelectual, entre outros (CONSENZA; GUERRA, 2011). 

Pesquisadores em Neurociências, como Relvas (2009), acreditam que a nova política 

educacional requer o uso de conceitos e conhecimentos renovados. De acordo com Mantoan 

(2001, p. 9), “os professores são bastante resistentes às inovações educacionais, como a 

inclusão”, fazendo-se necessário, portanto, resgatar a confiança de que o docente é capaz de 

ensinar aos alunos sem exceção, “entendendo que não há alunos que aprendem diferente, mas 

diferentemente” (MANTOAN, 2003). Nesse sentido, ter aluno com TEA é desafio ao docente 

por uma busca em formação continuada que minimizem as dificuldades do processo de 

escolarização destes educandos (NUNES et al., 2013; CRUZ, 2009). Ademais, torna-se 

importante que os professores sejam instrumentalizados a fim de atender às peculiaridades 

apresentadas pelos alunos (SANT’ANA, 2005).  

Os conhecimentos sobre Neurociências e sua influência nas práticas pedagógicas 

podem se consolidar como um caminho assertivo para inclusão de alunos com TEA. Uma vez 

que o conhecimento da biologia cerebral dos aprendizes é um passo importante, pois o 
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cérebro é o órgão da aprendizagem, então, se os cérebros dos aprendizes são tão distintos, se 

faz necessário a utilização de estratégias pedagógicas diferenciadas, não existindo aluno que 

não aprende, tornando a educação inclusiva uma realidade (COSENZA; GUERRA, 2011). 

Surge então novo momento educacional, com a possibilidade da criação de estratégias de 

ensino mais propícias à aprendizagem e adequadas às novas necessidades de aprendizagem do 

estudante (SILVA; MORINO, 2012). Crianças em situação de inclusão são aprendizes ativos 

e podem possuir as mais variadas dificuldades no processo escolar. Dificuldades estas que 

devem ser identificadas pelo professor, mas nunca reforçadas. O docente deve promover 

condições para que o aluno faça o uso de habilidades que ele tem mais desenvolvidas ou 

situações que sejam motivadoras para esse aprendiz. Então, considerando o cérebro como um 

órgão que torna cada indivíduo único, a identificação de tarefas que esse “aluno executa com 

maior ou menor facilidade, é um ponto de partida para o estabelecimento do nicho positivo” 

(FRANCO; GUERRA, 2015, p. 34). 

A maioria dos professores, entretanto, não possuem formação ou orientação sobre as 

bases neurobiológicas da aprendizagem, então ele poderá ter as mesmas possibilidades de 

favorecer ou atrapalhar a aprendizagem (CLAXTON, 2005). O conhecimento e o 

entendimento da neurociência cognitiva devem ser aproveitados pelos docentes, uma vez que 

a aprendizagem, refletida pela plasticidade cerebral, sofre influência do ambiente em que o 

indivíduo está inserido. O professor, por meio de sua prática educacional, poderá favorecer a 

aprendizagem (MORAES; TORRE, 2004). Na ausência de informações sobre a ciência do 

cérebro, os professores podem inclusive atribuir o insucesso no aprender à incapacidade dos 

alunos, não assumindo a responsabilidade como mediadores na construção do conhecimento 

(CARVALHO, 2010). Em alternativa, oportunizar aos professores a compreensão da biologia 

cerebral, poderá dar condições para uma prática pedagógica diversificada que possa favorecer 

a construção dos conhecimentos pelos alunos (CARVALHO, 2010). 

 

1.1 Justificativa 

 

A presente pesquisa justifica-se pela necessidade de garantir o direito de todos à 

educação, contribuindo não somente com a inserção e permanência dos discentes, mas 

também com a efetiva participação e aprendizagem de todos os alunos. Nesse contexto, 

propusemos um minicurso com o intuito de aprimorar os conhecimentos dos docentes dos 

anos finais do Ensino Fundamental para o aperfeiçoamento de práticas pedagógicas futuras, 
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visando a inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista, práticas estas respaldas nos 

conceitos das Neurociências. 

O tema escolhido faz parte da minha vida profissional e pessoal. Atuo na docência há 

12 anos, e observo o novo escopo da educação, o desafio da inclusão, as salas de aulas tomam 

uma nova orientação. Então vem as dúvidas: como ensinar? Por que aquele aluno não 

aprende?  Sou eu que não sei ensinar?  A inclusão é só para socialização? Ele é aluno de laudo 

por isso ele não aprende?  Estas foram minhas inquietações durante os últimos anos e minha 

motivação principal para ingressar em um curso de Mestrado, queria respostas, queria saber o 

que fazer. Cheguei ao MPEC com um “problema” definido e esperaria sair com uma solução. 

 No meio desse caminho, entre o mestrado e a vida profissional, recebo um aluno com 

TEA, em 2016, que me impulsionou ainda mais para o desenvolvimento de metodologias que 

o fizessem de fato se apropriar de um conhecimento científico. Quando observo as diversas 

metodologias que trabalhei não somente com esse aluno, mas, com todos os demais, para mim 

é nítido o engajamento da turma com as temáticas propostas. Pensei primeiramente em uma 

adaptação muito pontual para aquele aluno com TEA, entretanto, observo hoje, que no 

momento em que coloquei um holofote no meu aluno com TEA, a sala inteira se ilumina e se 

apropria de um conhecimento de uma forma mais amena, mais participativa e mais efetiva.  

Então as perguntas que me fiz quando ingressei no mestrado estão respondidas no 

contexto desta dissertação que descreve, além da proposta de um minicurso para docentes 

com o intuito de instruir sobre as principais questões da inclusão de alunos com TEA, as 

contribuições das Neurociências neste processo. Esta dissertação descreve o meu caminho 

metodológico com um aluno com TEA e algumas das práticas que desenvolvi para o módulo 

de práticas pedagógicas ofertadas no minicurso. O minicurso, juntamente com as 

metodologias desenvolvidas, vem para refutar a narrativa de que a inclusão é algo utópico, 

longe da realidade de uma sala de aula. Portanto, esta dissertação dialoga com a relação 

teórico-prática que muitos docentes argumentam como um fator que não corrobora para que a 

inclusão de fato se concretize. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Investigar se os conhecimentos sobre Neurociências e Educação Inclusiva ofertados no 

minicurso afeta a percepção dos docentes dos anos finais do Ensino Fundamental, sobre a 
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inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista, propiciando uma formação 

continuada sobre a temática abordada. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Elaborar o minicurso intitulado Neurociências e Educação; 

• Promover a formação continuada sobre Neurociências, Educação Inclusiva e TEA de 

professores do Ensino Fundamental II de uma escola da rede pública do município de 

Miraí, em Minas Gerais; 

• Verificar se o minicurso gera mudanças de perspectiva e agrega conhecimento aos 

docentes pesquisados, por meio de questionários de pré-teste e pós-teste. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O contexto da inclusão: a escola é para todos 

 
Ser diferente não significa mais ser o oposto do normal, mas apenas “ser diferente”. 
Este é, com certeza, o dado inovador: o múltiplo como necessário, ou ainda, como o 

único universal possível, o que deriva em práticas sociais de reconhecimento e 

respeito pelo outro (MARQUES; MARQUES, 2003, p. 234). 

 

2.1.1 Educação especial: movimento segregador? 

 

Segregar significa “por de lado; por à margem, separar, marginalizar; desligar, afastar, 

isolar” (FERREIRA, 1975, p. 1.281). A Educação Especial constituiu-se, originalmente, como 

campo de saber e área de atuação a partir de um modelo médico ou clínico no qual os 

indivíduos com deficiência, até o século XVI, não eram considerados aptos a frequentarem o 

meio educacional (MICHELS, 2004). Isso ocorreu até que alguns médicos e pedagogos, 

contrariando esse conceito, acreditaram que esses indivíduos até então considerados “não 

educáveis” tinham possibilidade de aprendizado (MICHELS, 2004). 

A Educação Especial no Brasil, inicia-se no período do Império com instituições como 

Imperial Instituto dos Meninos Cegos, criado em 1854, atual Instituto Benjamim Constant 

(IBC) e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, atualmente denominado Instituto Nacional de 

Educação (INES), ambos localizados no Rio de Janeiro. No início do século XX, em 1926, 

surgiu o Instituto Pestalozzi especializado em crianças com deficiência intelectual. Já em 

1945, foi criado o primeiro atendimento educacional especializado às pessoas com 

necessidades especiais na Sociedade Pestalozzi do Brasil, por Helena Antipof e, em 1954, foi 

fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) (ARAÚJO; 

LINHARES, 2016). 

Assim, a Educação Especial caracterizou-se por ações isoladas e o atendimento mais 

às deficiências visuais, auditivas e em menor quantidade às deficiências físicas. Podemos 

dizer que com relação à deficiência mental houve um silêncio quase absoluto (MIRANDA, 

2003). Acredita-se que a incapacidade dos sistemas de ensino responder pela aprendizagem 

de qualidade a todos, configurou a existência dos ambientes segregados constituindo a 

Educação Especial como um sistema paralelo ao ensino comum (GLAT; BRANCO, 2009). 

A educação Especial no Brasil caminhou por duas vertentes de atendimento conforme 

Jannuzzi (1992): médico-pedagógica e psicopedagógica. A perspectiva médico-pedagógica 

privilegiou a criação de escolas em hospitais, seguindo uma tendência ainda mais segregadora 
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de atendimento aos indivíduos com deficiência. A vertente psicopedagógica defendia a 

educação daqueles considerados anormais. O diagnóstico daqueles conceituados como 

anormais era realizado por meio de escalas métricas de inteligência que se configurou como 

um parâmetro para a criação das classes especiais para deficientes mentais (JANNUZZI, 

1992). 

Em 11 de agosto de 1971, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases para o Ensino de 

1º e 2º graus (BRASIL, 1971), que contemplou a temática da Educação Especial com apenas 

um artigo - o artigo 9º -, que explicita que alunos com deficiências físicas e mentais que se 

encontram em atraso quanto à idade regular de matrícula e os superdotados deverão receber 

tratamento especial, conforme estabelecido pelo Conselho de Educação. O sistema de 

Educação Especial foi fortalecido no país com a criação do Centro Nacional de Educação 

Especial (CENESP), que instituiu as primeiras classes especiais nas escolas comuns e 

fomentou o desenvolvimento acadêmico e científico (MICHELS, 2004). Nessa fase, iniciou o 

processo de integração, ou seja, classes especiais dentro do ensino comum com profissionais e 

atendimento especializado. Os testes de inteligência também foram amplamente utilizados, 

selecionando aqueles indivíduos com potencial para a aprendizagem acadêmica (SASSAKI, 

2003). 

Atualmente a educação especial tem um papel pedagógico importante para a 

sociedade, definido por Mantoan (2015) como: 

 
Ela existe para oferecer atendimento educacional especializado, e não educação 

especial. E o atendimento educacional especializado tem por escopo garantir aos 

alunos com deficiências especiais a possibilidade aprenderem o que é diferente do 

ensino comum e desenvolverem habilidades de que eles necessitam para romperem 

com as barreiras impostas pela deficiência. (MANTOAN, 2015, p. 43). 

 

Essa função segregada da Educação Especial é reforça pela escola contemporânea, 

pois não admite a existência da diversidade, como característica básica da espécie humana; 

restringe assim os ditos “anormais” para espaços longe de seu convívio (MANTOAN, 2015). 

Nessa mesma perspectiva, Ferre (2001) compreende a Educação Especial como um sistema 

segregador que contribuiu para legitimar o isolamento do alunado em uma categoria à parte 

provavelmente igual em sua deficiência e diferente dos alunos ditos “normais”, considerados 

como eficientes. 
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2.1.2 O caminhar do processo inclusivo: inserir ou incluir? 

 

No início da década de 1980, acompanhando o movimento mundial de combate contra 

a marginalização das minorias, começa uma divulgação no Brasil, dos princípios que 

norteavam a chamada Filosofia da “Normalização”, baseados na premissa de que o sujeito 

com deficiência tem direito de usufruir de todas as atividades da vida normal (GLAT et al., 

2011). O modelo segregado de educação especial foi intensamente questionado, 

desencadeando uma busca por alternativas pedagógicas: a inserção dos alunos com 

deficiência no sistema regular de ensino, instituindo-se, assim, o paradigma da integração: 

 
Pressupunha a manutenção dos serviços já existentes e uma opção preferencial pela 

inserção na escola regular e mais especificamente na classe comum, mas admitiam a 

necessidade de manter o continuum de serviços comuns em diferentes níveis de 

integração. Assim, a integração escolar não era concebida como uma questão de 

tudo ou nada, mas sim como um processo com vários níveis por meio do qual o 

sistema educacional proveria os meios mais adequados para atender as necessidades 
dos alunos (MENDES, 2010, p. 19). 

 

O movimento de integração é marcado pela retirada de crianças e jovens de 

instituições de ensino especial, em defesa de sua normalização, garantindo usufruto de um 

novo espaço, socialização e aprendizagem (MENDES, 2006; GLAT; BLANCO, 2009). As 

práticas pedagógicas remetem as mesmas da educação especial a ser desenvolvido pelo 

professor. Essas práticas integradoras na maioria das vezes resultaram em segregação total ou 

parcial, o que acabou gerando novas buscas por alternativas de promoção da autonomia e 

empoderamento dos sujeitos com necessidades especiais (MENDES, 2006; GLAT; 

BLANCO, 2009). 

No processo de integração escolar, conforme Mantoan (2015), o aluno tem variadas 

possibilidades educacionais, que vão desde a inserção na sala regular, ao ensino em escolas 

especiais. Dentro dessa concepção, nem todos os alunos com deficiência devem frequentar 

turmas de ensino regular, havendo uma seleção prévia daqueles que estão aptos à inserção. 

Contudo, o processo de integração escolar é entendido como uma justaposição do ensino 

especial ao regular, objetivando inserir um aluno, ou um grupo de alunos que foi 

anteriormente excluído. Entretanto, práticas escolares que atendam às necessidades de todos 

os alunos deve ser regra tanto no ensino regular quanto nas demais modalidades de ensino, 

não se evidenciando a existência de um ensino especial colocado em anexo. 

A perspectiva da integração, em outras palavras, segue como avanço educacional, uma 

vez que retira o aluno com necessidades educacionais especiais e o agrega a um ambiente 
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comum a todos. Entretanto, não vimos mais que sua presença física nesse espaço chamado 

escola, pois não houve investimento em metodologia que propiciasse o ensino e a 

aprendizagem (MENEZES, 2012). Aliado às novas mudanças sociais, esse modelo 

educacional de integração sofre diversas críticas, culminando, na década de 1990, com o 

surgimento da proposta de Educação Inclusiva (MENEZES, 2012). 

No Brasil o percurso histórico da educação inclusiva vem desde a Constituição 

Federal, de 1988, que traz um dos principais objetivos fundamentais em seu art. 3º, inciso IV: 

“promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988). Assim como o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, no art. 55, dispõe: “os pais ou responsáveis tem a obrigação de matricular seus 

filhos ou pupilos na rede regular de ensino” (BRASIL, 1990). Nesse mesmo ano, surgiu outro 

documento muito importante, a Declaração Mundial de Educação para Todos (ONU, 1990) e, 

em 1994, com a Declaração de Salamanca, passou-se a considerar a inclusão dos alunos com 

necessidades educacionais especiais em classes regulares como forma mais avançada de 

democratização das oportunidades educacionais (UNESCO, 1994). 

O insucesso da experiência da integração escolar que resultou na exclusão de parte de 

seus alunos e não somente daqueles que se encontra em situação de deficiência, mas toda 

classe estudantil, foi motivador para o processo de inclusão que objetiva o sucesso acadêmico 

de todos os alunos (MENDES, 2006). Nessa perspectiva da inclusão, o sistema de ensino é 

provocado, é desestabilizado, pois o objetivo não é apenas a não exclusão, mas sim, a 

melhoria da qualidade de ensino de todos os alunos que fracassam na escola. (MANTOAN, 

2015). 

 
A Declaração de Salamanca foi assinada por 92 países cujo Brasil é signatário, 

responsabiliza a todos os países participantes pela implementação de uma política 

mais inclusiva e extensiva a todos (UNESCO, 1994). Os países participantes se 

comprometeram a pôr em prática o princípio fundamental das escolas inclusivas que 

consiste em todos os alunos aprenderem juntos, sempre que possível independente 

das diferenças e dificuldades apresentadas. As escolas devem reconhecer as 

necessidades dos seus alunos, e cabe à escola adaptar-se aos vários estilos e ritmos 

de aprendizagem, de modo subsidiar um bom nível educacional para todos, por meio 
de currículos adaptados e diversas estratégias pedagógicas. (UNESCO, 1994). 

 

No Brasil, após a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – Lei nº 

9.394/96 (BRASIL, 1996), consolidou-se a proposta da educação inclusiva, iniciada com a 

Constituição Federal (1988), e reforçada com a Declaração de Salamanca (1994). 

A Educação Inclusiva brasileira concretizou-se no início do século XXI como política 

educacional oficial do país, amparada pela legislação em vigor, e convertida em diretrizes 
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para a Educação Básica dos sistemas federal, estadual e municipal de ensino. Conforme 

delibera a Resolução CNE/CEB nº 2, de 2001: 

 
Art. 2º: Os sistemas de ensino devem matricular a todos os alunos, cabendo às 

escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades 

educacionais especiais, assegurando às condições necessárias para uma educação de 

qualidade para todos. (BRASIL, 2001, p.1). 

 

Contudo, a inclusão vem de fato romper com paradigmas educacionais já cristalizados 

em nossa sociedade. Essa concepção inclusiva suprime a subdivisão dos sistemas escolares 

em modalidades de ensino regular e especial. A escola regular torna responsável por atender 

todas as diferenças sem discriminação (MANTOAN, 2015). Tais condições fazem surgir uma 

variedade de desafios aos sistemas escolares. O ambiente escolar torna-se responsável por 

acolher todas as crianças independentes de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 

emocionais, linguísticas entre outras (MANTOAN, 2015). Assim Antunes (2012, p. 35) 

afirma que para concretizar o processo de inclusão essa: 

 
[...] dinâmica da escola excluir incluindo relaciona-se diretamente à dimensão 

pedagógica do processo de inclusão. Não basta matricular um aluno com deficiência 
numa escola regular e inseri-lo em classe comum para que seja iniciado o seu 

processo de escolarização na perspectiva da educação inclusiva. O seu percurso na 

escola será, de fato, inclusivo se forem garantidas a esses alunos condições 

efetivas de escolarização, considerando a necessidade de uma abordagem 

heterogenia dos processos de aprendizagem e permanência na escola. 

 

Então com o objetivo de reorientar o sistema educacional, a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) define: 

 
[...] assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino 

para garantir: acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e 

continuidade nos níveis mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de 

Educação Especial desde a educação infantil até a educação superior; oferta do 

atendimento educacional especializado; formação de professores para o atendimento 

educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão; 

participação da família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos 

transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação; e articulação 
interssetorial na implementação das políticas públicas (BRASIL, 2008, p. 14). 

 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE), citado acima, é previsto de forma 

complementar e em horário diferente daquele do ensino regular. Seu objetivo não é reproduzir 

nem conteúdo nem metodologia do ensino regular. Esse atendimento se estabelece conforme a 

necessidade e particularidade do aluno. “Portanto caracterizado como um “atendimento”, mas 

isso não impede uma ação eminentemente pedagógica” (MANTOAN, 2013). 
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O professor de AEE oferece acompanhamento em sala de aula para ensinar o uso de 

recursos destinados aos alunos com deficiência aos professores e demais alunos. O 

professor do AEE deve identificar e desenvolver estratégias educativas visando à 

superação das dificuldades de aprendizagem dos alunos. Ele inclui em suas ações: 

avaliação do aluno, a gestão do seu processo de aprendizagem e acompanhamento 

deste aluno na sala de recursos multifuncionais (espaço destinado para realização do 

AEE) e na interlocução com o professor do ensino comum (FIGUEIREDO, 2010, p. 

34). 

 

Instaurando uma nova referência política e pedagógica na educação brasileira, a 

Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva concretiza a 

educação especial como: 

 
[...] uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, 

realiza o atendimento especializado, disponibiliza recursos e serviços e orienta 

quanto à sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do 

ensino regular. (BRASIL, 2008, p. 21). 

 

Ademais, a inclusão surge da demanda da educação na sociedade contemporânea e seu 

princípio fundamental, conforme Mantoan (2001, p. 2), é assim delimitado: 

 
O princípio democrático da educação para todos só se evidencia nos sistemas 

educacionais que se especializam em todos os alunos, não apenas em alguns deles, 

os alunos com deficiência. A inclusão, como consequência de um ensino de 

qualidade para todos os alunos provoca e exigem da escola brasileira novos 

posicionamentos e é um motivo a mais para que o ensino se modernize e para que os 
professores aperfeiçoem as suas práticas. É uma inovação que implica num esforço 

de atualização e reestruturação das condições atuais da maioria de nossas escolas de 

nível básico. 

 

Então, pode-se pautar a inclusão como “produto de uma educação plural, democrática 

e transgressora” (MANTOAN, 2015, p. 35). Essa educação provoca uma “crise escolar”, que 

proporciona mudanças na identidade do professor e redefine a identidade dos alunos. O aluno 

da escola inclusiva não tem identidade determinada por modelos permanentes. É dado o 

direito a diferença, pois nem todas as diferenças necessariamente inferiorizam o sujeito 

(MANTOAN, 2015, p. 35). 

À vista disso, Santos (1995), conclui que é preciso que tenhamos o direito de sermos 

diferentes quando a igualdade nos descaracteriza e o direito de sermos iguais quando a 

diferença nos inferioriza. O professor não objetivará a eliminação das diferenças em favor de 

uma suposta igualdade dos seus discentes, fato tão almejado por aqueles que preconizam uma 

falsa homogeneidade. O professor deverá estar atento às particularidades das vozes que 

compõem sua sala de aula, promovendo o diálogo entre elas, fazendo entender que “a escola é 
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um lugar privilegiado de encontro com o outro. Este outro que é, sempre necessariamente, 

diferente!” (MANTOAN, 2013). 

Dentro da perspectiva da inclusão todos os alunos se beneficiam desse processo. 

Santana (2003) e Mendes (2006) afirmam que por meio da inclusão as crianças com 

Necessidades Educacionais Especiais (NEEs) tornam-se capazes de: aprender a aceitar a 

diversidade, adquirir experiência direta com a variedade das capacidades humanas; conviver 

em ambientes mais facilitadores e responsivos; demonstrar crescentes responsabilidades; 

melhorar a aprendizagem mediante trabalhos em grupo, com outros deficientes ou não; ficar 

mais preparadas para a vida adulta em uma sociedade diversificada para entender que são 

diferentes, mas não inferiores. Por outro lado, as crianças sem NEEs, à medida que interagem 

com crianças deficientes, poderão perder o medo e aos poucos deixar o preconceito em 

relação aos diferentes; desenvolver a cooperação e a tolerância; provocar nos colegas com 

NEEs atitudes de aceitação das próprias potencialidades e limitações, melhorar o rendimento 

escolar. 

 Granemann (2005) e Mantoan (2006) afirmam ainda que é necessária a modificação 

da escola, cabendo a ela adaptar-se às características de todo aluno. É de suma importância a 

escola saber olhar a diferença e fazer dela um novo pensar metodológico com busca constante 

de novas metodologias de ensino e aprendizagem para que estes alunos tenham uma 

apropriação adequada do saber. Construindo assim um processo de forma organizada, 

consciente e que beneficie a todos que estão inseridos na inclusão. A adoção imediata dessas 

novas práticas não é fácil, pois as mudanças necessárias vão além dos muros das escolas. A 

escola das diferenças só se concretiza quando a atualização de novos conceitos, o repensar 

metodológico de práticas educacionais, são compatíveis com a inclusão. “Afinal a escola 

necessita se relacionar com a realidade do educando. Nessa relação, quem primeiro aprende é 

o professor e quem primeiro ensina é o aluno” (CUNHA, 2016, p. 49). 

 

2.1.3 Adaptação curricular: o direito à aprendizagem 

 

Adaptações curriculares ocorrem quando as necessidades educacionais dos alunos não 

são atingidas. Nesse caso, ajustes nos objetivos, conteúdos e metodologias que atenda as 

especificidades do aluno são necessários para o seu desenvolvimento pessoal e social 

(BLANCO, 2004). Reconhecendo as características e potencialidades dos discentes com 

necessidades educacionais especiais é que devemos adequar nossa proposta curricular para 
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que nenhum aluno seja excluído do direito de aprender e participar (CARVALHO, 2008). 

Assim, essa mesma autora delimita adaptação curricular como: 

 
[...] modificações espontaneamente realizadas pelos professores e, também em todas 

as estratégias que são intencionalmente organizadas para dar respostas às 

necessidades de cada aluno, particularmente daqueles que apresentam dificuldade na 

aprendizagem [...]. Esclareça-se desde já que não se trata de elaborar um outro 

currículo e sim trabalhar com que for adotado, fazendo neles os ajustes necessários. 

(CARVALHO, 2008, p. 105). 

 

As adaptações curriculares muitas vezes tornam-se cansativas, pois muitos professores 

não sabem como realizar. Elas devem ocorrer em três níveis: no projeto político-pedagógico 

da escola, no currículo ou plano de ensino e nas mudanças de atitudes individuais 

(OLIVEIRA; MACHADO, 2007). A adaptação curricular requer eliminar, introduzir ou 

modificar algum objetivo, conteúdo ou atividade, priorizando alguns conteúdos e modificando 

o tempo que se espera para atingir determinado objetivo. Deve-se considerar que os conteúdos 

aprendidos na sala não são um fim, mas um meio de atingir o desenvolvimento das estruturas 

afetivo-cognitivo dos alunos. Assim como a avaliação não deve ser considerada uma forma de 

classificar os alunos em “os melhores” e “os piores” (OLIVEIRA; MACHADO, 2007). 

As adaptações curriculares formam parte de um contínuo em que um extremo encontra 

mudanças propostas pelo professor na sala de aula, e outras modificações que se diferem 

significativamente do currículo. Essas adaptações se diferenciam em adaptações curriculares 

de acesso ao currículo e adaptações curriculares individualizadas, descritas detalhadamente na 

Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Adaptações curriculares de acesso ao currículo 

TIPOS DE 

ACESSO 
DESCRIÇÃO 

Físico Recursos espaciais, materiais e pessoais. Por exemplo: eliminação de barreiras 

arquitetônicas, adequada iluminação e sonoridade, mobiliário adaptado, 

professorado de apoio especializado. 

Comunicação Materiais específicos de ensino – aprendizagem, apoio técnico e tecnológico, 

sistemas de comunicação complementares, sistemas alternativos. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas orientações do Ministério da Educação (BRASIL, 2003). 

 

As adaptações curriculares individualizadas dependem da necessidade educacional do 

educando, quanto “maior a dificuldade do aluno, mais significativas serão as adequações no 

currículo para atender seus diferentes níveis de exigência” (CARVALHO, 2008, p. 115). As 
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adaptações individualizadas curriculares podem ser: não significativas e significativas 

(BRASIL, 1998): 

1) Não significativas (Quadro 2): também chamadas de inespecíficas ou de pequeno 

porte, são facilmente realizadas pelo professor constituindo de pequenos ajustes no contexto 

natural de sala de aula (CARVALHO, 2008). 

 

Quadro 2 - Adaptações curriculares não significativas 

TIPOS DE 

ADEQUAÇÕES 
DESCRIÇÃO 

Organizativas Agrupamento de alunos para realização das atividades. 

Organização didática da aula: propõem conteúdos e objetivos de interesse do 

aluno ou diversificados. 

À organização dos períodos definidos para o desenvolvimento das atividades 

previstas: com diversificada previsão de tempo. 

Relativas aos 

objetivos e 

conteúdos 

Priorização de áreas como leitura, escrita e cálculo para as aprendizagens 

posteriores. 

Priorização de objetivos que enfatizam capacidades e habilidades básicas de 

atenção, participação e adaptabilidade do aluno. 

Sequenciação pormenorizada de conteúdos que requeiram processos gradativos 

de menor a maior complexidade das tarefas. 

Retomada a determinados conteúdos para garantir sua consolidação. 

Eliminação de conteúdos secundários. 

Avaliativas Seleção de diversos instrumentos para avaliar os alunos de modo que atenda sua 

peculiaridade. 

Nos procedimentos 

didáticos e nas 

atividades de ensino- 

aprendizagem 

Seleção de metodologia acessível. 

Introdução de atividades complementares que requeiram habilidades diferentes 

ou a fixação e consolidação de conhecimentos já ministrados. 

Introdução de atividades alternativas além das planejadas para a turma, 

enquanto os demais colegas realizam outras atividades indicada nas atividades 

mais complexas que exigem uma sequenciação de tarefas. 
Conteúdos muito abstratos, oferecer recursos de apoio. 

Alteração do nível de complexidade das atividades por meio de recursos do tipo: 

eliminar partes de seus componentes. 

Na temporalidade Alteração no tempo para realização da atividade assim como o objetivo previsto. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas orientações do Ministério da Educação (BRASIL, 2003). 

 

 2) Adaptações curriculares significativas (Quadro 3): também denominadas de 

adaptações de grande porte que consistem principalmente na eliminação de conteúdos ou 

objetivos nas diferentes áreas curriculares e consequentemente modificação na avaliação 

(CARVALHO, 2008).  
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Quadro 3 - Adaptações curriculares significativas 

TIPOS DE 

ADEQUAÇÕES 
DESCRIÇÃO 

Relativas aos 

objetivos 
Eliminação de objetivos básicos quando extrapolam as condições do aluno 

para atingi-lo. 

Introdução de objetivos específicos alternativos não previstos para os demais 

alunos. 
Introdução de objetivos específicos complementares não previstos para os 

demais alunos. 

Relativas aos 

conteúdos 
Introdução de novos conteúdos não revistos para os demais alunos. 

Eliminação de conteúdos que embora essenciais no currículo, sejam inviáveis 

de aquisição por parte do aluno. 

Relativas à 

metodologia 
Introdução de métodos muito específico para atender às necessidades 

particulares do aluno. De um modo geral, são orientados por professor 

especializado. 
Alterações nos procedimentos didáticos. 

Organização significativamente diferenciada da sala de aula para atender às 

necessidades específicas do aluno. 

Significativas na 

avaliação 
As alterações nos objetivos e conteúdos influenciam a cobrança de 

conteúdos que podem estar além das suas possibilidades de aprendizagem. 

Significativas na 
temporalidade 

Prolongamento de um ano ou mais de permanência do aluno na mesma série 

ou no ciclo (retenção). 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas orientações do Ministério da Educação (BRASIL, 2003). 

 

 As adaptações curriculares são uma das vertentes, dentro do tema inclusão escolar, 

que o professor deve ter consciência para executá-la, de modo que o aluno possa usufruir do 

direito a educação, do direito a aprendizagem, propiciando, assim, o desenvolvimento 

acadêmico deste educando. O professor consciente desta adaptação, torna o processo de 

inclusão propício para o favorecimento da aprendizagem e não somente como garantia de 

estar presente em uma sala de aula regular. É por meio da adaptação curricular que muitas das 

vezes meu aluno com TEA será incluído em uma sala de aula regular, podendo assim usufruir 

não somente deste espaço de convivência, mas também se apropriar de conhecimentos 

acadêmicos. Para que o professor execute estas adaptações curriculares com êxito, o docente 

deve conhecer algumas características clínicas e educacionais deste sujeito a fim de 

corroborar para que a adaptação curricular dialogue com as peculiaridades cognitivas do 

aluno com TEA. O próximo capítulo nos traz algumas destas informações, de maneira a 

colaborar para inclusão deste aprendente no ensino regular. 
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3 TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

 
Se uma criança que achavam que nunca ia falar nem poder chegar a esses picos tão 

improváveis, imagine o que as crianças sem limitações podem obter e como podem 

voar alto se forem encorajadas a desdobrar suas asas - além do horizonte, além das 

nossas maiores expectativas. (BARNETT, 2013, p. 166). 

 

3.1 Histórico do Transtorno do Espectro Autista 

 

O termo “autismo” foi cunhado pela primeira vez em 1911 pelo psiquiatra Eugen 

Bleuler. Esse termo está associado, originalmente, ao transtorno da esquizofrenia, que 

configurava como uma vivência em um mundo próprio caracterizado como isolamento do 

contexto social (SIQUEIRA et al., 2016). Kanner (1943), médico austríaco da Universidade 

Jonhs Hopkins pioneiro da psiquiatria infantil, publicou o artigo intitulado “Os distúrbios 

autísticos do contato afetivo”, na revista Nervous Child, introduzindo uma nova entidade 

nosográfica na psiquiatria. O médico descreveu 11 crianças que apresentavam “a incapacidade 

de se relacionar de maneira normal com pessoas e situações, desde o princípio de suas vidas”, 

assim como um “desejo obsessivo e ansioso pela manutenção da uniformidade” (KANNER, 

1943, p. 242). Entretanto, a aquisição da fala era relatada como um dos primeiros sinais, como 

inversão dos pronomes e a tendência à repetição de palavras ou frases na linguagem chamada 

de ecolalia (KLIN, 2006). 

Em 1944, Hans Asperger, relatou em suas pesquisas sintomas parecidos aos descritos 

por Kanner, apesar de não conhecer os estudos feitos por Kanner. Asperger relatou um 

trabalho com quatro crianças que apresentavam prejuízo na interação social, dificuldade em 

demonstrar sentimentos, fala formal, mas desenvolvida em comparação com crianças da 

mesma idade, interesses restritos e fixados. Aspeger denominou a condição de “Psicopatia 

Autista” (KLIN, 2006). As pesquisas de Asperger não ganharam notoriedade, ao contrário dos 

estudos de Kanner. Somente na década de 1980, quando a psiquiatra Lorna Wing citou 

Aspeger em seus trabalhos que suas pesquisas ganharam visibilidade (RAPOSO; FREIRE; 

LACERDA, 2015). 

Em 1978, houve um avanço na classificação do transtorno, Michael Rutter apresentou 

o autismo por meio de quatro características: 

 
1) atraso e desvio sociais, não só como função de retardo mental;  

2) problemas de comunicação, novamente, não só em função de retardo mental 

associado;  

3) comportamentos incomuns, tais como movimentos estereotipados e maneirismos; 

4) início antes dos trinta meses de idade. (KLIN, 2006, p. 2). 
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Desde a descrição de Kanner até a atualidade, a caracterização do autismo sofreu 

mudanças. Em 1994, o Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais (DSM-IV) e o Código 

Internacional de Doenças (CID-10), propuseram que o autismo fosse descrito como 

Transtornos Invasivos do Desenvolvimento, subdivididos em: Transtorno de Rett, Transtorno 

Desintegrativo da Infância, Transtorno de Asperger, Transtorno Invasivo sem outra 

especificação, além, do Transtorno Autista. Porém, essa organização parece ter propiciado 

confusão no diagnóstico, então o DSM-V (APA, 2014) tem como objetivo minimizar essas 

dificuldades (BANDIN, 2011; APA, 1994). Wing (1979) contribuiu para o desfecho do 

diagnóstico do autismo, pautados no DSM-IV e CID-10. Essa autora caracteriza os sinais e 

sintomas desse transtorno como variáveis em graus de comprometimento caracterizando-se 

como um “continuum autístico” (WING, 1979). Dessa concepção, surge o termo Transtorno 

do Espectro Autista (TEA) que sustenta a classificação atual do DSM-V (POLANCZYK et 

al., 2012). 

 

3.2 Etiologia do Transtorno do Espectro Autista 

 

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) relatou que o autismo atinge 

uma em cada 68 crianças nos Estados Unidos, na proporção de 4,5 meninos para uma menina 

(Centers For Disease Control And Prevention, 2014). Os dados de 2012, indicavam um em 

cada 88 crianças. A justificativa para tal crescimento do número de indivíduos com autismo 

seria a mudança no critério de diagnóstico, assim como maior conscientização sobre o 

transtorno em todas as áreas da saúde e da sociedade. A inexistência de dados estatísticos 

oficiais no Brasil gera uma estimativa de dois milhões de pessoas que podem ser incluídas no 

diagnóstico de autismo, considerando a população aproximada de 200 milhões (IBGE, 2016) 

em consequência da prevalência de 1% da população, conforme indicação da Associação 

Americana de Psiquiatria (APA, 2014). 

Várias têm sido as explicações para a etiologia do autismo, não havendo consenso nem 

certezas. Assim, sugerem-se quatro paradigmas que circunscrevem a etiologia do autismo. 

São eles: 1) o Paradigma Biológico-Genético; 2) o Paradigma Relacional; 3) o Paradigma 

Ambiental; e 4) o Paradigma da Neurodiversidade (FADDA; CURY, 2016). Como esta 

pesquisa é de cunho neuroeducacional os paradigmas biológico-genético, ambiental e da 

neurodiversidade serão detalhados. 
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3.2.1 O paradigma biológico-genético da etiologia do Transtorno do Espectro Autista 

 

Os genes desempenham papel relevante na fisiopatologia do Transtorno do Espectro 

Autista e de suas condições relacionadas (GUPTA; STATE, 2006). Freitas e colaboradores 

(2014), relatam em suas pesquisas a identificação dos possíveis genes hereditários do autismo 

que apresentam resultados divergentes. Os dados de sua pesquisa indicam mutações diferentes 

nos genes dos indivíduos pesquisados. Esses genes esporádicos foram atribuídos a mutações 

espontâneas, mas essa variação de DNA não foi encontrada nos pais. Ou seja, o fator genético 

para o desenvolvimento do transtorno poderia ocorrer por herança genética ou por mutação 

espontânea ou aleatória dos genes. 

Fator genético, por si só é responsável por 50% dos casos do autismo, conforme 

pesquisa realizada na Suécia em 2014, incluindo gêmeos idênticos, fraternos, irmãos, meios-

irmãos paternos, meios-irmãos maternos e primos. A pesquisa ocorreu no período de 1986 a 

2006 com mais de dois milhões de famílias. Os 50% restante seriam decorrentes de fatores 

ambientais não descritos nesta pesquisa (SANDIN et al., 2014). 

As bases genéticas envolvendo alguns genes e interação gene-ambiente refletem na 

heterogeneidade clínica desse transtorno. Há necessidade de novas pesquisas com grupos 

maiores bem caracterizados, assim como, casos isolados se faz necessário para a compreensão 

dos fatores genéticos associados ao Transtorno do Espectro Autista (MARTNS, 2012). 

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; CURY, 2016). As Neurociências têm contribuído para desvendar a neurobiologia 

do TEA. Dentre as várias causas para o TEA, a área neurológica desperta grande interesse nos 

dias atuais, no qual os sintomas e mutações genéticas são resultado de alguma falha de 

comunicação entre regiões do cérebro. Consequentemente, novas conexões neurais, 

estimuladas por terapia, poderiam ser formadas a fim de compensar a falha (CAVADA, 

2004). 

 
Mesmo quando os pesquisadores possam ter encontrado uma correspondência entre 
o comportamento de um autista e uma anomalia cerebral, eles não podem ter certeza 

de que outras pessoas com mesmo comportamento apresentem a mesma anomalia. 

(GRANDIN, 2016, p. 53). 

