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A PERCEPÇÃO SENSORIAL EM UMA PROPOSTA INVESTIGATIVA: favorecendo 

o desenvolvimento de habilidades em crianças com Transtorno do Espectro Autista 

 
 

RESUMO  

 
 

O autismo tem se caracterizado como um transtorno e um tema cada vez 
mais presente na sociedade, e este aspecto tem também se refletido nas pesquisas 
na área de educação. Nessa perspectiva, esta dissertação teve como objetivo 
analisar a percepção sensorial de crianças, a partir de uma abordagem de ensino 
investigativa, baseada em autores como Carvalho (2018), Sasseron (2011, 2015, 
2018), em documentos oficiais (BRASIL, 1996, 1998, 2008, 2012, 2014, 2017) e em 
pesquisadores e documentos que abordam o TEA (DSM-5, 2014), e perceber se, 
através dos estímulos sensoriais, avançamos no processo de desenvolvimento e 
aprendizagem das habilidades individuais, sociais e científicas de crianças com 
transtorno do Espectro Autista. Para tanto, realizamos uma pesquisa de aplicação, 
na qual foi utilizada, como recurso metodológico, uma coleção de Ensino de 
Ciências por Investigação (SCHIEL; ORLANDI, 2009), onde as interações verbais 
das crianças foram analisadas a partir de episódios de ensino (CARVALHO, 2006), o 
que evidenciou o desenvolvimento de habilidades e da interação dos alunos. 
Concluímos, com a pesquisa, que houve o desenvolvimento de habilidades 
relacionadas ao Ensino de Ciências, as etapas do ENCI, bem como a percepção 
sensorial. Como parte do resultado da pesquisa, o produto educacional, disposto 
nas normas do PPGE, foi a elaboração de uma caixa sensorial para ser utilizada em 
contextos que envolvem crianças autistas, visando ao desenvolvimento integral das 
mesmas.  

 
Palavras-chave: Alfabetização Científica. Atendimento Educacional Especializado. 
Ensino por Investigação. Autismo. 
 
 



 
 

THE SENSORY PERCEPTION IN AN INVESTIGATIVE PROPOSAL: favoring the 

development of skills in children with autism spectrum disorder 

 
 

ABSTRACT 

 
 

Autism has been characterized as a disorder and is a major issue in society. 
This aspect has also influenced researches in the field of education.  From this 
perspective, this dissertation aimed at analyzing the sensory perception of children 
from an investigative teaching approach, based on Carvalho (2018), Sasseron (2011, 
2015, 2018), official documents (BRASIL, 1996, 1998, 2008, 2012, 2014, 2017) as 
well as researchers and documents dealing with autism (DSM-5), and understanding 
whether, through sensory stimuli, it was possible to advance in the process of 
development and learning of social, individual and scientific skills of children with 
autism. In order to achieve our goals, we carried out an application research by using 
as methodological resource an Inquiry-Based Science Teaching collection (SCHIEL; 
ORLANDI, 2009), in which children’s verbal interactions were analyzed from teaching 
episodes (CARVALHO, 2006), where evidences of the development of skills and 
students interactions were sought. We concluded, with this research, that there was 
a development of skills related to science teaching, steps of inquiry-based science 
teaching and sensory perception. As a result of this research, we prepared as final 
product a sensory box, according to guidelines of the Santa Cruz State University 
(UESC) Postgraduate Program in Education (PPGE), to be used in contexts involving 
children with autism, aiming at their whole development.  

 
Keywords: Scientific Alphabetization. Specialized Educational System. Inquiry-Based 
Teaching. Autism.  
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar o desenvolvimento da percepção 

sensorial de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a partir de uma 

proposta investigativa, no contexto do Atendimento Educacional Especializado 

(AEE). O AEE é um atendimento complementar e/ou suplementar à escola comum e 

é uma das condições essenciais para que a inclusão de crianças com autismo se 

realize. Tivemos por intenção ainda avançar na compreensão do processo de 

desenvolvimento pessoal e da aprendizagem de conceitos e habilidades individuais 

e científicas dessas crianças. 

O interesse para a realização da pesquisa parte de inúmeras razões. A razão 

inicial foi a motivação pessoal de melhorar o desenvolvimento de crianças com 

autismo no contexto do AEE.  

 
Um aspecto a ser considerado para a realização foi a relevância social do 

estudo. De acordo com os dados do relatório de 2018 do Centro de Controle e 

Prevenção de Doenças – CDC (na sigla em inglês), órgão ligado ao governo dos 

Estados Unidos, existe uma frequência de uma criança autista em cada 59 crianças, 

em comparação com a estimativa de uma em cada 68, que tínhamos até 2012. Por 

isso, estima-se que, no Brasil, dentre seus 200 milhões de habitantes, existam cerca 

de 2 milhões de pessoas com autismo. Porém, sabemos que existe variabilidade em 

termos de comportamento, gravidade dos sintomas, cognição e mecanismos 

biológicos. 

O TEA é o termo utilizado para caracterizar condições em que estão 
presentes comprometimentos de aspectos comportamentais e da 
comunicação em diferentes níveis, afetando proporcionalmente a interação 
social. (STILPEN, 2017, p. 13). 

 

Percebe-se, assim, que estudar esse transtorno específico oportunizou maior 

visibilidade, além da compreensão e análise das formas de desenvolver as crianças 

com TEA. 

A criança em seu desenvolvimento passa por estágios, e cada um deles 
contém características particulares. Para cada etapa, são esperadas 
tarefas, nas quais vão se organizar as habilidades adquiridas e 
progressivamente avançar em direção a um novo estágio. (ROTTA; BRIDI 
FILHO; BRIDI, 2016, p. 33). 

 
 
Uma outra razão é que, em função da sensibilidade sensorial das crianças 

com autismo, esta pesquisa tem uma relevância significativa no contexto escolar. 
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Reconhecer o estímulo sensorial é de grande importância para a evolução integral 

do sujeito. Estudos das neurociências afirmam que: 

O cérebro, como sabemos, é a parte mais importante do nosso sistema 
nervoso, pois é através dele que tomamos consciência das informações que 
chegam pelos órgãos dos sentidos e processamos essas informações, 
comparando-as com nossas vivências e expectativas. É dele também que 
emanam as respostas voluntárias e involuntárias, que fazem com que o 
corpo, eventualmente, atue sobre o ambiente. (COSENZA; GUERRA, 2011, 
p. 11). 

 
 
As estratégias propostas visam ao desenvolvimento sensorial das crianças, 

visto que estudos sobre o TEA e das neurociências confirmam a importância de 

desenvolver os sistemas sensoriais. 

  
É por meio das informações sensoriais, conduzidas através de circuitos 
específicos e processados pelo cérebro, que tomamos conhecimento do 
que está acontecendo no ambiente ao nosso redor e com ele podemos 
interagir de forma satisfatória, de modo a garantir a nossa sobrevivência. 
(COSENZA; GUERRA, 2011, p. 19). 

 
 
Uma última e também importante razão consistiu na necessidade de 

aprofundarmos o repertório teórico sobre o tema e relacioná-lo ao contexto da 

Alfabetização Científica como campo de conhecimentos formais das Ciências, 

ampliar as possibilidades de interação dessas crianças através do Ensino por 

Investigação e perceber de que forma o homem tem se relacionado com as 

transformações da sociedade.  

Ao focarmos em uma proposta investigativa, visamos propiciar o ensino e a 

aprendizagem relacionando-os a diversas áreas do conhecimento, com maior 

enfoque no ensino de Ciências. Apesar de não haver obrigatoriedade curricular, 

compreendemos que o Ensino de Ciências por Investigação pode ajudar a trabalhar 

habilidades que são fundamentais para o desenvolvimento dessas crianças. Kull e 

Zanon (2017, p. 5242) afirmam que diversos autores 

 
Têm destacado a importância do desenvolvimento de habilidades cognitivas 
nos estudantes. Dentre elas, podemos citar a observação, descrição, 
identificação, comparação, coleta, interpretação de dados bem como a 
sistematização em registros. 
 

 
Fazendo um apanhado nos documentos, conforme os PCN (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”. 
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A realização de atividades investigativas é defendida desde meados do 

século XIX, no âmbito da educação científica (ABD-EL-KHALICK et al., 2004; 

COUSO, 2014); por sua vez, segundo Sasseron (2015, p. 51), o Ensino de Ciências 

tem apresentado como objetivo atual a Alfabetização Científica (AC), que reforça 

uma perspectiva em que o conhecimento na área de Ciências Naturais “deve 

também atender as demandas sociais e oficiais em termos de formação de pessoas, 

sujeitos na sociedade atual.” Nessa perspectiva, para Sasseron (2015), a AC tem se 

configurado não apenas como o campo de conhecimentos formais das Ciências, 

mas também tem se concentrado em observar como conhecimento e homem vêm 

se relacionando com as transformações da sociedade. 

Outro ponto valioso a ser destacado é a aproximação dos conhecimentos 

científicos com as questões reais e cotidianas com as quais convivemos 

diariamente. Para isso, podemos – como professores – oferecer alternativas para 

que a criança possa perceber o conhecimento científico fora da escola como nova 

possibilidade para atuar no ambiente. 

O Ensino de Ciências por Investigação, além de abordar de forma curiosa 

fenômenos atuais e interessantes da vida cotidiana, “[...] tem como proposta o 

ensino de ciências com base na articulação com a investigação” (SCHIEL; 

ORLANDI, 2009, p. 9), e o processo de Alfabetização Científica pode ainda auxiliar 

em um olhar sobre o mundo. Segundo Sasseron (2015, p. 56), 

Pode-se afirmar que a Alfabetização Científica, ao fim, revela-se como a 
capacidade construída para a análise e a avaliação de situações que 
permitam ou culminem com a tomada de decisões e o posicionamento. 
 

Sasseron e Carvalho (2011, p. 71) citam Lemke (2006) ao propor objetivos do 

ensino de Ciências para cada idade: 

Para crianças pequenas: apreciar e valorizar o mundo natural, 
potencializados pela compreensão, mas sem abandonar o mistério, a 
curiosidade e o surpreendente. 
Para as crianças em idade intermediária: desenvolver uma curiosidade mais 
específica sobre como funcionam as tecnologias e o mundo natural, como 
desenvolver e criar objetos e como cuidar deles, e um conhecimento básico 
da saúde humana. 
Para o ensino médio: proporcionar a todos um caminho potencial para as 
carreiras científicas e de tecnologia, proporcionar informações sobre a visão 
científica do mundo, que é de utilidade comprovada para muitos cidadãos, 
comunicar alguns aspectos do papel da ciência e da tecnologia na vida 
social, ajudar a desenvolver habilidades de raciocínio lógico complexo e uso 
de múltiplas representações. 
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É relevante refletir sobre práticas que favoreçam o desenvolvimento das 

habilidades, sobre como estimular o desenvolvimento e autonomia das crianças, em 

especial no contexto do AEE, sobretudo em questões relacionadas ao Ensino de 

Ciências, uma vez que tal área de conhecimento está relacionada a determinado 

conhecimento de mundo e do próprio indivíduo.  

O cenário da inclusão favorece discussões como essas ao viabilizar uma 

perspectiva de transformação de realidades existentes. Nossa pesquisa aborda 

teóricos e documentos que discutem tais temáticas a partir de uma abordagem 

qualitativa. Para apoiar teoricamente o trabalho, realizamos inicialmente um 

levantamento teórico e prático de conceitos e propostas que podem ser aplicados no 

AEE a partir de um levantamento bibliográfico de revistas, artigos e eventos, além da 

análise epistemológica de como esse tipo de conhecimento tem sido abordado 

nesse contexto. Assim sendo, relacionamos políticas, teorias e práticas da área de 

Ciências com características do AEE. 

Para que esta pesquisa fosse possível, realizamos um momento de formação 

com quatro professores que atuam na Unidade do Centro, na área do TEA, para que 

eles tivessem contato e conhecimento de uma proposta investigativa ao aplicarem 

algumas atividades com as crianças. Tivemos como participantes, neste estudo, 

treze alunos, quatro professores e os envolvidos nas interações do contexto da 

proposta “Mão na Massa”, capítulo “Órgãos dos Sentidos” (ANEXO A), que 

contempla intervenções e atividades sensoriais, o que reafirma a importância de 

estudos do tipo e confirma a percepção sensorial como principal rota de 

aprendizagem.  