 

A grande questão desse paradigma não seria identificar se este ou aquele cérebro é 

pertencente a alguém com autismo ou a uma pessoa neurotípica. É identificar áreas que 
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possam ser biomarcadoras (GRANDIN, 2016). Com os avanços das técnicas de 

neuroimagem, principalmente após a ressonância magnética, iniciam-se estudos sobre as 

alterações anatômicas envolvidas na etiologia do TEA. Essas investigações nas áreas da 

neurobiologia são descritas como alterações encefálicas, indicando que indivíduos com TEA 

possuem alterações nas áreas descritas no Quadro 4, com base nos trabalhos de Lampreia 

(2013), citado por Da Cruz (2015), Siqueira et al. (2016) e Moraes (2014): 

 

Quadro 4 - Comparativo – Alterações encefálicas de indivíduos com Transtorno do 

Espectro Autista 

(continua) 

ESTRUTURA 

CEREBRAL 
FUNÇÃO ALTERAÇÃO EM SUJEITOS COM TEA 

Cerebelo Coordenar as ações de equilíbrio e 

coordenação motora. 
Ocasionaria problemas relacionados à 

atenção e aos aspectos sensoriais presentes 

em alguns. 

Corpo caloso Facilitar a comunicação entre os 

hemisférios cerebrais. 
Corpo caloso reduzido. 

Sistema 

límbico 
Área responsável pela expressão das 

emoções, afeto, do comportamento 

social e da ansiedade. 

Associação com movimentos estereotipados. 

Crescimento 
cerebral 

De maneira regular favorece a 
formação de conexões neurais 

adequadas. 

Crescimento rápido e excessivo do 
tamanho da cabeça e esse processo 

desordenado não favoreceria a formação de 

conexões adequadas, ou seja, não haveria a 

“poda” necessária de neurônios e a sua 

renovação, comprometendo assim a 

qualidade nas conexões entre eles. 

Neurônios- 

espelho 
Permitem visualizar uma ação, 

observá-la, permitindo-nos imitá-la e 

compreendê-la. 

Acarreta dificuldade em comportar de 

forma empática, de imitar de se colocar no 

lugar do outro, de compreender seus 

próprios estados mentais, causando um 

comportamento isolado, o que prejudica os 

processos de aprendizagem tão importantes 

na vida de um sujeito social. 

Hipocampo Área de armazenamento e formação 

de memória de longo prazo 

(STEPHAN, 1983). 

Crianças com autismo, com ou sem 

retardo mental, apresentam um maior 

volume do hipocampo direito do que nos 

não autistas (NACEWICZ et al., 2006). 

Corpo 

mamilar 
Está relacionado ao hipotálamo. Lesões 

nessa região têm sido correlacionadas 

com a perda de capacidade de 

navegação espacial em várias espécies 
(KUMAR et al., 2009). 

Sugere-se que em autistas a hipoativação 

dessa região seja relacionada ao prejuízo da 

capacidade de aprendizagem espacial 

(KUMAR et al., 2009). 
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(continuação) 

ESTRUTURA 

CEREBRAL 
FUNÇÃO ALTERAÇÃO EM SUJEITOS COM TEA 

Córtex 

entorrinal 
Relacionado ao processamento da 

informação advinda dos aspectos 

sensoriais e motores. Esta área está 

associada também a memória de 90 a 

180 minutos que sucedem cada 

experiência (HAFTING et al., 2005). 

Alterações no volume e 

desenvolvimento dessa região têm sido 

associadas ao autismo, e também na 

incidência de patologias de Alzheimer 

e Parkinson (GOLDMAN et al., 2012). 

Amígdala Envolvida no processamento de 

emoções e do medo (MAREN, 

1996). 

A amígdala em crianças com TEA é 

inicialmente maior, entretanto, não continua 

a crescer com o desenvolvimento da idade, 

como é com os não pertencentes ao 

espectro. Foi encontrado também correlação 

entre o volume da amígdala e a gravidade 

do quadro clínico (NACEWICZ et al., 
2006; POLŠEK et al., 2011). 

Subículo Esta região está associada com a 

epilepsia e também memória de 

trabalho e dependência química 

(WITTER; GROENEWEGEN, 
1990). 

Como esta região atua na regulação do 

sistema de dopamina, anomalias na sua 

formação têm sido associadas ao autismo e 

a outras condições como esquizofrenia, 
psicose, stress, propensão a vícios em 

substâncias psicoativas (GRACE, 2010; 

TEICHER et al., 2012). 

Giro do 

cíngulo 
Esta área está ligada ao 

ativamento de memórias e a 

aprendizagem (ZHANG et al., 

2007). 

A hipoativação desta região foi encontrada 

em estudos com sujeitos com TEA no qual 

os mesmos eram submetidos à necessidade 

de realizar julgamento social sobre outros 

(POLŠEK et al., 2011). 

Células de 

Purkinje 
Desempenham funções ligadas à 

estabilização dos reflexos e dos 

movimentos (ALVAREZ et al., 

2003). 

Uma ampla variedade de métodos 

quantitativos e qualitativos aponta uma 

menor concentração de células de Purkinje 

em sujeitos com TEA (FATEMI et al., 

2002). 

Córtex pré-

frontal 
É uma parte crítica do sistema 

executivo que se refere à capacidade 

de planejar, raciocinar e julgar. Está 

envolvido também no 

desenvolvimento da personalidade, 

nas emoções e na capacidade de 

exercer avaliação e controle adequado 
dos comportamentos sociais 

(FUSTER, 2008). 

Os padrões de maturação do córtex pré-

frontal em crianças com TEA é mais lento, o 

que é consistente com o desempenho 

cognitivo dos mesmos (ZILBOVICIUS et al., 

1995). 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos estudos de Lampreia (2013) citado por Da Cruz (2015), Siqueira 

et al. (2016) e Moraes (2014). 

 

O desenvolvimento anormal do cérebro pode ocasionar os principais sintomas do 

Transtorno do Espectro Autista. Esse crescimento desordenado e precoce é a alteração mais 

importante no cérebro do sujeito com TEA. Ao nascer, o perímetro cefálico da criança com 

TEA é normal ou um pouco menor que a média, posteriormente, a circunferência da cabeça 
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cresce rapidamente com aumento de dois desvios padrões em mais ou menos 59% dos 

autistas, em contraste de 6% dos não autistas. Entretanto, na fase adulta, esse cérebro está 

dentro dos padrões da normalidade, pois após o início de aumento de volume do cérebro, este 

processo parece diminuir ou cessar completamente (MORAES, 2014). 

Estudos de Rizzolatti se basearam no registro da atividade elétrica de um tipo de 

neurônio localizado na região pré-motora, de macacos, que disparavam potenciais de ação 

antes e durante um movimento direcionado a um objetivo, por exemplo: agarrar uma banana. 

Entretanto, para além desse registro, foi percebido, curiosamente, que esses neurônios 

também disparavam potenciais de ação quando, apenas, havia a observação de uma ação 

realizada por outro macaco, dando a impressão de que esses neurônios estariam mais 

relacionados com os objetivos dos movimentos do que com os movimentos em si (LENT, 

2010). Esse comprometimento dos neurônios-espelho em sujeitos com TEA acarreta 

dificuldade em comportar de forma empática, de imitar, de se colocar no lugar do outro, de 

compreender seus próprios estados mentais, causando um comportamento isolado, o que 

prejudica os processos de aprendizagem tão importantes na vida de um sujeito social (APA, 

2014; RAMACHANDRAM, 2014). 

A hipótese da disfunção executiva relacionada ao desenvolvimento do córtex pré-

frontal causaria comprometimentos cognitivos e comportamentais observados em indivíduos 

com TEA. Assim como maiores dificuldades envolvendo inibição de respostas, planejamento, 

atenção e flexibilidade cognitiva (BOSA, 2001). O que explica, em parte, as dificuldades na 

interação social, na comunicação e o comportamento repetitivo e estereotipado característicos 

do TEA (CZERMAINSKI, 2012). 

Ademais as Neurociências contribuem para o entendimento neurobiológico de sujeitos 

com TEA por meio da Teoria da Mente. Esta teoria tem sido definida como a capacidade para 

atribuir estados mentais (crenças, desejos, conhecimento e pensamentos) a outras pessoas e 

predizer o comportamento das mesmas em função destas atribuições (BARON-COHEN; 

LESLIE; FRITH, 1985). Esses autores criaram o teste da Sally-Ann, para entender como as 

crianças com TEA usam o contexto social para compreender outras pessoas. O teste conta a 

história da boneca Sally que brinca na sala com seu brinquedo, Sally guarda o brinquedo na 

caixa e sai da sala. Enquanto isso outra boneca Ann tira o brinquedo de Sally da caixa e 

guarda em outra caixa. Pergunta-se então a criança: em que caixa Sally vai procurar o 

brinquedo quando retornar à sala? As crianças com TEA diferente das crianças típicas e com 

deficiência intelectual mostram dificuldades em perceber que Sally não tem informação a 

respeito da mudança de caixa e tendem a responder que Sally procurará o brinquedo na caixa 
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que Ann o havia colocado. As crianças demonstram dificuldade em aferir e compreender o 

comportamento da boneca Sally. Concluindo que crianças com TEA apresentam um atraso ou 

desvio no desenvolvimento da capacidade de desenvolver uma teoria da mente. Esta teoria 

justificaria em indivíduos com TEA os deficit no comportamento social como um todo e na 

linguagem. Os deficit de linguagem seriam uma consequência da incapacidade destas crianças 

para se comunicarem com outras pessoas a respeito de estados mentais, os distúrbios no 

comportamento social refletiriam a dificuldade em dar um sentido ao que as pessoas pensam e 

ao modo como se comportam (BOSA, 2001). 

As bases genéticas e neurobiológicas, descritas neste capítulo, informa aos docentes 

que as principais alterações genéticas e encefálicas que ocorrem em sujeitos com TEA pode 

parecer de fato um tema complicado. Para que eu professor preciso saber de fato sobre estas 

informações? Entretanto, quero ressaltar a importância de saber o que esperar de 

comportamentos, coordenação motora, cognição destes sujeitos, para que nós professores 

possamos pensar em metodologias que possam de fato ser efetivas e executáveis pelo nosso 

aluno. O propósito do Quadro 4 e todas as informações descritas neste capítulo, é informar 

que cada comportamento, característica clínica ou educacional tem uma relação próxima com 

a Neurociência, e como esta pesquisa dialoga com a Educação e a Neurociências cognitiva, 

achamos pertinente esta abordagem subsidiando o Transtorno do Espectro Autista.  O capítulo 

faz essa relação entre Neurociências e comportamento de sujeitos com TEA para que o 

professor possa compreender que a cada atitude do meu aluno tem um viés neurocientífico 

por detrás. Mas que esta informação não seja uma “desculpa” para que nós professores 

justifiquem o não aprendizado do meu aluno, mas que essas informações sirva de suporte para 

que de fato passamos desenvolver metodologias que favoreçam o desenvolvimento de áreas 

cerebrais que possam estar desfavoráveis para o processo de ensinar e aprender, baseados no 

conceito de que todos possuem um cérebro propício a neuroplasticidade, capaz de aprender e 

formar novas conexões, conceito que será amplamente discutido no capítulo quatro desta 

dissertação. 

 

3.2.2 O paradigma ambiental 

 

Esse paradigma provavelmente teve início em 1998, ano que o médico britânico 

Andrew Wakefield e sua equipe publicaram no periódico The Lancelet o artigo “MMR 

vaccination and autismo”. O artigo faz relação entre a vacina tríplice MMR (sarampo, 

caxumba e rubéola) ao desenvolvimento do TEA, sendo amplamente divulgado pela mídia. 
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Entretanto, foi identificado fraude nos dados de pesquisa, resultando em 2010 na perda da 

licença médica por conduta antiética do médico Wakefield (HAERTLEIN, 2012; POLAND, 

2011). 

Becker e Riesgo (2016, p. 435) afirmam que os fatores de risco ambientais 

funcionariam como um “gatilho” para as vias patofisiológicas que “poderiam desencadear o 

TEA”. Os riscos ambientais, conforme Fadda e Cury (2016), podem ser agrupados em três 

grupos de acordo com agente causador: 

 

• Grupo 1: agente infeccioso que procede de uma doença: ocorrendo associação do 

autismo com rubéola congênita, citomegalovírus. Uma das hipóteses levantadas foi 

que a resposta imunológica a certas infecções congênitas estaria relacionada à 

etiologia do transtorno em bebês já vulneráveis geneticamente (CHESS, 1971; 

SWEETEN; POSEY; MCDOUGLE, 2004). 

• Grupo 2: Agente químico que procede do contato com substâncias químicas: o 

trabalho de Schlickmann e Fortunato (2013), sugere que a ingestão materna de ácido 

valpróico durante a gravidez pode estar relacionado com as características autísticas 

comportamentais, assim como Raz e colaboradores (2014), relatam a exposição 

materna a poluição ambiental no terceiro trimestre de gravidez. 

• Grupo 3: agentes associativos: Kong e colaboradores (2012) relatam que a idade 

paterna avançada aumenta a possibilidade de mutações genéticas espontânea. A 

pesquisa de Walker e colaboradores (2015) indicou que uma gestação associada à 

hipertensão aumenta em duas vezes a probabilidade do autismo ou outros problemas 

de desenvolvimento no bebê. Xu e colaboradores (2014) associaram o diabetes 

materno ao maior risco de autismo nos filhos. 

 

3.2.3 O paradigma da neurodiversidade 

 

O termo neurodiversidade foi usado pela primeira vez em 1999 pela socióloga Judy 

Singer, diagnosticada com Síndrome de Asperger. Atualmente essa síndrome encontra-se 

classificada como pertencente ao amplo leque do Transtorno do Espectro Autista (ORTEGA, 

2009). A neurodiversidade chega como conceito novo no caminhar da educação especial e 

consequentemente, no campo da inclusão. O termo vem sendo utilizado na perspectiva 

positiva, similar à de biodiversidade e diversidade cultural, representando alternativas às 

ideias de deficiência comuns no meio educacional. “A neurodiversidade valoriza a 
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diversidade de desenvolvimento neurobiológico da mesma maneira que se valoriza as 

diferenças de gênero, raça, etnia religião ou orientação sexual.” (FRANCO; GUERRA, 2015). 

Freitas (2017, p. 94), argumenta o reconhecimento da neurodiversidade relatando que: 

 
Os argumentos em prol do reconhecimento da neurodiversidade, ainda que passíveis 
de críticas, fomentam uma reflexão acerca do que se defende e implanta/implementa 

como educação especial na perspectiva da educação inclusiva, desde a formação do 

professor. O funcionamento neuronal de um organismo afetado por algo que impacta 

o funcionamento biológico natural em algum âmbito (motor, sensorial, cognitivo) se 

processa de forma diferenciada, até como forma de compensação para que ocorra 

vida e desenvolvimento. Assim, em sentido lato, o público das necessidades 

educativas especiais seria o da neurodiversidade. 

 

Armstrong (2012) propõe que seja dada mais atenção à aceitação de suas diferenças, 

tendo como foco principal aquilo que as crianças conseguem desenvolver e não focando no 

que elas não conseguiriam. Apoiando essa perspectiva, os professores devem elucidar as 

necessidades singulares dos estudantes com a implementação de estratégias diferenciadas. 

Uma vez que a aprendizagem depende das características cerebrais do estudante, assim como 

as características da mediação (FRANCO; GUERRA, 2015). 

 

3.3 Classificação atual do Transtorno do Espectro Autista 

 

Atualmente, as particularidades inerentes ao quadro e as possibilidades de atendimento 

se configuram como objeto de estudo de pesquisadores e especialistas dos campos da 

Educação, Psicologia, Fonoaudiologia, Neurologia e Psiquiatria. O Transtorno Autista é uma 

condição classificada no DSM-5 como pertencente à categoria denominada Transtornos de 

Neurodesenvolvimento, recebendo o nome de Transtornos do Espectro Autista (TEA), que 

atinge cerca de 1% da população dos Estados Unidos e outros países, sendo quatro vezes mais 

frequente no sexo masculino do que no feminino. Assim, o TEA é definido como um 

distúrbio do desenvolvimento neurológico, que deve estar presente desde a infância, 

apresentando deficit nas dimensões sócios comunicativos e comportamentais. O referido 

manual congrega na categoria Transtorno do Espectro Autista (Figura 1), transtornos que 

antes eram conhecidos como: Autismo Infantil Precoce, Autismo Infantil, Autismo de 

Kanner, Autismo de Alto Funcionamento, Autismo Atípico, Transtorno Global do 

Desenvolvimento sem outra especificação, Transtorno Desintegrativo da Infância e 

Transtorno de Asperger (APA, 2014). 
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Figura 1 - Representação do Transtorno do Espectro Autista 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Atualmente o DSM-5 utiliza dois critérios principais de diagnóstico: deficit 

persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, assim como 

o critério padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Nesse 

contexto, aduz o DSM-5 que o Espectro Autista é divido em três níveis de gravidade, sendo 

assim delimitados: 

 
Nível 1: exigindo apoio pouco substancial 

Quanto à comunicação social: 

Deficit 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: 

Deficit 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 
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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, deficit 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. Dificuldade em trocar de atividade, 

problemas de organização e planejamento. (APA, 2014, p. 52). 

 

As definições sobre o transtorno mais comumente utilizadas partem do entendimento 

que se trata de uma síndrome orgânica. E para que o diagnóstico seja realizado, utiliza-se 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, p. 24). 

Entretanto, como o objetivo desta pesquisa é a formação de professores para atuarem 

com esses alunos nos anos finais do Ensino Fundamental, discutir diagnóstico, classificações 

e diferentes definições para o Transtorno não se configura como um elemento importante. 

Dentro desse contexto, o conceito que consideramos mais profícuo para a área educacional é 

definido por SERRA (2008, p. 19), como sendo: 

 
Uma síndrome, ou seja, um conjunto de sintomas de causas desconhecidas, por 

alterações presentes desde idades muito precoces, tipicamente antes dos três anos de 

idade e que se caracteriza sempre por desvios qualitativos na comunicação, na 

interação social e no uso da imaginação. Trata-se de um continuum que vai do leve 

ao severo. 

 

Existe uma variação de sintomas no espectro, justificando as manifestações 

comportamentais descritas acima, entretanto sempre apresentando prejuízos nas áreas de 

interação social, comportamento e comunicação (KLIN, 2006). Estudos epidemiológicos 

realizados por Lorna Wing, em 1979, comprovam esses prejuízos. A esses três sintomas deu-

se o nome de “Tríade de Lorna Wing” (GIKOVATE; MOUSINHO, 2009, p. 133). A Figura 2 

ilustra a tríade dos sintomas autísticos (a qual denominam tripé). 
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Figura 2 - Tríade dos sintomas autísticos 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Como relatado por Jordan (2000), essa tríade compartilha as dificuldades em três áreas 

de desenvolvimento, entretanto nenhuma dessas áreas por si só é a causa declarada do 

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

padrão anômalo de desenvolvimento. Esses prejuízos encontram-se detalhados abaixo para 

melhor compreensão do Transtorno Espectro Autista. 

 

3.3.1 Interação social 

 

No desenvolvimento típico de uma criança, desde o nascer, a interação com pessoas e 

ambiente se faz presente, por meio da atenção seletiva de rostos sorridentes, vozes grossas 

entre outros estímulos. Entretanto, bebês com autismo não demonstram muito interesse na 

face humana e pela interação, preferem ficar sozinhos e não solicitam a atenção de um adulto, 

não antecipam a postura ao ser pegos, rigidez ou flacidez ao ser colocados ao colo, resistência 

à aproximação e ao contato ocular, preferem brincar sozinhos, não imitam, “dar tchau”, usam 

as pessoas como objeto, como pegar na mão do adulto para pegar o que deseja, afeto 

excessivo ou inapropriado, sorrir ou chorar sem motivos aparente, demonstrando respostas 

emocionais inadequadas e medos irracionais (LAMPREIA, 2013; KLIN, 2006). 

Outra característica que influencia na interação social é o repertório pobre de 

expressões faciais e a falta de compreensão das expressões faciais de outras pessoas. 

(BRUNONI; MERCADANTE; SCHWARTZMAN, 2014). Por esse motivo, a convivência de 

crianças com TEA com outras crianças da mesma idade, pode ajudar a promover a 
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compreensão de um modelo social, podendo ajudar a evitar o isolamento tão frequentes em 

sujeitos com TEA (CAMARGO; BOSA, 2009). 

 

3.3.2 Comunicação 

 

A comunicação é caracterizada como complexa, se fazendo sempre presente, variando 

em graus. Na maioria dos casos, além das complexidades do conteúdo verbal, como 

expressão, volume e velocidade do discurso, compreende também o contato visual, da 

expressão facial e da linguagem corporal (FERNANDES, 2010). O comprometimento da 

comunicação é observado desde sujeitos que nada falam, podendo ocorrer em 20 a 30% dos 

sujeitos com TEA, até outros em que ocorre o desenvolvimento da fala, entretanto com 

comprometimento na prosódia, caracterizando assim uma diversidade de comprometimentos. 

(MACEDO; ORSATI, 2011; KLIN 2006). 

Observa-se, nos casos de desenvolvimento da fala, características atípicas, como 

repetição, chamada de ecolalia, sendo classificada em ecolalia imediata, quando ocorre 

repetição imediata do que é falado, e ecolalia tardia como repetir contextos de filmes ou 

desenhos animados momentos depois. Durante o desenvolvimento essas ecolalias podem 

passar a ser ecolalia mitigada, sendo contextualizadas e com intenção de comunicação. 

Muitos indivíduos com TEA apresentam dificuldades na compreensão do humor, sarcasmo, 

ambiguidades, como: “vou morrer de fome”, ocorrendo interpretação literal. Essa dificuldade 

de interpretação junto com a linguagem oral dificulta o entendimento do que está sendo 

falado, podendo ser melhorada com intervenção especializada (BRUNONI; MERCADANTE; 

SCHWARTZMAN, 2014; FERNANDES, 2010). 

 

3.3.3 Comportamento 

 

Os indivíduos com TEA geralmente possuem comportamento restrito e repetitivo, 

interesses restritos a atividades, com tendências a rotina com estilo de vida restrito. São 

resistentes às mudanças de rotinas, levando ao sofrimento e desorganização podendo 

desencadear crises agressivas em razão da falta de compreensão ou da incapacidade de 

comunicar-se, levando a explosões de agressividade (BRUNONI; MERCADANTE; 

SCHWARTZMAN, 2014; KLIN, 2006). 

Outra característica importante seria o interesse restrito por partes de um objeto, como 

a roda de um carrinho, em prol do brinquedo como um todo. A funcionalidade desse 
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comportamento seria para estimularem a si próprio ou diminuir a ansiedade, assim como os 

movimentos estereotipados como: girar objetos, pular, bater as mãos, ficar os dedos 

entrelaçados na altura dos olhos e andar nas pontas dos pés (BRUNONI; MERCADANTE; 

SCHWARTZMAN, 2014; KLIN, 2006). 

A capacidade imaginativa também se encontra comprometida limitando a 

compreensão das consequências negativas e positivas, não focando a atenção a explicações 

detalhadas (HEWITT, 2006). Entretanto muitos indivíduos com TEA possuem uma facilidade 

em habilidade de memória, aprendizado mecânico, com tarefas organizadas passo a passo, 

sem que tenham que entender todo o contexto (KLIN, 2006). Consequentemente, são 

equivocadamente considerados superdotados, pois muitas vezes os sujeitos com TEA se 

dedicam a estudar e colecionar incansavelmente assuntos restritos associados a uma ótima 

memória visual (BRUNONI; MERCADANTE; SCHWARTZMAN, 2014). 

Outra característica relevante seria hiper ou hipossensibilidade aos estímulos 

sensoriais, podendo ser muito sensíveis a sons (hiperacusia), extrema sensibilidade ao toque 

(defensividade tátil) e insensíveis à dor, podendo não reagir a um ferimento grave. Outra 

disfunção seria os distúrbios de sono, acordando várias vezes durante esse período, podendo 

permanecer acordado por horas, assim como distúrbios alimentares, com restrição alimentar 

podendo tornar o cotidiano familiar muito estressante (KLIN, 2006). 

É importante ressaltar que nenhuma das características que compõem a tríade proposta 

por Lorna Wing ocorre de forma isolada. Ou seja, se uma criança tem dificuldade de 

comunicação consequentemente ela terá dificuldade na interação em sociedade refletindo no 

seu comportamento. Entretanto quando o indivíduo amplia seu vocabulário aprimora não 

somente a área da comunicação, mas consequentemente, as demais áreas serão aprimoradas. 

Vale lembrar que o Transtorno do Espectro Autista hoje é considerado como uma desordem 

do desenvolvimento e não mais uma psicose ou doença mental, justificando assim uma ação 

educativa independente do grau de severidade que o indivíduo for afetado (GIKOVATE; 

MOUSINHO, 2004). 

A utilização do termo doença mental implica que a primeira forma de tratamento é 

psiquiátrica e a educação teria nesse caso, um papel secundário. Quando denominamos o 

autismo como uma desordem aguda do desenvolvimento, a educação é a primeira prioridade 

para o tratamento, somente em circunstâncias excepcionais, o tratamento psiquiátrico é 

necessário (PETEERS, 1998). 

Consequentemente, Serra e Vilhena (2009), reforçam a importância de um diagnóstico 

rápido e preciso para o início da vida escolar. Conforme relatado pelas autoras, o tempo 
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médio entre o diagnóstico e a suspeita dos pais e a aquisição de uma vaga na rede de ensino 

levam em média oito anos. Justifica assim um aprofundamento parcial das características, 

uma vez que o conhecimento sobre o TEA poderá minimizar a segregação desse indivíduo no 

sistema regular de ensino. Mediante o exposto, trataremos a seguir sobre a proposta de 

educação para esse aluno, com foco voltado para a educação inclusiva. 

 

3.4 A inclusão de discentes com Transtorno do Espectro Autista no ensino regular 

 

Para que a inclusão de alunos com TEA torne realidade, é fundamental a elaboração de 

diretrizes e práticas pedagógicas singulares que atendam às necessidades peculiares desses 

indivíduos. No contexto de desenvolvimento que marcam a vida do sujeito com TEA a escola 

é um espaço que se destaca, tanto para eles como para seus familiares (MINATEL; 

MATSUKURA, 2015). Em consonância com Mantoan (2013), com intuito de garantir uma 

vivência escolar significativa para crianças com TEA, defrontamos com a necessidade de uma 

escola diferente. Essa necessidade de mudança e de dilacerar com mecanismos educacionais 

excludentes é inerente à educação atual. Entretanto, a maneira singular da visão de mundo das 

crianças com TEA torna a repetição de antigas práticas pedagógicas ainda mais ineficientes. 

Como suporte e incentivo à inclusão na rede regular, recentemente os alunos com 

Transtorno do Espectro Autista foram contemplados pela Lei nº 12.764/2012, que institui a 

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

(BRASIL, 2012); em seu art. 3º, dentre outras determinações, prevê o acesso à educação e ao 

ensino profissionalizante e, ainda ressalva, em parágrafo único, o direito do aluno com 

Espectro Autista, incluído na rede regular de ensino, em ter um acompanhante especializado, 

desde que comprovada sua necessidade. E a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), determina que os alunos com TEA, 

devem estar incluídos na rede regular de ensino, recebendo Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) no contra turno. 

A garantia de acesso à escola regular amparada por lei, reforça a responsabilidade da 

escola em planejar esse acesso para que ele ocorra de modo inclusivo. Ou seja, é importante a 

escola conhecer a realidade familiar da criança, sua composição, condições econômicas, de 

saúde, se estarão prontos para atender às respostas da nova demanda educacional. A 

participação de um responsável em período de adaptação é um fator importante (MENEZES, 

2012). Mediante esse acesso orientado pela escola, a inclusão não só se faz com promoção de 

uma inclusão por força da lei, ou uma inclusão de estatística (SERRA, 2008). 



43 

 

A maior luta a ser travada hoje é quanto à garantia de uma educação de qualidade com 

propostas pedagógicas que realmente favoreçam a inclusão de todos. É primordial um projeto 

que considere as necessidades de cada sujeito e que ofereça estratégias pedagógicas 

específicas, uma vez que o aluno com TEA necessita de diferentes metodologias para 

assegurar seu êxito na construção do conhecimento (SANCHES et al., 2016). Entendemos, no 

decorrer do desenvolvimento deste referencial, que a utilização de metodologias 

diversificadas não favorece somente a construção do conhecimento de aprendizes com TEA, 

mas irá favorecer a aprendizagem de todos os demais alunos envolvidos no processo de 

escolarização. Mas cabe aqui reiterar que muitas das vezes meu aluno com TEA pode 

necessitar de uma adaptação metodológica mais pontual, mais específica que oportunize a este 

aprendiz seu desenvolvimento acadêmico. No que tange ao processo de ensino-aprendizagem 

Glat (2011), relata que: 

 
Infelizmente, o que temos observado – tanto através de pesquisas cientificamente 

consistentes, como na experiência empírica – é que alunos com deficiências e 

transtornos globais do desenvolvimento estão sendo colocados em turmas comuns e 
encontrando exatamente as mesmas condições que prevaleciam no modelo da 

integração, e as dificuldades apontadas em estudo de campo, são as mesmas que 

encontrávamos na década de 1980, e que justamente levaram à busca por um novo 

paradigma, que seria a Educação Inclusiva! (GLAT, 2011, p. 83). 

 

Ao focar os olhares sobre a inclusão escolar de alunos com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), o desafio revela-se mais intenso. Pesquisas relatam que as ações inclusivas 

ainda estão pautadas na mudança e adaptação dos alunos com TEA e não do ambiente escolar. 

Pouco se modifica as práticas pedagógicas, o espaço escolar, rotinas entre outros que pudesse 

garantir seu desenvolvimento e aprendizagem (MINATEL; MATSUKURA, 2015; NUNES et 

al., 2013; SERRA, 2008). 

A escolarização desses alunos é relatada por Guedes e Tada (2015) visando a interação 

social desses indivíduos em detrimento do saber científico. Saber este defendido por Saviani 

(2011) que deve fazer parte do contexto escolar desses alunos e são suprimidos devido 

essencialmente aos sintomas do transtorno como falha na comunicação e interação social. 

Orrú (2012) relata que as práticas pedagógicas voltadas para discentes com TEA se 

estruturam no estigma que seus sintomas se confiram como uma barreira efetiva para 

construção do conhecimento acadêmico, ou seja, nada ou quase nada é feito por eles. 

A inclusão de fato só será benéfica ao aluno com TEA se a escola compreender que 

ela necessita se adaptar às necessidades individuais do seu educando. Essas adaptações vão 
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muito além de modificações arquitetônicas, entretanto são ações de qualidade como as 

propostas por Cunha (2009): 

 
E como se faz a inclusão? Primeiro, sem rótulos e, depois, com ações de qualidade. 

Nos rótulos, encontram-se as limitações do aprendente, ou melhor, as nossas 

limitações. Devemos olhar para ele e transpormos as impressões externas das 

barreiras do ceticismo. São elas que mais impedem a inclusão do educando em 

nossos esforços e sonhos (CUNHA, 2009, p. 101). 

 

Para propiciar a inclusão destes sujeitos na escola regular faz-se necessário rever as 

práticas pedagógicas atuais com o objetivo de ampliar o desenvolvimento destes alunos. A 

escola deve representar um ambiente de aprendizagem, só assim ela se estabelece como um 

espaço real de inclusão (SERRA, 2010). Existe uma série de fatores que podem dificultar a 

aprendizagem em sujeitos com TEA, já contextualizados anteriormente, como: 

comportamento fixado e restrito, dependência de rotinas, isolamento social dificultando a 

interação entre os pares, dificuldade de abstração, dificuldade de comunicação verbal e não 

verbal, interesse a objetos peculiares, pouco contato visual. 

Todas essas características se fazem presente nos primeiros anos de vida, seu 

diagnóstico precoce pode auxiliar na reabilitação dessas crianças, conforme as Diretrizes de 

Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, documento lançado 

em 2013, pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2013). Nesse sentido, a escola se torna um 

ambiente privilegiado para promover espaços de aprendizagem e convivência para todas as 

crianças (CAMARGO; BOSA, 2009). Argumentos favoráveis à inclusão são destacados por 

pesquisadores das diversas tendências teóricas que sustentam a importância do outro e do 

ambiente escolar para proporcionar possibilidades de participação, comunicação, interação, 

aprendizagem e de constituição da subjetividade (CAMARGO; BOSA, 2009; FUIZIY; 

MARIOTTO, 2010; MATTOS; NUEMBERG, 2011). 

Menezes (2012) relata em sua dissertação diversos fatores vantajosos do processo de 

inclusão para alunos com TEA como: 

• Aprendizagem na área de linguagem/comunicação; 

• Convívio com pares de mesma idade permite fazer parte de um contexto social 

diversificado, podendo evoluir no aspecto interação social, pelo uso do mecanismo 

da imitação. 

• Com uso de estratégias adequadas podendo ocorrer diminuição das características 

relacionadas à tríade autística, consequentemente maior será o espaço para o 

desenvolvimento de habilidades acadêmicas. 
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Essa autora afirma ainda que, para que a inclusão desses sujeitos seja efetivamente 

bem-sucedida ela deverá se basear em três parâmetros: conhecer e estudar as características 

comuns às pessoas com autismo; definir a forma de 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. 

O uso de eficazes estratégias de ensino que possibilitem a aquisição de habilidades 

básicas que suplementem as dificuldades clássicas desse transtorno, faz com que as crianças 

com TEA tornam-se hábeis a aprender comportamentos mais complexos como aqueles 

necessários aos conteúdos acadêmicos. Com o movimento de inclusão, as crianças com TEA 

estão cada vez mais expostas aos conteúdos acadêmicos nas salas de aulas regulares, portanto, 

estratégias de ensino adequadas às suas necessidades são primordiais para seu acesso, 

permanência e progresso na vida escolar (GOMES, 2007; MENDES, 2006). E para que a 

inclusão realmente seja um princípio que norteará o processo educacional “é oportuno 

destacar que fatores como a organização escolar (administrativa e disciplinar), currículo, 

metodologias de ensino e recursos humanos também são determinantes para a inclusão dos 

alunos com deficiências na escola.” (ANTUNES, 2012, p. 36). 

 

3.5 Um estilo cognitivo diferente 

 

Para compreensão mais ampla desse tema, vale ressaltar que as peculiaridades 

cognitivas presentes em sujeitos com TEA são muito heterogêneas, em razão dos fatores 

multiversos de seus quadros clínicos e manifestações dos sintomas. Então, serão relatadas 

características frequentes na maioria desses indivíduos, mas não necessariamente presente em 

todos os sujeitos com TEA. É importante reforçar que as características cognitivas de cada 

sujeito com TEA dependem da faixa etária, grau de acometimento e da presença ou não de 

retardo mental associado (NILSSON, 2003). Como base de informação será utilizada o 

resumo das diferenças cognitivas apresentadas pelo mesmo autor citado anteriormente: 
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Quadro 5 - Resumo das diferenças no estilo cognitivo 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NEUROTÍPICOS 

Pensamento literal concreto Pensamento simbólico 

Estilo de pensamento visual Estilo de pensamento verbal 

Pensamento fragmentado Pensamento holístico 

Um estímulo sensorial por vez Coordenação de todas as modalidades sensoriais 

Fazer as coisas a seu modo Adaptação às outras pessoas 

Previsibilidade Improvisação 

Engana-se com promessas Entende o que pode ser 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado nos estudos de Nilsson, 2003. 

 

No convívio com sujeito com TEA percebemos claramente as manifestações de 

algumas dessas características cognitivas, que iremos detalhar adiante. Indivíduos com TEA 

não compreendem com facilidade a intenção do outro. Tornando difícil a interpretação de 

expressões faciais assim como entender e demonstrar suas próprias emoções. A esta 

habilidade de usar as informações dentro do contexto social para inferir estados mentais do 

outro, Baron-Cohen (1995) denominou de Teoria da Mente, já explicitada anteriormente 

(GIKOVATE, 2004; NILSSON, 2003). Os pesquisadores Mesibov e Shea (2007) compara o 

TEA a uma cultura em razão da forma peculiar de enxergar o mundo. Essa cultura seria 

limitada no que concerne a abstração pois, 

 
cada palavra significa apenas uma coisa; elas não têm conotações adicionais ou 

associações subjacentes. Um exemplo deste fato é um jovem de 15 anos com um QI 

mediano que quando lhe foi perguntado sobre o significado da frase “o pássaro que 

chega mais cedo pega a minhoca”, respondeu que “se o pássaro levanta pela manhã 

bem cedo, ele pode pegar uma minhoca se a ver e se ele a pegar, ele pode comê-la 
logo, e então ele continua e pode procurar outra minhoca”. De forma similar, quando 

foi feita a pergunta sobre o significado da frase “não chore sobre o leite derramado”, 

ele respondeu, “se você derramar o seu leite você não deveria chorar sobre ele, mas 

você deveria pegar um pano, deveria passar sobre o leite e depois limpar o pano e 

depois ir pegar mais leite”. (MESIBOV; SHEA, 2007, p. 48). 

 

Entretanto, Fernandes e colaboradores (2006) relatam que sujeitos com TEA podem 

desenvolver altamente uma memória visual, fotográfica. Podendo ser explicado a partir de um 

desenvolvimento maior de uma determinada área cerebral em detrimento de outras como 

regiões associadas à linguagem e comunicação, que se apresentam comprometidas. Grandin 

(2016) ressalta essa habilidade visual em sujeitos com TEA afirmando que eles são 

verdadeiros pensadores visuais, ou seja, representação por figuras colaboraria para a 
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compreensão do contexto apresentado em detrimento do estímulo auditivo e conceitos 

abstratos. 

Outra característica frequentemente presente nos sujeitos com TEA é a tendência em 

ater a fragmentos de informação ou cenas de percepção do meio se apegando aos detalhes em 

detrimento do todo, não conseguindo assim integrá-lo ao contexto vivenciado. Explicando 

assim a obsessão por rotinas, sistematizações e temas específicos (CAIXETA; CAIXETA, 

2005). Utilizando um exemplo prático, é quando um aluno com TEA inserido em uma sala de 

aula regular ao invés de focar a atenção na professora, pode manter o foco de atenção em um 

cartaz que está na parede da sala. Essa característica foi denominada por Happé (2006) como 

teoria fraca coerência central. O autor afirma que se trata de um estilo cognitivo e não de uma 

impossibilidade de perceber o todo. 

Prosseguindo ao entendimento cognitivo de sujeitos com TEA, as questões sensoriais 

envolvidas apontam que 70% desses sujeitos apresentam distúrbios na modulação sensorial 

(O’NEILL, 1997). Assim, quando expostas a diversos estímulos sensoriais diferentes, elas não 

conseguem responder a todas modalidades sensoriais, se concentrando em uma modalidade de 

cada vez. (LOVAAS et al., 1974). Gikovate (2009) relata que em sua prática clínica é muito 

comum a percepção de determinados estímulos como dolorosos ou aversivos. Se a criança 

exposta a algum estímulo sensorial doloroso ou aversivo, como exemplo, os fogos de artifício, 

elas se tornam especialmente irritadas e agitadas. Fato este denominada hipersensibilidade 

sensorial. 