Através da observação da aplicação dessa proposta, dos registros e 

gravações, indicamos a resposta das crianças participantes e os registros dos 

professores, a fim de fazer reflexões e análises de dados desses momentos. 

A comunidade estudada serviu de base para avaliar os resultados da 

pesquisa, visto que trabalhamos num sistema de amostragem, que desenhou o 

percurso da investigação. Esta pesquisa é de relevância também para professores, 

pesquisadores e interessados que desejem dialogar sobre o Ensino de Ciências por 

Investigação e viabilizar possibilidades para crianças com autismo, a partir de uma 

proposta investigativa de Ciências.  

Esperamos, em função da sensibilidade sensorial desse público, que a 

pesquisa tenha tido uma relevância significativa no contexto do autismo e do AEE e 
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que tenha ampliado as possibilidades de interação através do Ensino por 

Investigação. Assim, relacionamos nesta pesquisa teorias e práticas da área de 

Ciências com comportamentos de crianças com autismo. 

A fim de aprofundar estudos, a pesquisa que aqui trouxemos, “A percepção 

sensorial em uma proposta investigativa: favorecendo o desenvolvimento de 

habilidades em crianças com Transtorno do Espectro Autista”, traz o seguinte 

problema: De que forma o Ensino de Ciências por Investigação pode proporcionar o 

desenvolvimento de habilidades em crianças com autismo?  

Esse problema se desdobra nos seguintes objetivos: 

•  Analisar como o Ensino de Ciências por Investigação pode proporcionar o 

desenvolvimento de habilidades sensoriais em crianças com autismo. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Explicitar características do autismo; 

• Relacionar as etapas trabalhadas no Ensino de Ciências por Investigação e 

as habilidades necessárias por área de desenvolvimento do autismo; 

•  Avaliar, na interação professor-aluno, algumas evidências de 

desenvolvimento comunicativo, social, sensorial e cognitivo e global do aluno; 

• Compreender quais elementos do ensino podem favorecer o desenvolvimento 

de habilidades sensoriais em crianças com autismo; 

• Desenvolver, como produto educacional, uma caixa sensorial (Apêndice A) 

acompanhada de manual de orientações, baseadas no Ensino por 

Investigação, para o professor. 

 
A partir dos objetivos propostos, buscamos construir, com os participantes da 

pesquisa, intervenções investigativas que promovessem o desenvolvimento de 

atitudes críticas e favoráveis à interação e autonomia. 

Este trabalho foi dividido da seguinte forma:  

No capítulo 1, abordamos teoricamente Educação Especial e Autismo a partir 

de documentos, dispositivos legais e ideias de alguns teóricos da área. 

No capítulo 2, discutimos o desenvolvimento de habilidades a partir do Ensino 

por Investigação, reconhecendo, a partir de algumas referências da área, a 

importância dessa abordagem para uma nova forma de perceber e interagir com o 

ambiente e contextualizamos a formação de professor nesse processo. 
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No capítulo 3, suscitamos a relação entre necessidades da criança com 

autismo e as habilidades sensoriais, estabelecendo uma aproximação entre algumas 

etapas do ENCI e habilidades importantes a serem trabalhadas com essa criança. 

No capítulo 4, explicitamos a abordagem e os procedimentos envolvidos na 

pesquisa, apresentando seu contexto e os passos de seu desenvolvimento. 

No capítulo 5, apresentamos os dados da pesquisa e a proposta de análise 

dos dados, considerando as especificidades e unidades de análise. 

No capítulo 6, abordamos as considerações finais do estudo. 
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CAPÍTULO 1 

EDUCAÇÃO ESPECIAL E AUTISMO 

 

 

1.1 Educação Especial na Perspectiva Inclusiva  

 

“Você está tentando me dizer algo?  

Está pensando em alguma coisa?”  

Naoki Higashida
1
 

  

Falando de Educação Inclusiva no momento atual, contexto ainda marcado 

pela necessidade de discussões na área, retomamos os principais documentos da 

Educação Especial, especialmente a Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), que traz o AEE como uma 

grande inovação, uma vez que este vem constituindo a principal ação da modalidade 

inclusiva no contexto das escolas do ensino comum. A Constituição Federal 

(BRASIL, 1988, online) prescreve, em seu art. 208, “o atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino”.  

Fazendo referência à utilização dessa nomenclatura, “portadores de 

deficiência”, utilizada pela Constituição e citada no parágrafo acima, é importante 

ressaltar a crítica que se faz ao uso desse termo que, além de caracterizar a 

deficiência como algo temporal, a coloca como caracterização principal do sujeito e, 

por isso, também se denota referência de exclusão social. 

No Brasil, o termo “Pessoa portadora de Deficiência” foi substituído por 

“Pessoa com Deficiência”, conforme determinou a Portaria SEDH nº 2.344, de 3 de 

novembro de 2010, art. 2º, inciso I (BRASIL, 2010, p. 1).  

Entende-se que esse processo de mudança na utilização de termos e 

concepções sobre pessoas com deficiência foi um processo longo e histórico e que 

ainda há a necessidade de ser discutido e pesquisado, para que também novas 

possibilidades de inclusão social e estímulos de aprendizagem possam acontecer.  

                                            
1
 HIGASHIDA, Naoki. O que me faz pular. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014. 
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Partimos, assim, da compreensão de que o AEE é um dos espaços em que 

acontece parte do processo de socialização e aquisição de conhecimentos, 

conforme está indicado em documentos oficiais como a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008, p. 15). 

 
O atendimento educacional especializado tem como função identificar, 
elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 
eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando 
suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no 
atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas 
na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse 
atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com 
vistas à autonomia e independência na escola e fora dela.  
 
 

No momento do AEE, o professor tem a oportunidade, através de mediação 

individual ou em pequenos grupos de crianças com autismo, de planejar práticas 

específicas para o desenvolvimento de habilidades individuais para cada sujeito, 

priorizando intervenções pontuais. A Política Nacional de Educação Especial 

(BRASIL, 2008) o define como uma modalidade de ensino que, além de perpassar 

pelas etapas da Educação Básica, disponibiliza recursos e serviços e orienta quanto 

à sua utilização no processo de ensino e aprendizagem. Pensar em intervenções do 

AEE na área de Ciências, e especificamente através do Ensino por Investigação, é 

perceber a importância de trabalhar com o entendimento que o ser humano possui 

de si, do ambiente e das transformações que o cercam. Esse tipo de atendimento 

tem a contribuir para o desenvolvimento dessas crianças. 

 
Pensar sobre os estilos de aprendizagem nos auxilia a conhecer melhor o 
jeito de aprender dos nossos alunos, das nossas crianças. Ao conhecermos 
o nosso processo de ensino e aprendizagem e considerarmos os vários 
estilos de aprendizagem das nossas crianças poderemos olhar e perceber 
[...] a diversidade que nos complementa como seres humanos. (PORTILHO; 
GIOVANELLA; SILVA, 2015, p. 92). 

 
 
Todo ser humano conta com possibilidades reais de desenvolver habilidades. 

O AEE deve ser utilizado como recurso pedagógico para o desenvolvimento de 

habilidades também na área de Ciências, o que oportunizará à criança com autismo 

maior reconhecimento do próprio corpo, do ambiente e a interação entre os 

mesmos. Vejamos na citação a seguir a prática de um currículo nessa perspectiva: 

 
 
Existem dois currículos escolares investigados e apontados como eficientes 
no aprimoramento das funções executivas em crianças. Apesar de esses 
currículos não estarem disponíveis no Brasil, seus princípios podem ser 
aplicados. Eles partem do pressuposto de que a escola deve manter a 
criança desafiada, exigindo-se cada vez mais dela e estimulando seu 
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potencial; deve diminuir o estresse na sala de aula, não se deve 
constranger os alunos; deve estimular a autoconfiança; deve ter uma 
abordagem ativa na aprendizagem; deve considerar as diferenças 
interindividuais e estimular as crianças a progredir em graus diferentes; 
deve focar não apenas no desenvolvimento acadêmico, mas também no 
pessoal; deve encorajar a linguagem oral e a troca de conhecimento entre 
crianças, deve estimular a socialização. (DIAMOND, 2012 apud MIRANDA; 
MALLOY-DINIZ, 2018, p. 267).  

 
 
No AEE, esse conhecimento pode ser desenvolvido a partir da percepção e 

das habilidades de cada ser humano, estimulando, assim, a sua interação autônoma 

com o ambiente e o conhecimento da área.  

 
A “verdadeira” aprendizagem ocorre quando o sujeito consegue integrar a 
informação que lhe chega no quadro mais alto da informação que já possui. 
Só nessa altura podemos falar em aprendizagem como construção de 
conhecimento. Sem isso, podemos estar acumulando, em paralelo, 
informações, pormenores ou respostas corretas. (ALMEIDA, 2002, p. 158). 

 
 
Sabemos que a percepção e interação são aspectos singulares e que devem 

ser contextualizadas na aprendizagem. Segundo Turchiello, Silva e Guareschi 

(2012, p. 58), é coerente sinalizar os conhecimentos, áreas, recursos, habilidades e 

competências no trabalho organizado e desenvolvido pelo professor do AEE: 

 
O desenvolvimento de processos mentais como a organização de 
atividades que promovam o desenvolvimento de estruturas cognitivas 
facilitadoras da aprendizagem, contemplando os mais diversos campos do 
conhecimento para a promoção da autonomia e independência dos alunos 
em diferentes situações. 

 
 
É importante também citarmos o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 

2014), especialmente a Meta 4, que, depois da Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), vem 

acompanhando e implantando novas ações a serem desenvolvidas, a fim de garantir 

acesso e assegurar a inclusão no contexto escolar.  

 
Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento 
educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, 
com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 
conveniados. (BRASIL, 2014, p. 24).  

 
 
A partir das políticas apresentadas, entendemos que estudar as experiências 

do ambiente do AEE permitirá o desenvolvimento de práticas pedagógicas que 

contemplem as especificidades das crianças dessa realidade, visando ao 

desenvolvimento cognitivo e comportamental e, consequentemente, à ampliação de 
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conhecimento. Para isso, mais uma vez, citamos a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), que se encontra em 

fase de revisão para nova política. Citamos a seguir algumas legislações que têm 

convergência com a pesquisa. São elas: 

 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996).  

Art. 59.  Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013): 

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos, para atender às suas necessidades; 

 Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e 

altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

IV - o acesso: 

a) à educação e ao ensino profissionalizante. 

 Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005, de junho de 2014), Meta IV, 

item 10: Fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de 

metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de 

tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e da 

aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos (as) 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação. 

 
Destacamos a relevância de pensarmos esses documentos como elementos 

que favorecem discussões e ampliação de direitos para a sociedade. É interessante 

também, além dessa discussão legal, que tenhamos uma postura além da 

legitimação das leis e que possamos enxergar a deficiência a partir do olhar da 

pessoa com deficiência, de suas potencialidades e aprendizagem, num contexto em 

que todos têm a oportunidade de se perceber e aprender. Na seção seguinte, 

adentraremos nas particularidades do TEA. 
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1.2 Autismo 

 
 
Para efeito de conhecimento e de reflexão, é importante iniciar esta seção 

citando a criação de uma legislação importante para as pessoas com autismo, que 

foi regulamentada a partir da Lei Federal nº 12.764, em 27 de dezembro de 2012, 

que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 

do Espectro Autista (BRASIL, 2012), assegurada pelo Decreto nº 8.368/2014 

(BRASIL, 2014).  

Essa lei é conhecida como Lei Berenice Piana, em referência a uma mãe que 

lutou pelos direitos do seu filho com autismo e que buscou, em nível nacional, a 

garantia de direitos para pessoas autistas, assim como já eram garantidos para 

deficientes. Dentre esses direitos alcançados, está o acesso e permanência no 

ensino regular, o que favoreceu significativamente oportunidades de aprendizagens 

e desenvolvimento desse grupo no contexto de uma escola inclusiva.  

Abordar a inclusão de pessoas com autismo é necessário tanto do ponto de 

vista de combater o preconceito como também por diminuir o distanciamento entre 

teoria e prática. Favorecer o desenvolvimento, a independência, autonomia, 

interação com pessoas e ambiente também pode ser função do atendimento. 