A rotina estruturada e previsível teria a função de conforto, sabendo o que iria 

acontecer a cada momento, por causa da dificuldade de compreender as nuances do mundo 

social (WILLIAMS, 2008). De forma semelhante, os interesses repetitivos, por ser uma área 

conhecida, favoreceria esse sentimento de segurança (GIKOVATE, 2004). Atividades 

repetitivas tais como movimentos de mãos, braços ou partes do corpo, rotação de objetos. 

Essa criança é capaz de passar horas em atividades puramente repetitivas como rodar tampas 

de frascos, formar composições de blocos entre outros (PEREIRA, 2005). Peeters (1998) 

ressalta que a imaginação e a brincadeira simbólica são restritas ou mesmo ausentes: 

 
O desenvolvimento da imaginação (adicionando significado na percepção) e do 
comportamento social no autista é completamente diferente. Se convidados a 

brincar, procuram atividades focalizadas na percepção pura como amontoar objetos 

ou colocá-los alinhados em filas. (PEETERS, 1998, p. 16). 

 

Como relatado no Quadro 5, sujeitos com TEA, tendem “a fazer as coisas a seu 

modo”. Esses indivíduos possuem uma disfunção na Teoria do Funcionamento Executivo, já 
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descrita anteriormente. Ou seja, a falta de flexibilidade em se adaptar a situações novas ou 

complexas. Não possuem habilidade de planejamento, mudança de estratégia com intuito de 

alcançar seus objetivos. 

Peeters (1998) relata que 80% dos autistas apresentam deficiência mental severa ou 

moderada, que os define como de “estilo cognitivo diferente”, ou seja, uma forma própria de 

pensar desse transtorno. Este estilo seria caracterizado pela rigidez de pensamentos, pouca 

flexibilidade de raciocínio, dar sentido além do literal, associar palavras ao seu significado, 

compreender linguagem falada e generalizar a aprendizagem. Em relação ao comportamento 

de sujeitos com TEA, possuem tendência em manter rotinas fixas, resistência a mudanças, 

interesse restrito a determinado assunto ou objeto (GOMES, 2007). 

Apesar de estudos, como o de Peeters (1998) e Mesibov e Shea (2007), relatarem a 

associação da deficiência mental associada aos indivíduos com TEA, não é uma característica 

que os define. O estilo cognitivo diferenciado, ou seja, uma forma própria de pensar, é sim a 

característica que define o Transtorno. 
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4 A INTERLOCUÇÃO ENTRE NEUROCIÊNCIAS E EDUCAÇÃO 

 
Quantos professores sabem que um simples trabalho de memorização de diferentes 

tipos de textos exige diferentes níveis de oxigenação do cérebro? Que quanto mais 

complexa a atividade proposta e à medida que se eleva o grau de raciocínio, o fluxo 

sanguíneo no cérebro é mais intenso? O professor tem noção de que sua ação 

pedagógica desencadeia no organismo do aluno reações neurológicas e hormonais 

que podem ter influência na motivação para aprender? Como pode o professor 

desconhecer a dinâmica mente/cérebro? (CARVALHO, 2011, p. 546). 

 

4.1 Contribuições das neurociências na educação 

 

A educação tem por objetivo o desenvolvimento de novos conhecimentos ou 

comportamentos, processo esse envolto na aprendizagem. O processo de ensino aprendizagem 

resulta em habilidades, atitudes e conhecimentos renovados que irão propiciar a resolução de 

problemas e ou tarefas. Todos os comportamentos humanos são oriundos da atividade 

cerebral. Então se “os comportamentos dependem do cérebro, a aquisição de novos 

comportamentos, importante objetivo da educação, também resulta de processos que ocorrem 

no cérebro do aprendiz” (COSENZA; GUERRA, 2011, p. 141). Portanto, podemos afirmar 

que a aprendizagem é o elo entre Neurociências e Educação. 

As Neurociências têm destaque na educação no documento publicado pela 

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2003), indicando as 

novas perspectivas sobre o processo ensino e aprendizagem com bases em pesquisas 

relacionadas à biologia cerebral. No entanto, esse movimento emerge na década de 90, 

conhecido como a “década do cérebro”, que possibilitou avanços tecnológicos e ferramentas 

para estudar o funcionamento cerebral (GUERRA, 2011). As técnicas de neuroimagens 

possibilitaram maior conhecimento dos mecanismos cognitivos (ALBRIGHT; KANDEL; 

POSNER, 2000). Com a possibilidade dessas técnicas de neuroimagem podemos localizar 

áreas específicas de funções cognitivas e afetivas (HERCULANO-HOUZEL, 2002). Contudo, 

as Neurociências permitem uma possibilidade maior de elaborar estratégias pedagógicas 

conectadas com a biologia cerebral do educando (GUERRA, 2011). Por este aspecto podemos 

inferir que as Neurociências dialogam sim com a educação. Utilizando como referência a 

mesma autora, os estudos dos cérebros humanos fazem com que os professores criem 

estratégias pedagógicas levando em consideração essa biologia, no entanto é preciso adaptar 

os estudos conforme as teorias de educação. Além disso, não há uma receita pronta ou regra 

única, mas alternativas que sugerem refletir sobre planejamento de ensino, métodos e técnicas 

didáticas, estrutura física e materiais escolares (RELVAS, 2012). As contribuições das 
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Neurociências para práticas educativas não é a resolução de todos os problemas educacionais, 

mas o conhecimento da aprendizagem numa perspectiva neurobiológica pode contribuir para 

a compreensão de alguns aspectos que dificultam a aprendizagem de determinado aluno e 

inspirar novas metodologias educacionais (RELVAS, 2012). 

O conhecimento sobre Neurociências contribui para elucidação dos processos de 

aprendizagem, e sugestões de intervenção pedagógica para que o docente possa colocar em 

prática, tendo em mente que todas as crianças são capazes de aprender (RELVAS, 2014). 

Com conhecimento da biologia cerebral, as ações pedagógicas em sala de aula podem ficar 

mais eficientes. Entretanto, é preciso saber que a aprendizagem de cada aluno é diferente e 

acontece em tempos e etapas distintas e se desencadeia por vias diferentes, mas todas elas 

seguem o caminho neurocerebral (CONSEZA; GUERRA, 2012). Nesse ínterim, as 

Neurociências buscam a possibilidade de promover intercâmbios teórico-metodológico, que 

levem ao entendimento de temas como: desenvolvimento cognitivo, atenção, motivação, 

emoção, aprendizagem, memória e linguagem, propiciando a construção do conhecimento e 

propostas educacionais por meio de um olhar sinérgico em relação às Neurociências 

(RACHID, 2012). 

 

4.1.1 Neuroplasticidade e aprendizagem 

 

O principal órgão do encéfalo humano é o cérebro, localizado no sistema nervoso 

central. Sua função primordial está relacionada com o controle da atividade voluntária e 

involuntária em razão dos estímulos ambientais (RELVAS, 2009; MAIA, 2011). Durante o 

processo de evolução, o cérebro humano adquiriu capacidade de aprendizado como objetivo 

de garantir nosso bem-estar e sobrevivência, e não para ter sucesso na escola. No ambiente 

escolar o aluno aprende aquilo que é significativo e relevante para sua vida atual. Se a nota é 

questão de sobrevivência, o cérebro do discente selecionará estratégias que levam a obtenção 

da nota, o que não significa a aquisição de novas competências (GUERRA, 2011). 

O comportamento humano resulta da atividade do sistema nervoso, do conjunto das 

células nervosas que o constituem. Funções relacionadas à cognição e às emoções, presentes 

no cotidiano e nas relações sociais, como sentir e perceber gostar e rir, dormir e comer, falar e 

se movimentar, compreender e calcular, ter atenção, lembrar e esquecer, planejar, julgar e 

decidir, ajudar, pensar, imaginar, se emocionar, são comportamentos que dependem do 

funcionamento do cérebro, assim como educar e aprender (KOLB; WHISHAW, 2002). 
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Durante muito tempo, acreditou-se que o cérebro nascia e permanecia igual por toda 

vida. Entretanto, estudos das Neurociências contradizem essa afirmação, comprovando que o 

cérebro é capaz de se reorganizar a cada nova experiência, ou seja, ele é um órgão mutável, 

confirmando a existência da plasticidade neural (LENT, 2010; RELVAS, 2015). As 

Neurociências retratam que existe um período receptivo, as janelas de oportunidades de 

desenvolvimento cerebral e consequentemente de plasticidade, que ocorre durante a primeira 

infância até os 10 anos de idade (LENT, 2010; RELVAS, 2015). A formação de novas 

sinapses cerebrais nos primeiros anos de vida é muito grande, explicável pelo longo período 

de maturação do cérebro até a adolescência. No período que corresponde à época do 

nascimento ocorre um ajuste ao número dos neurônios que serão utilizados nos circuitos 

necessários a execução das funções neurais (LENT, 2010; RELVAS, 2015). A aprendizagem 

ocorrerá pela criação de novas memórias e ampliação das redes neurais, o que já foi 

trabalhado irá formar ou ampliar essas memórias (LENT, 2010; COSENZA; GUERRA, 

2011). 

Entretanto, essa plasticidade nunca cessa, apenas diminui a intensidade conforme 

crescimento ou envelhecimento (RELVAS, 2015). Pode-se então considerar a 

neuroplasticidade em constante desenvolvimento que permite o sujeito aprender e 

(re)aprender durante toda sua existência (LENT, 2010). Nesse sentido, Andrews (2011, p. 93) 

declara que “podemos esculpir os circuitos emocionais do cérebro de forma sistêmica assim 

como esculpimos o corpo exercitando os músculos, elevando assim nosso ponto basal de 

satisfação com a vida”. Reafirmando assim o conceito de plasticidade cerebral, entendido 

como modificações cerebrais decorrentes de experiências vivenciadas. 

O conceito de plasticidade cerebral pode ser aplicado à educação considerando que o 

sistema nervoso se ajusta diante das influências ambientais. Aprendizagem é considerada uma 

plasticidade. Quando o aluno assimila um novo conceito é porque houve modificação em 

algum nível sináptico ou estrutural. “Os mecanismos por meio dos quais ocorrem os 

fenômenos de plasticidade cerebral pode incluir modificações químicas, sinápticas, do 

receptor neural, da membrana e ainda modificações de outras estruturas neurais” (RELVAS, 

2012). 

A plasticidade sináptica é um dos mecanismos mais importantes da plasticidade 

cerebral, pois consiste na reorganização das redes neurais, ou seja, a cada nova experiência do 

indivíduo as sinapses reforçam, permitindo a aquisição de novas respostas ao meio ambiente 

(RELVAS, 2012). Essa plasticidade sináptica permite ao indivíduo recuperar uma região 
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lesionada em nível de transmissão de informação neural, por meio da criação de novas 

conexões em substituição aos danos causados pela lesão (RELVAS, 2012). 

O ato de aprender está correlacionado com o ato de mudança cerebral de acordo com a 

experiência vivenciada (DA ROSA, 2014). Ao fazer uso do cérebro, este tem a capacidade de 

modificação que pode ocorrer em consequência do fortalecimento de conexões sinápticas ou 

do enfraquecimento de outras. Essa mudança é propiciada pela experiência e é considerada a 

base da aprendizagem (DA ROSA, 2014). 

Quando pensamos no contexto de uma sala de aula, Almeida (2012) relata que para 

que a aprendizagem ocorra, é necessário que os estímulos captados por meio das vias 

sensoriais, seja pela via visual, auditiva ou olfatória, circule pelo córtex cerebral antes de ser 

arquivada. Ao encontrarem um arquivo já estabelecido (o conhecimento prévio) conseguem 

um “gancho” para seu armazenamento. Quando essas informações forem evocadas novamente 

no futuro, esse processo ocorrerá mais facilmente. Por isso é importante que os professores 

diversifiquem as formas de ensino, uma vez que existem diversas maneiras de aprender. 

Quanto mais caminhos levarem à informação, mais fácil será a evocação do conhecimento. 

(RELVAS, 2012). 

 

4.1.2 Atenção 

 

A atenção é considerada importante função mental para a aprendizagem, pois nos 

permite selecionar o estímulo considerado mais importante e significativo para aquele 

momento, dentre vários (GUERRA, 2011). O cérebro fará uma seleção de informações que 

serão mais relevantes para o bem-estar e sobrevivência e foca atenção nelas. A atenção é 

mobilizada pelo estímulo mais novo, despertando a curiosidade e pelos esquemas mentais que 

já possuímos. É difícil focar a atenção por períodos muito longos. Daí a importância de 

mudanças de atividades para recuperar o foco de atenção. Dificilmente um aluno focará sua 

atenção em um assunto que não tenha relação com seu arquivo de experiências, com seu 

cotidiano ou que não sejam significativas para ele (GUERRA, 2011). 

Ao fazer a análise da atenção é importante considerar o funcionamento cerebral, 

analisando o nível de vigilância ou de alerta que ele se encontra naquele momento. A 

atividade cerebral sofre variações que vão desde sono profundo ao pleno despertar. O estado 

de alerta extremo também prejudica a atenção. O nível equilibrado de vigília é importante 

para que o cérebro possa controlar a atenção na informação que ele julgar importante 

(COSENZA; GUERRA, 2011). 
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Considerando sua natureza/origem, a atenção conforme Dalgalorrondo (2000), pode 

ser dividida em voluntária ou involuntária. Esse mesmo autor define que a atenção voluntária 

depende da seleção ativa do indivíduo em uma atividade, ou seja, está diretamente ligada à 

motivação, ao interesse e à expectativa. A atenção involuntária ocorre mediante eventos 

inesperados e o indivíduo não é o agente de escolha da atenção. Exemplificando, alguns 

estímulos que “chamariam” nossa atenção como, cor, tamanho, novidade, movimento, 

intensidade (BRASIL, 1984). 

Outra subdivisão da atenção proposta é a maneira que ela é operacionalizada: seletiva, 

sustentada, dividida e alternada. A atenção seletiva é definida como a capacidade de o 

indivíduo selecionar um estímulo em detrimento de outro, ou seja, é o mecanismo básico que 

subsidia a atenção. A atenção sustentada é a capacidade do indivíduo em manter a atenção em 

determinado estímulo para desempenho de uma tarefa (DALGALORRONDO, 2000). A 

atenção alternada é a capacidade do indivíduo em desengajar o foco de um estímulo e engajar 

em outro. A atenção dividida é a execução de duas tarefas ao mesmo tempo (FRANCO, 

2005). 

Para o nosso cérebro, é praticamente impossível não prestar atenção em nada, pois este 

órgão é rastreador de estímulos. Entretanto, não conseguimos focar a atenção em todos os 

estímulos oferecidos em um só momento. Assim, o significado e a emoção emancipada terão 

influência no mecanismo cerebral para prestar atenção na informação, assim como, manter o 

foco da atenção (MAIATO, 2013). 

Os professores devem ter em mente que o cérebro é um órgão preparado para aprender 

os estímulos significantes. Portanto, a maneira primordial de capturar a atenção é apresentar o 

conteúdo a ser estudado de maneira que os alunos o reconheçam como importante. Os 

docentes devem se indagar: Por que aprender isso? Qual a melhor estratégia de apresentar este 

conteúdo aos meus alunos? (COSENZA; GUERRA, 2011). 

No contexto da sala de aula sabemos, enquanto professores, o quanto é importante 

para o aprendizado o foco da atenção. Usando como referência os estudos de Souza (2006), 

que avalia a variação atenção seletiva na retenção de informações, em função do intervalo de 

tempo, usando como subsídio uma aula de 40 minutos. Os resultados descritos no Gráfico 1 

determinam que a concentração do discente é maior no início da aula, chamado “Melhor 

Tempo 1”, que ocorre por volta de 10 a 18 minutos, após esse período segue o “Tempo em 

Baixa” que permanece durante 8 a 10 minutos, esse é um momento de apatia com pouca 

assimilação, segue-se a isso o “Melhor Tempo 2”, a atenção seletiva apresenta um aumento, 

entretanto com intensidade menor que no primeiro momento. 
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Gráfico 1 - Retenção durante um episódio de aprendizagem 

 

Fonte: Sousa, 2006. 

 

A pesquisa de Sousa (2006) deixa explícita que nossos alunos têm dificuldade de focar 

a atenção. Dentre as diversas metodologias de ensino que podem permear uma sala de aula 

sabemos que a aula expositiva está presente na maioria das vezes. Mizukami (1986) define o 

ensino tradicional como metodologia em que o professor já traz o conteúdo pronto e o aluno 

se limita exclusivamente a escutá-lo. Esse aluno provavelmente estará inserido em uma sala 

de aula quieta, seu comportamento é de mero expectador do professor que incansavelmente 

explica um conteúdo por horas a fio. Ou seja, o aluno é passivo ao recebimento do 

conhecimento, percebemos que não houve mudança de estratégia pedagógica. É muito 

provável que a atenção do meu aluno, depois dos primeiros 15 minutos, se disperse para outro 

contexto. Lent (2010) retrata que atenção pode se dirigir a processos mentais, tais como, 

pensamentos, memória, recordações, execução de cálculos mentais. Portanto, acreditamos na 

ilusão que alunos quietos com o olhar focado no professor é sinal de aluno prestando atenção. 

Entretanto, esse aluno provavelmente assimilou muito pouco do que foi explicitado pelo 

professor. 

Recorrer a estratégias diferenciadas, como um ambiente estimulante, envolvendo o 

estudante em atividades em que eles assumam o papel ativo e não sejam apenas expectadores, 

terá mais chance de focar a atenção dele. “Lições centradas nos alunos, o uso da 

interatividade, bem como a apresentação e a supervisão de metas a serem atingidas são 

também recursos compatíveis com que conhecemos do funcionamento dos processos 

atencionais” (COSENZA; GUERRA, 2011, p. 48). Sousa (2006) sugere que a divisão do 

tempo da aula seja realizada em período de 20 minutos, com intuito de diminuir o tempo de 

baixa retenção por parte do aluno (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 - Concentração durante os episódios de aulas expositivas com intervalos 

 

Fonte: Sousa, 2006. 

 

Cosenza e Guerra (2011) relatam que manter a atenção por um período muito longo, 

exige a ativação de circuitos neurais específicos e com o passar do tempo a tendência é que o 

foco atencional seja desviado. Portanto, exposições orais muito longas dificilmente manterá o 

foco atencional do aluno por muito tempo. Por isso, é importante quando a metodologia a ser 

usada for a aula expositiva, vamos inserir um protagonismo maior dos alunos, usando como 

estratégia a aula expositiva dialogada, solicitando ativamente a participação dos estudantes, 

assim como, dividir a aula em momentos menores com estratégias variadas. 

 

4.1.3 Memória e sono 

 

A memória é imprescindível para a aprendizagem, o cérebro memoriza experiências 

que antes passaram pela atenção. A utilização de estratégias pedagógicas que sejam 

multissensoriais acionará redes neurais múltiplas que estabelecerão conexões entre si. Esse 

conjunto de neurônios relacionados numa rede é o substrato da memória (GUERRA, 2011). 

Lent (2010, p. 240), define memória como “o processo de arquivamento seletivo dessas 

informações, pelo qual podemos evocá-las sempre que desejamos, consciente ou 

inconscientemente”. 

Na área educacional Wolf (2004) destaca que a memorização é vista como algo 

medíocre. Entretanto, cabe ressaltar que nossa capacidade de memorização é o que nos torna 

únicos, a memória nos permite aprender por experiências. Memorizar é diferente de aprender, 

mas para que ocorra aprendizagem é necessário que as informações fiquem retidas em nossa 

memória (MAIATO, 2013). 

Os principais estágios da aprendizagem e da memória, conforme Gazzaniga e 

colaboradores (2006), são a codificação, o armazenamento e a evocação. A codificação é o 
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processamento da nova informação e envolve duas fases: a aquisição que corresponde ao 

registro de informações e a consolidação que cria a representação da informação por meio do 

tempo em que são gravadas em arquivo de longa duração. O armazenamento se refere à 

manutenção de registro permanente, que é o resultado da aquisição e consolidação. O resgate 

da informação seria o processo de evocação. 

A memória não possui uma localização única no cérebro. Existe uma integração de 

regiões como: lobo temporal que armazena memórias de longo prazo, o hipocampo que 

exerce função na memória declarativa, o tálamo e o hipotálamo que têm conexões que trazem 

as emoções que neles originam para interferirem na aprendizagem (OLIVEIRA, 2011). 

Diante da complexidade que envolve os processos de memória, de acordo com 

referencial adotado, encontramos variações na classificação dessas memórias quanto à sua 

terminologia. Entretanto, há consenso que cada tipo de memória resulta em diferente 

aprendizagem. A Figura 3 representa as divisões dos tipos de memória quanto à duração e ao 

conteúdo. 

 

Figura 3 - Caracterização dos tipos de memória 

 

Fonte: Adaptado de Vargas, 1995. 

 

Cosenza e Guerra (2011) relatam que a memória pode ser classificada de maneira 

tradicional levando em conta sua duração. Memória de curta duração, encarregada de 

armazenar acontecimentos recentes, e memória de longa duração, responsável pelo registro de 

atividades permanentes. A memória de trabalho tem a função de manter, durante no máximo 

alguns minutos, a informação que está sendo processada naquele momento. Além de 

determinar, se a informação recebida é nova ou não, se é importante fazer nova memória, é 
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responsável também por determinar o contexto em que ocorrem os fatos, acontecimentos ou 

informações. Diferencia-se das demais por não formar memória consolidada (IZQUIERDO, 

2011). 

A memória explícita se refere a fatos lembrados e utilizados conscientemente, já a 

memória implícita é relacionada à manifestação sem esforço ou intenção consciente. Em 

relação à memória explícita, se diferencia quanto ao tipo de armazenamento que é semântica 

ou episódica. A memória episódica diz respeito a eventos que participamos ou assistimos. 

Enquanto a memória semântica a conhecimentos gerais (IZQUIERDO, 2011). 

Exemplificando, a memória episódica é a lembrança de uma festa, de um livro, de uma 

paisagem, enquanto a memória semântica é o conhecimento que possuímos sobre 

determinado assunto como português, matemática, ciências. 

Esse tipo de memória, no contexto escolar, é o que ocorre com o aluno que apenas 

estuda na véspera da prova com o objetivo de almejar boa nota. Todo conteúdo é armazenado 

na memória de curta duração, passada a avaliação o conteúdo, se não for revisto com diversas 

estratégias pedagógicas, será rapidamente esquecido. 

Guerra (2011) relata que a consolidação da memória não é algo imediato, mas que 

ocorre pouco a pouco, a cada período de sono, momento em que as condições cerebrais são 

propicias à neuroplasticidade. Por isso, a importância da reexposição aos conteúdos utilizando 

diferentes ferramentas pedagógicas com complexidade crescente. 

Perpassando essas informações para o contexto de sala de aula, no momento em que o 

aluno desenvolve uma atividade que necessita evocar o conhecimento que subsidia essa 

tarefa, ele estará usando a memória semântica. Entretanto, essa evocação é facilitada quando o 

caminho percorrido até esse conhecimento é apoiado por estratégias pedagógicas amparadas 

na memória episódica, quando o docente utiliza atividades práticas, jogos, entre outros, que se 

refere a eventos que esses alunos foram oportunizados. 

 
A consolidação das memórias ocorre, pouco a pouco, a cada período de sono, 

quando as condições químicas cerebrais são propícias à neuroplasticidade. Enquanto 

dormimos, o cérebro reorganiza suas sinapses, elimina aquelas em desuso e fortalece 

as importantes para comportamentos do cotidiano do indivíduo. Dormir pouco 

dificulta a memorização. Para aprender, precisamos estar despertos e atentos para 
absorver a experiência sensorial, perceptual e significativa, mas necessitamos do 

sono para que essas experiências sejam memorizadas e, portanto, apreendidas. 

Memória não se forma de imediato, “da noite para o dia”. A formação de sinapses 

demanda reações químicas, produção de proteínas e tempo. Por isso, a aprendizagem 

requer reexposição aos conteúdos e diferentes experiências e complexidade 

crescente. Assim, compreendemos a importância da espiral da aprendizagem. Além 

disso, preservamos na memória o que é importante no cotidiano. Esquecemos o que 

não tem mais valor, significado ou aplicação para nossa vida. (GUERRA, 2011, p. 

6). 
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Entretanto, para ter boa memória se faz necessário o esquecimento. É por meio dele 

que ocorre a eliminação de algumas sinapses. A função primordial dessa eliminação é a 

manutenção de uma vida social e emocional equilibrada. O cérebro elimina algumas 

memórias de forma seletiva, possibilitando a formação de novas memórias (GUERRA, 2011). 

 

4.1.4 Motivação e emoção 

 

As emoções norteiam o processo de aprendizagem. Os neurônios relacionados às áreas 

cerebrais responsáveis pela emoção, seja relacionada ao medo, ansiedade, raiva, prazer, 

mantém conexões com neurônios de áreas importantes para formação de memórias. Portanto, 

“aprendemos aquilo que nos emociona” (GUERRA, 2011). Em outras palavras, Cunha (2016, 

p. 100) relata que “as emoções deflagram mecanismos na memória que ajudam na 

conservação do aprendizado escolar”. 

 
A emoção está para o prazer assim como o prazer está para o aprendizado, a 

autoestima é a ferramenta que movimenta os estímulos para ganhar bons resultados. 

O cérebro processa tão velozmente essa relação que não se pode perceber a ligação 

de elementos. (MAIA, 2011, p. 59). 

 

Na sala de aula, a informações sensoriais que chegam ao aluno podem ser neutras, ou 

vir acompanhadas de uma carga emocional, negativa ou positiva. O sucesso da aprendizagem 

está intimamente relacionado a um ambiente desafiador, dependendo do grau de intensidade, 

da carga emocional que o professor coloca ao ensinar o aluno torna mais propenso a 

memorizá-lo. Uma imprevisibilidade como, por exemplo, a aplicação de uma prova sem aviso 

prévio aos estudantes, irá gerar um alto nível de estresse, desencadeando um aumento dos 

batimentos cardíacos, sudorese que podem influenciar negativamente para a aprendizagem e o 

resultado da prova gerando na maioria das vezes o famoso “branco” no momento avaliativo. 

Por isso, é importante o professor reconhecer a importância da carga emocional no meio 

educacional, podendo influenciar a aprendizagem e comprometer o rendimento dos estudantes 

no momento de uma avaliação. (IZQUIERDO, 2011). 

 
Um aluno estressado pouca alerta não forma corretamente memórias numa sala de 

aula. Um aluno que é submetido a um alto nível de ansiedade depois de uma aula 

pode esquecer aquilo que aprendeu. Um aluno estressado na hora da evocação 

(numa prova por exemplo) apresenta dificuldade para evocar (o famoso branco); 

outro que pelo contrário estiver bem alerta, conseguirá recordar muito bem 

(IZQUIERDO, 2011, p. 87). 
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Além da importância da emoção no processo de aprendizagem, a motivação também 

exerce uma contribuição importante nesse processo. O professor deve se guiar pela motivação 

e emoção, gerar uma expectativa que permite ao aluno manter a atenção em razão do seu 

significado. Os conteúdos ministrados nas aulas devem ter finalidades e objetivos nítidos, não 

apenas para o planejamento do/a professor/a, mas para promover a motivação e o êxito nos 

processos de ensino e aprendizagem do conhecimento escolar (SOCORSATO; SILVA, 2014). 

Sobre o conceito de motivação, Relvas (2012) ressalta a importância das relações 

afetivas, pois é por meio delas que ocorre liberação de substâncias naturais como a serotonina 

e a dopamina, relacionadas à satisfação, ao prazer e ao humor. Contudo, o estresse de uma 

sala de aula provoca a liberação de adrenalina e cortisol, inibindo a aprendizagem, pois esses 

hormônios alteram a fisiologia do neurônio e interrompem a transmissão de informações. 

Entretanto, uma aula descontraída, prazerosa e organizada é de suma importância para que a 

aprendizagem torne realidade. 

Consoante com Ramos (2014), a importância da motivação está comprovada pela 

Neurociência, já que o centro da motivação é o hipocampo e a consolidação da memória está 

diretamente ligada a ele. Esse sistema de recompensa pode ser ativado pelo prazer de saciar a 

curiosidade, fato essencial à aprendizagem. 

Em razão disso, temos dois contextos aqui relatados que influenciam a aprendizagem: 

a emoção, como caminho importante para registro das informações na memória de longo 

prazo, e a motivação, como resultada das relações afetivas, responsável por ativar estruturas 

cerebrais do bem-estar do cérebro, estimulando a atenção (IZQUIERDO, 2011). 

Aprender não depende só do cérebro, mas, também, da saúde em geral. Exercícios 

físicos aumentam a quantidade de fatores neurotróficos que contribuem para estabilização das 

sinapses e para manutenção e formação de memórias. Uma dieta balanceada, incluindo 

proteínas, carboidratos, gorduras, sais minerais e vitaminas, possibilita o funcionamento das 

células nervosas, a formação de sinapses e a formação da mielina, estrutura que participa da 

condução das informações entre redes neurais. Problemas respiratórios que perturbam o sono, 

anemia que reduz a oxigenação dos neurônios, dificuldades auditivas e visuais não facilmente 

detectadas, entre outros fatores, podem dificultar a aprendizagem. É importante o aprendiz 

estar em boas condições de saúde para aprender bem (GUERRA, 2011). 
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4.1.5 Função executiva e seu papel nas atividades educacionais 

 

As divergências na conceituação das funções executivas são inúmeras. Cosenza e 

Guerra (2011, p. 87), define função executiva “como conjunto de habilidades e capacidades 

que nos permitem executar as ações necessárias para atingir um objetivo”. Ou seja, 

cotidianamente as funções executivas se resumem em identificar a meta, planejar o 

comportamento e execução, monitorar o desempenho, até que o objetivo seja alcançado. As 

Neurociências relacionam a execução das funções executivas à região pré-frontal do cérebro. 

Essa região demora a amadurecer durante o desenvolvimento infantil, e continua a modificar-

se até o final da adolescência. 

Assim sendo, tradicionalmente a escola tornou-se responsável por desenvolver 

habilidades, sem se preocupar com as funções executivas de forma ampla. As atividades 

escolares são tradicionalmente focadas na memorização, não ocorrendo situações que 

privilegiem o contexto para o desenvolvimento das funções executivas. Essa escola acredita 

que o estudante desenvolverá de maneira autônoma a capacidade de planejamento, 

priorizando informações, monitoramento de seu progresso e refletindo sobre seu trabalho 

(COSENZA; GUERRA, 2011). 

Atualmente, a questão do desenvolvimento das funções executivas foi transferida para 

a escola, pois o contexto de desenvolvimento de uma criança nos dias que correm é muito 

diferente do contexto passado. Outrora, essas crianças moravam em comunidades menores, os 

pais, familiares, e até vizinhos acompanhavam seu desenvolvimento. Eram estabelecidas 

metas, ajudando na resolução de problemas que podiam ser supervisionadas, ocorrendo uma 

interferência direta para modificação dos erros, ou seja, era realizado um acompanhamento do 

desenvolvimento dessa criança. Na realidade atual, o contexto muda, os pais trabalham fora 

reduzindo o tempo de convivência com os filhos e a supervisão de seu desenvolvimento 

torna-se prejudicada (COSENZA; GUERRA, 2011). 

 
Se os adultos não estão disponíveis a escola não está preparada, os meios de 

comunicação não se preocupam em prover o desenvolvimento das funções 

executivas importantes para a vida em sociedade, o cenário é preocupante em 

relação à formação daqueles que serão adultos do século XXI. (COSENZA; 

GUERRA, 2011, p. 96). 

 

Nessa situação, pode-se questionar: qual o tipo de aprendizagem interessa ao 

educador? Aprendizagem que resulta em desempenho escolar, como a matemática e a leitura, 

sua intenção se direciona para as funções intelectuais como a memória de trabalho e atenção. 
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Se a aprendizagem se restringir a conhecer os conteúdos de ensino, não estaria estimulando 

todo complexo cérebro/mente. Quando ocorre o desenvolvimento de habilidades e 

competências que correspondem às exigências de mercado, restringe a aprendizagem ao 

desenvolvimento intelectual. Entretanto, quando a aprendizagem é permeada por metas, 

tomada de decisão, planejamento e execução serão incluídas nas funções executivas 

(OLIVEIRA, 2011). 

Quando as funções executivas fazem parte do contexto educacional de forma a 

aprimorar a aprendizagem, ela permite que o aluno seja independente, tenha capacidade de 

criar estratégias, definindo metas ao objetivo a ser alcançado. Freitas (2010) discute esse tema 

inferindo que o aluno seja capaz de interpretar uma informação de maneiras variadas, 

podendo mudar sua estratégia quando alguma não funcione como esperado. A autora sugere, 

nesse caso, que se direcione a aprendizagem exemplificando com a leitura de um texto. Nesta 

leitura, o professor interrompe em determinados pontos apresentando questões como 

significados diferentes para uma mesma palavra, propondo a mudança da posição da palavra 

na frase, mudando a entonação de uma sílaba, a entonação da sentença para que o aluno 

perceba as modificações no sentido do texto. A utilização de metáforas e expressões dúbias 

separadamente pode evitar que o aluno fique confuso ao ler o texto. Ou seja, o professor, a 

escola, os pais, o ambiente social, precisa ser atuante no desenvolvimento da capacidade de 

raciocinar, interagir, planejar e autorregular. 
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5 A FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES E O DESAFIO DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

 
Formação Continuada aquela que é, geralmente, desenvolvida mediante atividades 

de estudos e pesquisas, planejadas e realizadas como parte do desenvolvimento 

profissional dos professores, a partir das necessidades e conhecimentos derivados 

das suas experiências docentes, alicerçando-se na reflexão teórico-crítica, 

considerando os determinantes sociais mais amplos e suas aplicações no cotidiano 

do professor e no seu processo profissional. (MARTINI, 2010, p. 29). 

 

5.1 A concepção da formação continuada 

 

A educação de qualidade, conforme Demo (2007, p. 11), “é permeada pela formação 

continuada, uma vez que, investir na qualidade da aprendizagem do aluno é, acima de tudo, 

investir na qualidade do docente”. A formação dos professores é tema amplamente discutido 

na atualidade, pois pode-se atrelar às novas demandas das políticas públicas curriculares, 

assim como o desafio de educar para uma sociedade cada vez mais globalizada, tecnológica e 

científica (CASARIEGO et al., 2012; FREITAS; VILLANI, 2002). O modelo de formação de 

professores contemporâneo 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; VILLANI, 2002 p. 

206). Nesse seguimento, Silva e Coutinho (2016, p. 6) afirmam que: 

 
[...] o fazer docente estaria repleto de conhecimentos tácitos, – implícitos, 

interiorizados –, que estão mobilizados no seu cotidiano, mas que não seriam 

suficientes. Afinal, ao lidar sempre com situações novas, por meio de um processo 

de reflexão na ação, os docentes construiriam um repertório de experiências com 

soluções novas, novos fazeres e rotinas, que poderiam ser empregados em situações 

similares. Entretanto, em um ambiente dinâmico como a escola e a sala de aula, 

colocam novas situações, o que acarreta no aparecimento de novos conflitos e 

problemas. 

 

Tardif (2012) descreve a carreira do professor subsidiada por diversos saberes, os 

nomeando e descrevendo esses saberes como: 

 

• Saberes da formação profissional: conhecimentos transmitidos pelas instituições, 

relacionados ao conhecimento pedagógico. 

• Saberes disciplinares: são construídos e obtidos por meio da comunidade científica e 

disponibilizados pelas instituições de ensino. Correspondem ao conhecimento sobre 

linguagem, ciências exatas, humanas, biológicas, etc. 
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• Saberes curriculares: correspondem aos discursos, objetos, conteúdos e métodos 

apresentados e categorizados pelas instituições educacionais. 

• Saberes experienciais: são os saberes baseados no trabalho cotidiano e no 

conhecimento de seu meio. 

 

Esse saberes partem da história de vida dos professores, da cultura que está inserido, 

do seu caminho escolar como aluno, da sua vida acadêmica, sua experiência profissional. Os 

professores não colocam todos os saberes em igualdade de importância, mas priorizam em 

razão de sua utilidade no ensino. Assim os saberes que são oriundos da experiência cotidiana 

parecem como alicerce para a prática pedagógica. Esses saberes ainda que possuam origem no 

senso comum ou em representações de grupos sociais, tornam-se mais importantes (TARDIF, 

2000). A formação de professores, ainda nos dias de hoje, é pontuada por conteúdos e lógicas 

disciplinares, e a lógica profissional fica esquecida. As mais diversas teorias educacionais são 

conhecidas no percurso formador do docente, mas muitas das vezes sem relação com o 

ensino, ou com a realidade da sala de aula, constituindo para os professores teorias sem 

eficácia prática (TARDIF, 2012). 

Por conseguinte, 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. O professor tem o domínio de conteúdo, ou seja, 

ele sabe o que ensinar, mas o como ensinar, como fazer, quais os caminhos percorrerem para 

que meu 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. 

 

5.2 A formação dos professores para construção de práticas pedagógicas inclusivas 

baseadas em Neurociências 

 

“Aprender a Ensinar”, é lema da educação contemporânea, que obriga a reformulação 

de estudos sobre a formação dos professores. Esse tema ancora-se na indagação de como os 

professores geram conhecimento, adquirem conhecimento (DE ARAUJO; SILVA, 2016). O 

modelo tradicional de ensino não existe mais perante as leis que subsidiam a inclusão escolar. 
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O que antes era considerado como ensino tradicional marcado por salas homogêneas tanto no 

ensino regular como na Educação Especial que se constituía como ensino apartado, hoje não 

cabe mais no contexto da escola regular. 

 
No entanto, esta nova realidade escolar exige professores que saibam como atuar 
com os alunos com necessidades educativas especiais, intervindo face às diferenças 

entre os alunos de uma mesma turma, através da utilização de mecanismos de 

diferenciação pedagógica e flexibilidade, permitindo, pois, o atendimento das 

diferenças individuais. (DE ARAÚJO; SILVA, 2016, p. 7). 

 

Além de todas as modificações arquitetônicas e materiais necessárias para que o aluno 

se aproprie dos processos de aprendizagem, deve haver mudanças atitudinais reconhecendo os 

alunos com necessidades educacionais especiais como sujeitos de direitos, além das 

modificações da postura dos professores no atendimento a esses sujeitos (MATIAS; SOUZA, 

2014). Essa postura modificante diante desses sujeitos pode ser alcançada por meio da 

capacitação dos professores prevista em lei. 

Dessa forma, a LDBEN nº 9.394/1996, em seu art. 59, determina que os sistemas de 

ensino assegurem aos educandos com Necessidades Educacionais Especiais: III – professores 

com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, 

bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 

classes comuns (BRASIL, 1996). Além disso, a Resolução nº 2, do CNE/CEB, de 11 de 

setembro de 2001, prevê em seu art. 8º, que as escolas da rede regular de ensino devem prever 

e prover na organização de suas classes comuns: I – professores das classes comuns e da 

educação especial, capacitados e especializados, respectivamente, para o atendimento às 

necessidades educacionais dos alunos (BRASIL, 2001). 