Segundo Xavier, Silva e Rodrigues (2017, p. 2): 
 
Ao tratar da Educação Inclusiva, é fundamental citar a relevância do 
investimento em estratégias pedagógicas diferenciadas que atuem como 
objeto de auxílio no processo de aprendizagem dos alunos que possuem 
Transtorno do Espectro Autista. 

 
 
Entendemos ainda que fomentar discussões sobre o autismo nos permite ir 

além da garantia de acesso. Faz-nos pensar em questões relacionadas ao Autismo, 

em experiências da inclusão escolar, oportuniza reflexões para um melhor 

atendimento a pessoas com essas características e nos estimula a um trabalho 

pedagógico que contemple as especificidades, possibilidades e habilidades de 

alunos com autismo.  

 
1.2.1 Caracterizando o autismo 

 
“Mas, quando pulo, é como se os meus sentimentos rumassem em direção 
ao céu. Na verdade, a minha necessidade de ser engolido pela imensidão lá 
em cima é suficiente para estremecer meu coração.” Naoki Higashida 
(2014, p. 87).  
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Utilizando a fala de Naoki como exemplo da existência da subjetividade, em 

sinal de reconhecimento às diversas formas de autismo e na perspectiva de respeito 

a esse escritor autista, iniciamos as nossas reflexões sobre o autismo. Ainda sem 

causa definida, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é estudado por muitos 

pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, que buscam causas e 

tratamentos mais eficazes. Alterações no processo de desenvolvimento da 

comunicação e interação e movimentos repetitivos são os principais sintomas.  

 
As teorias baseadas em possíveis causas de natureza emocional foram se 
enfraquecendo e se mostrando inconsistentes, dando cada vez mais espaço 
para um convencimento cada vez maior de que as causas do autismo 
residem, sim, numa base neurobiológica. (BRITES; BRITES, 2019, p. 33). 

 
 
O Transtorno do Espectro Autista é classificado como um distúrbio do 

processamento neurológico. O Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças 

Mentais (DSM-5, 2014), elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria, 

estabelece padrões para realização do diagnóstico de transtornos mentais. Na 

versão mais atual do DSM-5, o TEA é dividido em níveis 1, 2 e 3, que estabelecem 

níveis de apoio e de intervenção que a pessoa com autismo precisa receber. São 

eles: 

 
 Nível 1 – Crianças que têm os sintomas de TEA, mas que precisam de 

pouco auxílio, pouca intervenção terapêutica para realizar atividades da 
vida, pois conseguem aprender e usar os recursos das orientações que 
recebem na maioria das vezes. As pessoas que estão nesse nível 
muitas vezes falam, mas têm dificuldade para iniciar e manter uma 
interação com as outras pessoas. Podem apresentar pouco interesse 
em fazer isso, e seus interesses restritos e padrões repetitivos de 
comportamento podem atrapalhar essas relações. Precisam de pouco 
tratamento para serem funcionais na vida. Apresentam dificuldade em 
flexibilidade mental e mudanças na rotina. 

 Nível 2 – Pessoas que estão no nível 2 do Transtorno precisam de 
mais apoio e intervenção terapêutica. Os déficits na interação social 
são mais acentuados, e apresentam dificuldade de se relacionar 
adequadamente com outras pessoas, mesmo com mediação e muito 
suporte terapêutico. Os comportamentos restritos e repetitivos são 
óbvios para as outras pessoas e interferem no seu contato social em 
diversos contextos. Não gostam de ser interrompidos nos seus rituais e 
costumam ficar alterados quando isso ocorre. 

 Nível 3 – As pessoas que se encontram nesse nível precisam de apoio 
intenso. Têm déficit intenso em comunicação verbal e não verbal, e a 
interação com os outros é muito limitada e difícil de ocorrer. Os 
comportamentos restritos e repetitivos interferem em todos os 
contextos em sua vida, mesmo recebendo muito tratamento. Os 
sintomas dessa criança apresentam maior gravidade. (DSM-5, 2014, p. 
52).  
 

É importante ressaltarmos que, na maioria das vezes, a criança, ao chegar ao 

atendimento, não tem a especificidade do grau de TEA no seu laudo médico. Por 
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isso, é interessante iniciar os atendimentos e observar as respostas de sua evolução 

para saber o ponto de gravidade e possibilidades. No caso desta pesquisa, temos 

crianças com autismo com laudos de diferentes padrões, crianças verbais e não 

verbais. 

O autismo é um transtorno amplo, necessitando intervenções de diferentes 
áreas de conhecimento que incluam todos os comprometimentos da 
criança, mas que, sobretudo, focalizem suas potencialidades. (SCHMIDT, 
2014, p. 297). 

 
 
A partir da suspeita e após a confirmação do TEA, existe uma série de 

acompanhamentos que a criança deve ter, recomendando-se um atendimento 

multidisciplinar. Na escola, já que não temos esse tipo de acompanhamento nas 

diversas áreas e temos como prioridade as questões de ensino e aprendizagem, 

esse suporte é realizado pelos profissionais que estão em contato direto com o 

aluno, que geralmente são os professores da sala regular, o professor do AEE e a 

equipe escolar, a fim de garantir uma estrutura inclusiva dentro desse contexto 

escolar. Dentro de um espaço de atendimento especializado de TEA, existem 

diversas abordagens que podem ser realizadas com a criança, dentre elas a 

sondagem inicial com a família, através da aplicação de anamnese e processo de 

intervenção com a aplicação de um planejamento individualizado. Esse plano é 

construído de acordo com todas as informações das primeiras observações, as 

características individuais do aluno e do próprio autismo, a gravidade e manifestação 

dos sintomas, os interesses particulares, as habilidades (de cada um) desenvolvidas 

e a serem estimuladas. 

Existem propostas e programas destinados à intervenção com crianças com 

autismo, mas cujo oferecimento não é de responsabilidade da escola, que têm o 

propósito de amenizar os sintomas e desenvolver maior autonomia, interação social 

e comunicação. Um exemplo que podemos citar é a Análise do Comportamento 

Aplicada (ABA, na sigla em inglês), que é uma abordagem recente para intervenção 

do autismo e, como ciência, fundamenta intervenções (GOMES; SILVEIRA, 2016, p. 

18). Outro aspecto imprescindível, ao falar de autismo, é pensar na análise de 

comportamento como um componente a favor do desenvolvimento do aluno e, 

consequentemente, da pesquisa. 

De acordo com a linha de pesquisa de Miranda e Malloy-Diniz (2018, p. 267-

270), que citam a American Psychological Association (2014), 
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Crianças com TEA têm seu desenvolvimento acometido em sua sequência 
e qualidade, apresentando deficiências na comunicação e na interação 
social, e padrões restritos, fixos e repetitivos de comportamentos, interesses 
ou atividades. Esses são os critérios básicos para o diagnóstico que, 
somados a manifestação precoce e prejuízo significativo em diversos 
contextos, caracterizam o transtorno.  
 

A aplicação dos princípios da análise do comportamento em tratamentos 

específicos é descrito como ABA. Essa abordagem parte dos princípios básicos de 

condicionamento operante com foco no ensino de novas habilidades ou extinção de 

comportamentos inadequados ou disruptivos. 

 Conforme descrito por alguns estudos nesta seção – DSM-5 (2014), Schmidt 

(2014), Miranda e Malloy-Diniz (2018), Brites e Brites (2019) –, o autismo é 

constituído por uma diversidade de características na interação, comunicação e 

comportamentos da criança que, a partir de uma intervenção multidisciplinar, pode 

ter um salto qualitativo no desenvolvimento e requisitos da aprendizagem. Por isso, 

o diagnóstico e o acompanhamento do desenvolvimento infantil são tão importantes, 

pois podemos conduzir lado a lado desenvolvimento e intervenções, a fim de que 

esse sujeito possa avançar progressivamente, no que depender dos estímulos e 

acompanhamentos específicos para a estabilização dos principais sintomas. 

 
Outra importante teoria são os marcos do desenvolvimento relacionados à 
cronologia de vida da criança. O teste de avaliação Denver é uma das 
ferramentas utilizadas para acompanhar o desenvolvimento da criança entre 
1 mês e 6 anos e objetiva reconhecer o padrão de desenvolvimento normal 
das crianças. (MIRANDA; MALLOY-DINIZ, 2018, p. 85). 
 

É importante que os pais, a família e a escola estejam atentos ao 

desenvolvimento dos sujeitos a fim de explorar o processo de aprendizagem para 

crianças com autismo, aliando as habilidades de percepção sensorial. No caso do 

autismo, existem algumas características que são mais evidentes e observadas 

pelas famílias no desenvolvimento da criança até os dois anos de idade. São elas: 

um olhar que não comunica, desenvolvimento tardio da fala, estereotipias motoras 

(respostas repetitivas em que a criança se estimula objetivando regulação sensorial), 

dificuldade na comunicação e interação, entre outras. Lembramos que essas 

características não podem ser consideradas isoladamente, mas, quando se 

manifestam juntas, já estão sendo fatores de referência para as famílias e 

professores em procurar avaliação médica. 

Além dos sinais precoces, é importante abordar, no contexto do autismo, as 

funções executivas. 
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A estimulação dos aspectos precursores ao desenvolvimento representa um 

dado sinalizador do desenvolvimento do aluno. Segundo Stilpen (2017, p. 95), 

 
Função executiva – É responsável pelo planejamento e execução de 
atividades, incluindo a iniciação de tarefas, memória de trabalho, atenção 
sustentada e inibição de impulsos, aspectos fundamentais ao 
desenvolvimento da comunicação espontânea, frequentemente 
comprometidos em casos de TEA.  

 
 
A fim de apontar criteriosamente as características do TEA, citamos o DSM-5 

(2014). O diagnóstico de TEA pode ser realizado quando os seguintes sintomas 

estão presentes: 

Critérios Diagnósticos 299.00 (F84.0) 
A. Déficits persistentes na comunicação social e na interação social em 
múltiplos contextos, conforme manifestado pelo que segue, atualmente ou 
por história prévia (os exemplos são apenas ilustrativos, e não exaustivos; 
ver o texto): 
1. Déficits na reciprocidade socioemocional, variando, por exemplo, de 
abordagem social anormal e dificuldade para estabelecer uma conversa 
normal a compartilhamento reduzido de interesses, emoções ou afeto, a 
dificuldade para iniciar ou responder a interações sociais. 
2. Déficits nos comportamentos comunicativos não verbais usados para 
interação social, variando, por exemplo, de comunicação verbal e não 
verbal pouco integrada a anormalidade no contato visual e linguagem 
corporal ou déficits na compreensão e uso de gestos, a ausência total de 
expressões faciais e comunicação não verbal. 
3. Déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, 
variando, por exemplo, de dificuldade em ajustar o comportamento para se 
adequar a contextos sociais diversos a dificuldade em compartilhar 
brincadeiras imaginativas ou em fazer amigos, a ausência de interesse por 
pares. 
B. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou 
atividades, conforme manifestado por pelo menos dois dos seguintes, 
atualmente ou por história prévia. 
1. Movimentos motores, uso de objetos ou fala estereotipados ou 
repetitivos (p. ex., estereotipias motoras simples, alinhar brinquedos ou girar 
objetos, ecolalia, frases idiossincráticas). 
2. Insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas ou padrões 
ritualizados de comportamento verbal ou não verbal (p. ex., sofrimento 
extremo em relação a pequenas mudanças, dificuldades com transições, 
padrões rígidos de pensamento, rituais de saudação, necessidade de fazer 
o mesmo caminho ou ingerir os mesmos alimentos diariamente). 
3. Interesses fixos e altamente restritos que são anormais em intensidade 
ou foco (p. ex., forte apego a ou preocupação com objetos incomuns, 
interesses excessivamente circunscritos ou perseverativos). 
4. Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesse incomum 
por aspectos sensoriais do ambiente (p. ex., indiferença aparente a 
dor/temperatura, reação contrária a sons ou texturas específicas, cheirar ou 
tocar objetos de forma excessiva, fascinação visual por luzes ou 
movimento). 
A gravidade baseia-se em prejuízos na comunicação social e em padrões 
restritos ou repetitivos de comportamento. 

 

Outro documento que é utilizado como referência para pessoas com autismo 

são as Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos do 
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Espectro do Autismo (BRASIL, 2014), que trazem um referencial teórico amplo e os 

indicadores de desenvolvimento, sinais de alerta com características das crianças 

com TEA nos primeiros anos de vida e indicadores comportamentais. 

Dando complemento às características, é importante também citarmos, além 

dos comportamentos, algumas características como o hiperfoco. Algumas crianças e 

jovens com autismo apresentam hiperfoco em matérias, assuntos, inclusive com 

dupla excepcionalidade, podendo ter características de altas habilidades e 

superdotação, pois focam seu interesse em um tema ou conteúdo, conforme citamos 

no DSM-5 o nível 1, com relação aos interesses restritos. Essa era uma condição 

conhecida como Asperger, inclusive em DSMs anteriores era classificada como 

separada, agora estaria no grupo do autismo leve.  

No que se refere às características sensoriais, Fulsang (2018, p. 110) suscita 

um exemplo de conforto sensorial para alunos com autismo: 

 
É comum sentir vontade de mastigar, chupar ou morder alguma coisa, 
mesmo quando não se tem fome ou sede. Isso acontece com qualquer 
pessoa, entretanto alguns levam isso a um nível de dependência. 
O input sensorial oral (morder, mastigar, sugar) é uma das melhores formas 
de se autorregular e focar a atenção à tarefa.  

 
 
Também por essas questões, é considerável pontuar sobre a importância de 

conhecer as principais caracterizações sobre autismo que interferem na vida escolar 

desse sujeito. 

Na sala de aula, o professor deve criar uma rotina organizada e um 
ambiente acolhedor e favorável à aprendizagem, permitindo que a criança 
saiba onde ficar, o que fazer e como fazer, sempre visando que as tarefas 
sejam realizadas da forma a mais independente possível. Nessa rotina de 
aula, a criança passa por uma sequência de atividades padronizadas e 
planejadas, que devem ser sistematicamente registradas pelo educador, já 
que, em muitos casos, a avaliação é realizada de forma qualitativa, e é 
importante que se tenha noção da evolução para se proporem novos 
desafios. (ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA, 2014 apud LIMA, 
2019, p. 140). 

 
 
A partir do que foi suscitado nesta seção, pudemos entender os principais 

contornos desse transtorno e perceber que, quando conhecemos a criança com 

autismo, passamos a enxergar o conhecimento escolar a partir da sua ótica. Isso é 

fundamental, pois, ao pensarmos em práticas pedagógicas e intervenções 

específicas para o nosso planejamento com crianças autistas, somos invadidos por 

intenções e propostas reais de atividades que as permitam interagir de forma natural 

e dinâmica com o conhecimento.  
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1.2.2 Processamento sensorial em autistas 

 
 
Esta seção responsabiliza-se por esclarecer questões sensoriais no TEA, 

visto que, frente às características apontadas anteriormente, a percepção sensorial é 

um aspecto que deve ser caracterizado, pela sua relevância na aprendizagem e por 

promover um intercâmbio de informações entre o ambiente e o sujeito. 

 
Além disso, é importante considerar que o mesmo comportamento pode ter 
funções diferentes em crianças diferentes. Por exemplo, uma criança hiper-
reativa pode bater as mãos para ter um foco seletivo, e isso poderá 
acalmar. Outra criança hiporreativa, pode usar a mesma resposta para 
aumentar a sua ativação, enquanto uma terceira criança pode bater as 
mãos para descarregar uma tensão. As intervenções devem considerar as 
necessidades individuais de processamento sensorial para aperfeiçoar a 
participação da criança. (PORCIUNCULA, 2016, p. 47).  

 
 
Essa relação e resposta de cada indivíduo necessita ser abordada com 

cautela e a partir também do interesse e desenvolvimento que a criança manifesta. 

 
O mundo constantemente nos proporciona experiências sensoriais. Tudo o 
que vemos, cheiramos, ouvimos, saboreamos e/ou tocamos é decifrado a 
cada instante na nossa vida e, assim, percebemos o meio que nos rodeia 
para que possamos interagir com ele. Integração sensorial é essa 
habilidade individual de organizar e interpretar as informações sensoriais 
para agir de acordo com determinada situação. (MACHADO; OLIVEIRA; 
MAGALHÃES, 2018 apud MIRANDA; MALLOY-DINIZ, 2018, p. 191).  

 
 
Em virtude disso, as vias sensoriais, utilizadas através dos sentidos, são um 

relevante canal de aprendizagem para os seres humanos. Há alguns casos, por 

exemplo, de crianças com autismo com déficit sensorial que podem apresentar 

dificuldades em modular respostas, o que afetará o seu processo de 

desenvolvimento. 

As intervenções devem considerar as necessidades individuais de 
processamento sensorial para aperfeiçoar a participação da criança. Por 
isso é fundamental que o profissional descubra a função dos 
comportamentos da criança que indica como o estímulo sensorial deveria 
ser alterado. (PORCIUNCULA, 2016, p. 46). 

 
Nesse sentido, o professor do AEE deve conhecer seus alunos a partir dos 

dados que as famílias trazem, bem como a partir de sua experiência direta com ele. 

Pensar estratégias metodológicas que utilizem a percepção sensorial como 

ferramenta é algo muito produtivo quando bem planejado. Por exemplo: 

 
 

Pode ocorrer fascinação por luzes, sons e movimentos que o despertem 
para um interesse muito grande. A textura, o cheiro, o gosto, a forma ou a 
cor de um objeto também podem desencadear um interesse específico na 
criança. (TEIXEIRA, 2019, p. 175). 
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Na prática docente, no dia a dia com crianças com o espectro autista e no 

contato que temos com as famílias, é visível a diferença dos sintomas e a gravidade 

do transtorno, sem falar nas individualidades de cada um. As Diretrizes de Atenção à 

Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo (BRASIL, 2014, p. 

34) evidencia, nos indicadores comportamentais, as questões sensoriais. Vejamos a 

seguir: 

 Hábito de cheirar e/ou lamber objetos. 

 Sensibilidade exagerada a determinados sons (como os do liquidificador, 
do secador de cabelos etc.), reagindo a eles de forma exacerbada. 

 Insistência visual em objetos que têm luzes que piscam e/ou emitem 
barulhos, bem como nas partes que giram (ventiladores, máquinas etc.). 

 Insistência tátil: as crianças podem permanecer por muito tempo 
passando a mão sobre uma determinada textura. 

 
 
Há crianças com diferentes características, crianças verbais e não verbais, 

com diferente potencial cognitivo, com uma forma única de perceber as sensações. 

A grande maioria se adapta bem a rotinas estabelecidas; o importante é que 

lembremos sempre que cada indivíduo é único e que esse transtorno também se 

apresenta de diferentes formas. “A interação é essencial para o seu 

desenvolvimento cognitivo e comportamental” (MIRANDA; MALLOY-DINIZ, 2018, p. 

84). O que podemos pensar é em ferramentas/estratégias pedagógicas que possam 

contribuir de forma favorável para o desenvolvimento do processo de autonomia e 

aprendizagem. 

 
 

As alterações sensoriais das crianças com TEA também podem afetar seu 
comportamento em atividades diárias familiares, inclusive comer, dormir e 
rotinas de dormir; e fora de casa essas alterações podem criar problemas, 
por exemplo, ao viajar e participar de eventos na comunidade. 
Consequentemente, as intervenções do autismo também devem incluir 
estratégias específicas de manejo de comportamentos sensoriais para 
melhorar as atividades diárias familiares e a participação em eventos na 
comunidade. (POSAR; VISCONTI, 2018, p. 343).  

 
 
Dadas as questões relacionando as especificidades do autismo, o 

desenvolvimento à aprendizagem de uma criança com TEA, podemos pensar as 

intervenções com a percepção e a sensibilidade sensorial como uma alternativa 

produtiva à inclusão de crianças, considerando suas particularidades; para isso, 

torna-se essencial pensar em práticas educativas que fomentem o desenvolvimento 

das crianças, focando na percepção sensorial e em propostas educativas que 

permitam tais relações.  
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Assim, no próximo capítulo, traremos elementos de uma proposta visando ao 

Ensino de Ciências por Investigação como abordagem metodológica que pode 

favorecer o desenvolvimento e construção de conhecimento em crianças com TEA.  
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CAPÍTULO 2 

ENSINO POR INVESTIGAÇÃO: conhecendo aspectos dessa abordagem  

 

2.1 Características e definição 

 

Diversos estudos sobre o Ensino de Ciências por Investigação vêm surgindo 

há décadas e, com isso, novas práticas são adotadas no contexto escolar e usos de 

uma abordagem de ensino que pode levar o sujeito a ver e interagir com esse 

ambiente de forma questionadora e autônoma.  

A partir dessa proposta, o objetivo da educação científica foi principalmente 

fazer com que os alunos mudassem suas concepções alternativas, de modo a se 

tornarem coerentes com o conhecimento científico. 

 
Ainda na década de 1970, com os agravos causados ao meio ambiente, o 
Ensino de Ciências passou a novamente ter a preocupação de propor uma 
educação que levasse em conta os aspectos sociais relativos ao 
desenvolvimento científico e tecnológico. (ZOMPERO; LABURÚ, 2011, p. 
72).  

 
 
Na prática social e educativa, sabemos que o ensino de Ciências possui suas 

peculiaridades e, nesse sentido, é interessante propor questionamentos que 

permitam a construção de conhecimento a partir de seu cotidiano. Essa abordagem 

de ensino pode promover interação entre o conteúdo e o ambiente que cerca o 

indivíduo, fazendo-o perceber uma aproximação entre a curiosidade e o rigor 

científico. 

As relações entre alunos, professores e conhecimento na área de Ciências 

acontecem dentro e fora da escola, na interação com o ambiente, nas 

transformações da sociedade e também no próprio contexto escolar. Para tanto, 

como possibilidade, é preciso 

 
Criar condições a fim de que o cotidiano seja problematizado em sala de 
aula – para que novas questões sejam criadas e ferramentas para 
respondê-las sejam apresentadas e experimentadas. Abordar ensino-
aprendizagem de ciências dessa perspectiva envolve dar ênfase a 
processos de investigação e não a apenas conteúdos acabados. 
(CAPECCHI, 2018, p. 23). 
 

Nesse contexto, consultamos alguns documentos, como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais PCN (BRASIL, 1997) e a Base Nacional Comum Curricular 

BNCC (BRASIL, 2017), e teóricos, como Carvalho (2018a, p. 3), que abordam o 

ensino de Ciências, bem como algumas propostas que se aproximam de elementos 
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que estão presentes nas práticas investigativas. A BNCC nos atualiza com a 

discussão de que, desde a Educação Infantil, as crianças têm a oportunidade de 

explorar ambientes e fenômenos e também a relação com seu próprio corpo e bem-

estar, em todos os campos de experiências (BRASIL, 2017). 

Segundo Strieder e Watanabe (2018, p. 824): 
 
Quanto ao Brasil, a realização de investigações recebe destaque nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e Orientações Complementares 
(PCN+). Nesses documentos, a investigação é entendida como um 
processo que permite o desenvolvimento de competências (SÁ, 2009). Já 
nas atuais Diretrizes Curriculares Nacionais (MEC, 2013), a investigação 
vem associada a um princípio pedagógico, o da pesquisa, que, segundo 
esse documento, possibilita “que o estudante possa ser protagonista na 
investigação e na busca de respostas em um processo autônomo de 
(re)construção de conhecimentos.” (MEC, 2013, p. 197). Na Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) do Ensino Fundamental publicada em 2017 a 
investigação ganha uma perspectiva epistemológica e social, com espaço 
relevante para a promoção de competências gerais que se associam à 
aprendizagem científica. Aparece no documento o papel da investigação 
como parte importante para “exercitar a curiosidade intelectual” mobilizando 
diferentes saberes para resolução dos problemas.  

 
 
Conforme apontado anteriormente, os PCN (1997) trazem considerações ao 

evidenciar o conhecimento científico dentro do contexto escolar e fazê-lo ser visto 

dentro dos contextos sociais em que cada um vive e como algo que deve ser 

disponível a todos. Nesse sentido, uma proposta investigativa pode ser uma aliada, 

ela expõe um problema a ser pensado e resolvido, a partir de uma situação 

contextualizada do dia a dia, e, para isso, envolve etapas flexíveis a serem 

vivenciadas na construção de conhecimento, o que pode dar visibilidade à criança 

em perceber a Ciência em questões cotidianas: 

 
Mostrar a Ciência como um conhecimento que colabora para a 
compreensão do mundo e suas transformações, para reconhecer o homem 
como parte do universo e como indivíduo, é a meta que se propõe para o 
ensino da área na escola fundamental. A apropriação de seus conceitos e 
procedimentos pode contribuir para o questionamento do que se vê e ouve, 
para a ampliação das explicações acerca dos fenômenos da natureza, para 
a compreensão e valoração dos modos de intervir na natureza e de utilizar 
seus recursos, para a compreensão dos recursos tecnológicos que realizam 
essas mediações, para a reflexão sobre questões éticas implícitas nas 
relações entre Ciência, Sociedade e Tecnologia. (BRASIL, 1997, p. 21). 