Estudos recentes sobre formação do docente para atuar no processo educacional 

inclusivo, (GIROTO; CASTRO, 2011; MENDES, 2006; MICHELS, 2011; MIRANDA, 

2003; SILVEIRA; ENUMO; ROSA, 2012), relatam que os professores se sentem inseguros, 

despreparados para uma abordagem inclusiva. O principal argumento dos docentes é que a 

teoria da universidade pouco contribui para uma prática pedagógica realista para inclusão 

desses alunos.  

O processo inclusivo requer respostas ágeis às questões que são geradas em todo esse 

contexto. As práticas pedagógicas são baseadas em teorias tradicionais de ensino e 

aprendizagem, pois não há consolidação teórica específica. É visível a carência na formação 

do docente que o faça buscar estratégias pedagógicas inovadoras que estimulem o trabalho 

com as diferenças. De maneira natural os professores trazem uma cultura dos tempos de 
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aluno, repetindo práticas pedagógicas que vivenciaram em seus tempos de escola quando 

iniciam seu caminhar na docência. Entretanto, essa visão dos tempos de aluno torna-se crítico 

no campo da inclusão, pois era raro em tempos anteriores haver em uma sala regular de 

ensino um aluno com necessidades educacionais especiais, tornando o processo inclusivo 

novo e estranho (CUNHA, 2014). “Ora, tal imersão é necessariamente formadora, pois leva os 

futuros professores a adquirirem crenças, representações e certezas sobre a prática do ofício 

de professor, bem como saber o que é ser aluno” (TARDIF, 2012, p. 20). 

A escassa literatura pedagógica sobre a prática na inclusão escolar também é um dos 

entraves desse processo, a maioria das publicações são da área médica. Consequentemente, a 

prática docente fica deficitária para elaboração de atividades que atendam às necessidades de 

sujeitos com necessidades educacionais especiais como TEA (CUNHA, 2014). Portanto, os 

caminhos pedagógicos utilizados hoje para responder a demanda da inclusão podem ter 

origem no passado, “exatamente porque o antigo é reutilizado constantemente por meio dos 

processos de aprendizagem” (TARDIF, 2012, p. 36). 

O processo inclusivo de alunos com TEA requer um ensino adaptado às diferenças e 

às necessidades individuais e professores capacitados para atuar de forma competente nos 

variados níveis de ensino. Desse modo, a precariedade na formação dos professores é uma 

barreira para a efetiva inclusão de alunos com TEA no ensino regular. Os educadores 

precisam compreender a revisão dos conceitos didáticos aplicados de maneira igualitária e 

que não beneficiam a aprendizagem de todos. Faz-se necessário que as diferenças sejam 

privilegiadas no processo educacional para que os aprendentes tenham uma real compreensão 

do discurso ensinado. Nesse sentido, ter um aluno com TEA é concebido como um “desafio”, 

que instiga o docente a investir em uma formação profissional continuada (CRUZ, 2009; 

GLAT; PLETSCH, 2011; NUNES et al., 2013). 

 
Ensinar em uma perspectiva inclusiva requer uma ressignificação no sentido do que 

é educar, de qual é o papel do professor e da escola neste processo. Isso porque uma 
preparação voltada para esse tipo de atuação provoca uma reforma dentro da 

proposta escolar, já que se fosse diferente não haveria necessidade desse 

aperfeiçoamento profissional uma vez que bastaria manter tudo como sempre foi. 

(GRACIOLI; BIANCHI, 2014, p. 13). 

 

Temos um processo inclusivo de alunos com TEA ainda recente, fomentado 

principalmente pela Lei nº 12.764/2012, conhecida como Lei Berenice Piana, que institui a 

obrigatoriedade de aceitação da matrícula do aluno com TEA ou qualquer outra deficiência, 

assim como, quando comprovada necessidade, o aluno com TEA incluído em classe comum 

terá o direito ao acompanhante especializado (BRASIL, 2012). Esse contexto de inclusão de 
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alunos com TEA, ainda é um campo em construção. Estudos que visem o desenvolvimento 

profissional de docentes para atuarem juntamente com estes alunos irá favorecer a construção 

de metodologias que possibilitará o diálogo com o mundo acadêmico. Conhecer as 

características individuais dos aprendentes com TEA pode contribuir para o desenvolvimento 

de suas habilidades acadêmicas. Assim como o conhecimento neurocientífico poderá 

contribuir para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas respeitando as 

diversidades e singularidades de nossos aprendizes. 

Com intuito de atender a todas as demandas estudantis, a escola atual necessita de 

profissionais que busquem recursos e estratégias para melhor atuação didática, requerendo 

dos professores não apenas conhecimento disciplinar para dar conta dessa nova demanda. 

Machado (2009, p. 19) assegura que: 

 
A inclusão provoca uma crise na escola, sobretudo quando defende o direito às 

pessoas com deficiência de frequentarem as salas de aula comuns, delatando o 

modelo de educação especial vigente que substitui o ensino regular e mantém 

soluções paliativas e excludentes para as questões relativas a problemas de 

aprendizagem. 

 

Nessa direção, surge como possível suporte a Neurociência com o objetivo de ajudar a 

compreender os processos de ensino/aprendizagem dos estudantes em suas especificidades da 

deficiência e/ou dificuldades. O tema mente/cérebro tem sido constantemente divulgado pela 

obrigatoriedade de aceitação da mídia, propiciando um aumento de informações sobre o 

assunto. Mas este conhecimento é apresentado de forma superficial e desvinculado da 

educação. Assim como a produção científica nacional sobre Neurociências e Educação é 

escassa. Os materiais disponíveis se encontram distantes da realidade dos professores, 

aproximando-se mais de áreas como a medicina e psicologia (CARVALHO, 2010). Indicando 

uma necessidade real de capacitação dos professores frentes as novas propostas da 

Neurociência. 

Segundo pesquisadores como Pozo (2002) e Demo (2005), indicam a necessidade de 

propiciar aos professores uma formação quanto à complexidade e a reestruturação presente na 

aprendizagem, permitindo uma compreensão do aprender e do ensinar. Esse conhecimento 

pode propiciar aos mestres a reestruturação do sistema de ensino, proporcionando aos 

discentes melhores desempenhos na tarefa de aprender. 

Os estudos de Shore (2000) complementam essa necessidade de formação 

neurocientífica aos professores, ressaltando que o conhecimento científico produzido pelas 

Neurociências deve ser dirigido àqueles que de algum modo, “colaboram profundamente no 
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desenvolvimento cognitivo das crianças – em especial, pais e professores, interventores 

reconhecidos na aprendizagem desses indivíduos”. 

Tardif (2003) lembra que o objeto de trabalho do docente é o humano, o que merece 

maior discussão. Conforme o autor, num dado grupo de alunos, existe especificidades 

individuais, cabendo ao docente atingir cada um dos indivíduos: 

 
Essa tarefa docente envolve a disposição para compreender os alunos em suas 

particularidades individuais e situacionais, acompanhando sua evolução no contexto 

em sala de aula. [...] a disposição do professor para conhecer seus alunos como 

indivíduos deve estar impregnada de sensibilidade e de discernimento a fim de evitar 

as generalizações excessivas e de afogar a percepção que ele tem dos indivíduos 

num agregado indistinto e pouco fértil para a adaptação de suas ações. [...]. A 
aquisição de sensibilidade relativa às diferenças entre os alunos constitui uma das 

principais características do trabalho docente. Essa sensibilidade exige do professor 

um investimento contínuo e em longuíssimo prazo, assim como a disposição de estar 

constantemente revisando o repertório de saberes adquiridos por meio da 

experiência. (TARDIF, 2003, p. 267). 

 

O docente que não possui o domínio sobre o que é e como ocorre a aprendizagem 

corre o risco de favorecê-la ou atrapalhá-la, pois a aprendizagem ocorre pela plasticidade 

cerebral e sofre influência do ambiente. Ou seja, o professor por meio de sua prática 

pedagógica transmite estímulos que podem contribuir para secreção de hormônios que 

provocam entusiasmo e consequentemente desejo de aprender ou o contrário, o desinteresse 

(CLAXTON, 2005; MORAES; TORRE, 2004). Não se faz necessário que o professor 

detenha um conhecimento médico e fisiológico aprofundado do cérebro, mas sim, 

compreender que a educação englobe diversas áreas do conhecimento e deve considerar a 

diversidade da composição do indivíduo. “A educação é o feixe central da 

interdisciplinaridade que engloba aspectos antropológicos, filosóficos, biológicos e 

psicológicos da espécie humana” (MORALES, 2011, p. 6). 

Quantos professores tem conhecimento sobre a neuroplasticidade? Que quanto mais 

prazerosa é uma aula, mais motivado o aluno ficará e a aprendizagem ocorrer de maneira mais 

significativa? O professor tem conhecimento da necessidade da (re)exposição ao conteúdo 

utilizando estratégias pedagógicas diferenciadas para consolidação desses conhecimentos em 

memórias de longa duração? Que cada cérebro é único em virtude das influências ambientais 

que o constitui, e todos são capazes de aprender, dependendo da metodologia escolhida pelo 

docente? Como pode atualmente o professor desconhecer essa dinâmica do aprendizado 

cerebral? A análise desses questionamentos deixa explícita a importância desse conhecimento 

na área educacional. 
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Reconhecendo o cérebro como crucial ao ato pedagógico, surge a necessidade de 

refletir sobre a conexão entre Neurociências e Educação. 

 
Esse novo saber passaria a constituir um forte embasamento teórico para o saber-

fazer docente, pois possibilitaria como consequência não só a revisão dos processos 

de aprendizagem, como também um melhor conhecimento do processo de ensinar, 

imprimindo uma reorientação da transposição didática. Trata-se de propor um saber 

disciplinar que embasa e se aprimora num saber profissional, pois ao descobrir o que 

a Neurociência cognitiva pode oferecer à educação e vice-versa, na perspectiva de 

que esses saberes se complementam, se enriquecem e se necessitam, podemos 

entrelaçar teorias científicas com a prática docente e, consequentemente, 

fundamentar o saber pragmático dos professores. (CARVALHO, 2010, p. 546). 

 

Respaldado no que foi exposto e compreendendo a sala de atual como inclusiva, o 

conhecimento e a aplicação da Neurociência Cognitiva tornam-se relevante. 

 
Conhecer o funcionamento, organização, potencialidades e limitações do sistema 

nervoso poderia atender as demandas do educador frente às pessoas com dificuldade 

de aprendizagem e as com deficiência. E, ainda, esse conhecimento levaria a uma 
influência positiva no processo de ensino e aprendizagem. (GROSSI et al., 2014, p. 

98). 

 

Com base nesse ponto de vista, passa-se agora a promover uma interlocução entre 

Neurociência e Educação, defendendo um diálogo criativo entre ambas e apresentando uma 

visão positiva dos conhecimentos neurocientíficos na educação, em especial na formação 

docente. Oportunizar aos professores a compreensão da dinâmica do funcionamento cerebral, 

poderá facilitar a inclusão de alunos com TEA no ensino regular, assim como beneficiará aos 

demais discentes no processo ensino e aprendizagem. 

A escola se constitui um local que proporciona a formação profissional e formação 

cultural, delimitando uma nova cultura nesse contexto docente, a cultura da inclusão. Nessa 

perspectiva, o ensino e a aprendizagem têm o professor como um mediador, cabendo a ele a 

escolha da melhor estratégia pedagógica para desenvolvimento de seus alunos (GROSSI et 

al., 2014). Apresentamos ainda, nesse contexto, a posição de outros autores em torno da 

temática práticas pedagógicas para discentes com TEA. 

Utilizando como referência a aprendizagem, a assimilação de conteúdos teóricos está 

relacionada com estruturas cerebrais, como reafirmado por Souza e Gomes (2017, p. 110): 

 
Diante disso, o professor deve conhecer seus alunos, suas dificuldades e 

particularidades, a fim de promover o desenvolvimento da aprendizagem nas 

crianças. Não é tarefa fácil para os professores, a inclusão de crianças com 

deficiência na escola regular requer um trabalho organizado e sistemático, 

principalmente porque essa escola precisa ter qualidade de ensino a todos. E para 

que haja qualidade na educação deve-se atentar para os estilos de aprendizagem de 

cada aluno, ou seja, cada aluno possui caminhos que facilitam sua aprendizagem. 



69 

 

São situações que envolvem o ambiente, emoções, aspectos sociológicos físicos e 

psicológicos, com isto adota uma educação contextualizada que conceitua o aluno 

como o sendo um ser ativo, construtor de seu próprio conhecimento. 

 

Bartoszeck (2013) relata que algumas estratégias educacionais são mais eficazes que 

outras no processo ensino aprendizagem. Com base nos estudos de Rushton e Larkin1 e de 

Rushton, Eitelgeorge e Zickafoose2, Bartoszeck (2013) descreve, de forma didática no Quadro 

6, os princípios da Neurociência e sua aplicabilidade no contexto da sala de aula. 

 

Quadro 6 - Aplicação dos princípios das Neurociências no ambiente escolar 

PRINCÍPIOS DA NEUROCIÊNCIA AMBIENTE DA SALA DE AULA 

Aprendizagem, memória e emoções ficam 

interligadas quando ativadas pelo processo de 

aprendizagem. 

Aprendizagem sendo atividade social, alunos 

precisam de oportunidades para discutir tópicos. 

Ambiente tranquilo encoraja o estudante a expor seus 

sentimentos e ideias. 

O cérebro se modifica aos poucos fisiológica e 

estruturalmente como resultado da experiência. 
Aulas práticas/exercícios físicos com 

envolvimento ativo dos participantes fazem 

associações entre experiências prévias com o 

entendimento atual. 

O cérebro mostra períodos ótimos (períodos 

sensíveis) para certos tipos de aprendizagens que 

não se esgotam, mesmo na idade adulta. 

Ajuste de expectativas e padrões de 

desempenho às características etárias 

específicas dos alunos, uso de unidades 

temáticas integradoras. 

O cérebro mostra plasticidade neuronal 

(sinaptogênese), mas maior densidade sináptica não 

prevê maior capacidade generalizada de aprender. 

Estudantes precisam sentir-se “detentores” das 

atividades e temas que são relevantes para suas 

vidas. Atividades pré-selecionadas com 

possiblidade de escolha das tarefas, aumenta a 

responsabilidade do aluno no seu aprendizado. 

Inúmeras áreas do córtex cerebral são 
simultaneamente ativadas no transcurso de nova 

experiência de aprendizagem. 

Situações que reflitam o contexto da vida real, de 
forma que a informação nova se “ancore” na 

compreensão anterior. 

O cérebro foi evolutivamente concebido para 

perceber e gerar padrões quando testa hipótese. 
Promover situações em que se aceite tentativas e 

aproximações ao gerar hipótese e apresentação de 

evidências. Uso de resolução de “casos” e 

simulações. 

O cérebro responde, em razão da herança primitiva, 

às gravuras, imagens e símbolos. 
Propiciar ocasiões para alunos expressarem 

conhecimento por meio das artes visuais, músicas 

e dramatizações. 

Fonte: Bartoszeck, 2013. 

 

                                                
1  RUSHTON, S.; LARKIN, E. Shaping the learning environment: connecting developmentally appropriate 

practices to brain research. Early Childhood Education Journal, v. 29, n. 1, p.25-33, 2001. 
2  RUSHTON, S. P.; EITELGEORGE, J.; ZICKAFOOSE, R. Connecting Brian Cambourne’s conditions of 

learning theory to brain/mind principles: implications for early childhood educators. Early Childhood 

Education Journal, v. 31, n. 1, p.11-21, 2003. 
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Almejando uma aprendizagem significativa, o docente pode agregar estratégias 

educacionais aos recursos didáticos disponíveis, como o quadro, livros, apostilas, filmes, 

dentre outros. Conforme proposto pelo Quadro 6, quanto mais caminhos levarem a 

informação, mais fácil será a evocação da mesma. Então se um conceito estiver ligado a uma 

imagem, som, três regiões distintas do cérebro serão ativadas para recuperá-lo. Ou quando o 

professor utiliza paródias relacionadas ao tema estudado, gráficos, tabelas. É mais fácil a 

memorização, por exemplo, do processo de fotossíntese se estiver relacionado com uma 

planta do contexto de convívio do aluno. O uso de jogos, brincadeiras, dramatizações. Assim 

como a retomada ao conteúdo no final da aula é de suma importância para a memorização, 

pois fará com que o novo conhecimento circule novamente pelo cérebro (ALMEIDA, 2012). 

Sobre os processos da aprendizagem e metodologias adequadas para alunos com TEA, 

Rivière (1984, p. 217) informa: 

 
[...] frequentemente os processos de aprendizagem das crianças autistas são tão 

lentos e estão tão alterados que a aplicação rotineira de técnicas educativas termina 

na frustação se não for acompanhada de uma atitude de indagação e de exploração 
criativa do que acontece com a pessoa que educamos. Quando acompanhada dessa 

atitude, a relação educativa com crianças autistas (por mais exigente que seja) se 

converte em uma tarefa apaixonante e que pode enriquecer enormemente tanto o 

professor quanto o educando. 

 

 Temos consciência que não são apenas os alunos com TEA que irão se beneficiar no 

processo de “ensinagem” e aprendizagem por meio de metodologias diferenciadas e 

diversificas, mas o impacto destas ferramentas será para todos os alunos. Rodrigues (2006, p. 

5) afirma que “não são só diferentes os alunos com uma condição de deficiência: muitos 

outros alunos sem condição de deficiência identificada não aprendem se não tiverem uma 

atenção particular ao seu processo de aprendizagem”. Então a solução seria criar uma 

metodologia para cada aluno? Isso implicaria em um sistema impossível de funcionar nos 

parâmetros educacionais atuais. Entretanto, exprime que a não utilização de metodologias 

diversificadas cria uma segregação para muitos estudantes. Então a Educação Inclusiva vem 

para romper paradigmas instituindo uma realidade que “dirige-se assim aos “diferentes”, isto 

é, a todos os alunos. E é ministrada por “diferentes”, isto é, todos os professores” 

(RODRIGUES, 2006, p. 5). 

A adaptação curricular é uma prática assertiva para alunos com Transtorno do 

Espectro Autista. Adaptação essa que deve ocorrer desde aspectos motores, cognitivo, 

linguístico, social, autocuidados (FAVORETTO; LAMONICA, 2014). Não se trata de 

favorecimento a um aluno em detrimento de outros, mas diferenciar estratégias, 
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individualizar, rever critérios de avaliação, flexibilização de tempo, “são novas aprendizagens 

docentes, que exigem novas dinâmicas escolares” (MARIN, 2010, p. 33). Guimarães e 

colaboradores (2010) sugerem algumas adaptações pedagógicas com o intuito de diminuir a 

variação de atenção e concentração: 

• Enunciados curtos e diretos; 

• Produção textual orientado por perguntas; 

• Demonstrações; 

• Utilização de jogos pedagógicos; 

• Utilização de imagens; 

• Técnicas de estudo e ou roteiros; 

• Caixas de fichas para consultas (de fórmulas matemáticas, linha do tempo, 

esquemas, desenhos explicativos). 

 

Cunha (2009), relata que as crianças com TEA podem apresentar comportamentos de 

resistência ao aprendizado, mas isso não quer dizer que elas não aprendam, apenas possuem 

interesses, fixações em determinados assuntos, não estando propicias a aprendizagem de outro 

contexto. Entretanto, esse é o ponto chave para inicialização de um processo de aprendizagem 

de sujeitos com TEA, usar seu interesse particular como ponto de partida do processo 

educacional, para que mais adiante o professor consiga introduzir novos conhecimentos. Esse 

mesmo autor relata que o fator que mais prejudica a aprendizagem desses educandos é o 

deficit de concentração, que causa dificuldade de compreensão dos comandos fornecidos. 

Então é necessário que o professor estimule a concentração de seu aluno durante as tarefas, 

para minimizar as dificuldades comunicativas. 

Entretanto, não existe uma receita que irá conseguir a atenção e foco de todos os 

alunos com TEA, cada sujeito com TEA é único, possuindo comportamentos e preferências 

únicas, cabe aos professores observar o aluno em diferentes contextos para que ele possa 

identificar quais adaptações pedagógicas irão favorecer o aprendizado de seu educando. 

Assim como identificar possíveis situações estressantes, para que possa intervir e negociar 

antes que ela ocorra. 

O vínculo afetivo aluno-professor é o fio condutor para o progresso deste estudante. 

Esse vínculo possibilita o aumento de interesse do estudante, de descobertas, de vivências, de 

conhecimentos e aprendizagens. Para que esse vínculo se estreite é necessário que o professor 

conheça a realidade de seu discente por meio de entrevistas com seus pais, uma relação direta 
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com os profissionais que o acompanha, entendendo assim sua forma de comunicação, 

expressão de desejos, o que ele gosta, ou que não gosta, identificando situações precursoras de 

estresse (GUIMARAES et al., 2010). 

É valido destacar que o professor para atuar na perspectiva da inclusão de alunos com 

TEA deverá ser criativo em suas metodologias para que ocorra o ajuste necessário do 

conteúdo que estiver trabalhando com os demais discentes. Como já frisado anteriormente, o 

conteúdo deve ser flexível para atender a demanda do seu aluno, porém não deve ser 

diferente. E ainda segundo Matoan (2003, p. 35): 

 
Inovar não tem necessariamente o sentido do inusitado. As grandes inovações são 

muitas vezes a concretização do óbvio, do simples, do que é possível fazer, mas que 

precisa ser desvelado, para que possa ser compreendido por todos e aceito sem 
muitas resistências, senão aquelas que dão brilho e vigor ao debate das novidades. 

 

Não é o objetivo deste estudo propor metodologias de ensino para cada aluno. Mas, 

levar o educador ao reconhecimento das peculiaridades educacionais, e o funcionamento 

cerebral de seus alunos para que ele possa executar estratégias educacionais diversificadas, 

alternando-as assim com intuito de atingir cada aluno em sua individualidade em uma sala de 

aula totalmente plural e inclusiva. Contrapondo a um sistema segregante, em que o diferente é 

considerado inapto ao aprendizado. 

É explícito, mediante todo contexto já inserido até o momento sobre a inclusão de 

alunos com TEA no ensino regular, que muitas das estratégias propostas são sugestões de que 

é possível a participação e aprendizagem destes sujeitos em contextos da escola regular de 

ensino. Porém, o nível de adaptação vai depender muito das singularidades de cada indivíduo 

com TEA, assim como competências e habilidades já desenvolvidas naquele discente. 

Ou seja, o professor que atua nos anos finais do Ensino Fundamental poderá mediar a 

aprendizagem do aluno com TEA, com habilidades e competências já consolidadas, como 

leitura, escrita, matemática, conhecimento de mundo. Provavelmente esse aluno não tem um 

professor mediador, garantido pela legislação, em razão destas conquistas. Ou até mesmo 

alunos que ainda não venceram essas habilidades e, provavelmente, ele terá o suporte do 

professor mediador, que fará a interlocução com o professor regente para uma adaptação 

curricular mais significativa para o desenvolvimento não somente de habilidades sociais, 

emocionais, mas também, de habilidades acadêmicas proporcionadas pelo ambiente escolar. 

É válido destacar que quando se tratando de formação continuada de docentes, a 

utilização de metodologias renovadas que visa a atender uma “nova” demanda de alunos, 

temos que destacar as condições de trabalho em que este docente atua. A grande maioria das 
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vezes o salário não é compensatório com poucas perspectivas de melhoras. Enquanto as 

condições de trabalho cotidiana, observamos carências de materiais, de bibliotecas, a não 

fixação de um quadro escolar básico impedindo a concepção de um projeto pedagógico coeso. 

Este fato também é muito delimitado na escola Estadual Santo Antônio, polo desta pesquisa, 

professores desestimulados, seja por sobrecarga de trabalho, por questões salarias, falta de 

materiais básicos, é um conjunto de fatores que podem fazer com que o docente não saia de 

uma zona de conforto que ele criou enquanto professor e atue em uma perspectiva de 

valorização de metodologias diferenciadas que poderiam favorecer a aprendizagem de todos. 

 
Muitas questões problemáticas se fazem presentes, então, nas condições de trabalho 

nas escolas. Resumindo, nos cursos de formação de professores, e em seu exercício 

de trabalho, interferindo em sua qualidade, oito pontos podem ser apontados: a) a 
ausência de uma perspectiva de contexto social e cultural e do sentido social dos 

conhecimentos; b) a ausência nos cursos de licenciatura, e entre seus docentes 

formadores, de um perfil profissional claro de professor enquanto profissional (em 

muitos casos será preciso criar, nos que atuam nesses cursos de formação, a 

consciência de que se está formando um professor); c) a falta de integração das áreas 

de conteúdo e das disciplinas pedagógicas dentro de cada área e entre si; d) a escolha 

de conteúdos curriculares; e) a formação dos formadores; f) a falta de uma carreira 

suficientemente atrativa e de condições de trabalho; g) a ausência de módulo escolar 

com certa durabilidade em termos de professores e funcionários; h) a precariedade 

quanto a insumos para o trabalho docente. (GATTI, 2009, p. 168). 

 

Entretanto, esta reflexão não nos deve guiar para uma acomodação frente aos desafios 

da educação inclusiva, seja para alunos com necessidades educacionais especiais, seja para 

alunos ditos ‘normais’. Oruú (2016) delimita bem esse contexto quando descreve que: 

 
O que nos move falarmos sobre práticas pedagógicas inovadoras e não excludentes é 

a certeza de que a comunidade escolar não pode se manter omissa ou se 

desresponsabilizar, atribuindo ao Sistema do governo pelas coisas estarem como 

estão; embora isso seja uma verdade, não temos mais tempo a perder justificando 

que “a escola não está preparada para receber alunos diferentes (deficientes). 

(ORRÚ, 2016, p. 163). 

 

 A educação inclusiva vem para abarcar a todos que não se apropriam do 

conhecimento acadêmico de uma maneira linear e única, mas que necessita de diferentes 

perspectivas de “ensinagem” para que de fato o processo de construção do conhecimento 

ocorra. Então, que a reflexão acima não seja empecilho ou desculpa para uma atuação docente 

consciente, mas para que possamos dialogar com os acontecimentos reais de todas as escolas 

brasileiras e não somente a Escola Estadual Santo Antônio, polo principal desta pesquisa. 

Refletir sobre as atuais práticas docentes em um contexto mais amplo, utilizando 

diversificadas vertentes: formação inicial fragmentada sem conexão teoria e prática, 

necessidade de formação continuada atrelada a isso as atuais condições de trabalho docente.   
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6 METODOLOGIA 

 

6.1 Procedimentos éticos 

 

A pesquisa foi iniciada após aprovação do comitê de ética em pesquisa da 

Universidade Federal de Ouro Preto (Certificado de Apresentação para Apreciação Ética – 

CAAE - número 61395916.1.0000.5150). Inicialmente foi solicitado ao diretor da Escola 

Estadual Santo Antônio autorização para realização da pesquisa, por meio do Termo de 

Concessão da Instituição (ANEXO A) assinado pelo próprio diretor, com o objetivo de 

esclarecer os principais objetivos, procedimentos, local e docentes envolvidos na pesquisa. 

De posse da autorização solicitei a participação dos professores por meio de um 

contato na própria escola, em que os professores interessados assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO B) no qual constou os objetivos da 

pesquisa, a metodologia e os instrumentos utilizados para a obtenção dos dados, apresentou os 

pesquisadores envolvidos (orientadora e orientanda), informou os seus endereços eletrônicos e 

telefones para contato, bem como o endereço do Comitê de Ética da Universidade Federal de 

Ouro Preto, caso o participante desejasse tirar alguma dúvida junto à Universidade. 

 

6.2 A escola 

 

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Santo Antônio, na avenida Presidente 

Médici, nº 315, Centro, no município de Miraí, Minas Gerais. A cidade está situada na Zona 

da Mata de Minas Gerais, com população de 14.753 habitantes e área de 320,7 Km² 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSICA, 2014). 

Fundada em 1950, a escola, possui cerca de mil alunos, dividido em turmas que vão do 

1º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, além da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). É a única escola estadual do município e única a oferecer o Ensino 

Fundamental II completo e o Ensino Médio e oferece ainda Atendimento Educacional 

Especializado (AEE). A Escola Estadual Santo Antônio abrange quase a totalidade dos 

estudantes do município e atua no turno matutino e vespertino e noturno. 

O corpo docente da escola é constituído por aproximadamente 90 professores 

contratados ou por meio de concurso público ou designações. Por se tratar de uma escola 

localizada em uma cidade interiorana, muitos professores residem em cidades próximas e se 
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deslocam até a escola diariamente. É nesta escola que atuo desde 2005 como professora de 

Ciências e Biologia. 

Quanto aos alunos atendidos por esta escola é nítida a chegada das políticas de 

inclusão; a escola recebeu a primeira matrícula de um aluno com TEA no ano de 2015, nos 

anos finais do Ensino Fundamental. Mesmo hoje, pouco ou nada se observa em relação a 

mudanças da escola e corpo docente para receber esse aluno, assim como outros que são 

atendidos pelo AEE. O tema inclusão é ainda visto pela escola como algo para favorecer a 

socialização entre pares, ou seja, a escola como um espaço social. Muitos dos docentes nem 

sabem da existência de um aluno com TEA ou necessidades educacionais especiais na escola 

ou até mesmo na sala que o docente atua. Esse aluno com TEA é alfabetizado, possui 

dificuldade motora acentuada, assim como dificuldade de abstração, uma fala pedante, 

dificuldade de interação com os pares, mas é tranquilo durante as aulas e raramente possui 

alteração de comportamento. Esse referido aluno passou a fazer parte de uma das minhas 

classes em 2016, matriculado no 7º ano do Ensino Fundamental.  

Em 2017, a escola foi sede desta pesquisa e, efetuou a matrícula de três alunos com 

TEA nos anos iniciais do Ensino Fundamental, esses discentes possuem uma professora 

mediadora para cada um deles. Observa-se que o processo de inclusão começou a tomar um 

escopo diferente na instituição, esses alunos começaram a serem visto pela comunidade 

escolar, entretanto seu processo de inclusão é percorrido ainda somente pelas professoras 

mediadoras, ou seja a comunidade escolar não dialoga com o tema, a causa, mas sabem que 

esses alunos estão ali, e seu processo educacional será tramitado quase que unicamente por 

meio das mediadoras. 

 

6.3 Instrumentos e procedimentos 

 

Foram adotados os questionários de pré-teste (APÊNDICE A), composto de dez 

questões, das quais cinco tiveram o objetivo de caracterizar os sujeitos da pesquisa para 

conhecer o contexto em que foi realizada a pesquisa, e as demais questões com intuito de 

apreender as concepções e práticas dos professores a respeito da inclusão de alunos com 

Transtorno do Espectro Autista. E o pós-teste (APÊNDICE B), buscando investigar a possível 

relevância e contribuição do minicurso na elaboração de práticas pedagógicas que favoreçam 

o processo de ensino e aprendizagem, e consequentemente a inclusão de alunos com TEA, 

ambos os questionários elaborados por mim, com base na literatura científica atual e 



76 

 

questionários já validados, como questionários utilizados nas pesquisas de: Favoretto e Lamônica (2014), 

Andrade (2016), Aguiar e colaboradores (2005), Bartoszeck e Bartoszeck (2009). 

O desenvolvimento da pesquisa percorreu algumas etapas: 

 

Etapa 1: Sondagem preliminar: 

✓ Aplicação dos questionários pré-testes. 

Etapa 2: Desenvolvimento: 

✓ Elaboração do minicurso: Neurociência e Educação. 

Etapa 3: Aplicação do produto: 

✓ Aplicação do minicurso aos professores. 

Etapa 4: Sondagem posterior: 

✓ Aplicação dos questionários pós-testes. 

Etapa 5: Análise de dados: 

✓ Abordagem qualitativa. 

 

6.3.1 Sondagem preliminar 

 

Na Etapa 1, realizou-se a coleta de dados por meio de questionários pré-teste, sem 

identificação nominal, aplicados em um encontro na própria escola, adequando ao horário de 

preferência de cada docente. Participaram da pesquisa 13 professores que ministram aulas no 

Ensino Fundamental II, independente do conteúdo lecionado na Escola Estadual Santo 

Antônio de Miraí. A preferência pela utilização dos questionários corroboraria para a 

aquisição de respostas que pudessem levar a compreensão da concepção dos professores sobre 

temas como: Educação Inclusiva, Transtorno do Espectro Autista e Neurociências, além de 

informações sobre tempo que exerce a docência e a formação acadêmica. Sendo assim, para 

contribuir com esta pesquisa, utilizou-se um questionário de perguntas objetivas e discursivas, 

para que, por meio das perguntas, fossem alcançadas opiniões, reflexões e/ou até mesmo 

sugestões relacionadas à temática. 

 

6.3.2 Desenvolvimento 

 

A etapa seguinte, denominada Desenvolvimento, tratou da elaboração do minicurso 

interativo que foi aplicado de forma presencial e disponibilizado, posteriormente, por e-mail 
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aos sujeitos da pesquisa. O embasamento teórico utilizado no minicurso ocorreu a partir de 

pesquisas em fontes diversificadas como: Bartoszeck (2013), Carvalho (2010), Cosenza e  

Guerra (2011), Cunha  (2016), Franco e Guerra (2015), Lent (2010), Mantoan (2016),  

Mantoan (2006), Serra (2008) e Relvas (2015). 

O minicurso foi intitulado “Neurociências e Educação” e subdivido em quatro 

módulos apresentados no formato mp4. Os módulos foram desenvolvidos em forma de slide 

para apresentação presencial, e para a virtual foi utilizado o programa Camtasia Studio8, para 

a produção de vídeo aulas, contendo visualização dos slides, imagem e minha locução. Todo 

minicurso foi gravado utilizando o programa Camtasia Studio8, registrado e editado por mim. 

• Módulo I: Educação Inclusiva: a perspectiva inclusiva no ensino regular, aspectos 

históricos da Educação Inclusiva, público alvo e adaptações curriculares. Duração de 18 

minutos. 

• Módulo II: Neurociências e Educação: como as Neurociências podem contribuir 

para prática pedagógica inclusiva: dividido em duas apresentações, aspectos básicos da 

anatomia e fisiologia do sistema nervoso, assim como, conceitos fundamentais para explicitar 

como ocorre a aprendizagem em sujeitos com cérebros tão distintos como alunos com 

necessidades educacionais especiais. Duração de 11 minutos na primeira apresentação virtual 

e de 13 minutos na segunda apresentação virtual. 

• Módulo III: Transtorno do Espectro Autista e Educação: classificação, principais 

características clínicas e cognitivas do TEA. Duração de 28 minutos. 

• Módulo IV: Práticas pedagógicas para discentes com Transtorno do Espectro 

Autista: nesse módulo, tratou-se de sugestões de práticas educacionais inclusivas que 

orientariam os professores no contexto atual do ambiente escolar. As práticas apresentadas 

foram elaboradas por mim, em 2016 e 2017, e utilizadas em minhas aulas de Ciências para 

propiciar o envolvimento de um aluno com TEA no mundo científico. Esse módulo teve o 

objetivo de colaborar com os professores participantes do minicurso para que eles se sintam 

inspirados a desenvolver novas práticas pedagógicas. Essas práticas constituíram também 

produto desta dissertação e estão detalhadas a seguir. 

 

6.3.2.1 Aplicação do produto 

 

Na terceira etapa, denominada Aplicação do produto, foi sugerida em um primeiro 

momento apenas a aplicação virtual do minicurso, entretanto, em acordo com o diretor da 
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escola, foi realizada a apresentação presencial do minicurso utilizando o sábado, destinado 

previamente para reuniões, visando a participação ativa de todos os docentes. A aplicação do 

minicurso ocorreu em uma manhã de sábado com duração de quatro horas. 

Durante a aplicação do produto, ou seja, a apresentação presencial do minicurso, os 

professores solicitaram material de consulta sobre os temas tratados para que eles pudessem 

aprofundar nos conhecimentos sobre Neurociências e Educação Inclusiva e Transtorno do 

Espectro Autista. Além disso, foi solicitado algum texto sobre o Transtorno do Deficit de 

Atenção e Hiperatividade (TDAH), tema que é bastante frequente na escola. Dessa forma, 

posteriormente a apresentação presencial do minicurso, foi disponibilizado o minicurso virtual 

por e-mail, assim como uma apostila, com o intuito de viabilizar a consulta aos assuntos 

tratados durante o minicurso. Os vídeo-aulas tiveram o mesmo tratamento do minicurso 

presencial e na apostila constaram informações sobre princípios das Neurociências, Educação 

Inclusiva e Transtorno do Espectro do Autismo e Transtorno de Deficit de Atenção e 

Hiperatividade, este último tópico foi incluído no material didático por haver grande demanda 

por parte dos docentes da escola. 

A apostila foi elaborada por parte da equipe do Laboratório de Neurociências e 

Educação (LANED), chefiado pela orientadora desta pesquisa, a professora Luciana. Os 

alunos do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências - orientados pela professora - que 

participaram da elaboração da apostila foram, eu, Renata, Flaviane da Silveira Paiva e Matta  

e Fernando Vieira Costa, quem gentilmente escreveu o texto sobre Inclusão Escolar e 

Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade. 

 

6.3.2.2 Sondagem posterior 

 

Ao final do minicurso, na etapa intitulada Sondagem posterior, foi aplicado o 

questionário pós-teste (APÊNDICE B) para levantamento dos dados conclusivos. O 

questionário teve como objetivo verificar a compreensão dos docentes sobre os temas tratados 

e a aplicabilidade dos conceitos para a prática pedagógica inclusiva. 

 

6.3.2.3 Análise dos dados 

 

A quinta etapa, denominada Análise dos dados, teve os seguintes desdobramentos. Os 

dados obtidos foram analisados qualitativamente, conforme descrito por Bardin (1977), como 
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o que serve de informação é a ausência ou a presença de um conteúdo ou de um conjunto de 

características num determinado fragmento de mensagem que é tomado em consideração. 

Após a coleta de dados procedeu-se à organização da análise dos dados. Bardin 

(1977), propõe três polos cronológicos: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento 

dos resultados, inferências e interpretação. A fase de pré-análise “tem por objetivo a 

organização, embora ela própria seja composta por atividades não estruturadas” (BARDIN, 

1977, p. 96). Esta fase é composta de três etapas: 

 

a) Leitura flutuante: relatada por Bardin (1977) como contato com os documentos e para 

conhecimento do texto a serem analisados. Na pesquisa esta fase constituiu o 

momento de ordenação e de leitura dos questionários pré-teste e pós-teste. 

b) A escolha dos documentos: determinado por Bardin (1977) como a escolha do 

universo de documentos que irão fornecer informações sobre o problema levantado. 

Nesta fase da pesquisa todos os questionários pré-teste e pós-teste, aplicados durante a 

execução da pesquisa, compuseram o corpus de documentos que foram submetidos 

aos procedimentos analíticos. 

c) Formulação de hipótese e objetivos: “uma hipótese é uma afirmação provisória que 

nos propomos a verificar, o objetivo é a finalidade geral a que nos propomos” 

(BARDIN, 1977, p. 98). Como foi sugerido pela análise a priori do problema, pela 

leitura flutuante e pelo levantamento bibliográfico realizado, nossa hipótese consistiu 

em: O minicurso sobre as bases neurocientíficas da aprendizagem, Educação Inclusiva 

e Transtorno do Espectro Autista pode mudar as concepções futuras e as práticas 

pedagógicas dos docentes, contribuindo para minimizar a segregação acadêmica de 

sujeitos com TEA em espaços escolares e contribuir para o desenvolvimento 

profissional do docente. 