 
 
O ensino de Ciências, a partir dessa colaboração de compreensão do mundo, 

pode instigar a proposição de situações-problema em sala de aula, pensar em 

questões científicas para investigação ou ainda estimular as crianças a observar o 

mundo à sua volta e pensar junto no porquê de algumas situações que vivemos, 

construindo, assim, um olhar científico para a realidade. Em relação a sua amplitude, 
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o Ensino de Ciências não é apenas um método; autores têm apontado que o mesmo 

se caracteriza como uma abordagem mais ampla (SASSERON, 2015; STRIEDER; 

WATANABE, 2018). Para Strieder e Watanabe (2018, p. 815),  

 
O Ensino de Ciências por Investigação caracteriza-se por uma abordagem 
didática que deve ser compreendida como um arcabouço mais amplo que 
orienta as práticas pedagógicas e não, exclusivamente, como método de 
ensino-aprendizagem.  

 
 
De acordo com as autoras, o Ensino de Ciências por Investigação – ENCI não 

apenas se utiliza de ferramentas externas para a aplicação de uma proposta 

investigativa, mas as associa às ações e práticas pedagógicas que o professor tem 

frente às atividades, estratégias e alunos. Elas ainda ressaltam a importância em 

reconhecer que as atividades investigativas não se reduzem a práticas de 

experimentação/laboratório, mas situações que envolvem problemas do cotidiano. 

Questões sociocientíficas ou socioambientais também carecem de investigações 

para ser compreendidas; dessa forma, também como destaca Carvalho (2018), uma 

proposta de Ensino pode iniciar a partir de uma leitura, de uma questão teórica, por 

exemplo. 

Um aspecto relevante que pode ser observado é a necessidade de que as 
atividades investigativas proporcionem aos estudantes o contato com as 
novas informações. Nas atividades investigativas, é necessária a 
comunicação das novas informações obtidas pelos alunos. Essa divulgação 
dos resultados poderá ser realizada por meio da oralidade ou da escrita. 
(ZOMPERO; LABURÚ, 2011, p. 75).  

 
 
Sasseron (2015) enfatiza a atividade científica tomando-a como uma atividade 

social, e o Ensino por Investigação se caracterizaria como tal, uma vez que promove 

discussões, trabalho em grupo, entre outros.  

Justificando esse caráter social do ENCI, Sasseron (2018a, p. 9) afirma:  

 
Ao transitar pelas informações por meio da investigação, construindo novos 
entendimentos sobre as informações que já possuem e, por meio de 
análises críticas e constantes das ações, os estudantes estarão 
desenvolvendo práticas científicas e epistêmicas em estreita relação com o 
desenvolvimento do raciocínio científico. 

 
 
O objetivo principal da prática social também é propiciar vivências e 

experiências do sujeito com o meio social, bem como desenvolver um novo olhar 

para o objeto do conhecimento, para que, a partir da interação com o outro ou com o 

ambiente, possamos compreender não apenas o que está à nossa volta ou que 

pode ser visto ou questionável, mas, mediante oportunidades, perceber o ambiente 

por diferentes percepções e sentidos. Essa relação passa de um movimento 
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individual a uma prática que leva em conta subjetividades e se transforma em social 

e coletiva. 

Assim, a investigação científica produz teorias e, ao longo dos processos, 

também promove interações de naturezas distintas que se integram e se 

transformam, sendo, portanto, advindas de negociações sociais. Conforme 

argumentam Strieder e Watanabe (2018, p. 837), 

 
No que se refere aos processos, tem sido enfatizada a importância de 
contribuir para que os alunos percebam que a ciência é uma atividade 
humana; que os cientistas compartilham alguns pressupostos, mas são 
pessoas diferentes, com distintas inteligências e essas influenciam a 
maneira de trabalhar. Associado a isso, que o conhecimento científico é 
provisório e está relacionado a demandas da sociedade. 

 
 
Ao considerar a evolução das concepções sobre o que ensinar nos contextos 

educativos, vemos que o Ensino de Ciências por Investigação tem a pretensão de 

oportunizar à criança uma nova forma de perceber e interagir com as vivências 

relacionadas à área de Ciências. Inspira-nos a pensar como podemos abordar 

Ciências dentro do contexto escolar “fazendo ciência”, com reflexões importantes 

para o cotidiano de vida dos alunos, levando-os a pensar, propor suposições, 

verificar informações. 

Este “fazer ciência” na Educação Básica não significa que se queira 
construir conhecimentos científicos em sala de aula nem que os estudantes 
desenvolvam novas teorias científicas, mas sim, que alguns aspectos da 
cultura científica estejam inseridos no cotidiano do trabalho dos estudantes. 
(BRICCIA, 2018, p. 116).  
 

Pesquisas têm apontado que, devido a algumas características do Ensino de 

Ciências, que, através dele, podem-se desenvolver nas crianças habilidades 

específicas concernentes à capacidade de se relacionar com o mundo. Não é 

objetivo desta pesquisa mensurar habilidades a serem desenvolvidas; no entanto, 

podemos perceber como desenvolvê-las a partir do ENCI. A ideia de habilidade que 

será privilegiada neste estudo está apoiada em Zompero, Gonçalves e Laburú 

(2017, p. 420):  

 
Neste sentido, a disciplina de Ciências Naturais tem por objetivos, além da 
aprendizagem de conceitos e conhecimentos, também o desenvolvimento 
nos educandos de habilidades que são inerentes a essa área de 
conhecimento. Pode-se considerar como habilidades cognitivas para 
investigação científica a capacidade de observar, registrar, analisar dados, 
comparar, perceber evidências, fazer inferências, concluir, aprimorar o 
raciocínio e argumentar. 

 

Suart, Marcondes e Carmo (2009, p. 2), apontam que 



38 
 

 
As atividades experimentais investigativas podem contribuir para o 
desenvolvimento de habilidades cognitivas, uma vez que a ação do aluno 
não se limita ao trabalho manipulativo ou de observação. Os estudantes têm 
a oportunidade de participar de todas as etapas de investigação, como por 
exemplo, propor suas hipóteses para o problema, coletar dados, analisá-los 
e elaborar conclusões baseadas nas proposições levantadas, participando 
da construção de um conceito ou conhecimento científico.  

 
 
Assim, de modo geral, podemos sistematizar que, na prática de sala de aula, 

o processo investigativo é pensado a partir de uma problematização, etapas e 

habilidades a serem vivenciadas, com constante reflexão do processo de construção 

do conhecimento, o que permite que, em todo o processo, possamos aliar as 

possibilidades e competências dos sujeitos com as habilidades cognitivas 

específicas a serem desenvolvidas para cada nova situação-problema. 
 
Nesta perspectiva, a condução de um ensino fundamentado em atividades 
investigativas se coloca como uma excelente oportunidade para favorecer o 
desenvolvimento das habilidades e compreensão do processo de 
construção da ciência, partes necessárias ao processo de desenvolvimento 
do próprio raciocínio do indivíduo. Tais habilidades poderão ser 
desenvolvidas ao longo das atividades de investigação e por meio das 
transferências dessas de um processo para o outro, momentos em que 
ocorrerá o aperfeiçoamento dessas habilidades. (MAIA; JUSTI, 2008, p. 
434).  

 
 
No que se refere a habilidade, podemos nos apoiar na concepção de que todo 

ser humano tem habilidades de fácil domínio e outras com as quais pode ter uma 

maior dificuldade. Kull e Zanon (2017, p. 5242) comentam sobre uma proposta 

investigativa que estimule habilidades cognitivas nos estudantes:  

 
Nesse sentido, uma mudança na estruturação e nos objetivos das 
atividades que permitam aos estudantes identificar e controlar variáveis ou 
participar da elaboração do procedimento experimental pode contribuir para 
aumentar e valorizar processos cognitivos mais complexos (investigação, 
tomada de decisão, desenvolvimento do pensamento crítico e avaliativo). 
O método investigativo tem mostrado eficácia em desenvolver aspectos 
fundamentais para a educação científica, como por exemplo a possibilidade 
de expor o aprendiz em atividades que favoreçam o desenvolvimento de 
habilidades de formular hipóteses, planejar e conduzir investigações, revisar 
explicações, comunicar e defender argumentos científicos. 

 
 
Entre essas habilidades, podemos citar também atividades que 

  
Podem também exercitar habilidades como cooperação, concentração, 
organização, estabelecimento de relações e, por outro, vivenciar o método 
científico, entendendo como tal a observação de fenômenos, o registro 
sistematizado de dados, a formulação e o teste de hipóteses e a inferência 
de conclusões. (LABARCE; CALDEIRA; BORTOLOZZI, 2009, p. 92).  
 

Nessa perspectiva, além da observação, descrição, identificação, 

comparação, coleta, interpretação de dados e sistematização em registros, que já 
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foram pontuadas, é proposto pensar as habilidades aliadas às etapas a serem 

desenvolvidas a partir do ENCI e nas oportunidades e espaços que podem ser 

preenchidos com competências que o Ensino por Investigação estimula. 

O ENCI, como abordagem metodológica, propicia o desenvolvimento de 

competências e habilidades científicas. Pensando nisso, podemos citar Furman e 

Podestá (2009, p. 72, tradução nossa), quando discorrem sobre um conjunto de 

competências científicas que consideram refletir os diferentes modos utilizados pelos 

cientistas para construir conhecimentos, a saber: 

 
 A observação e a descrição; 
 A formação de perguntas investigativas; 
 A formulação de hipóteses e previsões; 
 O planejamento e a realização de experimentos; 
 A formulação de explicações teóricas; 
 A compreensão de textos científicos e a busca de informações; 
 A argumentação. 
 

 
É interessante pensar nas principais ideias sobre o ENCI e em competências 

que podem ser estimuladas através dessa abordagem e que podem oportunizar 

aprendizagens. Estabelecemos, dentro dessas competências, habilidades 

específicas que estarão sendo vinculadas ao saber fazer: ação física ou cognitiva, 

que indica capacidade a ser adquirida. Por exemplo: quando propomos uma 

atividade com o objetivo de análise, visualizar uma laranja e descrevê-la como se 

nunca a tivéssemos visto, podemos, através da visão, do tato e do olfato, perceber 

dados sobre aquele objeto e apresentá-lo ressaltando forma, textura, cheiro, função 

e representatividade para a criança, conhecimentos prévios, entre outras coisas. 

Esse foi só um modelo para destacar não apenas a descrição, mas também a 

caracterização, a relação com o conhecimento prévio, a representatividade que o 

objeto pode ter para cada indivíduo etc.  

Segundo Zompero e Laburú (2011, p. 68), 

 
A perspectiva do ensino com base na investigação possibilita o 
aprimoramento do raciocínio e das habilidades cognitivas dos alunos, e 
também a cooperação entre eles, além de possibilitar que compreendam a 
natureza do trabalho científico. Atualmente, a investigação é utilizada no 
ensino com outras finalidades que as presentes nas reformas da década de 
1960 – cujo objetivo central era a formação de cientistas –, como o 
desenvolvimento de habilidades cognitivas nos alunos, a realização de 
procedimentos como: elaboração de hipóteses, anotação e análise de 
dados e o desenvolvimento da capacidade de argumentação. 

 
 
Uma característica significativa desse modelo de ensino e que faz esse tema 

ser exposto em uma nova seção é a necessidade de que as atividades, que podem 
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ocorrer através de Sequência de Ensino Investigativa (SEI), proporcionem às 

crianças o contato das novas informações com os conhecimentos prévios e, a partir 

desse movimento, promovam o desenvolvimento de habilidades e a construção de 

novos conhecimentos. 