 

O segundo polo de análise representa a Exploração do Material. “Esta fase consiste 

essencialmente de operações de codificação, desconto ou enumeração em função de regras 

previamente formuladas” (BARDIN, 1977, p. 101). A etapa de codificação, conforme a 

autora, é a transformação dos dados brutos do texto por recorte, agregação e enumeração, que 

permite atingir uma representação do conteúdo. A organização da codificação obedece a três 

escolhas:  o recorte, a enumeração e a classificação e agregação. 

A etapa de recorte se dá pela escolha das “unidades de registro e de contexto que 

consiste na unidade de significação a codificar e corresponder ao segmento de conteúdo a 
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considerar como unidade de base, visando a categorização e contagem frequencial” 

(BARDIN, 1977, p. 103). Segundo a autora, os recortes podem ocorrer de ordem semântica, o 

tema, outros utilizam recortes de natureza linguística, como a palavra ou a frase. Neste 

contexto pesquisado optamos pelo recorte de natureza. 

A unidade de contexto, proposta por Bardin (1977), é mais ampla servindo de 

referência a unidade de registro, fixando limites contextuais para interpretá-la. Para esta 

pesquisa foi utilizada a categoria profissional, no caso, docentes dos anos finais da Escola 

Estadual Santo Antônio de Miraí/MG, como unidade de contexto para todas as unidades de 

registro. 

O tratamento final dos dados foi por meio de categorização proposto por Bardin (1977, 

p. 117) como: 

 
[…] uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com 

os critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais 

reúnem um grupo de elementos (unidade de registro, no caso da análise de 

conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos 

caracteres comuns desses elementos. 

 

No contexto desta pesquisa, foram criadas quatro categorias e respectivas 

subcategorias, conforme codificação de natureza linguística, expressos no Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Categorias e subcategorias de análise 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 
QUESTÕES 

ANALISADAS 

Características clínicas de 

alunos com TEA. 

- Interação social; 

- Comunicação; 

- Comportamento. 

Questão 6 pré-teste e 

questão 5 pós-teste. 

Características educacionais 

de alunos com TEA. 
- Coordenação motora;  

- Pensamento visual e concreto; 

- Previsibilidade; 

- Dificuldade de abstração e concentração; 

- Interesse específico. 

Questão 7 pré-teste e  

questão 5 pós-teste. 

Influência das informações 

sobre inclusão de alunos com 

TEA para elaboração de 

prática pedagógica inclusive. 

- Características de alunos com TEA e 

adaptação escolar; 

- Aprendizagem dos alunos com TEA; 

- Inclusão dos alunos com TEA. 

Questão 2 pós-teste. 

Influência das Neurociências 

na prática pedagógica 

inclusiva. 

- Conhecimento da biologia cerebral e ou 

práticas pedagógicas diversificadas; 

- Entendimento das peculiaridades 

cognitivas de alunos com TEA e NEEs. 

Questão 4 pós-teste. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Sobre cada categoria proposta, foi criada subcategorias a partir da categorização das 

respostas dos docentes e sua frequência definida como uma das regras de enumeração 

propostas por Bardin (1977, p. 109): 

 
[…] como a frequência é a unidade mais frequentemente usada. Corresponde ao 
postulado seguinte: a importância de uma unidade de registro aumenta com a 

frequência de aparição. Uma medida frequencial em que todas as aparições possuem 

o mesmo peso postula que todos os elementos têm uma importância igual. 

 

Para análise de frequência, realizou-se a contagem de cada subcategoria, proposta nos 

questionários de pré-teste e pós-teste, obtendo a frequência desta subcategoria expressas em 

gráficos e ou tabelas. 

Para as questões não passíveis de categorização, foram utilizadas a regra de 

enumeração presença ou ausência de conhecimento docente sobre o assunto tratado. 

A última etapa, foi a análise de conteúdo proposta por Bardin (1977), o tratamento dos 

resultados, a inferência e interpretação dos dados. Nessa parte, serão discutidos os recortes 

extraídos de cada temática alocados em categorias e subcategorias, discutidos à luz do 

referencial teórico que sustenta a esta pesquisa. A partir da percepção, comparação, ordenação 

e interpretação dos agrupamentos de dados obtidos, foram construídas inferências, com a 

finalidade de discutir a percepção docente sobre a influência dos conhecimentos de 

neurociências, inclusão escolar de alunos com TEA e prática docente atual. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

7.1 A caracterização dos professores: análise do questionário pré-teste 

 

A questão 1, “Há quanto tempo exerce a docência?”, abrangeu os dados analisados, 

expressos no Gráfico 3, sobre experiência profissional. Constatamos assim, que a maioria dos 

professores pesquisados (76,9%), possui carreira já consolidada na educação, com vasta 

experiência em salas de aula, vivenciando várias mudanças no paradigma educacional 

brasileiro. Nossos dados corroboram os trabalhos de Martins (2007), Aguiar e colaboradores 

(2005) e Andrade (2016), que relatam o público alvo de suas pesquisas sobre a temática 

inclusão, inclui docentes, em sua maioria também se encontram fortalecidos no processo 

educacional profissional, ou seja, professores que já possuem carreira consolidada na 

educação. 

 

Gráfico 3 - Subcategoria: tempo de docência exercido pelos docentes 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A questão 2, “Qual sua formação acadêmica?”, foi analisada e os dados expressos pelo 

Gráfico 4. Esses dados nos revelam que 61,5% professores buscaram uma formação 

complementar, além da formação inicial, provavelmente com intuito de garantir um 

aprimoramento no processo de ensino e aprendizagem. Novamente, nossos dados corroboram 

a pesquisa de Martins (2007), intitulada de “a inclusão de alunos autistas no ensino regular: 

concepções e práticas pedagógicas de professores regentes”, em que os docentes pesquisados, 

também buscaram uma formação complementar, revelando boa formação acadêmica, relatada 

pelos professores como aporte para favorecer as práticas pedagógicas em sala de aula. 
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Gráfico 4 - Grau de instrução dos docentes 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A questão 3, “Durante seu período de docência teve contato com conteúdos advindos 

das Neurociências?”, os dados foram analisados e transcritos para a Tabela 1. Estes dados 

vêm ao encontro com as pesquisas de Bartoszeck (2009), que explanam que as Neurociências 

ainda são um saber desconhecido, surgindo a necessidade de aprofundamento de estudos pela 

maioria dos professores. Esse autor revela que a abordagem científica trazida para as salas de 

aulas contribui para a compreensão de que cada indivíduo é um ser singular e para o 

entendimento do funcionamento do cérebro humano demostrando caminhos de como ensiná-

los (BARTOSZECK, 2006). 

A questão 4, “Durante seu período de docência já recebeu informações sobre a 

inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino regular?” Os dados 

encontram-se expressos, também, na Tabela 1. Entretanto, a questão 5, “Suas práticas 

pedagógicas atuais promoveriam a inclusão e o aprendizado de alunos com Transtorno do 

espectro Autista?”, gera controvérsias em comparação com a questão 4, pois, a resposta foi 

unânime para opção negativa, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Conhecimentos sobre Inclusão, TEA e Neurociências 

QUESTÕES SIM (%) NÃO (%) 

Q (3) durante período de docência teve contato com conteúdos advindos 

das Neurociências? 

33 67 

Q (4) durante período de docência já recebeu informações sobre a inclusão 

de alunos com Necessidades Educacionais Especiais? 
54 46 

Q (5) suas práticas docentes atuais promoveriam a inclusão e o aprendizado 

de alunos com TEA? 

0 100 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Na pesquisa de Andrade (2016, p. 35), todos os professores relataram não estar 

preparados para atuarem na perspectiva da Educação Inclusiva. Fato este justificado por: “sua 
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preparação na graduação não foram oferecidas práticas que de fato os preparassem para 

promover a inclusão”. O despreparo dos professores para trabalharem na perspectiva da 

inclusão vem sendo apontado por diversos estudos (GLAT; NOGUEIRA, 2003; MENDES; 

FERREIRA; NUNES, 2003; GLAT; PLETSCH, 2011). Os dados são confirmados também 

pelas pesquisas de GARNICA (2016), que justificam essa dificuldade da prática escolar com 

alunos com necessidades educacionais especiais em razão da formação fragmentada, longe da 

realidade escolar e muito teórica; muitos docentes ao se depararem com a realidade de uma 

sala de aula atual permeada pela diversidade, sentem-se despreparados quanto ao colocar em 

prática as teorias, com intuito de favorecer a aprendizagem a todos. 

Quando abordamos especificamente práticas pedagógicas que favoreçam a 

aprendizagem de alunos com TEA, constatamos que este fato ocorre também nas pesquisas de 

Cruz (2009), Nunes e Lemos (2009) e Pedrosa (2010) que analisaram a experiência escolar de 

alunos, adolescentes no Ensino Fundamental II, e alunos da educação infantil 

respectivamente, os autores constataram que as práticas pedagógicas adotadas não favoreciam 

a apropriação de conteúdos escolares. Há diversas questões a serem investigadas, conforme 

Suplino (2009), a escolarização desses alunos se deu a pouco mais de uma década, 

especialmente em escolas segregadas, e passaram a frequentar escolas regulares a poucos 

anos, assim como o conhecimento sobre suas características pelos docentes é algo ainda novo 

no âmbito educacional. Atualmente, não existe uma legislação que garanta a formação ou 

preparação do corpo docente para atuarem junto com estes alunos, apenas a Lei nº 12.764, de 

27 de dezembro de 2012, que institui uma Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e que incentiva os professores a ter uma 

capacitação para lidar com as crianças com TEA. 

A caracterização dos docentes da Escola Estadual Santo Antônio pode ser 

consubstanciada como docentes com vasta experiência profissional, que buscaram uma 

formação continuada como aporte para sua prática docente. São educadores que receberam 

informações sobre os processos de inclusão escolar, mas desconhecem como seus alunos 

aprendem como as Neurociências pode agregar essas informações ao sistema escolar sem 

romper com nenhuma teoria educacional existente, se afirmando como elo entre a 

“ensinagem” e a aprendizagem. As práticas escolares atuais promovidas por esses professores 

não contribuiriam para aprendizagem de um aluno com TEA. Esse movimento de inclusão de 

alunos com TEA na Escola Estadual Santo Antônio ainda é visto como algo novo, pouco 

discutido, apesar da primeira matrícula de um aluno com TEA se efetuar em 2015, fato que 

pode corroborar para o desconhecimento de toda temática pelos sujeitos da pesquisa, pois 
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nem todos os docentes pesquisados já lecionaram na turma que encontra a matrícula do aluno 

com TEA ou se atentaram para a temática no interior desta escola. 

Entretanto, vale ressaltar que os dados que compõe esta pesquisa, assim como os 

referenciais que subsidiem nossos resultados, são permeados por uma cultura muito própria, a 

cultura escolar. Afinal a escola é uma organização construída e reconstruída com bases 

sociais. Essa cultura escolar é definida por Arroyo (1992, p. 49) como: 

 
Essa cultura escolar legitima condutas, currículos, avaliações, grades, séries, 

disciplinas, tornando os tradicionais processos de exclusão popular explicáveis e 

legítimos, pedagógica e socialmente. Por exemplo, as crianças das camadas 

populares são colocadas em condições de instrução menos exigentes, em classes 

especiais; os conteúdos são reduzidos ao mínimo; o currículo é adaptado às suas 

condições. 

 

Essa cultura da exclusão, da seletividade ainda permeia os corredores da Escola 

Estadual Santo Antônio, conforme Arroyo (1992), ela continua na “espinha dorsal” da 

organização escolar. Sem uma revisão profunda dessa ossatura, dificilmente poderemos 

pensar numa cultura do sucesso. O minicurso proposto vem com o desígnio de fomentar 

novas percepções nessa espinha dorsal da escola, agregando conhecimento de causa aos 

docentes, fomentando a possibilidade de reflexão desta cultura excludente e propiciando nova 

vivencia com base nos princípios de inclusão. 

A questão 6, “Seria capaz de citar características clínicas de sujeitos com Transtorno 

do Espectro Autista? Em caso afirmativo, relate pelo menos três dessas características”. Os 

dados do Gráfico 5, mostra que 62% dos docentes afirmaram conhecer as características 

clínicas de sujeito com TEA, entretanto, apenas um docente conseguiu relatar corretamente a 

tríade de sintomas do transtorno. Os demais, no máximo duas características. 

 

Gráfico 5 - O docente é capaz de citar as características do TEA? 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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A seguir, quando os docentes foram questionados a respeito das características do 

TEA, na mesma questão 6, na Tabela 2, foi criada as subcategorias baseadas na tríade 

autística, proposta por Wing (1979), a partir das unidades linguísticas. Para análise de 

frequência realizou-se a contagem frequencial a partir das respostas dos professores em cada 

subcategoria. 

 

Tabela 2 - Características clínicas de sujeitos com TEA 

SUBCATEGORIAS FREQUÊNCIA RECORTE LINGUÍSTICO 

Interação Social 54,25% “Dificuldade de relacionamento”  

“Individualismo, rejeição social” 

 “Isolamento” 

“Comportamento social”  

“Não interage” 

“Dificuldades de interação” 

Comunicação 15,5% “Dificuldade de comunicação”  

“Dificuldade na fala” 

Comportamento 54,25% “Agressividade” 

“Agitação ou apatia” 

“Comportamento diferenciado, falta de interesse por alguns 

conteúdos” 

“Atitudes repetitivas” 

“Dificuldade de concentração” 

 ‘Cognitivo” 

“Pode ser brilhante em um aspecto” 

Não citaram 

nenhuma categoria 
38,46% - 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Infere-se, a partir dos dados que constam na Tabela 2 e no Gráfico 5, que a 

sistematização das características do TEA, por 62% dos professores, pode estar relacionada à 

heterogeneidade própria do quadro. Publicações recentes, sobre as características do TEA, 

reúnem os estudos realizados ao longo dessas décadas nos quais é consenso que o autismo 

envolve falha na interação social, dificuldade na comunicação (verbal e não verbal) e 

comprometimento na imaginação, comportamento, interesses e atividades restritos, 

estereotipados e repetitivos. (CAMARGO; BOSA, 2009; GIKOVATE; MOUSINHO, 2009; 

BRASIL, 2010; SAVIANI, 2011; ORRÚ, 2012; NUNES, 2013; BRUNONI; 

MERCADANTE; SCHWARTZMAN, 2014). Nosso trabalho indica que 38% dos professores 

não citaram alguma característica clínica do TEA, assim cabe ressaltar que o trabalho de 
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Favoretto e Lamônica (2014) encontrou uma porcentagem de 84,21% dos professores que não 

conseguiram explicitar as características do TEA. Deduz assim, que a falta de conhecimento 

das características do TEA contribui para segregação escolar, assim como dificulta a 

elaboração de práticas pedagógicas que sejam realmente favoráveis a aprendizagem desses 

sujeitos. 

Sobre a questão 7, “Compreende as características educacionais de alunos com 

TEA?”, além de saberem citar as características clínicas dos sujeitos com TEA, os professores 

foram questionados se eles compreendiam essas características. Assim, como exposto no 

Gráfico 6, dentre os professores que afirmaram conhecer as características educacionais de 

alunos com TEA, uma professora relata que “salas superlotadas dificultam a convivência”. O 

que corrobora os achados de Andrade (2016), em que os professores relataram dificuldade em 

receber um aluno com autismo em uma sala de aula lotada. 

Percebe-se que a maioria dos professores não consegue compreender o estilo cognitivo 

diferente de alunos com TEA, o que já foi explicitado anteriormente por Nilsson (2003), 

Mesibov e Shea (2007); Fernandes e colaboradores (2006); Caixeta e Caixeta (2005); Pereira 

(2005) e Peeters (1998). 

 

Gráfico 6 - Compreende as características educacionais de alunos com TEA? 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Sobre a questão 8, “O ensino regular garante a aprendizagem de alunos com 

Transtorno do Espectro Autista?” Os dados encontrados foram: 85% dos docentes acreditam 

que o atual ensino regular não garante a aprendizagem de sujeitos com TEA. Um professor 

justificou sua escolha pela seguinte citação: “Acredito que não, pois não são ofertados cursos 

de capacitação, palestras, esclarecimentos sobre o TEA”. E 15% dos professores acreditam 

que o ensino regular garanta a aprendizagem destes sujeitos, justificando tais escolhas pelas 

seguintes citações “Acredito que sim, porém falta preparação e planejamento para que o 
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ensino e aprendizagem aconteçam” e “Sim, só que deveríamos ter mais apoio, principalmente 

no que diz respeito a salas lotadas”. 

Compreendemos que as justificativas que compõem a posição negativa e positiva 

possuem pontos congruentes para discussão, ambas relatam a falta de capacitação como 

empecilho para garantia de aprendizagem em sujeitos com TEA. Fontanive (2009) classifica 

as necessidades de aprendizado em: necessidades referidas, necessidades expressadas, 

necessidades normativas de Educação Continuada Convencional e necessidades comparativas 

entre grupos. Na conjuntura apresentada, percebemos que os professores utilizaram a 

proposição de necessidade referida, declarando a necessidade de capacitação para atuarem de 

maneira inclusiva junto a alunos com TEA. Nesse sentido, a formação continuada deve 

apoiar, criar e potencializar uma real reflexão dos sujeitos sobre sua prática docente nas 

instituições de ensino (IMBERNÓN, 2010, p. 43). 

No pré-teste, especificamente na questão 9, foi indagado ao professor “Considera 

relevante para você (professor) o conhecimento sobre estruturas cerebrais no desenvolvimento 

de práticas pedagógicas inclusivas?” A totalidade dos participantes optou pela resposta 

positiva, ocorrendo ainda três complementações nas respostas: 

- “Sim, pois com esse conhecimento poderei adequar e planejar minhas práticas de 

acordo com a necessidade”. 

- “Sim, é sempre bom aperfeiçoar os conhecimentos”. 

- “Sim, acredito que seja fundamental que o professor tenha domínio para melhor 

entender e atender seus alunos”. 

Entendemos, assim como Demo (2001), que cabe ao docente adotar um trabalho que 

favoreça a aprendizagem de todos. Nesse sentido, a ciência do cérebro agrega informações 

para renovação teórica na formação docente. O professor, conhecendo a biologia cerebral do 

educando, principalmente de alunos com Necessidades Educacionais Especiais, como o TEA, 

poderá criar estratégias de ensino mais propícias a aprendizagem (SILVA; MORINO, 2012; 

OLIVEIRA, 2011). 

A questão 10 “Considera necessária e pertinente ao ensino regular a adequação 

curricular, objetivos e metodologias de ensino para atender aos alunos com Transtorno do 

Espectro Autista?” Também analisada conforme estabelecido na questão anterior. Todos 

concordaram positivamente com a questão, assim como relatado na transcrição: 

“Sim, acredito que todos possuem direito à educação inclusiva, mas de forma eficaz”. 

Nesse sentido, Favoretto e Lamônica (2014) em suas pesquisas encontraram dados similares, 

em que 81,58% dos professores responderam que sempre consideram a necessidade de 



89 

 

adequar o conteúdo para alunos com TEA.  Os dados obtidos no presente estudo nos revelam 

que os professores têm a consciência que a inclusão de alunos com TEA de fato só ocorrerá 

mediante as adaptações no ensino regular. Assim como assegurado por meio da Constituição 

Federal Brasileira (BRASIL, 1988) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996), que reconhecem o direito da educação para todos, assegurando aos mesmos, 

currículo, métodos, técnicas, recursos educativos específicos e uso de tecnologias assistivas 

para atender às necessidades dos alunos para que tenham possibilidades plenas de desenvolver 

seu potencial. 

Sobre as questões que abordam conhecimentos específicos sobre o assunto tratado 

como TEA, Neurociências e Inclusão escolar, verificamos que a maioria dos docentes da 

Escola pesquisada, já receberam informações sobre inclusão escolar, poucos conhecem 

alguma característica clínica de sujeitos com TEA, entretanto não reconhecem as 

características educacionais desse aluno, nem os aportes neurocientíficos do ato de aprender e 

ensinar. Mas, esses professores reconhecem a importância do conhecimento sobre as bases 

neurobiológicas da aprendizagem, para que a inclusão desses alunos se efetive no ensino 

regular, reconhecendo a necessidade de adaptação da escola frente às necessidades do 

aprendiz, recorrendo às práticas pedagógicas adaptadas. 

Então por que a atual prática pedagógica desenvolvida por esses docentes não é capaz 

de incluir alunos com TEA? Talvez por que esses docentes não reconhecem especificidades 

educacionais desses alunos, associado ainda, como favorecer sua aprendizagem dependendo 

da metodologia escolhida. Ou podemos justificar, parafraseando Glat e Plestsch (2011), que 

relatam que a precariedade da formação dos docentes representa uma barreira na efetivação da 

proposta da inclusão de alunos com deficiência. Ou ainda seria a junção dessa precariedade 

formativa imersa em uma cultura da exclusão afirmada por Arroyo (1992, p. 42) em que a 

escola “continua aquela estrutura piramidal, preocupada apenas com o domínio seriado e 

disciplinar de um conjunto de habilidades e saberes.” Essa cultura excludente poderia ser 

justificada por meio do discurso médico “como aquele aluno com laudo não aprende”, como é 

o caso de estudantes com TEA, assim como afirmado por Franco (2012, p. 158): 

 
[…] tenho observado que o discurso produzido na escola a respeito do não aprender 
pelas crianças tem sido cada vez mais excludente e conformista. Conformista no 

sentido do não se ter nada a fazer, uma vez que as crianças apresentam doenças que 

somente a medicina pode resolver. Excludente, porque com isso o professor 

continua ensinando aqueles que aprendem e deixando de lado aqueles que não 

conseguem acompanhar o que ele quer ensinar. 
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As Neurociências vêm revogar justamente esse conceito de “aquele aluno não 

aprende”, pois a neuroplasticidade permite o desenvolvimento constate do sujeito, com a 

criação de novas sinapses conforme o estímulo recebido. São diversas facetas a serem 

analisadas quando abordamos inclusão escolar de alunos com TEA e como a Neurociências 

poderia contribuir neste contexto. O questionário de pré-teste nos identifica essas facetas do 

processo inclusivo e o docente nesta perspectiva. O minicurso aplicado, após esta etapa da 

pesquisa, vem agregar informações, conhecimentos sobre os temas versados na pesquisa, com 

o intuito de mudança na perspectiva dos docentes como está analisado abaixo por meio do 

questionário pós-teste. 

 

7.2 Verificação de aprendizagem: análise do questionário pós-teste 

 

O questionário pós-teste foi aplicado após o minicurso virtual e presencial e o estudo 

da apostila. Foram elaboradas 10 questões, no qual a questão 1, “As informações sobre 

neurociências ofertadas no minicurso seriam relevantes para construção de práticas 

pedagógicas inclusivas?” e a questão 3, “As informações sobre inclusão escolar ofertadas no 

minicurso foram relevantes para construção de práticas pedagógicas inclusivas?”, obtivemos 

100% de respostas assinaladas como “sim”. Os dados do atual trabalho demonstram que é 

primordial a capacitação dos professores para atuarem de maneira inclusiva nas salas 

regulares de ensino. Os resultados dessas questões vêm ao encontro com as pesquisas de 

Grossi e colaboradores (2014), que afirmam que conhecer o sistema nervoso e suas 

repercussões no ambiente escolar facilita a interação professor aluno; o docente poderá 

nortear suas práticas pedagógicas não somente para alunos com deficiência, mas todo seu 

contingente escolar. 

 
Com a devida formação, o professor vai considerar os alunos a partir do 

conhecimento sobre o modo como o cérebro processa as aprendizagens e não apenas 

reduzi-los às limitações de suas competências (ou deficiências). Em suma, para que 

ocorra uma transformação educacional, deve-se investir na formação do professor. 
Ter apenas um bom domínio dos conteúdos a ser ministrados não é o suficiente para 

que o processo de ensino-aprendizagem seja eficaz. Adquirir um conhecimento 

didático mais adequado é essencial para potencializar o processo de construção do 

conhecimento em classe. (MARQUES, 2016, p. 150). 

 

Para averiguar como as informações sobre Neurociências influenciaram na prática 

pedagógica, os docentes investigados responderam à questão discursiva 2: “Caso sim, como 

as informações sobre as neurociências influenciariam sua prática pedagógica?”. Nessa 
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questão, 77% dos docentes relacionaram as informações neurocientíficas com a prática 

docente, pois foram capazes de relacionar o conhecimento neurocientífico dentro de uma das 

categorias propostas para análise, enquanto 23% não o fizeram, em razão da não compreensão 

da interlocução das Neurociências com a prática docente. A análise dos dados a partir da 

categorização sobre o entendimento dos professores a respeito da interlocução da prática 

docente e conhecimentos neurocientífico compõem a Tabela 3. Sobre a abordagem da Tabela 

3, Santos e Cunha (2014) certifica a importância de compreender o aluno e os fatores que 

influenciam a aprendizagem, como alunos com TEA ou dificuldades de aprendizagem e a 

associação com processos de atenção, memorização e motivação. Para Pozo (2002) e Noronha 

(2008) um conhecimento mais aproximado da forma de funcionamento do processo do 

aprender e ensinar, para que se obtenham melhores resultados nesse processo. 

 

Tabela 3 - Influência das Neurociências na prática pedagógica inclusiva 

SUBCATEGORIAS FREQUÊNCIA MARCAS DISCURSIVAS 

Conhecimento da 

biologia cerebral e ou 

práticas pedagógicas 

diversificadas 

53,9% “Diferenciar as práticas para atingir as diferentes áreas do cérebro 

(visão, audição)” 

“Um pouco sobre o funcionamento do cérebro contribui para o 

processo ensino-aprendizagem mediado por mim” 

“Me ensinou a usar métodos para focar a atenção deles”  

“Sabendo como o cérebro funciona, principalmente na questão da 

aprendizagem, buscaremos práticas pedagógicas que possam atingir da 

melhor forma o aluno, e consequentemente a consolidação dos 

assuntos tratados em sala de aula”  

“Despertaram um interesse muito grande em diversificar a didática em 

sala de aula” 

“Venho tentando desenvolver práticas na sala de aula que ajudem os 

alunos” 

“Oportunizar novas aprendizagens para todo educando sem 

considerações depreciativas. A compreensão que o saber é relativo e 

que o ensinar pode ser e deve ser libertador” 

Entendimento das 

peculiaridades 

cognitivas dos 

alunos com TEA e 

NEEs 

23,1% “... essas informações irão ampliar meu pensamento para uma 

educação mais inclusiva” 

“Cotidianamente na sala de aula nos deparamos com situações como, 

falta de atenção, dificuldade de aprendizagem e as Neurociências 

pode contribuir para uma prática pedagógica mais responsável” 

“Caso haja em minha turma um aluno autista a partir deste minicurso 

consigo entender seu comportamento” 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Embora todos os professores concordarem com a importância das Neurociências para 

construção de práticas pedagógicas, 23% dos docentes não relacionaram o conhecimento 
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neurocientífico com a abordagem pedagógica em sala aula, como podemos inferir a partir das 

transcrições abaixo: 

“Ainda não pude fazer o uso de tais práticas, pois não tenho aluno com a apresentação 

desses transtornos”. 

“A pesquisadora Renata apresentou muito bem algumas práticas pedagógicas para o 

sucesso do aluno. Analisando e discutindo as práticas”. 

“Influenciaram de forma de alerta sobre estímulos para que as mudanças possam 

ocorrer”. 

Verificamos que um docente entendeu que os conhecimentos neurocientíficos seriam 

pertinentes apenas para propostas pedagógicas de alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais, e como alerta para que possamos repensar as práticas docentes atuais. Os docentes 

reconhecem a importância do entendimento do cérebro para o ato pedagógico, entretanto, 

surge a necessidade de refletir, repensar sobre esses conhecimentos neurocientíficos em que a 

prioridade deve ser a aplicabilidades desses conceitos na prática docente (CARVALHO, 

2010). 

O minicurso vem quebrar esse paradigma de um ensino apartado, diferente, 

excludente, e quando esses professores concebem as Neurociências apenas como aporte para 

alunos com necessidades educacionais especiais, reforça este ato excludente, entretanto a 

proposta das Neurociências é agregar informações na elaboração de práticas pedagógicas que 

contemplem todos os discentes. 

Ao responder à questão 4, “Caso sim, como as informações sobre inclusão escolar de 

alunos com Transtorno do Espectro Autista influenciariam sua prática pedagógica?” 

Obtivemos como resultado, 23% dos docentes não relacionaram as informações específicas 

sobre inclusão escolar com as práticas docentes gerando respostas generalistas sobre o 

assunto. Podemos destacar as seguintes respostas discursivas: 

“Demostraram que nada é impossível; com esforço e dedicação consegue-se chegar ao 

objetivo, com excelentes resultados” 

“Buscando trabalhar mais de forma a atingir esse aluno” 

“Nós professores sabemos o quanto é difícil esta associação, mas como mãe vejo que é 

necessário. Deveríamos trabalhar então com menos alunos em cada sala assim seria mais fácil 

a idealização desse projeto” 

Em contrapartida, 77% dos docentes se apropriaram das informações do minicurso de 

maneira diferenciada, compondo a subcategorização das respostas proposta na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Influência das informações sobre inclusão de alunos com TEA para 

elaboração de práticas pedagógicas inclusivas 

SUBCATEGORIAS FREQUÊNCIA MARCAS DISCURSIVAS 

Características dos 

alunos com TEA e 

adaptação escolar 

30,8% “Influenciaram na percepção das características (TEA) em 

recursos que podem ser utilizados no ensino” 

“...informações sobre o comportamento desse aluno em relação às 

reações dele em determinadas situações” 

“Conhecer um pouco mais sobre TEA...”  

“...sobre suas características influenciam na escolha da prática 

pedagógica. 

Aprendizagem 

dos alunos com 

TEA 

23,1% “Deixei de pensar que são alunos “doentes”, mas sim crianças 

que aprendem” 

“... Percebe-se que o mais importante seria a aprendizagem do 

educando e não o acúmulo de conteúdos” 

”Me ensinou a usar imagens com forma de ensino” 

Inclusão dos alunos 

com TEA 
23,1% “Estou tentando dar uma atenção especial ao aluno com TEA, 

mas ainda sinto muitas limitações e dificuldades” 

“Na nova forma de olhar meu aluno. Quero observá-lo mais, me 

aproximar mais e me apropriar de suas possibilidades, 

combatendo a falta de informação e o preconceito” 

“... entender a importância da inclusão dos alunos com espectro 

Autista” 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Verificamos que as categorizações das respostas dos docentes permearam por 

caminhos diferentes, mas que se entrelaçam no percurso escolar de alunos com TEA. Assim 

como no trabalho de Menezes (2012), a pesquisadora relata que o processo de inclusão de 

alunos com TEA seja bem-sucedido é preciso atender as três condições básicas. Relatadas 

como: 

 
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). 

 

Os três pilares citados por Menezes correspondem às categorizações das respostas da 

questão 4, relacionando as características do transtorno, adaptação escolar e o processo de 

inclusão para o sucesso do processo educacional desses alunos. Menezes (2012) relata 

também a importância de reconhecer o sujeito com TEA capaz de aprender e relacionar-se 

com os demais dependendo do trabalho de toda equipe escolar e não somente dos professores. 
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Serra (2004) relata que na perspectiva de práticas inclusivas, é importante o professor deter o 

conhecimento sobre o público que irá trabalhar. A pesquisadora afirma que “as práticas 

pedagógicas eficazes e” apropriadas às deficiências são imprescindíveis para a evolução dos 

alunos, e isso o professor só consegue planejar e desenvolver quando recebe o referencial 

teórico e a assessoria pedagógica adequada (SERRA, 2004, p. 29). 

Para que a inclusão de alunos com TEA seja conduzida para o sucesso é necessária 

uma reformulação do modelo escolar existente, pois o indivíduo não adentrará aos muros da 

escola e realizar as adaptações necessárias. Sendo assim, a concepção atual da inclusão visa a 

uma adaptação da escola para atender as especificidades do aluno com Transtorno do 

Espectro Autista ou qualquer outra necessidade educacional especial. Assim como relatado 

por Cunha (2009, p. 101): 

 
E como se faz a inclusão? Primeiro, sem rótulos e, depois, com ações de qualidade. 

Nos rótulos, encontram-se as limitações do aprendente, ou melhor, as nossas 

limitações. Devemos olhar para ele e transpormos as impressões externas das 

barreiras do ceticismo. São elas que mais impedem a inclusão do educando em 

nossos esforços e sonhos. (CUNHA, 2009, p. 101). 

 

O percurso a ser trilhado pelos professores na elaboração de práticas pedagógicas não 

excludentes, não é o de focar os olhares sobre as inabilidades, e sim “olhar o aprendiz e 

compreendê-lo como um sujeito que aprende promover condições para que ele se expresse a 

sua maneira” (ORRÚ, 2016, p. 167). Considera-se então, nova perspectiva da atuação 

docente, para conduzir essa atuação docente existe a necessidade da formação do professor, 

entretanto, não há garantia de que tal formação irá prepará-lo para a realidade da sala de aula, 

com as diferentes demandas que o aluno pode apresentar, contudo essa formação abre 

caminhos para que o professor possa se apoiar sempre que achar pertinente (GRACIOLI, 

BIANCHI, 2014). É nessa perspectiva que conduzimos o minicurso, não como garantia 

“certeza” de atuação docente baseada em práticas pedagógicas inclusivas e que realmente 

serão baseadas em Neurociências, entretanto conduzimos uma possibilidade de conhecimento 

sobre o TEA, Neurociências e princípios da inclusão escolar em que o professor poderá 

refletir para construção de suas metodologias, como um caminho que pode ser trilhado, 

ocasionando uma mudança de perspectiva da temática abordada. 

A questão 5, “Com as informações do minicurso você seria capaz de identificar três 

características clínicas de alunos com Transtorno do Espectro Autista? Quais?”, indagou aos 

professores se o minicurso ofertado contribuiu efetivamente para caracterização das 

caraterísticas clínicas de sujeitos com TEA, o que pode ser avaliado conjuntamente às 
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respostas da questão 6, presentes no pré-teste. Todos os participantes afirmaram conhecer as 

características do TEA, contraponto 38% de docentes desconhecendo estas características no 

pré-teste. Três professores relataram a tríade de sintomas propostas por Wing (1979). Os 

demais professores conseguem relatar apenas duas características. Um comparativo entre as 

respostas dos professores antes do minicurso (pré-teste) e após o minicurso (pós-teste) pode 

ser observado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Respostas dos docentes sobre as características clínicas de sujeitos com TEA 

SUBCATEGORIAS 

FREQUÊNCIA MARCAS DISCURSIVAS PÓS-TESTE 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE  

Interação Social 54,25% 76,9% “Dificuldade de relacionamento com outras crianças” 

“Socialização dificuldade de fazer amigos”  

“Isolamento” 

“Falta de reciprocidade social”  

“Socialização comprometida”  

“Vivem em um mundo particular” 

“Não olhar nos olhos” 

Comunicação 15,5% 38,46% “Dificuldade de linguagem“ 

”Problemas na comunicação (fala)” 

“Dificuldade em entender através da comunicação 

verbal” 

“Alunos que repete algo diferente do assunto” 

Comportamento 54,25% 100% “Aparentemente insensibilidade a dor, não tem 

medo do perigo”  

“Sim: movimentos repetitivos, agressividade” 

“Preocupação persistente por partes dos objetos” 

“Padrões restritos e repetitivos de comportamento 

comportamentos motores diferentes” 

“Comportamento estereotipado e repetitivo-níveis 

variados de comprometimentos” 

“Rotinas e interesses restritos” 

“Movimentos repetitivos pelos quais ele se regula” 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os dados deste trabalho revelaram uma mudança entre as respostas dos questionários 

pré-teste e pós-teste, indicando que o minicurso virtual, presencial e o estudo da apostila 

modificaram os conceitos dos professores sobre as características clínicas do sujeito com 

TEA. Na sondagem preliminar, 38% dos professores desconheciam as características clínicas 

de sujeitos com TEA, enquanto no pós-teste todos os docentes conseguiram citar algumas 

características do TEA. Apenas três professores conseguiram unir, na mesma resposta, a 

tríade do sintoma do TEA. Jordan (2005) aponta a necessidade de orientar os docentes, pois é 
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a falta de conhecimento a respeito dos transtornos autísticos que os impede de identificar 

corretamente as necessidades dos seus alunos com TEA.  

Analisando as categorias propostas na Tabela 5, percebemos mudanças conceituais em 

todas as subcategorias, inferindo assim maior conhecimento dos professores acerca das 

especificidades geradas pelo quadro clínico do TEA. Os professores foram capazes de 

delimitar a subcategoria interação social, assim como relatado nos trabalhos de Marinho e 

Merkle (2009), Brunoni, Mercadante e Schwartzman (2014), a importância de reconhecer as 

peculiaridades sociais deste sujeito com dificuldade de relacionamento, não conseguindo 

interagir e compreender as regras sociais, não se relacionar com o contato visual, expressão 

facial, podendo se isolar com interagir de maneira estranha aos padrões habituais. Houve 

identificação, por parte dos professores, de dificuldade de linguagem, problemas de 

entendimento da linguagem verbal e repetições de fala. Como apontado pelo trabalho de 

Bandeira (2012), existem sujeitos com autismo que não desenvolvem comunicação verbal, 

como indivíduos que desenvolvem essa linguagem verbal, entretanto muita das vezes com um 

vocabulário restrito e não comunicativo, como a ecolalia, como repetição de palavras, com 

prosódia estranha, com discurso pedante e cansativo (MACEDO; ORSATI, 2011; 

BANDEIRA, 2012). 

A análise da subcategoria comportamento, revela no pós-teste, 100% dos professores 

citaram alguma característica comportamental típica desse transtorno. Essa totalidade de 

respostas com manifestações comportamentais pode ser observada também na pesquisa de 

Martins (2012), em que a autora se refere ao comportamento como: “um dos domínios mais 

afetados nas pessoas com perturbação autista e onde estes revelam maiores 

comprometimentos, daí que seja um dos aspetos que constituí a "tríade de perturbações" 

inerentes ao autismo”. Conforme Wing (1979), a tríade dos sintomas está associada a padrões 

repetitivos de atividade. Os comportamentos mais comuns no TEA foram citados na 

categorização acima e corroboram Martins (2012, p. 35): 

• Os maneirismos das mãos, dos dedos e/ou complexos; 

• As compulsões e rituais (adesão inflexível a rotinas ou a rituais específicos, não 

funcionais); 

• As birras muito frequentes e intensas; 

• Os interesses sensoriais (exploração visual invulgar); 

• Os interesses circunscritos ou obsessivos (intensidade exagerada e imitativa de 

outras atividades ou interesses); 
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• O uso repetitivo ou interesse em partes de objetos; 

• Os comportamentos ritualizados e os rituais disfuncionais; 

• Os comportamentos auto agressivos; 

• Muitos indivíduos mostram-se também sensíveis aos estímulos do tato, da 

audição e da visão, podendo revelar ainda, respostas pouco comuns ao calor e ao 

frio ou à dor. 

Podemos inferir a partir das análises realizadas, que os professores, após concluírem o 

minicurso, possuem base mais sólida de informações sobre as principais características do 

Transtorno do Espectro do Autismo. O reconhecimento dessas características é primordial 

para o educador realizar as intervenções adequadas para o momento vivenciado, e até mesmo 

para escolha das melhores práticas pedagógicas. 

A questão 6, “Cite duas características educacionais de alunos com Transtorno do 

Espectro Autista?”, relata a compreensão das características educacionais pelos professores. A 

análise foi realizada mediante a categoria “características educacionais de alunos com TEA”, 

foram delimitadas subcategorias a serem analisadas a partir de referenciais teóricos como 

Nilsson (2003), Peetrs e colaboradores (2006), Caixeta e Caixeta (2005), Williams e Brihgt 

(2008), proposto na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Características educacionais de alunos com TEA 

CATEGORIAS FREQUÊNCIA MARCAS DISCURSIVAS/RECORTE LINGUÍSTICO 

Coordenação motora 15,3% “Dificuldade na coordenação motora”  

“Habilidades motoras irregulares” 

Pensamento visual e 

concreto 

38,4% “Gravuras para melhorar o aprendizado”  

“Trabalhar com figuras” 

“Pensamento concreto” 

“Entendimento mais visual das matérias lecionadas” 

“Ausência de respostas a métodos tradicionais de ensino” 

Previsibilidade 

(rotinas) 

38,4% “Necessita de rotina estabelecida”  

“Que não sabe sair do ritmo” 

”Necessitam de uma rotina nas práticas pedagógicas para 

facilitar seu aprendizado” 

“Organização e execução de tarefas” 

Dificuldade de 

abstração e 

concentração 

23,07% “...dificuldade em alteração da rotina” 

“Ausência de atividade imaginativa” 

“Dificuldade de abstração”  
“Dificuldade de imaginação” 

Interesse específico 23,07% “Interesse por alguns conteúdos”  

“ Fixação por assuntos” 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Os dados do pós-teste, em comparação com pré-teste, nos revelam aumento 

significativo na compreensão das características educacionais de indivíduos com TEA. Os 

dados do pós-teste nos mostram que todos os docentes citaram características educacionais de 

sujeitos com TEA. A identificação da coordenação motora citada pelos docentes é relatada 

também nos trabalhos de Larsin e colaboradores (2008), Fernandes (2008). Esses trabalhos 

afirmam que crianças com TEA apresentam alteração na coordenação motora ocasionando 

atraso na aprendizagem de habilidades motoras finas e complexas. Fato este também 

observado no trabalho de Menezes (2012) que sugeriu em sua pesquisa o uso do computador, 

pois considerou que “esta estratégia seria preferível do que insistir no processo de escrita 

(com lápis e borracha), pois já estava claro que assim haveria menos chance de sucesso”. 

A categoria delimitada por pensamento visual e concreto, utilizada como via de 

resposta dos docentes, também são relatadas na pesquisa de Williams e Wright (2008, p. 69), 

crianças com TEA “parecem ter melhor memória visual em consequência das dificuldades de 

linguagem e o fato de que as imagens visuais, quando apresentadas, não desaparecem 

imediatamente, como acontece com os sons.” Como afirma Soares (2008, p. 140) “o mundo 

das imagens traz uma significativa contribuição na mediação do autista com o mundo.” Na 

pesquisa de Antunes (2009), os professores pesquisados fazem referência ao pensamento 

literal demonstrando as dificuldades de entender as nuances, os subentendidos da linguagem 

não literal. Assim, entendemos que os professores perceberam que as metodologias que 

privilegiam estímulos visuais favorecem a aprendizagem de alunos com TEA. 

A necessidade de previsibilidade (rotinas), citada pelos docentes, é relatada como 

acontecimentos previsíveis, ritualizados, geram uma resistência à mudança em que uma 

simples mudança de ambiente pode causar uma profunda aflição, gerando até mesmo os 

comportamentos disruptivos. Sendo assim, Neto (2011) esclarece que o uso de rotinas pré-

estabelecidas no ambiente escolar gera essa previsibilidade do que irá acontecer, para que o 

aluno com TEA possa manter a autorregulação e a organização interna, favorecendo a 

aprendizagem. “[...] A rotina do dia é uma informação essencial, pois é através dela que o 

aluno terá a previsão de tudo que irá acontecer na sala de aula e no espaço escolar” (NETO, 

2011, p. 153). 

O professor reconhecendo a dificuldade de abstração como diferença cognitiva será 

capaz de intervir positivamente com intuito de propiciar condições para a aprendizagem deste 

educando. Na aprendizagem escolar a atenção é de extrema importância, assim, é fundamental 

aprender a se concentrar. Cunha (2014) relata que um dos fatores que mais atrapalham na 

aprendizagem do autista é o deficit de concentração, pois causa grande dificuldade na 
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compreensão dos comandos fornecidos. Dessa forma, é preciso que o professor estimule a 

concentração de seu aluno durante as tarefas, para minimizar as dificuldades comunicativas. 

Dificuldades de atenção em aluno com TEA é definida por Williams e Brihgt (2008) como: 

não fixa a atenção sobre aquilo que se pretende que compreendam. Tem pouca autonomia 

para dirigirem a atenção para algo específico, alguns são incapazes de se concentrar por 

breves segundos. O autor sugere que os professores devem planejar situações de ensino, 

dividindo em pequenos passos e metas para garantir o aprendizado. 

Ottoni (2005) relata que para que seja possível uma inclusão significativa, as 

adaptações são essenciais, especialmente no caso de pessoas com TEA que geralmente tem 

dificuldade nas questões de abstração, raciocínio lógico e desenvolvimento da Teoria da 

Mente, ou seja, na capacidade de criar hipóteses, perceber o contexto ao seu redor e imaginar 

o que os outros estão sentindo e pensando, elementos essenciais para interação social e 

compreensão de conteúdos elaborados. 

O interesse fixado aparece como uma característica educacional citada pelos docentes, 

fazendo inferências a assuntos específicos, entretanto o interesse específico pode ocorrer 

também por objetos. Cunha (2009) relata que é necessário utilizar o interesse restrito como 

ponto de partida para a aprendizagem do aluno com TEA. Assim como Suplino (2009, p. 71) 

enfatiza que “partir de assuntos e/ou atividades que são de interesse do aluno, é uma das 

formas de aumentarmos seu grau de concentração e participação, facilitando a aprendizagem 

de novas habilidades.” 

Os estudantes com TEA possuem características intrínsecas que podem ser um 

empecilho à escolarização se o professor não reconhecer estas características e buscar 

estratégias que conduzam a vida acadêmica desse sujeito. As características relatadas por 

Lago (2007 p. 43) são: “dificuldade de entender metáforas, interpretar um texto ou mesmo a 

recusa frente a um jogo de faz-de-conta, sugerindo uma certa rigidez no desenvolvimento da 

função simbólica”. Assim como citado também pelos professores que compuseram a pesquisa 

na Tabela 6. Entretanto, Camargo e Bosa (2009, p. 69), afirmam que  “[…] na medida em que 

o sujeito é visto somente sob o ângulo de suas limitações, a crença na sua educabilidade e 

possibilidades de desenvolvimento estará associada à impossibilidade de permanência deste 

sujeito em espaços como o ensino comum.” Contudo, na escolarização para a diversidade, as 

dificuldades são entendidas como decorrentes de um currículo elaborado para os alunos, o 

momento atual da inclusão rompe com esse paradigma, a escola agora passa a ser responsável 

pela busca de novas estratégias e mudanças curriculares que atendam com eficácia a todos os 

alunos que a frequentam. 
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A compreensão do estilo cognitivo dos alunos com Transtorno do Espectro Autista é 

de grande importância para que a inclusão deste aluno não seja realizada somente por força de 

lei ou ainda na perspectiva social de convívio entre pares no ambiente escolar, mas que seja 

garantida o direito a aprendizagem. Não entendemos que o convívio escolar não seja 

importante, especialmente no caso de estudantes com TEA que possuem limitações no âmbito 

social, entretanto a real inclusão acontece quando é garantido o direito de frequentar, aprender 

e socializar em espaços formais de ensino com a escola regular. 

A questão 7, “Considera que o aluno com Transtorno do Espectro Autista tenha 

potencial de aprendizado no Ensino Fundamental II na escola regular? Por quê?”, investigou 

se os professores acreditam que alunos com TEA tenha potencial de aprendizado no Ensino 

Fundamental II na escola regular. Os dados revelam que 84,6% dos docentes acreditam no 

potencial de aprendizado desses alunos. Enquanto 15,4% não discordam desse potencial, mas 

utilizam justificativas como: 

- “Só se for trabalhado de forma sistemática na infância e no fundamental I”; 

- “Em alguns casos sim, muitos alunos com TEA apresentam um desenvolvimento 

muito próximo dos alunos ditos normais”. 

Em comparação com os dados da questão 8 do pré-teste, os dados revelaram que 85% 

dos docentes não acreditam que o atual ensino regular garanta a aprendizagem de alunos com 

TEA. Esses professores acreditam na possibilidade de aprendizagem de alunos com TEA, 

entretanto afirmam que o sistema de ensino oferecido na escola regular não garante o 

desenvolvimento acadêmico desses discentes. A pesquisa de Favoretto e Lamônica (2014) 

realiza a mesma indagação a professores em questionários de sondagem, revelando em 

36,84% dos professores que consideram que o aluno com TEA sempre apresenta potencial 

para o aprendizado no ensino regular, 60,53%, ocasionalmente e 2,63%, nunca. A 

comparação das respostas é sugestiva para intervenção por meio de curso de capacitação, 

como um importante caminho para consolidação de uma escola inclusiva. 

A análise das respostas discursivas leva à caminhos que se entrelaçam, justificando as 

respostas com a escolha das práticas pedagógicas que atendam as especificidades do 

Transtorno que dependem da capacitação desse corpo docente para reconhecimento destas 

especificidades clínicas e educacionais do TEA, assim como o reconhecimento das práticas 

pedagógicas que favoreçam a aprendizagem destes sujeitos. Como podemos observar nas 

transcrições abaixo: 

- “Sim, pois o aluno com autismo processa a informação no seu tempo, mas vai 

depender das estratégias de ensino.” 
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- “Sim, o aluno tem potencial sim, principalmente se já foi conduzido em um processo 

adaptado e receptivo. Os educadores é que carecem de formação correta e comprometida. Isto 

pode originar mais desacertos que sucessos.” 

As transcrições do conteúdo do questionário pós-teste corroboram as pesquisas de 

Carneiro (2012), pois acredita que a entrada do aluno com necessidades educacionais no 

ensino regular provoca discussões que as pessoas aprendem no seu tempo. O professor deve 

ser responsável pelo planejamento mais flexível, com currículos adaptados e a utilização de 

práticas pedagógicas que atendam as especificidades do educando (CARNEIRO; ZANIOLO, 

2012). Assim como atribui o sucesso da inclusão à capacitação da comunidade escolar, 

devendo desenvolver estratégias que abarque não somente os profissionais escolares, mas 

também a família e a sociedade (ARRUDA, 2014). 

Uma docente que participou da pesquisa, atribui o sucesso da inclusão de aluno com 

TEA, nos anos finais do Ensino regular, há um número menor de alunos por classe, pois 

facilitaria o processo ensino-aprendizagem. 

- “Sim, só que como relatei antes deveríamos trabalhar com menos alunos por sala”. 

Fato este também proposto na cartilha de Arruda (2014) que relata que salas com um 

número menor de alunos facilita o processo de inclusão. 

Constatamos em uma das respostas a importância da socialização entre pares referida 

pela professora como: 

- “Sim, pois a partir do momento que vive em grupo, dito “Normal” ele poderá ser 

estimulado a novas atitudes e comportamentos que o leva a novas perspectivas de 

aprendizagem.” 

Essa vivência, proposta pela professora com alunos ditos “normal”, é relatada no 

diário de campo dos trabalhos de Chiote (2011), em um acontecimento cotidiano da rotina 

escolar como fazer a fila para lavar as mãos para então lanchar, o aluno com TEA é envolvido 

na tarefa tendo como um tutor um colega que demostra “modelagem” o ato de lavar as mãos 

para que o aluno possa repetir, assim como observado no trabalho de Lemos (2012). A 

modelagem é considerada pela NAC (2009) uma estratégia baseada em evidências científicas 

como a ação dos neurônios espelho proposta pela pesquisa de Raposo, Freire e Lacerda 

(2015) que constitui uma prática promissora para ensinar comportamentos adequados a 

sujeitos com TEA. 

Mota e Sena (2014) acreditam na importância da socialização no ambiente escolar, 

assim como preparação para o mundo e trabalho, formação acadêmica e desenvolvimento 

sócio cognitivo. Cabe então aos professores repensar suas práticas educacionais para que 
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todas essas necessidades sejam aprimoradas. Martins (2012, p. 98) também colabora para 

perspectiva de socialização de sujeitos com TEA: 

 
Proporcionar às crianças com autismo oportunidades de conviver com outras da 

mesma faixa-etária poderá possibilitar o estímulo às suas capacidades interativas, 

impedindo o isolamento contínuo. Além disso, subjacente ao conceito de 

competência social está a noção de que as habilidades sociais são passíveis de serem 

adquiridas pelas trocas que acontecem no processo de aprendizagem social. No 

entanto, esse processo requer respeito pelas singularidades de cada criança. 

 

Ainda sobre a questão 7, duas respostas foram destacadas para discussão: 

- “Sim, se ele tiver um TEA leve ou moderado, de acordo com estímulo e uma 

pedagogia adaptada, ele possui capacidade de aprendizado.” 

- “Em alguns casos sim, muitos alunos com TEA apresentam um desenvolvimento 

muito próximo dos alunos ditos normais.” 

Podemos constatar que esses professores não concebem o ensino regular como um 

local que propicie a aprendizagem dos alunos com TEA, pois diante das respostas, podemos 

observar que os motivos da aprendizagem (ou não aprendizagem) e da inclusão (ou não 

inclusão) se centraram no laudo deste aluno com suas características e desenvolvimento. Se o 

proposto pelo docente fosse verídico e as características educacionais do aluno com TEA não 

condizerem com a normalidade no sistema educacional, este aluno não irá obter sucesso na 

sua trajetória acadêmica. A inclusão realmente vem para quebrar com esse paradigma de 

homogeneidade das escolas, cabendo à comunidade escolar estar preparada para o trabalho 

com a diversidade. 

Encontramos na literatura justificativa para as citações dos professores, como Martins 

(2012), que relata que há concordância de que os sujeitos com autismo manifestam deficit 

cognitivo e perfil neuropsicológico exclusivo. Karagiannis, Stainback e Stainback (1999) 

relatam que mesmo diante de sujeitos que apresente deficiências cognitivas importantes e 

dificuldade diante dos conteúdos escolares, como o caso de estudantes com TEA, eles podem 

se beneficiar da socialização entre pares. Para crianças com TEA, o objetivo do aprendizado 

de coisas simples do dia a dia faz com que se tornem mais autônomas e independentes 

possíveis, podendo conquistar seu lugar na família, na escola e na sociedade. Desse modo, na 

medida em que esses “conteúdos” vão sendo desenvolvidos e aprendidos por esses alunos, 

torna-se possível a entrada de outros conteúdos, da alfabetização, da matemática (Zilmer, 

2003, p. 30). Como retratado por Serra (2008, p. 61), “se as atividades de vida diária 

constituírem o currículo e, em alguns casos talvez sejam os conteúdos”, se essa metodologia 

representar a aprendizagem, poderá afirmar que a escola desenvolve práticas inclusivas. 
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Entretanto, encontramos na literatura posições antagônicas como Cutler e Rocca 

(2005), que acredita que a inclusão seja uma filosofia e não uma metodologia. A escolha por 

uma classe inclusiva ou por uma classe de ensino especial ou ainda uma forma intermediária 

entre ambas é do indivíduo com TEA. A escolha dependerá dessas características do 

indivíduo em resposta ao meio escolhido para que garanta a aprendizagem, pois alunos com 

TEA não conseguem obter sucesso quando as condições não são adaptadas às suas 

características. Bosa (2006) relata que cada caso deve ser tratado individualmente, focando 

nas necessidades e potencialidades da criança. 

Uma escola para estar apta a promover uma educação inclusiva: 

 
Precisaria romper com valores anteriores, repensar categorias, criar novos 

paradigmas. Seria necessário rever categorias como normalidade, comportamento 

socialmente aceito, ensino e aprendizagem, entre outras. Todos estes fatores, quando 

formulados para a Escola estão, logicamente, implicados com a figura do professor 

(pessoal administrativo, etc.) que possuem representações há muito instaladas do 

que significa ser professor, aluno e escola. Ao romper com a ideia de normalidade 
em oposição à anormalidade, a Escola estaria no campo das diferenças. “É normal 

ser diferente” dizia um outdoor tempos atrás. Nessa medida, significações de 

descrédito e desvantagem social que vêm a reboque de tais categorias seriam 

desfeitos. (SUPLINO, 2005, p. 6). 

 

Podemos observar a mudança de paradigma oferecida pelo minicurso, pois tínhamos 

professores incrédulos na aprendizagem de aluno com TEA no Ensino Fundamental II, como 

demonstrado na questão 8 do pré-teste, talvez por desconhecimento de suas características 

clínicas e ou educacionais, ou ainda pela própria cultura da exclusão como já explicitado 

anteriormente. Ademais, os professores não estavam seguros de qual metodologia aplicar, 

qual adaptação realizar, ou seja, como o professor pode se comprometer com a educação de 

alunos tão diferentes dos demais e garantir seu sucesso na trajetória escolar. 

A questão 9 do questionário pós-teste retratou como o docente pode adequar sua 

metodologia para atender as necessidades de um aluno com TEA mediante as informações do 

minicurso. 77% dos professores relataram que as práticas pedagógicas podem melhorar a 

aprendizagem de aluno com TEA, entretanto 15% ainda se sentem inseguros para concretizar 

o trabalho com alunos com TEA. 8% disseram que suas práticas pedagógicas já são 

adequadas a alunos com deficiência. 

Percebemos que os professores acreditam que o caminho para inclusão de alunos com 

TEA seja as adequações curriculares e metodológicas, assim como exposto pelos participantes 

na questão 10 do questionário de sondagem. Entre os 77% dos professores que propuseram 

readequação das práticas metodológicas, como observamos nas transcrições: 
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- “Trabalhar com figuras, repetições, fazer o correto para ele repetir, ajudá-lo na 

execução até que consiga fazer sozinho.” 

- “Trabalhar com gravuras e coisas que leve o aluno a estabelecer uma rotina”. 

Verificamos que as propostas dos professores são coerentes com as propostas 

sugeridas pelo livro Autismo: guia prático de Melo (2007) que relata, o processo de 

aprendizagem de crianças com TEA exige um trabalho mais específico, pois estes alunos 

aprendem por associação possuindo uma dificuldade de generalização espontânea do 

conhecimento. Assim, Mello (2007) retrata a utilização de metodologias que privilegie o 

campo da visão, são estratégias consideradas de sucesso pois estes alunos aprendem mais 

vendo do que ouvindo. A demonstração de como fazer a atividade além da repetição é 

importante para que ele execute a proposta, até o aluno adquirir autonomia de executar 

sozinho. 

Gikovate (2009) ressalta a importância da rotina e dos comandos visuais assim como, 

propõe a existência de um quadro com informações visuais (podendo acrescentar informações 

escrita aqueles alunos que já leem) sobre a rotina do dia, ajudando ao aluno a criar 

previsibilidade aos acontecimentos. Esse autor relata também o uso de recursos visuais como 

uma metodologia de sucesso para se conseguir o entendimento do que está sendo proposto. A 

pesquisadora exemplifica o uso de estratégias visuais: 

 
[...] se o professor pegar o mapa do mundo e visualmente for mostrando ao aluno 

como se deu a colonização das Américas, este conteúdo tem mais chance de ser 

aprendido. Se o professor completar o mapa com a foto dos principais envolvidos, 

seus nomes e suas motivações em cima das setas referentes ao trajeto do 

colonizador, mais informações serão dadas. E  assim por diante. Deve-se priorizar a 

via visual em paralelo com as informações escritas ou ouvidas. (GIKOVATE, 2009, 

p. 26). 

 

Outro professor expressa sua resposta utilizando diversas metodologias: 

- “Não deixar a sala com poluição visual, oferecer métodos diferentes e alternados, uso 

de prancha, rotinas, formação de grupo.” 

Esse docente se apropriou dos conhecimentos oferecidos no minicurso e poderá 

colocá-los em prática no cotidiano da sala de aula, pois foi capaz de reconhecer o fato da 

poluição visual poderá ser um distrator na educação de crianças com TEA. Assim como 

Menezes orienta “evitar o excesso de informações visuais, o que poderia distrair o aluno, 

prejudicando sua atenção e concentração” (Menezes, 2012, p. 101). A professora relata 

também “o uso de pranchas” que seriam situações de ensino estruturado com apoio de 

estruturas visuais, adequadas as necessidades dos alunos, estas atividades tem o objetivo de 
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aumentar o tempo de atenção, desenvolver a capacidade de cumprir ordens em diversos 

contextos e competência para iniciar, realizar e terminar tarefas de forma autônoma 

(CARVALHO; ONOFRE, 2009). O mesmo docente cita a utilização de “métodos diferentes e 

alternados”, assim como nas pesquisas de Carvalho (2010), pois trabalhar utilizando distintas 

abordagens e recursos pode enriquecer o ambiente de estudo, fomentando a motivação dos 

estudantes e, inclusive, estimulando a ativação de diferentes sistemas cognitivos. 

Nas respostas aos questionários do pós-teste, obtivemos também a perspectiva da 

utilização do material concreto como uma estratégia pedagógica eficiente: 

- “Buscar dentro do conteúdo apresentar uma forma concreta, visual para estimular sua 

interação mais efetiva em sala de aula.” 

Nessa mesma concepção, Fruchi (2015) relata estratégias educativas adaptadas que 

podem ser usadas no âmbito escolar, como quebra-cabeças, material concreto que possibilita 

tocar nos materiais, que tem como finalidade trabalhar a percepção da criança com TEA. A 

percepção visual também pode ser enfatizada quando o professor adapta suas aulas e promove 

a utilização de projetor multimídia ou Datashow, como proposto na pesquisa de Morgado 

(2011), favorecendo o foco de atenção do aluno. “Com esta mudança de atenção, podemos 

concluir que o recurso a apresentações em Datashow poderá ser favorável à aprendizagem dos 

alunos” (MORGADO, 2011, p. 72). 

Os professores ainda retrataram uma possibilidade metodológica baseada na 

ludicidade, visando a criação de vínculos entre o aprender e o brincar, elaborando situações de 

aprendizagem baseadas na emoção, na motivação, conseguindo uma adaptação curricular que 

promova não somente a inclusão do aluno com TEA, mas  a efetiva participação dos demais 

alunos: 

- “Preparar aulas mais lúdicas, eu, por exemplo, utilizo a música em minhas aulas. 

Pego uma música conhecida e faço uma paródia com a matéria escolar estudada. O resultado 

tem sido satisfatório.” 

Constatamos esse ocorrido também nas pesquisas de Maciel e Filho (2009): 

 
Desenvolvemos um método centrado em músicas, uma das coisas  que mais lhe dá 

prazer, visando a sua aprendizagem do conteúdo sistemático. Atualmente, fazemos a 

adaptação do conteúdo pedagógico para ser trabalhado em classe regular, 

pesquisando obras que cantem os temas estudados e montando apostilas com breves 

comentários e muitas figuras ligadas às letras pesquisadas. (MACIEL; FILHO, 

2009, p. 229). 

 

Outro ponto congruente do presente trabalho e os de Cunha (2016) e Maciel e Filho 

(2009) foi a possibilidade de identificar aspectos lúdicos e da brincadeira como temáticas 
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motivadoras desses sujeitos. A interação por meio do brincar abre possibilidades para os 

processos de ensino e aprendizagem. 

Os dados do questionário pós-teste na questão 9 revelaram que 15% dos docentes 

ainda não se sentem seguros para o trabalho docentes com esses alunos, como podemos 

constatar nas transcrições: 

- “Em parte sim, mas sinto que ainda preciso de mais preparo e estrutura para entender 

bem as necessidades de um aluno com TEA.” 

- “Posso, mas preciso de uma orientação mais estudada, mais embasamento. Isto 

depende da minha postura. Acredito na possibilidade.” 

A pesquisa de Luz e colaboradores (2017) encontra fato semelhante, em que a 

pesquisadora registra por meio de entrevistas a concepção da professora e mediadora sobre a 

inclusão de alunos com TEA. A docente é regente de turma da educação infantil e possui a 

matrícula de um aluno que apresenta características autísticas, mas ainda sem o laudo 

fechado. Apesar da professora ter realizado uma especialização em Neurociências e Educação 

Inclusiva, ela relata não se sentir preparada para o desafio de educar uma criança com TEA, 

conforme os pesquisadores, a professora não tem domínio sobre o tema nem um bom 

relacionamento com o aluno. A mediadora se mostra mais envolvida com o aluno, e relata que 

busca informações sobre o Transtorno para minimizar as dificuldades encontradas no 

ambiente escolar. Fato esse justificado pelos pesquisadores que colaboram para o bom 

relacionamento mediadora-aluno. Luz e colaboradores (2017)concluem em sua pesquisa que: 

 
proposta de inclusão, na realidade pesquisada, ainda não saiu do papel. Além disso, 

não basta reconhecer que os alunos são «diferentes», mas apontar com segurança a 
natureza dessas diferenças. Neste sentido, o professor, sendo o mediador das 

aprendizagens, tem um papel fundamental no desenvolvimento desta criança e, para 

conseguir alcançar um bom resultado, precisa estar preparado. (LUZ et al., 2017, p. 

127). 

 

Bastos (2003) relata que pessoas diferentes necessitam de oportunidades diferentes 

para se adequar, o que vai ao encontro das respostas da maioria dos professores que 

constituem esta pesquisa. 

Rivièri (1995) relata que as atividades educativas, incluindo conteúdo específico 

devem ser trabalhadas com alunos com TEA, as mesmas atividades propostas aos outros 

alunos, as quais tenham os mesmos objetivos gerais. Nesse caso, é relatada a adaptação que 

será realizada conforme as especificidades do aluno com TEA para realizar determinada 

tarefa. Entretanto, conforme a revisão da literatura, proposta por Benitez e Domeniconi 



107 

 

(2015), é preocupante a carência de estudos que visam o ensino de habilidades pedagógicas, 

direcionadas a esse público-alvo da educação especial, matriculado na escola regular. 

Assim como a carência de práticas educacionais voltada para alunos matriculados nos 

anos finais do Ensino Fundamental, pois as estratégias utilizadas muitas das vezes se 

configuram e se acentuam em iniciativas de infantilização realizadas em alunos com 

necessidades educacionais especiais. Kassar (1999) e Padilha (2001) relatam a falta de 

investimento em processos de ensino-aprendizagem de alunos com necessidades especiais, 

assim como a falta de oportunidade para o aprendizado, pois não se oferecem caminhos 

alternativos a alunos com TEA. 

A pesquisa de Cruz (2009) analisa a experiência escolar de dois adolescentes em 

escolas regulares. A autora constatou que as práticas pedagógicas adotadas não condizem com 

a idade dos estudantes, nem favoreciam a apropriação dos conteúdos escolares. As atividades 

se limitavam a cópias, atividades repetitivas, utilização de livros infantis. Os professores 

relatam não se sentir preparados para escolarização de sujeitos com TEA, reconhecendo as 

falhas nesse processo educacional e atribuindo as causas dos problemas a própria deficiência 

do aluno, ao autismo. A presença do aluno é a primeira etapa do processo de inclusão e sem 

querer desqualificá-la, é a parte menos complexa. 

Verificamos com as transcrições das respostas dos docentes pesquisados, que não 

existe inovação metodológica que ainda não exista na literatura, mas sim utilizações de 

ferramentas pedagógicas já conhecidas de muitos docentes, ancoradas durante o minicurso 

nos fundamentos das Neurociências para ocorrência da neuroplasticidade cerebral como 

princípio fundamental da aprendizagem. 
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8 PRODUTOS DESTA DISSERTAÇÃO: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA 

DOCENTES QUE SE COMPROMETEM COM A INCLUSÃO DE TODOS  

 

As Neurociências e a Educação, a Educação Inclusiva, o Transtorno do Espectro 

Autista, a formação continuada de professores e as práticas pedagógicas inclusivas vem se 

apresentando na minha vida de professora já a algum tempo, entretanto este contexto tomou 

novo rumo em 2016, quando recebo um aluno com TEA. Foi realmente um caminho longo até 

achar as práticas que favoreciam a entrada desse aluno no meio acadêmico e científico. 

Algumas práticas foram muito promissoras e trago o relato dessas práticas para compor este 

capítulo, com a função de desconstruir que a inclusão é algo impossível e que também sirva 

de motivação para podermos incluir alunos com TEA nos anos finais do Ensino Fundamental. 

Todas as práticas aqui apresentadas foram aplicadas em um aluno com TEA e demais colegas, 

e foram apresentadas em congressos como relato de experiência. Os próximos parágrafos são 

delimitados pelo título do relato da experiência, o congresso em que foi apresentado, assim 

como o objetivo, a metodologia, a conclusão, as referências bibliográficas e os anexos de cada 

prática pedagógica publicada nos anais dos eventos. 

 

8.1 Mapa conceitual: estratégia pedagógica para o ensino de ciências de alunos com 

TEA 

 

Apresentado no IV Congresso Brasileiro de Educação Especial (CBEE), em São 

Carlos/SP (CAPOBIANGO; HOFFERT, 2016a) (ANEXO C): 

• Objetivo: relatar o uso dos mapas conceituais numa perspectiva inclusiva, atuando 

como recurso didático facilitador da aprendizagem significativa na concepção 

ausubeliana. 

• Metodologia: os mapas conceituais foram utilizados nas aulas de Ciências como 

um recurso visual para facilitar a assimilação dos conhecimentos científicos, 

proporcionando o entendimento de conceitos pelo aluno com TEA e demais alunos. 

• Conclusão: constatamos que o pensamento visual de alunos com TEA pode 

contribuir para a aprendizagem com esta prática em detrimento de texto longos, em 

virtude da sua memória visual, já explicitada nesta dissertação. 



109 

 

8.2 Desenhos animados como recurso pedagógico complementar para inclusão de aluno 

com Transtorno do Espectro Autista no ensino de ciências 

 

Apresentado no Brain Connection: 1º Congresso Internacional de Neurociências e 

aprendizagem da infância e adolescência - atuação multidisciplinar, em Belo Horizonte/MG 

(CAPOBIANGO; HOFFERT, 2016b) (ANEXO D): 

• Objetivo: favorecer a aprendizagem dos alunos com TEA assim como demais 

colegas utilizando recursos visuais e lúdicos, como desenhos animados. 

• Metodologia: os alunos assistiram em sala de aula o episódio do desenho animado 

Show da Luna, “Doce pão doce”, vem ao encontro com tema abordado em sala de 

aula e ao final os alunos conseguem relatar a conclusão do experimento realizado 

previamente, por meio de um recurso visual e lúdico. 

• Conclusão: mesmo diante das singularidades, as crianças com TEA aprendem 

quando os professores fazem modificações que estimulam sua atenção, um dos 

princípios explicitados pelas Neurociências na subseção 4.1.2. 

 

8.3 Jogo didático “QUE BICHO SOU EU”: recurso pedagógico facilitador para o 

Ensino de Ciências de alunos com necessidades educacionais especiais nos anos 

finais do Ensino Fundamental 

 

Apresentado no Congresso Nacional de Ensino de Ciências e formação de professores 

(CECIFOP), em Catalão/GO, escolhido para compor o e-book Ciências da Natureza e 

formação de professores: entre desafios e perspectivas apresentados no CECIFOP 2017 

(CAPOBIANGO; HOFFERT, 2017a) (ANEXO E): 

• Objetivo: contribuir para melhoria do processo ensino-aprendizagem dos conteúdos 

científicos tentando unir os aspectos lúdicos aos cognitivos, a fim de facilitar a 

construção do conhecimento em torno do tema animais vertebrados e invertebrados 

com enfoque principal nos estudantes com necessidades especiais educacionais. 

• Metodologia: foi construído cartas com figuras de animais vertebrados e 

invertebrados. A turma foi dividida em equipes, e para iniciar a partida, um aluno 

representante da equipe, pega a carta que está empilhada e posicionada com a 

figura voltada para baixo, e encaixa no suporte posicionado em sua cabeça, então o 

aluno perguntará para sua equipe que “Que bicho sou eu?”. A equipe poderá dizer 
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até quatro características científicas da classe do animal em questão, estimulando o 

aluno a resposta de sua classe pertencente. Se aluno consegue consolidar a resposta 

correta a equipe marca o ponto. 

• Conclusão: não somente para os alunos com necessidades educacionais especiais, 

mas a prática pedagógica utilizando jogos didáticos contribuiu efetivamente para o 

processo de aprendizagem de todos. A finalidade do jogo não é criar algo para as 

crianças com deficiências, mas sim permitir que esses possam usufruir dos mesmos 

recursos pedagógicos que as demais, proporcionado ao espaço escolar uma maneira 

diferente de aplicar e produzir o conhecimento. 

 

8.4 Criatividade, ludicidade, inclusão: uma mistura assertiva para aprendizagem de 

alunos com Transtorno do Espectro Autista no ensino de Ciências 

 

Apresentado no Simpósio de Formação e Profissão Docente (SIMPOED), em 

Mariana/MG (CAPOBIANGO; HOFFERT, 2017b, no prelo): 

• Objetivo: relatar o uso de quebra-cabeças em blocos numa perspectiva inclusiva, 

pois se trata de um recurso lúdico, concreto e visual para o ensino de fisiologia 

humana. 

• Metodologia: a sequência proposta utilizou quebra-cabeças em blocos, 

confeccionados pela própria professora, utilizando: blocos de montar de tamanho 

médio formando um retângulo e fixado um adesivo de diferentes sistemas do corpo 

humano de ambos os lados e recortado com estilete no contorno dos blocos, ou 

seja, de um lado foi fixado um determinado sistema enquanto do outro lado foi 

fixado outro sistema diferente. Permitindo assim a montagem de dois sistemas, 

concomitantemente. Os alunos montaram o sistema e depois apresentaram para a 

turma. 

• Conclusão: a prática escolhida foi responsável pela promoção da percepção, da 

criatividade e do raciocínio rápido, tornando a aprendizagem mais ativa. 

 

8.5 Baralho do corpo humano 

 

Apresentado no IV Encontro Regional de Ensino de Biologia, em Uberlândia/MG 

(CAPOBIANGO; HOFFERT, 2017c) (ANEXO F): 
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• Objetivo: uso do jogo didático, o professor poderá alcança objetivos relacionados à 

cognição, atenção, criatividade, motivação, função executiva, princípios já 

descritos no capítulo de Neurociências, assim como fortalecer a interação social 

que constitui uma característica clínica dos alunos com TEA. 

• Metodologia: o jogo intitulado de Baralho do Corpo Humano, foi construído 

utilizando cartas de baralho tradicional, adesivos com os órgãos e funções 

separadamente de cada sistema abordado. O jogo proposto possui duas 

configurações diferentes, podendo ser abordado na perspectiva de jogo da 

memória, utilizando as cartas de mais de um sistema junto ou de apenas um 

sistema, posicionando as cartas com verso para cima e cada jogador poderá virar 

duas cartas por jogada tentado formar pares órgão com função correspondente. E a 

configuração de jogo do Mico, utiliza as cartas um sistema, mais a carta com a 

imagem completa do sistema abordado (representando o mico). As cartas são 

distribuídas igualmente aos participantes, os jogadores verificam os pares possíveis 

de serem formados e abaixa estes pares. O aluno que permanecer com a imagem do 

sistema completo que não formará par será o mico do jogo. 

• Conclusão: a abordagem do jogo para alunos com Transtorno do Espectro Autista 

poderá ocorrer na perspectiva acima; se o aluno possuir habilidades para o 

entendimento das regras, podendo também ser orientado por um colega ou 

professor, ou poderá sofrer adaptações conforme sua necessidade específica, assim 

algumas adaptações são sugeridas: como a utilização das cartas para 

reconhecimento dos órgãos, quando o sujeito não possuir habilidades 

desenvolvidas que permitam o entendimento das regras do jogo proposto acima 

ou o pareamento dos órgãos com as respectivas funções, assim como todos os 

jogos aqui relatados. 

 

As práticas pedagógicas, citadas acima, fizeram parte não somente do minicurso 

apresentado na Escola Estadual Santo Antônio, mas foram realizados recortes desse minicurso 

que compuseram oficina e minicurso apresentada em dois congressos e um Simpósio, com 

intuito de difundir o conhecimento da temática abordada para o desenvolvimento profissional 

de docentes frente as políticas públicas de inclusão, como relatado nos parágrafos abaixo. 
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8.6 Percepção dos professores em relação ao minicurso virtual prático: contribuições 

das neurociências para a inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista  

 

Apresentado no IV Encontro Regional de Ensino de Biologia (EREBIO), em 

Uberlândia/MG (CAPOBIANGO; HOFFERT, 2017) (ANEXO G): 

• Objetivo: capacitar os docentes do ensino regular sobre as bases neurocientíficas do 

processo ensino e aprendizagem para atender as necessidades de alunos com 

necessidades educacionais especiais como Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

• Metodologia: foi elaborado um minicurso virtual dividido em módulos sobre 

Inclusão Escolar, Contribuições das Neurociências para Educação e Transtorno do 

Espectro Autista tratando das principais características, estilo cognitivo e sugestões 

de metodologia. E uma oficina prática composta de demonstração de possiblidades 

de adaptação metodológica para alunos com Necessidades Educacionais Especiais, 

assim como a construção de mapas conceituais na perspectiva inclusiva para alunos 

com Transtorno do Espectro Autista. Ao final do minicurso os professores 

receberam um questionário de percepção composto de cinco questões. 

• Conclusão: propiciar aos docentes informações teóricas sobre o processo de 

inclusão escolar, as bases neurocientíficas da aprendizagem, assim como 

características clínicas e cognitivas de sujeitos com Transtorno do Espectro Autista, 

e práticas pedagógicas adaptadas para atender as especificidades desses alunos, que 

contribuem para a diminuição da segregação desses indivíduos no espaço escolar. 

O minicurso se concretiza como um caminho pertinente para modificação de 

conceitos excludentes, assim como práticas pedagógicas que não são baseadas na 

premissa da inclusão. 

 

8.7  Minicurso: práticas pedagógicas inclusivas para o ensino de ciências de alunos com 

Transtorno do Espectro Autista 

 

Minicurso apresentado no Congresso Nacional de Ensino de Ciências e Formação de 

Professores (CECIFOP), em Catalão/GO: 

• Objetivo: conhecer as características comportamentais, emocionais, cognitivas, de 

linguagem e educacionais de alunos com Transtorno do Espectro do Autismo que 

possam influenciar no processo ensino e aprendizagem. Conhecer e analisar 
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elementos conceituais sobre prática pedagógica inclusiva para o ensino de 

Ciências, de forma a proceder a efetiva inclusão de alunos com Transtorno do 

Espectro Autista. 