 

2.2 Sequências de Ensino Investigativas (SEI) e as Etapas do ENCI 

 

A atividade investigativa proporciona a busca do aprendizado de conceitos 

científicos a partir de situações ao nosso redor que podem ter uma explicação de 

forma crítica e investigativa. A compreensão dos conhecimentos científicos sobre o 

próprio indivíduo é um exemplo de conceitos relacionados ao ser humano e o 

conhecimento do próprio corpo, que também é abordado pelos PCN (1997) e pela 

BNCC (2017), e que pode ser feita através do Ensino por Investigação.  

Ao desenvolver uma SEI, temos – enquanto professores – que refletir sobre 

as propostas que têm surgido, para que as atividades de ensino não sejam tão 

pontuais, mas que aconteçam de maneira conjugada e sequenciada, para que as 

discussões sejam ampliadas e conectadas a temas próximos.  
 
Nesse contexto teórico é que propomos as sequências de ensino 
investigativas (SEIs), isto é, sequências de atividades (aulas) abrangendo o 
tópico do programa escolar em que cada  atividade é planejada, do ponto 
de vista do material e das interações didáticas, visando proporcionar aos 
alunos: condições de trazer seus conhecimentos prévios para iniciar os 
novos, terem ideias próprias e poder discuti-las com seus colegas e com o 
professor passando do conhecimento espontâneo ao científico e adquirindo 
condições de entenderem conhecimentos já estruturados por gerações 
anteriores. (CARVALHO, 2018a, p. 9).   
 

É objetivo de uma SEI desenvolver uma aproximação com o conteúdo 

estudado, ativar os conhecimentos prévios do grupo de alunos e a tentativa de 

pensar esse fenômeno como construção de conhecimento científico. Além de 

perceber esse momento como produção de conhecimento, Carvalho (2018) enfatiza 

que é importante criar um ambiente investigativo na sala de aula.  

Assim, a autora ainda propõe: 
 

Uma SEI deve ter algumas etapas essenciais na maioria das vezes, a 
sequência investigativa inicia-se por um problema, experimental ou teórico, 
contextualizado, que introduz os alunos no tópico desejado e oferece 
condições para que pensem e trabalhem com as variáveis relevantes do 
fenômeno científico central do conteúdo programático. “É preciso, após a 
resolução do problema, uma atividade de sistematização do conhecimento 
construído pelos alunos” (CARVALHO, 2018a, p. 9). 
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Em outro trabalho, a mesma autora (Carvalho, 2006) afirma que, para 

oportunizar a constituição de conhecimentos pelos alunos, os professores devem 

propor questões interessantes e desafiadoras aos mesmos para que, ao resolverem 

os questionamentos propostos, possam conhecer os enfoques próprios da cultura 

científica, promovendo um processo de enculturação. Nesse sentido, a autora 

considera imprescindível a atuação do professor e dos alunos em diferentes níveis 

de envolvimento com a atividade investigativa. 
 
Uma investigação científica pode ocorrer de maneiras distintas e, 
certamente, o modo como ocorre está ligado às condições disponibilizadas 
e às especificidades do que se investiga, mas é possível dizer que toda 
investigação científica envolve um problema, o trabalho com dados, 
informações e conhecimentos já existentes, o levantamento e o teste de 
hipóteses, o reconhecimento de variáveis e o controle destas, o 
estabelecimento de relações entre as informações e a construção de uma 
explicação. (CARVALHO, 2006, p. 43). 

 
 
Ao mediar atividades que tenham como pressupostos as características 

citadas anteriormente, estaremos tendo a possibilidade de desenvolver nas crianças 

uma forma de pensar e agir com o conhecimento de forma mais reflexiva, além de 

possibilitar que esse sujeito se sinta parte do ambiente à sua volta e possa interagir 

de forma equilibrada com ele, inserido em um processo de Alfabetização Científica 

que se caracteriza como um processo contínuo e transformador. 

Cardoso e Scarpa (2018) sugerem a ideia de ciclos investigativos que 

ocorrem em uma Sequência, apresentando momentos que podem acontecer mais 

de uma vez, ou de forma cíclica. Para as autoras: 

 
 

Em recente revisão sistemática sobre ciclos investigativos, Pedaste et al. 
(2015) identificaram os aspectos considerados na literatura como 
importantes na estruturação das atividades de ensino investigativas. De 
acordo com o levantamento feito pelos autores, o EnCI deve proporcionar o 
envolvimento dos estudantes com a resolução de problemas e questões; 
geração de hipóteses; coleta, análise e interpretação de dados; construção 
de conclusões; comunicação e reflexão acerca do processo investigativo; e 
continuidade do processo investigativo. (CARDOSO; SCARPA, 2018, p. 
1027).  
 

 
Nesse sentido, para que o ensino de Ciências promova a aprendizagem de 

conceitos, além do desenvolvimento de habilidades e demais objetivos, é 

interessante que o professor problematize questões reais, aborde temas atuais e 

que façam parte do cotidiano, proporcione atividades lúdicas e investigativas, 

propicie questionamentos em que os alunos possam vincular novas informações 

com os conhecimentos prévios já existentes. Nesse sentido, a aplicação de uma SEI 
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pode ser de extrema relevância para o desenvolvimento de uma nova forma de 

interagir com os fenômenos que nos cercam. 

Essa proposta de atividade pode desencadear, em cada um, novos potenciais 

de aprendizagem. Pensamos que essas etapas podem se adequar tanto de forma 

coletiva como individualmente. 

 
De acordo com Zoller (1993), quando um aluno resolve um problema, faz 
uso de diferentes estratégias que podem ser categorizadas em dois grupos. 
O primeiro refere-se às habilidades de ordem cognitiva alta, definidas como 
HOCS (Higher Order Cognitive Skills) que abrangem as capacidades de 
formular questões, solucionar problemas e tomar decisões, além do 
desenvolvimento de um sistema de pensamento crítico. E o segundo, 
habilidades cognitivas de ordem baixa, LOCS (Lower Order Cognitive 
Skills), caracterizadas por capacidades como a de conhecer, de relembrar 
uma informação ou de aplicar conhecimento ou algoritmos memorizados em 
situações familiares ou em resolução de exercícios. (KULL; ZANON, 2017, 
p. 5242). 
 

Cada um desses momentos trazidos pelos autores (problematização, 

levantamento de hipóteses, explicação) ocorre em uma determinada etapa do 

Ensino por Investigação. Trazemos a seguir etapas sugeridas pelos principais 

autores do ENCI e que citaremos no Quadro 1, ao final deste capítulo. Lembramos, 

no entanto, que, apesar de os autores as apresentarem como etapas, estas não se 

compõem em etapas sequenciais que devem ser seguidas em passos rígidos, mas 

de momentos que ocorrem geralmente em uma proposta investigativa e podem ser 

revistos e/ou revisitados. 

Utilizamos como referência a autora Anna Maria Pessoa de Carvalho (2018), 

quando a mesma propõe a aplicação de SEI e do ENCI. Ela aborda a existência 

dessas etapas no trecho abaixo:  

 
Entretanto, qualquer que seja o tipo de problema escolhido, este deve 
seguir uma sequência de etapas visando dar a oportunidade aos alunos de 
levantar e testar suas hipóteses, passar da ação manipulativa à intelectual 
estruturando o seu pensamento e apresentando argumentações discutidas 
com seus colegas e com o professor. (CARVALHO, 2018a, p. 10). 
 
 

Nessa mesma perspectiva, Carvalho (2018a, p. 16) destaca que  

 
Uma atividade investigativa não pode ser reduzida a uma mera observação 
ou manipulação de dados – ela deve levar o sujeito a refletir, a discutir, a 
explicar e a relatar seu trabalho aos colegas. Para que isso aconteça, os 
mesmos devem ser envolvidos em um processo investigativo através de 
uma situação-problema que gerará questionamentos que levarão à 
elaboração de hipóteses, à análise de evidências, fazendo com que eles 
cheguem a uma conclusão e comuniquem os resultados aos seus colegas. 
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É interessante que o professor não se limite a etapa investigativa como 

momento pontual e delimitado, mas que perceba todas as etapas com sincronia e 

que, em muitos momentos, uma etapa pode transitar na outra. Abordaremos as 

seguintes etapas: 

 
a) PROPOSIÇÃO DO PROBLEMA 

 
Toda investigação começa de um problema. Concordamos com Carvalho 

(2018a, p. 6) ao citar diversas vezes a célebre frase de Gaston Bachelard (1938), 

em que o autor expõe que todo conhecimento é resposta, é uma pergunta. A 

pergunta é o ponto de partida de toda a investigação, e é necessário também, nesse 

momento, que o professor crie um ambiente investigativo que possa despertar 

interesse e curiosidade nos alunos. 

 
Assim, uma sequência de ensino investigativa deve ter algumas atividades-
chave: na maioria das vezes a SEI inicia-se por um problema, experimental 
ou teórico, contextualizado, que introduz os alunos no tópico desejado e 
ofereça condições para que pensem e trabalhem com as variáveis 
relevantes do fenômeno científico central do conteúdo programático. 
(CARVALHO, 2018a, p. 9). 

 
Esta etapa pode ser desafiadora para a turma. É interessante que ela possa 

ampliar um ambiente investigativo e promover a busca por respostas a partir do seu 

contexto e dos conhecimentos prévios que os alunos já possuem. Carvalho (2018b, 

p. 772) ainda aponta que 

Por outro lado, nas aulas experimentais um bom problema é aquele que dá 
condições para que os alunos:  
• passem das ações manipulativas às ações intelectuais (elaboração e teste 
de hipóteses, raciocínio proporcional, construção da linguagem científica);  
• construam explicações causais e legais (os conceitos e as leis).  

 
 
Conforme observamos anteriormente na fala de Carvalho (2018), apenas um 

bom problema é que será capaz de gerar a investigação.  

 
b)  ELABORAÇÃO DE HIPÓTESES 

 
Esta fase é caracterizada pela busca por diferentes situações que podem 

promover ou nos distanciar da resolução do problema científico. 

 
Hipóteses e previsões envolvem processos diferentes do raciocínio 
científico. Apesar das suas diferenças, o estabelecimento de hipóteses e/ou 
previsões pode auxiliar na aprendizagem, ao propiciar a exposição, 
justificação e testes das ideias formuladas pelos alunos. (CARDOSO; 
SCARPA, 2018, p. 1027). 
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Este estágio é o momento de os alunos apontarem as previsões levantadas 

pelo tema, supondo e avaliando as possibilidades, a fim de iniciar a análise dos 

dados relevantes. 

 
É a partir das hipóteses – das ideias – dos alunos que quando testadas 
experimentalmente deram certo que eles terão a oportunidade de construir 
o conhecimento. As hipóteses que quando testadas não deram certo 
também são muito importantes nessa construção, pois é a partir do erro – o 
que não deu certo – que os alunos têm confiança no que é o certo, 
eliminando as variáveis que não interferem na resolução do problema. 
(CARVALHO, 2018a, p. 11). 
 

Esse ambiente de envolvimento da cultura investigativa favorece a construção 

de novas possibilidades e nos permite perceber o que realmente deve ser validado 

sobre o problema. Esta etapa é momento de analisar as situações encontradas, 

estar atento aos detalhes e à tomada de dados. Podemos chamar do momento em 

que acontece a apropriação do contexto. 

 
 

Os alunos são introduzidos a um tópico de investigação, têm o interesse 
despertado e/ou são engajados em um desafio. O tópico pode ser 
estabelecido pelo professor ou alunos. Para isso, o professor pode, por 
exemplo, estimular a exploração ou observação de fenômenos científicos, 
incentivar a leitura de teorias ou sondar ideias ou experiências prévias dos 
alunos sobre o que está sendo investigado. (CARDOSO; SCARPA, 2018, p. 
1031).  
 
 

É o momento de estabelecer um ponto de vista, aliado à visão científica de 

determinado tema, e assim termos condições de pensar em variáveis e estabelecer 

alguns parâmetros. 

c) ANÁLISE DE EVIDÊNCIAS 

 
Este é o momento de pensar nas explicações à luz de indicativos. É a 

oportunidade de promover e analisar discussões sobre todos os dados coletados. 

 
Existe um conjunto de categorias que classificam os tipos de perguntas que 
um professor faz aos alunos durante uma atividade de investigação e que 
culminaram na construção de argumentos sobre o objeto de análise. 
(MACHADO, 2012 apud FERRAZ; SASSERON, 2017, p. 50). 

 
 
Os dados obtidos devem ser analisados e interpretados, dando sentido às 

informações coletadas e sintetizando novos conhecimentos (PEDASTE et al., 2015). 