• Metodologia: o minicurso foi apresentado aos docentes por meio de slides com as 

principais contribuições da temática. Foi realizada a apresentação teórica de 

conceitos e exemplificação de práticas que facilitariam a aprendizagem de alunos 

com TEA, por meio de adaptações curriculares conforme a necessidade do aluno. 

Após esta explicitação, os docentes receberam um caso hipotético de um aluno com 

TEA para que desenvolvessem uma metodologia que incluísse este aluno ao Ensino 

de Ciências. Foi realizada a apresentação dessa metodologia como forma de 

socialização das práticas pedagógicas apresentadas. E ao longo do minicurso foi 

realizada uma pesquisa com a utilização de questionário pré-teste e pós-teste com a 

finalidade de comparar as percepções dos docentes durante o minicurso o Ensino 

de Ciências e a inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista. 

 

O Ensino de Ciências e a Inclusão de alunos com Transtornos do Espectro Autista 

compõe os Anais do I Congresso Mineiro de Educação Especial e Inclusão escolar, em Belo 

Horizonte/MG (CAPOBIANGO e HOFFERT, 2017d, no prelo): 

• Objetivo: analisar as contribuições do minicurso intitulado Práticas Pedagógicas 

Inclusivas para o Ensino de Ciências de alunos com Transtorno do Espectro 

Autista, ofertado durante o Congresso Nacional de Ensino de Ciências e Formação 

de Professores, em Catalão/GO. 

• Metodologia: para coleta de dados foi utilizado, como instrumento, um 

questionário pré-teste e pós-teste. O estudo estatístico da análise das respostas foi 

realizado propondo-se a consecução dos objetivos de estudo. 

• Conclusão: o minicurso apresentado foi recebido com muitas expectativas pelos 

participantes, se concretizando como um caminho para formação continuada de 

docentes conforme expressado nos questionários analisados. Oportunizar aos 

professores a compreensão do processo de inclusão e no entendimento das 

Necessidades Educacionais Especiais, como o Transtorno do Espectro Autista, 

poderá facilitar o acesso ao conhecimento científico destes alunos no ensino 

regular, assim como beneficiará aos demais discentes no processo ensino e 

aprendizagem. 
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8.8 Minicurso: Ensino de Ciências e a Ludicidade: “O papel de práticas pedagógicas 

inclusivas” 

 

Minicurso apresentado no III Simpósio Regional de Ciências - Biologia, Química e 

Matemática - Educação, inovação e Diversidade, em Muriaé/MG, promovido pela Faculdade 

Santa Marcelina Muriaé: 

• Objetivo: promover o desenvolvimento profissional de alunos de licenciatura para 

atuarem na perspectiva inclusiva associada a ludicidade, rompendo paradigmas de 

um Ensino de Ciências tradicional, pautado na transmissão unidirecional de 

conteúdo. 

• Metodologia: o minicurso foi apresentado por meio de slides com as principais 

contribuições da temática. Foi realizada a apresentação teórica de conceitos e 

exemplificação de práticas que facilitariam a aprendizagem de alunos com 

necessidades educacionais especiais por meio de adaptações curriculares conforme 

a necessidade do aluno. Após essa explicitação os participantes do minicurso 

receberam materiais pedagógicos para o Ensino de Ciências que servisse como 

aporte para construção de uma sequência didática, que permeasse o material que 

eles receberam, com intuito de favorecer o processo de construção de 

conhecimento de todos os alunos. E ao final foi realizada a apresentação desta 

metodologia como forma de socialização das práticas pedagógicas apresentadas.  

 

8.9 Minicurso: contribuições das Neurociências para mediação dos processos de 

aprendizagem de alunos com Transtorno do Espectro Autista  

• Objetivo: elucidar os conhecimentos neurocientíficos como aporte para elaboração 

de práticas pedagógicas adaptadas para alunos com TEA. 

• Metodologia: o minicurso foi apresentado por meio de slides, abordando as 

principais características clínicas e educacionais de sujeitos com Transtorno do 

Espectro Autista, dialogando com os conhecimentos das Neurociências, como 

aporte para elaboração de práticas pedagógicas adaptadas.   
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8.10  Palestras: Transtorno do Espectro Autista, Neurociências e Educação Inclusiva  

 

 Ao longo da trajetória do mestrado desenvolvemos, também, algumas palestras com 

intuito de semear informação sobre Educação Inclusiva, Neurociências e Transtorno do 

Espectro Autista. Essas palestras foram conduzidas como um recorte do minicurso oferecido 

na Escola Estadual Santo Antônio. 

 

• Palestra: Contribuições das Neurociências para a Educação: 

Palestra ministrada no III Simpósio Regional de Ciências - Biologia, Química e 

Matemática - Educação, Inovação e Diversidade. O objetivo principal dessa palestra foi 

elucidar as principais contribuições das Neurociências, entendendo conceitos como 

neuroplasticidade cerebral, influência da atenção, emoção, motivação, sono para construção 

de formação de uma memória de longa duração imprescindível para uma aprendizagem 

significativa. 

 

• Palestra: Inclusão de Alunos com Transtorno do Espectro Autista 

Palestra ministrada no I Simpósio APAE de Eugenópolis sobre Autismo e Deficiência 

Intelectual, em Eugenópolis/MG. O objetivo dessa palestra foi semear informações sobre o 

contexto educacional de alunos com Transtorno do Espectro Autista, abordando desde 

características clínicas, educacionais e metodologias de ensino adaptadas para este público. 

 

• Palestra: Educação Inclusiva: Educação para todos 

Palestra ministrada na Escola Estadual Santo Antônio, Miraí/MG. O objetivo dessa 

palestra foi elucidar as principais temáticas relacionadas a Educação Inclusiva, como sua 

efetiva implementação, e o desenvolvimento de metodologias que possam favorecer a 

aprendizagem de todos. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com toda reforma política visando a inclusão, o sistema educacional tem conseguido 

apenas assegurar o acesso e permanência dos alunos com TEA (MINATEL; MATSUKURA, 

2015). Estudos mostram que as ações ainda são fortemente centradas na adaptação dos alunos 

com TEA para que se efetivem do processo educacional; pouco se observa em relação às 

modificações do espaço escolar, das práticas pedagógicas, rotinas, ou seja, ações que 

garantam não somente a matrícula desse sujeito, mas que viabilize sua aprendizagem efetiva 

(NUNES et al., 2013; SERRA, 2008). 

Consequentemente a formação continuada dos docentes é de enorme importância para 

que o processo de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, como 

Transtorno do Espectro Autista, se concretize não somente com a efetivação de sua matrícula, 

mas fomentar as práticas docentes que irão favorecer sua aprendizagem. Propiciar aos 

docentes informações teóricas sobre o processo de inclusão escolar, as bases neurocientíficas 

da aprendizagem assim como características clínicas e cognitivas de sujeitos com Transtorno 

do Espectro Autista, e práticas pedagógicas adaptadas para atender as especificidades desses 

alunos, contribuem para diminuição da segregação destes indivíduos no espaço escolar. 

Assim como para inserção de uma nova cultura escolar, a cultura da inclusão, em que 

a realidade da atual educação não é constituída de salas homogêneas e alunos enfileirados 

para receber um conteúdo pronto. A realidade mudou, temos nova política educacional 

vigente, a política da educação inclusiva, a educação especial passa a ser incluída em todos os 

níveis educacionais. 

E ainda hoje, depois de vinte e três anos de Declaração de Salamanca em que o Brasil 

afirma o seu compromisso com a educação inclusiva e nove anos depois da promulgação das 

Políticas de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, encontramos o mesmo 

cenário docente nos corredores da Escola Estadual Santo Antônio por meio dos resultados do 

pré-teste desta pesquisa que contribui para elucidar a necessidade de capacitação dos docentes 

frente a inclusão destes alunos pois, 

 
[...] a ausência de conhecimento do professor sobre as peculiaridades das 

deficiências, o não reconhecimento das potencialidades destes estudantes e a não 

flexibilização do currículo podem ser considerados fatores determinantes para 

barreiras atitudinais, práticas pedagógicas distanciadas das necessidades reais dos 

educandos e resistência com relação à inclusão (MIRANDA; GALVÃO, 2012, p. 
139). 
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O professor, para o século XXI, necessita compreender que o seu conhecimento não é 

imutável, mas deve estar conectado com as mudanças que ocorrem na sala de aula. Isso requer 

o desenvolvimento de um perfil educacional específico (LIMA; BARRETO; LIMA, 2007, p. 

94). 

 
[...] tal perfil se caracteriza por um processo de construção do sujeito historicamente 

situado e tem a ver com o que emerge da necessidade da sociedade em dado 

contexto e momento histórico, tomando as finalidades educacionais da sociedade em 
seu conjunto para compreender o sujeito. 

 

As contribuições desta pesquisa são inúmeras, visto que temos um tema ainda “novo” 

no contexto educacional. Este estudo vem agregar informações a um corpo docente 

responsável por atender quase que a totalidade de alunos de uma cidade interiorana, tornando 

nós docentes da Escola Estadual Santo Antônio responsáveis pela formação de inúmeros 

alunos do município de Miraí/MG que percorrem o caminho escolar. Podendo contribuir para 

um ensino menos segregante, tornando o professor confiante que ele é capaz de ensinar a 

todos sem exceção. O produto confeccionado nesta pesquisa pode servir de consulta aos 

profissionais, norteando caminhos neste contexto. 

A proposta deste estudo, extrapolou todas as expectativas iniciais e diante das 

oportunidades agregamos produtos elaborados ao longo deste trajeto. A princípio era atender 

as especificidades da Escola Estadual Santo Antônio, mas alçamos voos mais longínquos e 

fizemos com que o conhecimento elaborado durante este percurso de mestrado pudesse estar 

presente além dos muros da referida escola, com a aplicação do minicurso e palestras em 

outras realidades. Com a elaboração de práticas pedagógicas que podem contribuir para 

inspirar novas metodologia advindas de outros docentes. 

O minicurso proposto vem para quebrar esse paradigma de conhecimento imutável, 

provocando mudanças de paradigmas, corroborando para a inserção desta nova cultura 

escolar, mas ainda assim, essa reflexão é individual de cada sujeito pesquisado, assim como, 

colocar em prática ou não o conhecimento recebido, essa é uma decisão à qual essa pesquisa 

não se direciona. Mas reiteramos o minicurso como um caminho para formação continuada 

assertivo para mudanças de perspectiva e aprimoramento docente, como demostrado por meio 

dos resultados desta pesquisa. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO PRÉ-TESTE 

 

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. Durante seu período de docência teve contato com conteúdo advindo da neurociência?  

(  ) 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 promoveriam a inclusão e o aprendizado de alunos com Transtorno 

do Espectro Autista? 

(  ) Sim 
(  ) Não. 

 

6. Seria capaz de citar características clínicas de sujeitos com Transtorno do Espectro Autista? Em 

caso afirmativo relate pelo menos 3 (três) dessas características. 
 

 
 
7. Compreende as características educacionais de alunos com TEA? 

 

 
 

8. O ensino regular garante o aprendizado de alunos com Transtorno do Espectro Autista? 

 

 
 

9. Considera relevante para você (professor) o conhecimento sobre estruturas cerebrais no 

desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas? 
 

 
 

10. 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 B - QUESTIONÁRIO PÓS-TESTE 

 

1. As informações sobre neurociências, ofertadas no minicurso seriam relevantes para construção de 

práticas pedagógicas inclusivas? 
(  ) Sim 

(  ) Não 

 

2. Caso sim, como as informações sobre as neurociências influenciaram na sua prática pedagógica? 
 

 
 
3. As informações sobre inclusão escolar ofertadas no minicurso foram relevantes para construção de 

práticas pedagógicas inclusivas? 

(  ) Sim 
(  ) Não 

 
4. Caso sim, como as informações sobre inclusão escolar de alunos com Transtorno do Espectro 

Autista influenciaram na sua prática pedagógica? 

 

 
 

5. Com as informações do minicurso você seria capaz de identificar três características clínicas de 

alunos com Transtorno do Espectro Autista? Quais? 

 

 
 

6. Cite duas características educacionais de alunos com Transtorno do Espectro Autista? 
 

 
 

7. Considera que o aluno com Transtorno do Espectro Autista tenha potencial de aprendizado no 
Ensino Fundamental II na escola regular? Por quê? 

 

 
 

8. De que maneira os conhecimentos de Neurociências favoreceriam as práticas pedagógicas, 

proporcionando a inclusão escolar e potencializaria a aprendizagem de todos? 
 

 
 

9. Baseados nas informações do minicurso como você poderá readequar suas metodologias de ensino 
para atender as necessidades educacionais de um aluno com Transtorno do Espectro Autista? 

 

 
 

10. Descreva sua opinião sobre o minicurso ofertado, no que diz respeito à formação continuada de 

docentes. 
 

 
 

 
Agradecemos sua colaboração!! 
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ANEXO A - TERMO DE CONCESSÃO: Escola Estadual Santo Antônio 

 

 

Declaro para os devidos fins junto ao Comitê de Ética da Universidade Federal de Ouro Preto 

que concedo o uso desta Instituição de Ensino, Escola Estadual Santo Antônio, Miraí-MG, à 

pesquisadora Renata de Souza Capobiango Ferreira do programa de Mestrado Profissional em Ensino 

de Ciência, da Universidade Federal de Ouro Preto, para desenvolver sua pesquisa intitulada 

“Contribuições da Neurociência para inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista nos anos 

finais do Ensino Fundamental”, sob orientação da professora Dra. Luciana Hoffert Castro Cruz. Serão 

explicados todos os procedimentos da pesquisa, garantindo o esclarecimento de eventuais dúvidas e 

obtido o consentimento do(s) participante(s). Não haverá nenhum ônus para esta Instituição decorrente 

da participação da pesquisa. No caso do não cumprimento das garantias acima, terei a liberdade de 

revogar meu consentimento a qualquer momento da pesquisa sem penalização alguma. 

 

Miraí, ___ de ____________ de _____. 

 

 

 

____________________________________________ 

Diretor da Escola Estadual Santo Antônio 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

PROFESSOR(A) Ensino Fundamental II 

 

 

Eu, ________________________, fui convidado(a) pelo(a) pesquisadora Renata de Souza 

Capobiango Ferreira para participar de sua pesquisa, Contribuições da Neurociência para inclusão 

de alunos com Transtorno do Espectro Autista, sob orientação da professora Dra. Luciana Hoffert 

Castro Cruz. Sei que tal pesquisa conta com o apoio da direção dessa escola e que seu principal 

objetivo é: Capacitar os professores do Ensino Fundamental II sobre as bases neurocientíficas do 

processo ensino e aprendizagem para atender as necessidades de alunos com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA). Fui informado(a) que o projeto terá duração de aproximadamente 3 (três) meses, 

envolvendo a coleta de dados, e aplicação do minicurso. Estou disposto(a) a participar do minicurso, 

produto dessa investigação 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 desejarem. 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 na sala 26, no ICEB III da UFOP, campus Morro do Cruzeiro, 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 no minicurso, sobre 

estratégias pedagógicas inclusivas para alunos com Transtorno do Espectro Autista embasadas nas 

descobertas da neurociência, podendo ampliar meus conhecimentos acerca do processo de ensino e 

aprendizagem. Também terei acesso aos resultados do projeto, em dia e local que a direção da escola 

definirá 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. 

http://www.mpec.ufop.br/


141 

 

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: Renata de Souza Capobiango Ferreira  

E-mail: renatacapobiango30@gmail.com  

Telefone: (32) 999740271 

 

Orientadora: Prof. a Dra. Luciana Hoffert Castro Cruz.  

E-mail: luhoffert@yahoo.com.br 

Telefone: (31) 3559- 1274 

 

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.br 

Telefone: (31) 3559-1368 

 

 

 

  

mailto:renatacapobiango30@gmail.com
mailto:luhoffert@yahoo.com.br
mailto:cep@propp.ufop.br
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ANEXO C - MAPA CONCEITUAL: ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA PARA O 

ENSINO DE CIÊNCIAS DE ALUNOS COM TEA 

 

Eixo temático: Transtornos globais do desenvolvimento 

 

Categoria: Pôster 

 

RESUMO 

 

Neste trabalho foi feito um relato de experiência utilizando mapas conceituais como estratégia 
pedagógica para o ensino de Ciências de alunos com transtorno do espectro autista, em uma turma de 

7º ano do ensino fundamental em uma escola pública do município de Miraí-MG. O TEA é 

caracterizado por prejuízos na interação social, dificuldade de comunicação e repertório restrito de 

atividades. Incluir esses discentes na escolar regular demanda dos profissionais da educação 
conhecimento de como sua aprendizagem ocorre, pois somente a garantia de matrícula no ensino 

regular não é sinônimo de inclusão.  Então o conhecimento das bases neurobiológicas da 

aprendizagem pode favorecer esse processo de ensino e aprendizagem, facilitando a inclusão desses 
sujeitos no espaço escolar. O objetivo deste artigo é relatar o uso dos mapas conceituais numa 

perspectiva inclusiva, atuando como recurso didático facilitador da aprendizagem significativa na 

concepção ausubeliana. Os mapas conceituais foram utilizados nas aulas de Ciências como um recurso 

visual para facilitar a assimilação dos conhecimentos científicos. Constatamos que o uso dos mapas 
conceituais nas aulas de Ciências foi uma prática pedagógica assertiva, pautada em evidências 

científicas, visando à promoção da aprendizagem que possam atender às diferenças que adentram as 

salas de aulas atuais. 
 

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista. Neurociências. Mapa Conceitual. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O termo “autismo” foi divulgado ao mundo pela primeira vez em 1911 pelo psiquiatra Eugen 

Bleuler, quem o relacionou como um sintoma da esquizofrenia. Para Bleuler, autismo significa mais 

especificamente uma vivência em mundo próprio. Posteriormente, Kaner (1943) e Aspeger (1944) 

descreveram casos de indivíduos com autismo, o que possibilitou maiores informações sobre este 

transtorno (SIQUEIRA et al., 2016). Considerado atualmente como um transtorno do 

desenvolvimento, o autismo pode estar associado a várias síndromes, tais como a esclerose tuberosa, 

síndrome do X frágil, fenilcetunúria e a síndrome de Down (HOWLIN; GOULD, 1995; 

ORSTAVICK, 1997). Devido à manifestação em diferentes formas, o autismo é frequentemente 

denominado de transtorno do espectro autista. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma 

condição classificada na quinta versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(APA, 2014) como pertencente à categoria denominada Transtornos de Neurodesenvolvimento.  

Assim, o TEA é definido como um distúrbio do desenvolvimento neurológico, que deve estar presente 

desde a infância, apresentando deficit nas dimensões sócio comunicativa e comportamental (APA, 
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2014). 

Desde a descrição de Leo Kaner até os dias atuais, o conceito de autismo sofreu mudanças. 

Não se entende o autismo como uma doença específica e sim um conjunto de sintomas que causam 

prejuízo qualitativo na interação social, dificuldade de comunicação e repertório restrito de atividades 

(GIKOVATE, 2009). Esses sintomas foram descritos por Wing e Gould (1979) como a tríade de 

prejuízos autísticos. Tais comportamentos podem variar de acordo com grau de acometimento, 

caracterizando um espectro de severidade autístico. Nesse contexto, aduz o DSM-V que o Espectro 

Autista é divido em três níveis de gravidade, sendo assim delimitados (APA, 2014, p. 52): 

 
Nível 1:  Exige pouco apoio e na ausência de apoio, apresenta deficit na 

comunicação social que 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 social. 

Nível 2: Exige apoio substancial, apresentando deficit 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. 

Nível 3: Exige apoio muito substancial com deficit 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. 

 

O Transtorno do Espectro Autista ainda é uma condição clínica enigmática, sendo este 

considerado como de natureza multifatorial. Os sintomas apresentados por sujeitos com autismo são: 

ausência de linguagem verbal ou linguagem verbal pobre; ecolalia, hiperatividade ou extrema 

passividade, contato visual deficiente, ausência de interação social, interesse fixado a algum objeto ou 

tipos de objetos. Na verdade, o autismo refere-se ao conjunto de características, podendo ser 

encontradas em sujeitos afetados desde distúrbios sociais leves sem deficiência mental, até deficiência 

mental severa (MONTE, 2004). 

 O debate sobre a inclusão de alunos com TEA nos últimos anos vem mudando seu foco, o que 

antes era apenas a garantia de acesso ao processo educacional, hoje a busca é por unir acesso e 

promoção da educação desse educando, ou seja, o foco da inclusão atualmente é o processo de ensino-

aprendizagem. Com isso a educação especial ganha novos rumos, o que antes era um ensino paralelo 

ao comum, hoje se consolida como integrado ao ensino comum. A Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva considera para efeito da lei que: a educação especial é 

uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento 

educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no 

processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular (MEC, 2008). 

A análise das ações educativas que envolvem crianças e adolescentes com TEA se configura 

em um campo em construção (VASQUEZ, 2008). Esse caminho marcado por incertezas e respostas 

provisórias se torna ainda mais crítico quando estes alunos são recebidos pelo Ensino Fundamental II, 

onde a troca contínua de professores, rotina pouco estruturada, despreparo da equipe escolar se faz 
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presente. Estes fatores podem contribuir para uma escolarização de adolescentes com autismo muitas 

das vezes pautado num ensino precário ou infantilizado (CRUZ, 2009). 

As Ciências são importantes por proverem explicações de fatos naturais que têm impacto 

direto no cotidiano das pessoas. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1997, p. 15), “o papel das Ciências Naturais é o de colaborar para a compreensão do mundo e suas 

transformações, situando o homem como indivíduo participativo e parte integrante do Universo”. 

Entretanto, o ensino de Ciências é pautado no conhecimento científico e dentro da perspectiva 

inclusiva alguns problemas lhe são característicos, tais como: dificuldade de transposição da 

linguagem científica, acesso aos conteúdos e a falta de compreensão sobre a natureza do conhecimento 

científico. 

 Vinculado a esses problemas, os professores de ciências, não possuem formação no âmbito da 

graduação ou fora da graduação e pós-graduação numa perspectiva inclusiva (PILON, 2011). Assim, 

os conteúdos de ciências tornam-se desafiadores para alunos que não enxergam, falam, ouvem, têm 

dificuldades de abstração e/ou de interação com os colegas em sala (CAIXETA et al., 2011). 

Reconhecendo essas dificuldades, cabe aos professores de Ciências assumirem os desafios da 

educação inclusiva e buscar caminhos para atender as novas especificidades encontradas em cada sala 

de aula para que possamos atuar de modo responsável na promoção do processo de ensino-

aprendizagem (BENITE et al., 2009). 

O processo inclusivo de alunos com TEA requer um ensino adaptado às diferenças e as 

necessidades individuais e professores capacitados para atuar de forma competente nos variados níveis 

de ensino. É importante a articulação com outras áreas de conhecimento que contemplem a 

diversidade desses indivíduos. Assim, as Neurociências não vêm propor uma nova pedagogia, mas ela 

chega à escola para permitir o conhecimento de novas estratégias de aprendizagens, oferecendo 

subsídios para o processo educacional (RELVAS, 2011).  

Diante do cenário educacional atual em que a inclusão é uma realidade das salas de aula, os 

professores têm o desafio de garantir o desenvolvimento e aprendizagem de todos seus alunos. Relvas 

(2009) afirma que as neurociências contribuem para remodelar este novo contexto educacional 

exigindo o uso de conceitos e conhecimentos renovados. Variados estudos no campo das 

neurociências como Guerra (2011), Zaro e colaboradores (2010), Souza e Gomes (2015) têm 

contribuído para entendermos essa diversidade cerebral que adentra às nossas escolas. O docente 

precisa compreender que existe uma biologia, uma anatomia e uma fisiologia neste cérebro que 

aprende, tornando-se necessário, portanto, que o professor entenda o funcionamento do substrato 

neurobiológico para que possa ressignificar sua prática pedagógica. 

As neurociências têm contribuído para desvendar a neurobiologia do autismo. Investigações 

nas áreas como alterações encefálicas são descritas por Lampreia (2013), citado por Da Cruz (2015), 

indicando que indivíduos com TEA possuem alterações no cerebelo, o que ocasionaria problemas 

relacionados à atenção e aos aspectos sensoriais presentes em alguns. Assim como seu sistema 
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límbico, área responsável pela expressão das emoções, afeto, do comportamento social e da ansiedade 

originando os comportamentos estereotipados. Lampreia menciona também o tamanho do cérebro, 

pois nessas crianças haveria um crescimento rápido e excessivo do tamanho da cabeça e esse processo 

desordenado não favoreceria a formação de conexões adequadas, ou seja, não haveria a “poda” 

necessária de neurônios e a sua renovação, comprometendo assim a qualidade nas conexões entre eles. 

E, por último, estariam comprometidos os neurônios-espelho, que são os que nos permitem visualizar 

uma ação, observá-la, permitindo-nos imitá-la e compreendê-la. Além disso, eles ajudam os seres 

humanos a antecipar ações futuras e a se colocar imaginariamente no lugar do outro. 

 Ademais as Neurociências contribuem para entendimento neurobiológico de sujeitos com 

TEA por meio da Teoria da Mente. Esta tem sido definida como a capacidade para atribuir estados 

mentais (crenças, desejos, conhecimento e pensamentos) a outras pessoas e predizer o comportamento 

das mesmas em função destas atribuições (BARON-COHEN; LESLIE; FRITH, 1985). Essa teoria 

justificaria em indivíduos com TEA os deficit no comportamento social como um todo e na 

linguagem. Os deficit de linguagem seriam uma consequência da incapacidade destas crianças para se 

comunicarem com outras pessoas a respeito de estados mentais; os distúrbios no comportamento 

social refletiriam a dificuldade em dar um sentido ao que as pessoas pensam e ao modo como se 

comportam (BOSA, 2001). 

Essa abordagem científica da neurociência é trazida para as salas de aulas contribuindo para 

compreensão de que cada indivíduo é um ser singular e para o entendimento do funcionamento do 

cérebro humano, demonstrando caminhos de como ensiná-los. O desafio que a educação apresenta a 

neurociências é aprendizagem em sujeitos com cérebros tão distintos como os autistas, crianças com 

dificuldades de aprendizagem, deficiência intelectual, entre outros. Conhecer o funcionamento 

cerebral de nossos aprendizes, sabendo que o processo de aprendizagem é mediado por suas estruturas 

e funções, é um importante passo, afinal o cérebro é o órgão da aprendizagem (CONSENZA; 

GUERRA, 2011). 

 A prática pedagógica excludente precisa ser repensada, o ensino de Ciências pode se guiar na 

aprendizagem significativa já sugerido pelo Parâmetro Curricular Nacional para o Ensino de Ciências 

desde a década de noventa (BRASIL, 1998). Dentre as diversas metodologias de ensino, os Mapas 

Conceituais são estruturas esquemáticas que podem ser empregadas na meta aprendizagem 

(TAVARES, 2007).  O construtivismo que se inscreve a teoria de Ausubel se propõe a lançar as bases 

para compreensão de como o ser humano constrói significados e assim desenhar um caminho para 

elaboração de estratégias de ensino que facilitem a aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003). O 

movimento de aprender é mais eficiente nas ocasiões em que o estudante consegue agregar e 

incorporar conceitos previamente organizados aos novos conceitos, evitando assim que sejam 

armazenados na estrutura cognitiva por meio de associações espúrias (PELIZZARI et al., 2002). 

 O processo de aprendizagem significativa pode ser auxiliado por meio de mapas conceituais, 

sugerido por Novak e Gowin (1984), sugerindo a construção e organização dos conhecimentos. Os 
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mapas conceituais são diagramas utilizados para relacionar e classificar determinados conceitos, 

facilitando assim a aprendizagem significativa. Geralmente na parte superior do mapa fica os 

conceitos mais abrangentes e na parte inferior, concentra os conceitos mais específicos, ligados todos 

por meio de setas, formando uma teia de conceitos interligados a um tema gerador (MOREIRA, 2006). 

Pereira e colaboradores (2010) já relatam o uso de mapas conceituais com um aluno classificado 

como Síndrome de Aspeger com objetivo de fazê-lo assimilar melhor os conteúdos das disciplinas de 

história, geografia e biologia. Contudo, a informação visual tem a vantagem de ser organizada de uma 

maneira síncrona, que permite a muitas partes de uma imagem mental estar disponível para um 

processamento simultâneo (VEKIRI, 2002).  

 Nesse contexto, o relato de experiência aqui apresentado é resultante de uma sequência de 

aulas de Ciências planejada para o 7º ano do Ensino Fundamental II, na Escola Estadual Santo 

Antônio, localizada na cidade de Miraí/MG. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

✓ Permitir o acesso ao conhecimento científico por meio de Mapas Conceituais para facilitar o 

processo de ensino e aprendizagem no ensino de Ciências de alunos com Transtorno do 

Espectro Autista. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✓ Propor estratégias pedagógicas à luz da neurociência cognitiva para o Ensino de Ciências 

numa perspectiva inclusiva para alunos com TEA; 

✓ Favorecer a aprendizagem significativa dos alunos com TEA assim como demais colegas 

utilizando recursos visuais como os Mapas Conceituais. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A intervenção proposta neste trabalho foi realizada na Escola Estadual Santo Antônio, situada 

na Avenida Presidente Médici, número 315, Centro, em Miraí/MG. A cidade está situada na Zona da 

Mata de Minas Gerais, com população de 14.753 habitantes e uma área de unidade territorial de 320, 

695 Km² (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSICA, 2014). Fundada em 1950, 

a única escola estadual do município, possui cerca de 900 alunos, dividido em turmas que vão do 1º 

ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Dentre as sete turmas de 7º ano do Ensino Fundamental II, apenas duas turmas são de responsabilidade 

da pesquisadora principal, e a escolha de uma única turma para o relato de experiência se justifica pela 

matrícula do aluno com Transtorno do Espectro Autista. 
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 A referida turma é composta de 34 alunos, caracterizada como heterogênea, participativa, 

empolgada com novidades e sedenta na busca de conhecimento. O foco principal foi a busca de 

estratégias pedagógicas que favoreçam a aprendizagem significativa de todos com um olhar específico 

para o aluno com TEA, respeitando suas singularidades na conquista do aprendizado. De acordo com 

seu laudo médico este aluno é caracterizado como Transtorno do Espectro Autista grau leve. 

A utilização de Mapas Conceituais fez parte da abordagem dos conteúdos do segundo bimestre. 

O conteúdo previsto para o bimestre comentado seria Bactérias, Protozoários e Fungos. A sequência 

didática prevista para cada tema abordado no bimestre foi subdividida em: 

• Aula introdutória dialogada do tema proposto com a utilização de conhecimentos 

prévios dos alunos; 

• Utilização de recursos visuais como data show com apresentação das principais 

características e exemplares do tema abordado; 

• Elaboração do Mapa Conceitual: primeiramente foram elencados no quadro conceitos 

chaves sobre o conteúdo abordado e somente depois dessa delimitação de conceitos 

que deu início a construção do Mapa Conceitual, com intuito de sistematizar os 

conhecimentos científicos; 

•  Os mapas conceituais foram utilizados posteriormente a sua construção como meio de 

consulta para resolução de atividades propostas assim como instrumento de estudo para 

Avaliação Bimestral proposta pela escola que aborda todo conteúdo do bimestre.  

Para avaliação da eficácia da intervenção pedagógica por meio da sequência didática 

envolvendo os mapas conceituais, foram registradas as notas obtidas pelos alunos durante o primeiro 

Bimestre em comparação as notas do segundo Bimestre, correspondendo às avaliações pré e pós 

intervenção pedagógica. Para isso, as notas dos alunos foram registradas e pareadas, calculando-se a 

média e desvio padrão. Para análise estatística, utilizou-se o programa estatístico GraphPad Prism, 

aplicando-se o teste t de Student (pareado), com significância em 95%. 

Cada Mapa Conceitual foi elaborado com a mediação da professora no quadro branco, 

utilizando pincéis coloridos para enfatizar os conceitos científicos, setas e palavras chaves e os alunos 

o fizeram em folha de papel ofício utilizando canetas de diferentes cores. Os discentes foram 

responsáveis pela escolha das ligações entre os conceitos e sua definição assim como a escolha das 

palavras de ligação, mediado pela docente, sendo todos responsáveis pela construção de um mapa 

conceitual único sobre cada tema abordado no bimestre. 

 Com base nessas formulações, compreende-se que os mapas conceituais se adequam bem ao 

ensino de Ciências uma vez que permitem, tanto ao professor quanto ao aluno, identificar a hierarquia 

dos seus conhecimentos e contextualizá-los. Isso só é possível por ser uma técnica flexível e de fácil 

aplicação, podendo ser utilizada em diferentes etapas da aprendizagem, com finalidades diversas 

(MOREIRA; BUCHWEITZ, 1993). 

A transcrição do mapa conceitual pelo aluno com TEA foi mediada pela professora devido a sua 
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dificuldade de coordenação motora. Assim, como já relatado por Magalhães e colaboradores (2004), a 

dificuldade motora está geralmente associada a desajeitamento e à inconsistência no desempenho de 

tarefas, coordenação motora pobre, problemas de ritmo e sua transferência de aprendizagem, declínio 

do desempenho com a repetição, tensão corporal e excesso de atividade muscular em tarefas motoras, 

podendo apresentar dificuldades nas tarefas de autocuidado, como vestir-se, nas atividades 

acadêmicas, de lazer e esportes, além de problemas com interações sociais. 

 A análise estatística da turma comprova a eficácia da intervenção pedagógica, configurando 

uma estratégia de sucesso não só para a aprendizagem de alunos com TEA, mas como garantia de 

aprendizagem de todos os alunos.  As notas obtidas da análise estatística por meio do teste t de Student 

revelaram médias de 12,3 no primeiro Bimestre e 14,3 no segundo Bimestre. Avalia-se ainda que no 

Primeiro Bimestre cinco alunos obtiveram notas igual ou abaixo de 5,0 pontos, avaliados em um total 

de 20,0 pontos. Já no segundo Bimestre dois alunos obtiveram notas igual a 5,0 também avaliados em 

um total de 20,0 pontos. Um maior número de alunos obteve notas acima de 60%, no primeiro 

bimestre foram 19 alunos com média igual ou superior à 12,0 pontos, enquanto no segundo Bimestre 

foram 25 alunos com média igual ou superior a 12,0 pontos. Observou-se também que quatro alunos 

alcançaram a nota máxima no segundo bimestre, ou seja 20,0 pontos, fato que não aconteceu no 

primeiro bimestre.  

  O aluno com TEA mostrou grande habilidade para uso dos Mapas Conceituais durante a 

resolução de atividades, apresentando um conhecimento significativo sobre os temas abordados. 

Assim como na Avaliação Bimestral mostrou domínio dos conceitos científicos abordados e foi capaz 

de organizar esses conceitos dentro de um mapa já estruturado em uma das questões da Avaliação. 

Comprovando essa habilidade, este aluno no primeiro Bimestre sem a intervenção com uso de mapas 

conceituais obteve nota 12,0 se amoldando na média da turma que se apresentou em 12,3. Entretanto 

no segundo Bimestre com a utilização dos mapas conceituais sua nota foi 17,0 se amoldando acima da 

média da turma que se apresentou em 14,3.  

 Os Mapas Conceituais geram uma proximidade entre a memória visual e as imagens que são 

apresentadas e devido as suas propriedades viso espaciais, seu processamento requer um número 

menor de transformações cognitivas que o processamento de um texto (VEKIRI, 2002). Estudos 

relatam que sujeitos com TEA podem desenvolver altamente uma memória visual, fotográfica. 

Podendo ser explicado a partir de um desenvolvimento maior de uma determinada área cerebral em 

detrimento de outras como regiões associadas à linguagem e comunicação, que se apresentam 

comprometidas (FERNANDES; NEVES; SCARAFICCI, 2006). 

 

CONCLUSÃO 

 

A educação inclusiva assume o espaço central no debate sobre a sociedade contemporânea e a 

relevância da escola na superação da exclusão, e reconhecer as dificuldades enfrentadas no sistema de 
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ensino e criar novas alternativas para superação das mesmas é um desafio para educação. A utilização 

de novas estratégias que partem do pressuposto do ato de aprender dos alunos é propiciar um olhar 

singular na aprendizagem de cada sujeito.  

O cenário educacional atual de atenção às diversidades, de inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais em classes regulares envolve os professores, sobretudo aqueles da rede pública, 

com condições de trabalho desfavoráveis, muitas vezes que não conseguem perceber que o aluno 

apresenta algum tipo de problema de aprendizagem, porém, se veem perdidos, do ponto de vista 

metodológico, por não terem tido formação específica de cunho neurocientífico para lidar com esses 

alunos. Conhecer as bases neurobiológicas do processo de aprendizagem torna-se crucial para o ato 

pedagógico, surgindo a necessidade de aprofundamento sobre esse novo saber disciplinar ainda tão 

desconhecido pela maioria dos professores. 

O contexto inclusivo hoje nas escolas requer um aprimoramento dos sistemas de ensino, para 

que todos possam ter acesso ao conhecimento de forma igualitária. Entretanto isso implica em afirmar 

que pessoas diferentes requerem recursos pedagógicos diferentes para terem acesso ao mesmo 

conteúdo pedagógico trabalhado em uma sala de aula. O uso de novas metodologias como os mapas 

conceituais acrescentam um olhar inclusivo ao ensino de Ciências para alunos com TEA, contribuindo 

para o processo ensino e aprendizagem.  
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ANEXO D - DESENHOS ANIMADOS COMO UM RECURSO PEDAGÓGICO 

COMPLEMENTAR PARA INCLUSÃO DE ALUNO COM TRASNTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

INTRODUÇÃO  

 

O Transtorno Autista é uma condição classificada com Transtorno de Neurodesenvolvimento, 

recebendo o nome de Transtorno do Espectro Autista (TEA) (APA, 2014). Assim o TEA é definido 

como distúrbio do desenvolvimento neurológico, que deve estar presente desde a infância, 

apresentando deficit nas dimensões sócios comunicativos e comportamentais (APA, 2014).  

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008) 

determina que os alunos com TEA, devem estar incluídos na rede regular de ensino. Entretanto, a 

garantia de acesso à escola para alunos com TEA em salas regulares não é condição suficiente para 

que o processo de ensino aprendizagem se torne realidade, portanto, as estratégias educativas devem 

ser adaptadas e direcionadas para o desenvolvimento da aprendizagem de crianças com TEA. Nesse 

sentido, o professor terá a incumbência de inovar suas práticas, tendo sempre flexibilidade e 

compreensão em sala de aula, estando consciente de que o processo que se constitui em educar uma 

criança com TEA é complexo, mas é possível (SILVA; BALBINO, 2016).  