 
Por meio de perguntas – especialmente “Como vocês conseguiram resolver 
o problema?” – o professor busca a participação dos alunos, levando-os a 
tomar consciência da ação deles. É a etapa da passagem da ação 
manipulativa à ação intelectual. E como ação intelectual os alunos vão 
mostrando, por meio do relato do que fizeram, as hipóteses que deram certo 
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e como foram testadas. Essas ações intelectuais levam ao início do 
desenvolvimento de atitudes científicas como o levantamento de dados e a 
construção de evidências. (CARVALHO, 2018a, p. 12). 

 

 
d) CONCLUSÃO 

 
Compõe esta etapa uma linearidade de ações que foram refletidas nas etapas 

anteriores e que, neste momento, estão sendo determinadas: um problema a ser 

resolvido, observações e questionamentos e relações estabelecidas com os 

conhecimentos prévios, análise de dados de várias ordens, seleção do que for mais 

relevante, descarte das informações que não fizerem sentido ou que destoem da 

lógica de pensamento estabelecida pelo aluno. As considerações finais 

proporcionam que o sujeito tome uma decisão, a fim de não deixar nenhuma variável 

de fora. 

  
Dúvidas e momentos de impasse entre os estudantes na resolução de uma 
situação problema são comuns no intercurso de uma investigação. Há 
ocasiões em que os estudantes não conseguem explicitar seu raciocínio, 
fundamentar justificativas ou estabelecer relações entre variáveis que lhes 
são disponíveis, pois não conseguem acessar premissas e conhecimentos 
anteriores de maneira adequada ou até mesmo desconhecem as bases 
necessárias para a resolução do problema que estão investigando. 
(FERRAZ; SASSERON, 2017, p. 45). 

 
 
Nesta etapa, é importante estarmos abertos à reconstrução de conceitos, pois 

nela questionamos nossos conhecimentos e dados que buscamos até aqui. É hora 

de pensar sobre a análise e interpretação dos dados que foram testados durante o 

processo, as explicações e conclusão sobre os elementos que nos levaram a 

enxergar uma possível resposta referente à situação-problema inicial. 

 
 

e) COMUNICAÇÃO 

 
Esta etapa compõe o delineamento do ciclo investigativo e é o momento em 

que já se chegou à resolução do problema investigativo. Por meio da oralidade ou 

registros, o professor pode encorajar o aluno a sustentar sua resposta ou repensar 

novas possibilidades. 

Neste momento, é relevante que gerenciemos todas as etapas de forma 

atenta e questionadora. Importa ainda que não foquemos agora no resultado, mas 

nos dados que o processo investigativo nos apresenta ou que podemos argumentar. 
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Essa explicação causal leva à procura de uma palavra, um conceito que 
explique o fenômeno. É nessa etapa que há possiblidade de ampliação de 
vocabulário dos alunos. É o início do “aprender a falar de ciência”. (LEMKE, 
1997 apud CARVALHO, 2018a, p. 13). 
 

Para isso, é necessário que o professor estimule a sistematização dos dados 

para que os alunos consigam alcançar as explicações. 

 
É na realização desses processos que os alunos são engajados na 
proposição de explicações que conectam as evidências coletadas às ideias 
científicas sobre o tema, levando à consolidação de novas informações e 
conhecimentos. (BORDA CARULLA, 2012 apud CARDOSO; SCARPA, 
2018, p. 1028). 

 
 
Ressalta-se que, apesar de essas etapas fazerem parte da atividade 

investigativa, elas não são rígidas ou sequenciais e podem acontecer em diversos 

momentos; dessa forma, as crianças podem retornar, movimentando-se de uma fase 

para outra quando necessário. Esse processo investigativo acontece em um 

movimento que pode ser perceptível ou não à criança, mas que tornará o processo 

de ensino-aprendizagem mais autônomo e participativo. 

 
 

Sistematizando as etapas 

 
 

Assim, sistematizamos o Quadro 1 com o objetivo de sintetizar as etapas do 

ENCI propostas por Carvalho (2018) e registrar uma coletânea de autores que 

abordam as etapas. Segue o quadro: 

 

Quadro 1 – Etapas ENCI /Autores 
(continua) 

Etapas do ENCI Autores 

Proposição do Problema CAPECCHI (2018) 
CARVALHO (2013) 
CARVALHO (2018) 

Elaboração Hipóteses MUNFORD; LIMA (2007) 
MAIA; JUSTI (2008) 
ZOMPERO; LABURÚ (2011) 
BORDA CARULLA (2012) 
BRICCIA (2013) 
SASSERON (2015) 
CARVALHO (2013) 
SASSERON (2013) 
FERRAZ; SASSERON (2017) 
CARDOSO; SCARPA (2018) 
STRIEDER; WATANABE (2018) 
SASSERON (2018) 
CARVALHO (2013) MAIA; JUSTI (2008) 
ZOMPERO; LABURU (2011) 
CARVALHO (2013) 
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Quadro 1 – Etapas ENCI /Autores 
(conclusão) 

Análise de Evidências PEDASTE et al. (2015) 
FERRAZ; SASSERON (2017) 
ZOMPERO; GOLÇALVES; LABURÚ (2017)  
SASSERON (2013) 
STRIEDER; WATANABE (2018) 
CARDOSO; SCARPA (2018) 
OLIVEIRA, FREIRE, PEREIRA, MOTOKANE (2016) 

Conclusão CARVALHO, (2013) 

Comunicação MUNFORD; LIMA (2007) 
CARVALHO (2013) 
ZOMPERO; GONÇALVES; LABURÚ (2017). 

Fonte: Elaboração das autoras, 2020. 

 

Pensando nesse contexto, ficam evidentes inúmeros estudos que vêm sendo 

realizados há algum tempo e reafirmados ou reconstruídos ao longo dos últimos 

anos, mas que continuam sustentando as principais características do ENCI. 

Percebe-se também que as etapas citadas possuem características que podem 

fazer com que as habilidades sejam desenvolvidas e estimuladas no processo de 

aquisição de autonomia, interação e novos conhecimentos. Também é importante 

pontuar que, nessas etapas, acontecem momentos e ações que compõem o ciclo 

investigativo. Por exemplo: análise de dados, levantamento de hipóteses, confronto 

de informações, construção de explicações, entre outros. 

Nesse processo dinâmico, nessa etapa do trabalho de construção científica, 

já foi desenvolvida uma proposta investigativa. 

 
Uma investigação científica pode ocorrer de maneiras distintas e, 
certamente, o modo como ocorre está ligado às condições disponibilizadas 
e às especificidades do que se investiga, mas é possível dizer que toda 
investigação científica envolve um problema, o trabalho com dados, 
informações e conhecimentos já existentes, o levantamento e o teste de 
hipóteses, o reconhecimento de variáveis e o controle destas, o 
estabelecimento de relações entre as informações e a construção de uma 
explicação. (SASSERON, 2018b, p. 43). 

 
 
Percebemos uma variedade de possibilidades a serem desenvolvidas na 

aplicação desta proposta, respeitando a individualidade dos alunos no AEE e as 

expectativas de cada um, frente a um contexto social e ambiental extremamente 

oportuno para eles. O trabalho e levantamento com hipóteses, análise de dados, 

confronto de informações, construção de explicações e observação são atitudes, 

defendidas por vários autores, que contêm elementos que podem levar ao estimulo 

de habilidades de diversas ordens na criança com TEA. Deve ser ressaltada 
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também a relação pedagógica que pode ser criada através dessa concepção, as 

interações que são proporcionadas nas etapas, a participação em uma proposta 

investigativa com elementos para que o sujeito atue com autonomia no processo de 

aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades, o que certamente contribui para 

que uma criança com autismo tenha maiores possibilidades de interação com o 

ambiente e as pessoas que a cercam. 

Nesta seção, detalhamos aspectos referentes às etapas do ENCI. E frente a 

tantas demandas, que elementos devem ser importantes para a formação do 

professor? 

 
 

2.3 Uma breve discussão sobre a formação de professores para a abordagem 

investigativa 

 
 
O contexto da formação de professores como ferramenta para o 

desenvolvimento docente não é uma nova estratégia, mas algo que vem se 

consolidando e sendo pesquisado há algum tempo. Quando fazemos essa 

abordagem, nos referimos à reflexão, conhecimento e prática desse profissional na 

docência. Carvalho (2018b, p. 766) faz uma interessante consideração ao abordar a 

formação de professor: 

 
Nosso grande problema dessas últimas décadas foi estudar a 
aprendizagem dos alunos relacionando essa aprendizagem com a maneira 
como o ensino era realizado. Estudamos essa relação tanto no ensino 
Fundamental como no Médio.  

 
 
Outro problema diz respeito às múltiplas ações didáticas ou abordagens que 

podem ser utilizadas pelo professor, mas que, muitas vezes, por escassez na 

formação continuada, não são inseridas na prática docente. A ausência de 

indicadores de práticas investigativas na sala de aula pode ser relacionado a uma 

visão distanciada dos alunos com o conhecimento científico. Um exemplo disso é a 

aplicação de uma sequência através de um aprofundamento e, com exposição de 

diferentes ferramentas pedagógicas, abordar um mesmo tema de diferentes formas 

é uma estratégia positiva para aprendizagem. 

 
Em muitas Sequências de Ensino Investigativas é preciso ir além do 
conteúdo explorado pelo problema e pela atividade de contextualização 
social do conhecimento. Nesses casos, novas atividades são planejadas 
com essa finalidade. Essas atividades podem ser organizadas com diversos 
tipos de material didático como: coleções de figuras recortadas, textos, 
jogos, pequenos vídeos e/ou simulações encontradas na internet sobre o 
assunto tratado, entre outros. (CARVALHO, 2018a, p. 17).  
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A relação pedagógica entre o aperfeiçoamento teórico e prático conduz o 

profissional a pensar a prática docente a partir das mudanças sociais e culturais de 

diferentes contextos. Respeitar e pensar sobre novas possibilidades, que podem ser 

antigas ou não, nos conduz a um novo olhar frente à aprendizagem e a enxergar 

possibilidades reais e diversas sobre como os sujeitos envolvidos nesse processo 

podem avançar na construção de conhecimentos. 

 
Se entendermos que a melhora de qualquer das atuações humanas pelo 
conhecimento pelo controle das variáveis que intervêm nelas, o fato de que 
os processos de ensino/aprendizagem sejam extremamente complexos – 
certamente mais complexos do que os de qualquer outra profissão – não 
impede, mas sim torna mais necessário, que nós, professores, 
disponhamos e utilizemos referenciais que nos ajudem a interpretar o que 
acontece em aula. Se dispomos de conhecimentos desse tipo, nós os 
utilizaremos previamente ao planejar, no próprio processo educativo, e, 
posteriormente, ao realizar uma avaliação do que aconteceu. (ZABALA, 
1998, p. 15). 

   
 
Refletir a formação de professor de Ciências, seja no contexto da sala regular 

ou do AEE, traz à tona importantes e atuais questões, tanto no aprimoramento de 

conhecimentos, nas situações de ensino-aprendizagem, como em reflexões de 

transformação de realidade e do meio ambiente. Embora tenhamos como foco da 

pesquisa crianças com TEA no contexto do Atendimento Educacional Especializado, 

abordamos em toda a pesquisa o desenvolvimento de alunos de uma forma geral, 

na perspectiva da autonomia a partir de experiências sensoriais que possam alinhar 

novos comportamentos favoráveis à aprendizagem. Estratégias que favoreçam um 

maior conhecimento dos sentidos podem oferecer, se bem planejadas e 

contextualizadas, um conjunto de oportunidades e interesses em prol do 

desenvolvimento de elementos de uma proposta investigativa na solução de um 

problema, como a argumentação e novos comportamentos em aspectos da vida 

diária.  

Conhecer a forma pela qual os professores mediam as interações 
discursivas em sala de aula é essencial para que as habilidades 
argumentativas e cognitivas dos alunos sejam desenvolvidas. Entretanto, há 
diferentes formas pelas quais os professores interagem com seus alunos, e 
essas interações fazem parte do processo de construção do conhecimento 
científico escolar. (SUART; MARCONDES; CARMO, 2009, p. 3). 