O ensino de Ciências é pautado no conhecimento científico, e alguns problemas lhe são 

característicos, tais como, dificuldade de transposição da linguagem científica, acesso aos conteúdos e 

a falta de compreensão sobre a natureza do conhecimento científico. Reconhecendo essas dificuldades, 

cabe aos professores de Ciências assumirem os desafios da educação inclusiva e buscar caminhos para 

atender as novas especificidades encontradas em cada sala de aula para que possamos atuar de modo 

responsável na promoção do processo de ensino-aprendizagem (BENITE, 2009).  

Um recurso pedagógico transformador de conhecimento científico são os desenhos animados. 

O uso desse recurso constitui “uma alternativa a mais na busca de tornar o ensino de ciências um 

ensino significativo para a vida dos jovens” (MESQUITA; SOARES, 2008). Nessa perspectiva a 

utilização de desenhos animados fomenta a prática pedagógica, exaltando a importância da cultura da 

mídia para o ensino de Ciências e de Biologia. Não por acaso, o reconhecimento da influência da 

cultura sobre a aprendizagem científica constitui um dos focos de pesquisa em ensino de Ciências no 

mundo (El-HANI; SEPÚLVEDA, 2006).  

O uso de desenhos animados para transposição do conteúdo científico pode ser uma estratégia 

pedagógica de sucesso para inclusão de alunos com TEA. Uma vez que o uso de métodos visuais e 

lúdicos, devido ao fato de algumas crianças com TEA terem maior dificuldade com relação à 

abstração pode ser considerado um recurso de sucesso para inclusão dessas crianças no mundo 

científico (SILVA; BALBINO, 2016).  
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OBJETIVOS  

· Criar estratégias pedagógicas para o Ensino de Ciências numa perspectiva inclusiva para alunos com 

TEA;  

· Permitir o acesso ao conhecimento científico por meio de transposição didática, permitindo o diálogo 

com o ambiente escolar;  

· Favorecer a aprendizagem dos alunos com TEA assim como os demais colegas utilizando recursos 

visuais e lúdicos como desenhos animados.  

 

MÉTODOS  

As aulas foram ministradas em uma turma de 7º ano do Ensino Fundamental II, da Escola 

Estadual Santo Antônio, localizada no município de Miraí/MG. A turma é caracterizada como 

heterogênea, participativa, empolgada com novidades e sedenta na busca de conhecimento. O foco 

principal foi a busca de estratégias pedagógicas que favoreçam o aprendizado de todos com um olhar 

específico para o aluno com TEA, respeitados suas singularidades na conquista do aprendizado. De 

acordo com seu laudo médico este aluno é caracterizado como TEA grau leve.  

As aulas de Ciências selecionadas para intervenção abordaram como tema principal as 

características principais do Reino Fungi. Foi proposta a execução de um experimento como tarefa de 

casa para que na aula seguinte os alunos trouxessem o resultado do experimento. O experimento tem 

como objetivo evidenciar o processo fermentativo desenvolvido pelos fungos. Cada aluno utilizou 

uma bexiga (balão de festa); 100 ml de água morna; três colheres de fermento biológico; três colheres 

de chá de açúcar e uma garrafa de plástico, tipo pet, com capacidade para 500 ml. As instruções 

consistiram em colocar o fermento e o açúcar dentro da garrafa pet, em seguida adicionar a água 

morna. Depois de realizadas essas etapas, os alunos tamparam a boca da garrafa com a bexiga. Após 

um tempo, os alunos notaram um aumento de volume da bexiga. Após a realização desse experimento, 

os alunos questionaram “o que fez o balão encher?”, “De que o balão se encheu?”.  

Mediante a curiosidade dos alunos, a professora explicitou que todos iriam assistir um desenho 

animado denominado “O Show da Luna”, uma série que gira em torno uma garota de seis anos que 

ama ciências, e que acredita que a Terra é um enorme laboratório onde ela pode descobrir diversas 

curiosidades. A cada episódio uma curiosidade é abordada e desvendada. O episódio “Doce pão doce” 

vem de encontro com tema abordado em sala de aula: como a massa de pão molenga pode virar um 

pão grande e fofinho? Luna realiza o mesmo experimento que os alunos já realizaram e estão de posse 

dos resultados. Ao final do episódio ela desvenda o mistério de como o pão cresce usando o resultado 

de sua experiência. Após a exibição do episódio os alunos foram protagonistas na construção de um 

relatório de experiência para posterior discussão e que os alunos respondessem às perguntas que eles 

mesmos propuseram no início da aula. 
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RESULTADOS  

 

Foi notório o entusiasmo dos alunos na busca de respostas para a experiência. A exibição do 

episódio do “Show da Luna” foi muito bem recebida por todos os alunos. O aluno com TEA foi 

ajudado pela professora regente na organização das ideias para construção do seu relatório, e foi 

notório seu entendimento sobre os conhecimentos científicos abordados no desenho animado. Após a 

construção desse relatório fizemos a leitura de alguns relatórios, constatando uma aprendizagem 

significativa de conceitos que foram abordados no episódio. 

 

DISCUSSÃO  

 

A Educação Inclusiva é um dos temas mais discutidos no campo educacional, fazendo parte de 

um movimento mundial que visa uma ação política, social e pedagógica com objetivo de garantir a 

aprendizagem a todos os alunos envolvidos. O desafio permanente dos professores de Ciências é 

transpor o conhecimento científico em um conteúdo didático apropriado às realidades da sala de aula.  

Os resultados revelaram uma transposição bem-sucedida de conhecimento científico para 

conteúdo didático, constatando uma aprendizagem significativa. Como afirma Silva Junior e Trevisol 

(2009), o desenho animado representa um “conjunto de estímulos visuais, auditivos, reflexivos de 

mensagens e informações sobre diferentes contextos”. Para os mesmos autores, “a criança é receptiva 

a imagens vinculadas na televisão, e por meio delas e suas experiências recria um processo de troca de 

conhecimentos”. As crianças incorporam o que veem e ouvem de maneira lúdica, transpondo o que 

possui algum sentido e ainda o que tem significado para ela. Toda essa reflexão objetiva fomenta a 

apropriação de desenhos animados como suporte para a construção de novas práticas pedagógicas para 

o ensino de Ciências em uma perspectiva inclusiva. 

 

CONCLUSÃO  

 

Mesmo diante das singularidades, as crianças com TEA aprendem quando os professores 

fazem modificações que estimulam sua atenção. Os desenhos animados constituíram uma prática 

pedagógica de sucesso, realizando a transposição didática de conhecimentos científicos, capaz de 

tornar o aprendizado mais significativo. Entretanto para que isso ocorra o professor deverá ser flexível 

em sua prática e estar consciente de que cada criança com TEA aprende em seu tempo e que todas têm 

capacidade de obter sucesso no processo de ensino e aprendizagem. 
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ANEXO E - JOGO DIDÁTICO “QUE BICHO SOU EU”: RECURSO PEDAGÓGICO 

FACILITADOR PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS DE ALUNOS COM 

NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INTRODUÇÃO 

Em consonância com movimento mundial de inclusão o desenvolvimento de sistemas 

educacionais inclusos é uma prioridade do governo brasileiro. O Ministério da Educação (BRASIL, 

2006) define que os alunos com necessidades especiais educacionais são considerados o público alvo 

de projetos para que estes participem ativamente do aprendizado a cada dia.  

O ambiente escolar torna-se responsável por acolher todas as crianças independentes de suas 

condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas, entre outras. Dentro desse contexto, o 

termo Necessidades Educacionais Especiais (NEE), surge para designar “a todas as crianças e jovens 

cujas carências se relacionam com deficiências ou dificuldades escolares” (BRASIL, 1994). 

Dentro da perspectiva da inclusão, todos os alunos se beneficiam desse processo. Santana 

(2003) e Mendes (2006) afirmam que por meio da inclusão as crianças com necessidades educacionais 

especiais (NEEs) tornam capazes de: aprender a aceitar a diversidade, adquirir experiência direta com 

a variedade das capacidades humanas; conviver em ambientes mais facilitadores e responsivos; 

demonstrar crescentes responsabilidades; melhorar a aprendizagem mediante trabalho em grupo, com 

outros deficientes ou não; fica mais preparado para a vida adulta em uma sociedade diversificada para 

entender que são diferentes, mas não inferiores. Por outro lado, as crianças sem NEEs, à medida que 

interagem com crianças deficientes elas poderão perder o medo e, aos poucos deixar o preconceito em 

relação aos diferentes; desenvolver a cooperação e a tolerância; provocar nos colegas com NEEs 

atitudes de aceitação das próprias potencialidades e limitações, melhorar o rendimento escolar. 

  De acordo com Benite (2009) o ensino de ciências pautado no conhecimento científico torna-

se mais difícil na educação inclusiva. Alguns problemas lhe são característicos, tais como, dificuldade 

de transposição da linguagem científica, acesso aos conteúdos e a falta de compreensão sobre a 

natureza do conhecimento científico. 

Vinculado a esses problemas, os professores de ciências, não possuem formação no âmbito da 

graduação ou fora da graduação e pós-graduação numa perspectiva inclusiva (PILON, 2011). Assim, 

os conteúdos de ciências tornam-se desafiadores para alunos que não enxergam, falam, ouvem, têm 

dificuldades de abstração e/ou de interação com os colegas em sala (CAIXETA et al., 2011). 

Reconhecendo essas dificuldades, cabe aos professores de Ciências assumirem os desafios da 

educação inclusiva e buscar caminhos para atender as novas especificidades encontradas em cada sala 

de aula para que possamos atuar de modo responsável na promoção do processo de ensino-

aprendizagem (BENITE, 2009). Dentre as áreas das Ciências Naturais, a Zoologia, enfrenta uma 

diversidade de fatores que dificultam a sua aplicação efetiva no âmbito escolar. Entre alguns dos 
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problemas, pode-se elucidar, segundo Santos e Fachín-Terán (2011): a) a deficiência de metodologias 

diversificadas de ensino; b) a ausência de atividades práticas em espaços não formais; c) a carência do 

uso do laboratório; d) os livros didáticos que não abordam a fauna regional. 

O desentendimento da função do planejamento de aula é visto apenas como um documento 

burocrático, organizador de conteúdos. Para minimizar as dificuldades permeadas no conteúdo de 

Ciências o jogo pedagógico ou didático é aquele produzido com objetivo de proporcionar 

aprendizagens baseada na ludicidade (CUNHA, 2008). Esses jogos podem ser considerados uma 

alternativa para melhorar o desempenho dos estudantes em conteúdos de difícil compreensão 

(GOMES et al., 2001). 

Os jogos didáticos podem se caracterizar como uma inovação metodológica, que permitem o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas importantes para o processo de aprendizagem. Contudo, os 

jogos estimulam a resolução de problemas, a percepção, a criatividade e o raciocínio rápido, tornar a 

aprendizagem mais ativa, pois o aluno é participativo desse processo, tornando a aprendizagem mais 

prazerosa e interativa (ZANON et al., 2008; CAMPOS et al., 2003). 

 Diante do que foi exposto, esse relato de experiência tem como objetivo contribuir para 

melhoria do processo ensino-aprendizagem dos conteúdos científicos tentando unir os aspectos lúdicos 

aos cognitivos, a fim de facilitar a construção do conhecimento em torno do tema animais vertebrados 

e invertebrados com enfoque principal nos estudantes com necessidades especiais educacionais. 

METODOLOGIA 

O jogo didático fez parte das aulas ministradas em duas turmas de 7º ano do Ensino 

Fundamental II, da Escola Estadual Santo Antônio, localizada no município de Miraí/MG. As turmas 

designadas pela escola como 7B e 7C possuem alunos com necessidades educacionais especiais. A 

turma do 7º ano B possui um aluno com Transtorno do Espectro Autista caracterizado como grau leve 

e o 7º ano C um aluno com deficiência intelectual. 

 O jogo foi elaborado com base na literatura existente sobre jogos didáticos e conteúdos 

específicos sobre Invertebrados e Vertebrados. Foi intitulado de “Que bicho sou eu?”, confeccionado 

no Word no formato de cartas. O jogo é composto de 34 cartas com imagem e nome do animal, 

impressas e envolvidas em papel contact, e um suporte de material emborrachado EVA, utilizado 

como suporte de cabeça com encaixe para carta. 

A metodologia proposta para aplicação do jogo baseou-se na realização de uma sequência 

didática com os principais tópicos: aula expositiva dialogada com recurso de Datashow, construção de 

mapas conceituais, e o jogo didático. Para iniciar o jogo foi realizada uma sondagem de 

conhecimentos prévios dos alunos por meio de questionários chamados pré-teste. Neste relato de 

experiência o docente dividiu as turmas em cinco grandes equipes de aproximadamente sete 

componentes, das quais cada uma poderá escolher um nome simbólico que os represente, este nome 

foi colocado na lousa para receber os pontos conquistados no jogo. A princípio todos os componentes 
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dos grupos deverão participar do jogo na forma de revezamento. Para iniciar a partida um aluno 

representante da equipe selecionada pelo docente se posiciona a frente da sala, o professor pega a carta 

que está empilhada e posicionada com a figura voltada para baixo, e encaixa no suporte posicionado 

em sua cabeça, então o aluno perguntará para sua equipe que “Que bicho sou eu?”. A equipe poderá 

dizer até quatro características científicas da classe do animal em questão, estimulando o aluno a 

resposta de sua classe pertencente. Se aluno consegue consolidar a resposta correta a equipe marca o 

ponto e a carta é colocada em um bloco à parte, caso o aluno não consiga a resposta correta a carta 

retorna para a pilha sendo encaixada de volta ao bloco. E assim passará a vez para próxima equipe, a 

finalização da partida acontece quando todas as 34 cartas foram utilizadas, será considerada a equipe 

campeã aquela que acumular o maior número de pontos. 

Ao final da atividade, os alunos preencheram o 2º questionário, denominado pós-teste, que 

visava a coletar a opinião dos mesmos sobre o jogo e o nível de contribuição para o aprendizado dos 

conceitos sobre o tema em questão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O jogo foi aplicado em duas turmas somando um total de 55 alunos participantes. Nas duas 

turmas abordadas houve muito interesse e empolgação com o jogo. O questionário de pré-teste 

(Anexo1) composto de três questões subjetivas foram analisadas nos seguintes subtópicos: 

Questão 1: composta de uma tabela com nove exemplos de animais para completar sua classe 

e característica. A questão objetivava averiguar se os alunos conheciam as classes e respectivas 

características dos exemplos de animais. Observamos que apenas 18% dos alunos conseguiram 

relacionar a classe e a característica do animal exemplificado, enquanto 82% dos alunos não 

conseguiram fazer essa relação. 

Questão 2: percepção sobre característica de vertebrados: questão proposta objetiva averiguar 

se os alunos identificariam uma característica exclusiva dos animais vertebrados. Foi observado que 

76% dos alunos conseguiram citar uma característica exclusiva dos vertebrados, e 24% não souberam 

responder corretamente a questão proposta. 

Questão 3: percepção sobre característica de animais invertebrados: questão proposta objetiva 

averiguar se os alunos identificariam uma característica exclusiva dos animais invertebrados. Foi 

observado que 67% dos alunos conseguiram responder corretamente a questão e que 33% dos alunos 

não conseguiram citar uma característica exclusiva dos animais invertebrados. 

 Esses resultados nos mostram que os alunos têm dificuldade de relacionar o animal à sua 

classe correspondente principalmente se esta classe for de animais invertebrados uma vez que muitos 

desses animais são desconhecidos pelos alunos. A dificuldade se torna mais grandiosa em torno de 

55% do total dos alunos não conseguiram citar nenhuma característica relacionada à classe do animal. 

Comprovando este fato, 33% dos alunos na questão 3 não conseguiram citar nenhuma característica 

dos animais invertebrados. Entretanto podemos observar um conhecimento notável sobre vertebrados, 
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em que 76% dos alunos conseguem relacionar uma característica exclusiva deste filo. 

 Os dois alunos com necessidades educacionais especiais, foco deste relato apresentaram 

resultados diferenciados. O aluno pertencente à turma do 7B com diagnóstico de Transtorno do 

Espectro Autista conseguiu classificar cinco classes dos nove exemplos apresentados, mas não 

conseguiu relatar nenhuma característica referente à sua classe. Contudo nas questões dois e três ele 

obteve sucesso na sua resposta. Já o aluno pertencente à classe 7C com diagnóstico de deficiência 

intelectual conseguiu relacionar apenas duas classes de animais dos nove exemplos citados e não 

conseguiu caracterizar as respectivas classes. A questão de número dois ele conseguiu caracterizar 

uma característica exclusiva dos animais vertebrados, entretanto não conseguiu caracterizar a resposta 

da questão de número três. 

Após o jogo foi aplicado questionário de pós-teste (Anexo 2) composto de duas questões 

objetivas e uma questão subjetiva que foram analisadas de acordo com os subtópicos abaixo: 

Questão1: sobre a motivação do jogo: objetiva analisar se o aluno sentiu motivado a participar 

do jogo. Conforme análise dos questionários 100% dos alunos sentiram-se motivados a participar do 

jogo. 

Questão 2: o jogo facilitaria o processo de aprendizagem: objetiva identificar se o jogo seria 

realmente um recuso facilitador para compreensão e assimilação do conteúdo.  Foi constado dois tipos 

de resposta: as respostas que envolviam apenas o caráter lúdico do jogo e a outra que relacionava o 

jogo como facilitador da aprendizagem. Os alunos com necessidades educacionais especiais 

relacionaram o jogo com seu caráter lúdico como podemos observar a transcrição das respostas: 

A1: “Sim, pois é bom aprender ciências brincando”. 

A2: “Sim, brincar é divertido”. 

E alunos que relacionaram o jogo à aprendizagem, como: 

 A3: “Sim, pois facilitou o entendimento sobre o conteúdo, além de ter nos impulsionado a aprender 

mais sobre a matéria”. 

A4: “Sim, pois conseguimos memorizar as classes e caraterísticas dos animais.” 

Questão 3 - recursos utilizados para abordar o tema proposto: objetiva identificar como o 

aluno esperaria que o tema fosse abordado: somente com aula expositiva, somente com jogo ou com 

aula expositiva e jogo. Foi observado que 100% dos alunos escolheram a opção com aula expositiva e 

com jogo.  

Na perspectiva da inclusão, os jogos pedagógicos proporcionam o envolvimento 

especialmente dos alunos com deficiências que frequentam a escola regular e necessitam ter 

assegurados seus direitos de acesso, permanência e sucesso na escolarização, em todos os espaços e 

projetos disponíveis neste contexto (ALVES et al., 2014). 

  Conforme análise do questionário de pós-teste o jogo cumpriu sua função educativa unindo a 

ludicidade ao aprendizado. Obtivemos como resultado 100% de alunos motivados, interessados em 

participar do jogo. Tal êxito pode ser justificado pela capacidade das atividades lúdicas desenvolverem 
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nos alunos aspectos de motivação, construção do conhecimento, interesse, relações afetivas e 

socialização (PEDROSO, 2009). Nesse sentido, Luckesi (2000, p. 45) confere que “a atividade lúdica, 

por si, é ação, e, como tal, implica em movimento, em construção. Na medida em que agimos 

ludicamente, criamos nosso mundo e a nós mesmos de forma lúdica”.  

O jogo pode ser considerado facilitador do processo ensino aprendizagem, pois além de 

possuir a função lúdica ele agrega a função educativa, uma vez que oportuniza prazer, diversão, 

descontração e concomitantemente a aquisição de conhecimentos e a compreensão do mundo 

(KISHIMOTO, 1997). Assim, o jogo é uma alternativa para se melhorar o desempenho dos estudantes 

em alguns conteúdos de difícil aprendizagem. O jogo não é o fim visado, mas o eixo que conduz a um 

conteúdo didático determinado (GOMES; FRIEDRICH, 2001). 

 

CONCLUSÃO 

  A intervenção proposta proporcionou aos alunos com necessidades educacionais especiais um 

acesso inclusivo ao conteúdo científico, colaborando para um ensino plural em que a inclusão pode se 

tornar realidade no espaço escolar. Não somente para os alunos com necessidades educacionais 

especiais, mas a prática pedagógica utilizando jogos didáticos contribuiu efetivamente para o processo 

de aprendizagem de todos. A finalidade do jogo não é criar algo para as crianças com deficiências, 

mas sim permitir que esses possam usufruir dos mesmos recursos pedagógicos que as demais, 

proporcionado ao espaço escolar uma maneira diferente de aplicar e produzir o conhecimento. 
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O Ensino de Ciências pautado na inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, como o 

Transtorno do Espectro Autista, necessita de metodologias inovadoras, compatíveis com o estilo 

cognitivo destas crianças. As mais diversificadas experiências difundidas em meio educacional 

relatam que o método visual, concreto e permeado pela ludicidade pode ser caminho assertivo para 

aprendizagem destes estudantes. Com o uso do jogo didático o professor poderá alcançar objetivos 

relacionados a cognição, atenção, criatividade, motivação, interação social. A elaboração do jogo 

envolveu conteúdo sobre Fisiologia Humana abordando os sistemas digestório, circulatório, 

respiratório e excretor, permeado por conceitos abstratos muita das vezes de difícil assimilação por 

alunos com Transtorno do Espectro Autista. O jogo intitulado de Baralho do Corpo Humano é 

formando por um conjunto de quatro jogos, cada um tratando de um dos sistemas relatados acima, 

com a mesma proposta pedagógica. Foi construído utilizando cartas de baralho tradicional, adesivos 

com os órgãos e funções separadamente de cada sistema abordado. Os adesivos foram colados 

utilizando o lado do naipe do baralho recobrindo toda esta parte da carta - o intuito de usar a carta do 

baralho foi para questão da durabilidade e manter a fidedignidade da carta. Cada jogo é composto de 

sete a doze cartas com imagens dos órgãos e cartas correspondentes com suas respectivas funções, e 

uma carta com a imagem completa com todos os órgãos do sistema abordado. O jogo proposto possui 

duas configurações diferentes para os jogadores. O jogo poderá possuir de dois a quatro participantes, 

podendo ser abordado na perspectiva de jogo da memória utilizando as cartas de mais de um sistema 

junto ou de apenas um sistema, posicionando as cartas com verso para cima e cada jogador poderá 

virar duas cartas por jogada tentado formar pares órgão com função correspondente. O participante 

que conseguir formar mais pares será o vencedor. E a configuração de jogo do Mico, utiliza as cartas 

de um sistema, mais a carta com a imagem completa do sistema abordado (representando o mico). As 

cartas são distribuídas igualmente aos participantes, os jogadores verificam os pares possíveis de 

serem formados e abaixa estes pares. Assim que todos já tiverem abaixados os pares formados em suas 

mãos, inicia-se o jogo propriamente dito. Um dos alunos pega uma carta aleatoriamente dentre as 

presentes no leque de cartas do adversário. Se um par for formado, o jogador abaixa esse par junto 

com seus outros pares. O jogo segue até que um jogador fique com uma única carta na mão. Essa carta 

é chamada de mico (representada no jogo pela carta do sistema completo). O jogador que termina com 

a carta do mico é considerado o perdedor, e ganha a partida quem conseguir fazer o maior número de 

pares. Então, o jogo propõe uma abordagem lúdica dinâmica para melhor compreensão dos conceitos 
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científicos relacionados ao Ensino de Ciências ganhando uma abordagem inclusiva que poderá ser 

abordado com toda classe. A abordagem do jogo para alunos com Transtorno do Espectro Autista 

poderá ocorrer na perspectiva acima; se o aluno possuir habilidades para o entendimento das regras 

podendo também ser orientado por um colega ou professor, ou poderá sofrer adaptações conforme sua 

necessidade específica, assim algumas adaptações são sugeridas: como a utilização das cartas para 

reconhecimento dos órgãos quando o sujeito não possuir habilidades desenvolvidas que permitam o 

entendimento das regras do jogo proposto acima ou o pareamento dos órgãos com as respectivas 

funções. A abordagem inclusiva no Ensino de Ciências para alunos com necessidades educacionais 

especiais pode e deve ser guiada pela adaptação partindo da necessidade específica do aluno garantido 

não somente a matrícula deste aluno em rede regular de ensino, mas sua efetiva aprendizagem. 
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RESUMO 

O trabalho relata a percepção dos professores de uma escola da rede particular localizada em Nova 

Serrana/MG sobre a aplicação do Minicurso virtual prático que aborda conceitos referentes à inclusão 

escolar de alunos com Transtorno Espectro Autistas com adoção de práticas pedagógicas baseadas em 

Neurociências. Foi constado que 78,8% dos professores indicaram que o minicurso foi efetivo para 

mudança de conceito sobre as práticas pedagógicas e inclusão e 84% dos docentes sinalizam como um 

caminho possível a adoção destas práticas no cotidiano da sala de aula. Com isso a formação 

continuada de docentes se caracteriza como alternativas para transpor as barreiras metodológicas 

excludentes. 

Palavras-chave: Formação Continuada. Prática Pedagógica. Inclusão. 

 

INTRODUÇÃO 

  

O Transtorno do Espectro Autista é caracterizado por deficit persistente na comunicação, interação 

social e comportamento, formando um continum de leve a severo de acordo com a nova classificação 

proposta pelo Diagnóstico de Doenças Metais (APA, 2014). A Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva determina que alunos público alvo da Educação Especial seja 

atendido preferencialmente na rede regular de ensino. A Educação Especial passa a ser entendida 

como uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis de escolaridade, assegurando aos 

alunos, currículo, métodos e técnicas e recursos educativos específicos para atender a demanda de 

cada criança (BRASIL, 2008). 

Nessa direção, surge como um possível suporte a Neurociências com o objetivo de ajudar a 

compreender os processos de ensino aprendizagem dos estudantes em suas especificidades da 

deficiência e/ou dificuldades. O tema mente/cérebro tem sido constantemente divulgado pela mídia, 

propiciando um aumento de informações sobre o assunto. Mas este conhecimento é apresentado de 

forma superficial e desvinculado da educação. Assim como a produção científica nacional sobre 

Neurociências e Educação é escassa. Os materiais disponíveis encontram-se distantes da realidade dos 

professores, aproximando-se mais de áreas como a medicina e psicologia (CARVALHO, 2010). 
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Indicando uma necessidade real de capacitação dos professores frentes as novas propostas da 

Neurociência.  Demo (2005) indica a necessidade de propiciar aos professores uma formação quanto à 

complexidade e a reestruturação presente na aprendizagem, permitindo uma compreensão do aprender 

e do ensinar.  

 

OBJETIVO 

 

Capacitar os docentes do ensino regular sobre as bases neurocientíficas do processo ensino e 

aprendizagem para atender as necessidades de alunos com necessidades educacionais especiais como 

Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

 

METODOLOGIA 

 

Foi elaborado um minicurso virtual dividido em módulos com abordagem sobre Inclusão 

Escolar, Contribuições das Neurociências para Educação e Transtorno do Espectro Autista com 

abordagem das principais características, estilo cognitivo e sugestões de metodologia. E uma oficina 

prática composta de demonstração de possiblidades de adaptação metodológica para alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais, assim como a construção de mapas conceituais na perspectiva 

inclusiva para alunos com Transtorno do Espectro Autista. A Escola Modelo atende estudantes desde 

o Ensino Infantil até o Ensino Médio localizada em Nova Serrana, Minas Gerais, com intuito de 

capacitar os professores, a escola se mostrou receptiva à proposta do minicurso com abordagem virtual 

e prática. O minicurso virtual em MP4 foi disponibilizado, via e-mail, para a direção da referida 

Escola para posterior repasse aos professores. Foi sugerido um prazo de quatro semanas para que os 

professores pudessem assistir as aulas virtuais, para posterior participação na oficina. Participou do 

minicurso um total de 19 professores.  

 O encontro presencial iniciou-se com a apresentação dos participantes e suas principais 

dificuldades relacionadas à inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais assim como o 

entendimento de suas características e quais práticas metodológicas poderiam atender as 

especificidades de uma sala inclusiva. Posteriormente, foi apesentado algumas sugestões de materiais 

adaptados como: a utilização de materiais para comunicação alternativa (Pecs) com alunos com 

Transtorno do Espectro Autista não verbal, utilização de rotinas, materiais estruturados com 

abordagem de diferentes conteúdos, jogos adaptados para conteúdo de Ciências (área de formação das 

pesquisadoras) que podem contribuir como sugestão de diversas possiblidades dentre as diversas áreas 

do conhecimento para adaptação lúdica. Os jogos possuem abordagem inclusiva podendo ser 

utilizados desde os anos iniciais do Ensino Fundamental até o Ensino Médio, dependendo da 

abordagem oferecida aos estudantes pelo professor regente. Após essa demonstração os professores se 

reuniram por área de conteúdos para construção de mapas conceituais, mediado pelas pesquisadoras, 

com posterior apresentação de um integrante da equipe. Ao final do minicurso, os professores 
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receberam um questionário de percepção composto de cinco questões. Os itens estão ancorados em 

sete pontos de escala tipo Likert, de 1 = discordo totalmente a 7 = concordo totalmente. Esse modelo 

de escala foi desenvolvido por Likert (1932) para mensurar atitudes no contexto das ciências 

comportamentais. A escala de verificação de Likert consiste em tomar um construto e desenvolver um 

conjunto de afirmações relacionadas à sua definição, para as quais os respondentes emitirão seu grau 

de concordância. O questionário foi respondido anonimamente pelos 19 professores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Durante a apresentação dos professores foi notório o grande questionamento de como inserir 

alunos com Transtorno do Espectro Autista ou outra necessidade educacional especial participe do 

processo ensino aprendizagem? E dúvidas também sobre as principais características do Transtorno 

que foram evidenciadas no minicurso virtual, entretanto, percebe-se que alguns professores não 

assistiram às aulas virtuais realizando questionamentos que já poderiam ter sido solucionados. A 

análise das ações educativas que envolvem crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro 

Autista se configura em um campo em construção (VASQUEZ, 2008). Nesse sentido, ter um aluno 

autista se configura com um desafio ao docente por uma busca em formação continuada que 

minimizem as dificuldades do processo de escolarização destes educandos (NUNES et al., 2013; 

CRUZ, 2009). Ademais, torna-se importante que os professores sejam instrumentalizados a fim de 

atender às peculiaridades apresentadas pelos alunos (SANT’ANA, 2005). Confirmando que a 

precariedade na formação de professores, representa uma importante barreira na efetivação da 

proposta de inclusão escolar (GLAT; PLETSCH, 2011). 

 Durante a apresentação dos professores foi constatado a real necessidade de capacitação aos 

docentes para atuarem de maneira efetiva a garantir a aprendizagem de todos. Mostram-se inseguros 

perante as dificuldades das salas heterogêneas, para guiar o processo educacional de alunos com 

necessidades educacionais especiais. Vários estudos relatam sobre formação docente para atuar no 

processo educacional inclusivo (GIROTO; CASTRO, 2011; MENDES, 2006; MICHELS, 2011) em 

que os professores se sentem inseguros, despreparados para uma abordagem inclusiva. O principal 

argumento dos docentes é que a teoria da universidade pouco contribui para uma prática pedagógica 

realista para a real inclusão desses alunos.  

No momento da apresentação dos materiais adaptados, os professores mostraram-se muito 

motivados e interessados em como fazer, como aplicar no cotidiano da sala de aula. Desde os 

materiais adaptados à comunicação, até os jogos com abordagem lúdica, trata-se de uma adaptação 

realizada para que o aluno possa usufruir o direito a aprendizagem. Assim como Carvalho (2008) 

relata que reconhecer as características e potencialidades dos discentes com necessidades educacionais 

especiais permite adequar nossa proposta curricular para que nenhum aluno seja excluído do direito de 
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aprender e participar. As adaptações curriculares devem ser entendidas como um instrumento que 

possibilita maiores níveis de singularidades do processo ensino-aprendizagem. 

A oficina de Mapas Conceituais vem contribuir para uma aprendizagem significativa e 

entendimento de conceitos numa abordagem inclusiva. Essa metodologia consiste em diagramas 

utilizados para relacionar e classificar determinados conceitos, facilitando assim a aprendizagem 

significativa. Geralmente a parte superior do mapa fica os conceitos mais abrangentes e a parte inferior 

concentra os conceitos mais específicos, ligados todos por meio de setas, formando uma teia de 

conceitos interligados a um tema gerador (MOREIRA, 2006). 

O uso de mapas conceituais já foi descrito como prática assertiva no trabalho de Capobiango e 

Hoffert  (2016) com um aluno classificado com Transtorno do Espectro Autista leve, a utilização dos 

mapas fez que não somente o aluno fosse incluído no processo de aprendizagem de conceitos 

científicos do Ensino de Ciências, assim como sua classe foi beneficiada com o uso da referida 

metodologia. Pois é sabido que a utilização de recursos visuais para alunos com TEA se constitui uma 

prática facilitadora da aprendizagem, pois estes sujeitos são considerados pensadores visuais. E 

minimizam o uso de longos textos que tornariam uma metodologia de difícil entendimento por parte 

desse aluno.  

Os questionários preenchidos foram analisados em gráficos separados para cada item. O item 

que avalia se os participantes indicariam o minicurso para algum colega (Figura 1), mostrou que 

78,9% da amostra concorda fortemente (categoria 7 = concorda fortemente), e quando agregado o item 

6, esse valor sobe para 94,8%.  

 

 

Figura 1. Frequência de resposta (%) relativa à indicação do minicurso para outros profissionais 

 

Os dados (Figura 1) refletem a boa aceitação do minicurso proposto, demostrando a 

importância da formação continuada nos dias atuais. “Aprender a Ensinar”, é lema da educação 

contemporânea, que obriga a reformulação de estudos sobre a formação dos professores (ARAUJO; 

LINHARES, 2016). É visível a carência na formação docente que o faça buscar estratégias 

pedagógicas inovadoras que estimulem o trabalho com as diferenças (CUNHA, 2014). Oportunizar 

aos professores a compreensão do processo de inclusão, da contribuição das Neurociências nessa 

dinâmica e no entendimento das Necessidades Educacionais Especiais como o Transtorno do Espectro 

Autista, poderá facilitar a inclusão destes alunos no ensino regular, assim como beneficiará aos demais 

discentes no processo ensino e aprendizagem.  
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 Quando se questiona sobre o entendimento da parte teórica virtual do minicurso (Figura 2), 

63,1% da amostra concorda fortemente, enquanto 21% dos respondentes ficam no rateio intermediário, 

demostrado alguma dificuldade com o conteúdo ou a metodologia utilizada. 

 

 

Figura 2. Frequência de resposta (%) relativa ao entendimento da parte virtual do minicurso 

 

A utilização do minicurso virtual se constitui como um recurso da telecomunicação, que pode 

ser aplicada para universalização do conhecimento, sendo um recurso educacional em que docente e 

discente não se encontram juntos no mesmo espaço físico necessitando de meios que possibilitem sua 

comunicação. A telecomunicação agrega maior número de pessoas, otimiza o tempo, reduz custos e 

minimiza as dificuldades geográficas (PORTUGAL, 2003; ROMANI; ROCHA, 2001). A metodologia 

virtual possui alguns pontos negativos que podem ser evidenciados no trabalho de Papert (1999), uma 

vez que a aprendizagem tem dois componentes: informativo e construtivo. O informativo vem da 

leitura de livros, aulas expositivas ou pesquisa. A parte construtiva é conseguida pelo “fazer”. Com 

uso do minicurso virtual há um desbalanceamento nessas duas vertentes em que a informação ganha 

papel central e único. Justificando assim a dificuldade de assimilação do minicurso virtual, fato que é 

minimizado quando ocorre o encontro para o minicurso prático.  

 O item 3, relacionado ao entendimento da parte prática do minicurso, tem a adesão 68,4% dos 

participantes, que concordam fortemente com a premissa, e aumenta para 84,3%, quando se adiciona a 

categoria 6 adjacente. O grau de discordância desse item é de 15,7% dos participantes (Figura 3). 

 

 

  Figura 3. Frequência de resposta (%) relativa ao entendimento da parte prática do minicurso 

 

A formação de professores ainda nos dias de hoje é pontuada por conteúdos e lógicas 

disciplinares, e a lógica profissional fica esquecida. As mais diversas teorias educacionais são 

conhecidas no percurso formador do docente, mas muitas das vezes sem relação com ensino, ou com a 

0
3
6
9

12
15
18

1 2 3 4 5 6 7

Pergunta 2

F
re

q
u

ê
n

c
ia

0
3
6
9

12
15
18

1 2 3 4 5 6 7

Pergunta3

F
re

q
u

ê
n

c
ia

Respostas



169 

 

realidade da sala de aula. Constituindo para os professores teorias sem eficácia prática (TARDIF, 

2002). A metodologia prática do minicurso, como caracterizada na Figura 3, vem romper com esse 

distanciamento da teoria educacional com a prática metodológica exercida pelos professores, 

delimitando um caminho acessível e possível de ser trilhado para inclusão dos alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

Quando questionados sobre se o minicurso mudou o conceito em relação às práticas 

pedagógicas e inclusão (Figura 4), mostra rateio de 63,1% dos participantes concordam fortemente e 

esse valor sobe para 78,8%, quando adicionado à categoria adjacente do item 6. Alguns participantes 

ficam no rateio intermediário de 21,5% (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Frequência de resposta (%) relativa à mudança de conceito em relação às práticas pedagógicas 

inclusivas 

 

Essa mudança conceitual e nas práticas pedagógicas, de forma inclusiva, provoca uma crise na 

proposta escolar. “Se fosse diferente não haveria necessidade desse aperfeiçoamento profissional uma 

vez que bastaria manter tudo como sempre foi” (GRACIOLI; BIANCHI, 2014). Entendemos que a 

maioria dos docentes pesquisados conseguiu compreender a necessidade de práticas pedagógicas em 

uma perspectiva inclusiva, e isso requer uma ressignificação no sentido do que é educar, de qual é o 

papel do professor e da escola neste processo.  

Ao serem questionados sobre a adoção de práticas pedagógicas diferenciadas, 78,9% dos 

professores concordam fortemente, quando se adiciona a categoria 6 essa análise sobe para 89,4%, 

(Figura 5). 

 

 
Figura 5. Frequência de resposta (%) relativa à adoção de conceito de práticas pedagógicas inclusivas 

 

Miranda e Galvão (2012) reconhece que o processo de construção de práticas pedagógicas 

inclusivas no contexto educacional é de suma importância para a atuação do professor na dinâmica da 

sala de aula. A ausência de conhecimento do professor sobre as especificidades da deficiência assim 
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como não reconhecer o aluno como um sujeito que possui potencialidade para o aprendizado, e a não 

flexibilização do currículo e práticas pedagógicas, podem ser considerados entraves para o processo de 

inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. 

 

CONCLUSÃO 

  

A formação continuada dos docentes é de enorme importância para que o processo de inclusão 

de alunos com necessidades educacionais especiais, como Transtorno do Espectro Autista, se 

concretize não somente com a efetivação de sua matrícula, mas com a garantia de aprendizagem. 

Propiciar aos docentes informações teóricas sobre o processo de inclusão escolar, as bases 

neurocientíficas da aprendizagem assim como características clínicas e cognitivas de sujeitos com 

Transtorno do Espectro Autista, e práticas pedagógicas adaptadas para atender as especificidades 

desses alunos, contribuem para diminuição da segregação destes indivíduos no espaço escolar. O 

minicurso se concretiza como um caminho pertinente para modificação de conceitos excludentes 

assim como práticas pedagógicas que não são baseadas na premissa da inclusão. 
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