 
 
É interessante pensar a formação continuada do professor de Ciências como 

momento de ampliação teórica e prática, de modo a proporcionar ao docente 

estratégias assertivas de ensino investigativo e a desenvolver um maior cuidado e 

aproveitamento no dia a dia com a criança em importantes situações didáticas. 
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Pensar nesses instantes como oportunidades valiosas de desenvolvimento nos 

proporciona bases teóricas e representativas para a construção do conhecimento, 

além de desenvolver habilidades transformadoras, que podem ser potencializadas a 

partir de novas abordagens docentes. 

 
Em um trabalho de análise realizado sobre as competências docentes 
envolvidas, de maneira geral, na docência como planejamento de 
atividades, o conhecimento da disciplina e sua tradução em conteúdos de 
aprendizagem, a avalição, o trabalho colaborativo na escola, e a 
observação da própria formação continuada, como aspectos fundamentais e 
de base para o trabalho diário. (BRICCIA, 2018, p. 118).  

 
 
Dessa forma, utilizar o processo de formação de professores como artefato de 

valor à identidade docente proporciona, ao mesmo tempo, vivenciar relações 

produtivas e experimentar o uso de ferramentas e de novas rotinas.  

Definimos como Ensino por Investigação o ensino dos conteúdos 

programáticos em que o professor cria condições em sua sala de aula para os 

alunos: 

•  pensarem, levando em conta a estrutura do conhecimento; 
•  falarem, evidenciando seus argumentos e conhecimentos construídos; 
•  lerem, entendendo criticamente o conteúdo lido; 
•  escreverem, mostrando autoria e clareza nas ideias expostas. 

(CARVALHO, 2018b, p. 766).   

 

Assim, a busca por referenciais e estudos sobre formação de professor tem 

crescido e fomentado interesse, visto que este é um processo de construção 

profissional contínuo e que, no caso da formação de professor no Ensino de 

Ciências, pode resultar na aproximação da criança com o conhecimento científico. 

 
Entendemos o papel do professor como essencial nesse processo, pois é 
ele quem vai desenvolver as atividades, gerando, ou não, a possibilidade 
dessas relações, de um trabalho mais aberto, promovendo oportunidades 
para que os estudantes desenvolvam competências científicas. (BRÍCCIA, 
2018, p. 126).  

 
 
Refletir sobre novas possibilidades e alternativas é um exemplo de como 

podemos favorecer um processo investigativo de ensino e aprendizagem. No 

capítulo seguinte, relacionaremos as etapas do ENCI com habilidades 

desenvolvidas.  
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CAPÍTULO 3 

NECESSIDADES DO ALUNO AUTISTA E O DESENVOLVIMENTO DE 

HABILIDADES EM PROPOSTAS INVESTIGATIVAS: tecendo relações 

 

3.1 Algumas evidências 

 
 

A proposta de Ensino por Investigação, trazida nos capítulos anteriores, 

perpassa pelo desenvolvimento de habilidades e pode representar uma 

possibilidade de desenvolvimento também para as crianças com necessidades 

especiais. Conforme deve ser realizado no ensino regular, no contexto do AEE 

também há um planejamento de intervenções individualizadas e planejadas, e 

geralmente encontramos uma realidade na qual o grande anseio dos envolvidos 

(professores, pais e alunos) é desenvolver maior autonomia, independência, 

habilidades cognitivas, ou seja, vivências de observação, análise, registro, 

levantamento de hipóteses e sistematização. 

Uma alternativa para acompanhar as demandas individuais dessas crianças, 

em pensar em intervenções refinadas para o desenvolvimento de cada um, pode ser 

perceber esse desenvolvimento humano de forma integral, transitando em todos os 

vieses que o compõem. Um exemplo disso é pensar no desenvolvimento da pessoa 

com autismo através de habilidades. Com esta proposta de Ensino por Investigação, 

não estaremos identificando dificuldades, mas sim tendo um olhar para suas 

potencialidades. O foco principal é pensar esse desenvolvimento como um todo, a 

partir de um Ensino que traga propostas pedagógicas que tenham como objetivo 

desenvolver habilidades individuais. É necessário que os professores identifiquem 

as habilidades e necessidades pontuais de cada um, elaborando um plano 

individualizado, definindo estratégias pedagógicas e materiais que orientem a sua 

prática e promovam aprendizagem. 

As práticas docentes, independente do contexto em que estão inseridas, 

devem ser pensadas como aliadas ao processo de aprendizagem de alunos. “Além 

disso, o desenvolvimento dos alunos deve enfatizar os caminhos e processos da 

ciência, contemplando não apenas seus resultados, mas, antes de tudo, seus meios” 

(MAIA; JUSTI, 2008, p. 432). 

Nesse sentido, o ENCI se torna um importante espaço de descobertas e 

mobilização de habilidades que já possuímos e outras que ainda não temos e 
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oferece a oportunidade de perceber situações que já conhecíamos com um olhar 

refinado de investigação, atribuindo um novo valor e atitudes frente ao ambiente ao 

nosso redor. 

  
Mesmo que os alunos não sejam capazes de construir hipóteses com base 
em conhecimentos científicos estáveis, eles devem ser encorajados a fazer 
previsões com base nas suas experiências anteriores e justificá-las, com o 
objetivo de diferenciá-las de simples palpites. (BORDA CARULLA 2012, 
apud CARDOSO; SCARPA, 2018, p. 1027): 

 
 
Esse momento da atividade ajudará o aluno a perceber que as hipóteses são 

ideias temporárias e variáveis, mas importantes, na construção do conhecimento. 

Essa busca por soluções para a resolução de um problema nos leva a pensar 

possíveis repostas a partir de uma lógica, partindo do conhecimento que já 

possuímos e de resultados que pretendemos alcançar. 

Com a observação e análise dos dados obtidos, chegamos a algumas 

respostas ou não chegamos a nenhuma, e, dependendo da situação, temos que 

mudar a estratégia de resolução de problema, fazendo uma previsão de 

possibilidades. É importante, nesse momento, que façamos a interpretação das 

possíveis respostas. De acordo com Borda Carulla (2012), a análise e interpretação 

de dados e o desenvolvimento de explicações são ações que favorecem a definição 

de conclusões sobre a investigação. 

Dando sequência às etapas que o ENCI propõe para a construção do 

conhecimento, é chegado o momento da comunicação. Nessa etapa, iremos 

justificar usando evidências do que já experimentamos até aqui.  

 
Essa importância da divulgação está no bojo da própria ciência: as Ciências 
partem da premissa de que o conhecimento não é estático e novas 
interpretações podem ser dadas a uma proposta anterior, tornando-a mais 
completa. Portanto, apresentar ideias aos pares faz parte do trabalho de 
aprimorar ou refutar conhecimentos que estão em discussão. (SASSERON, 
2018b, p. 44).  

 
 
Dada essa discussão, a partir de elementos e das propostas que envolvem a 

participação do aluno em uma abordagem investigativa do Ensino por Investigação e 

das necessidades de trabalho com a criança com autismo, sugerimos uma relação 

entre algumas habilidades que podem ser desenvolvidas, através da abordagem 

metodológica do Ensino de Ciências por Investigação, com crianças no contexto do 

AEE. 
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Para atender aos objetivos da pesquisa, iremos, nas seções seguintes, 

sistematizar as habilidades, assim como fizemos com as etapas imprescindíveis do 

ENCI. 

 

3.2 Habilidades a serem desenvolvidas com crianças com TEA 

 

A partir do AEE, algumas habilidades podem ser trabalhadas com as crianças 

através de práticas investigativas e da aplicação da proposta sugerida, de modo a 

favorecer o desenvolvimento e compreensão do processo de tomada de consciência 

do indivíduo sobre a aprendizagem. Um dos elementos principais é o 

desenvolvimento de uma abordagem que tem características essenciais do processo 

investigativo. 

Utilizamos como referência o guia “Meus progressos”, material online 

(ANEXO B) com orientações específicas sobre quatro linhas de desenvolvimento 

sugeridas pela Academia do Autismo, onde encontramos um referencial prático de 

desenvolvimento de áreas e habilidades a serem trabalhadas com crianças com 

TEA. Esse material foi feito a partir do representativo de sintomas que traz o DSM-5 

(2014), principal orientação mundial em termos de manual de diagnóstico 

psiquiátrico de transtornos mentais e de comprovação científica na área do autismo. 

São elas: 

  
 Desenvolvimento Comunicativo: contato visual, comunicação não verbal, 

linguagem e função da comunicação; 

 Desenvolvimento Social: relação interpessoal, expressão facial, imitação e 

comportamento empático; 

 Desenvolvimento Sensorial e Cognitivo: hiperatividade, flexibilidade, atenção 

compartilhada e resposta emocional; 

 Desenvolvimento Global: estereotipias, atividade de vida diária, coordenação 

motora e alimentação. 

 
Cabe citar outro importante material (STILPEN, 2017), o livro Transtorno do 

Espectro do Autismo – Estimulação da Fala, Linguagem, Aprendizagem e Interação, 

um guia prático para pais, professores e fonoaudiólogos, com viés teórico com 

sintomas, caracterização e diagnóstico do TEA e sugestões de atividades que 
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englobam as principais áreas e habilidades a serem trabalhadas no TEA. Seguem 

abaixo pontos abordados pela autora (STILPEN, 2017): 

 Orientações para comunicação, interação e aprendizado: reforçadores, 

organização de rotina e adequação comportamental, preparação do ambiente e 

dos horários para realização das atividades e adequação sensorial; 

 Estimulação da fala, da linguagem, da interação e da aprendizagem: 

estimulação do contato visual, estimulação da intenção comunicativa e 

interação, desenvolvimento da linguagem e vocabulário, estimulação da 

comunicação espontânea, adequação da colocação pronominal, inibição da 

ecolalia, instalação e fixação de fonemas e estimulação da comunicação 

alternativa. 

É interessante observar que, apesar de termos relatado referenciais práticos 

de dois diferentes autores da área, as orientações de trabalho com crianças com 

TEA seguem a mesma rotina: desenvolver as habilidades de ordem comunicativa, 

sensorial, da atenção e cognitiva.  

 
Essas abordagens e sistemas são muito utilizados também no ensino das 
habilidades de pré-requisitos para o ingresso da criança na escola, pois, 
para acompanhar a sala de aula, a criança deve ter aprendido a atender ao 
chamado do seu nome, sustentar o olhar, permanecer sentada à mesa de 
trabalho, esperar, comunicar-se de alguma forma, ter o mínimo de repertório 
do brincar e o máximo de independência em atividades da vida diária. 
(GOMES, 2019, p. 128).  

 
 
Nesse sentido, elegemos algumas habilidades a serem trabalhadas numa 

proposta investigativa com crianças com autismo, tendo como respaldo teórico 

habilidades aprendidas na Educação Infantil e que também são precursoras para o 

desenvolvimento humano. Vale ressaltar que, independente do estágio de 

desenvolvimento das crianças, é necessário avaliar e estimular para, assim, inserir 

novas demandas de conhecimento. “Inicialmente é fundamental observar as 

dificuldades e os pontos fortes que essa criança apresenta em relação ao 

comportamento, comunicação e interação social.” (NAKAMURA, 2019, p. 138).  

São habilidades propostas: 

 
a)  ORALIDADE/COMUNICAÇÃO 

 
Já que a oralidade é uma habilidade que nem todos os sujeitos com autismo 

desenvolvem com fluência, incluímos também a comunicação, pois não 

necessitamos exclusivamente da fala para que ela aconteça. O importante é que 
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sejam estimuladas diferentes alternativas para que esse indivíduo possa se 

comunicar e interagir com o ambiente. 

 
 A área da linguagem expressiva abrange habilidades relacionadas a fazer 
pedidos, comentários, recusas, oferecer e buscar informações, expressar 
emoções, desejos, cumprimentar pessoas e narrar acontecimentos. 
Pessoas com autismo podem apresentar dificuldades importantes 
relacionadas a essas habilidades. (GOMES; SILVEIRA, 2016, p. 141). 

 
 
Temos que pensar essa habilidade como possibilidade de produção de 

conhecimento. Por isso, também é tão importante que ela seja estimulada. Através 

da comunicação, podemos nos expressar e nos sentir parte de um grupo. 

 
b) ATENÇÃO 

 
Essa é outra habilidade relevante para o aprendizado, pois com ela o 

indivíduo se reafirma enquanto autor do seu aprendizado. Ele designa seu foco de 

atenção aos estímulos que lhe dão interesse ou satisfação. 

Segundo Luria (1984, p. 224), 

 
Toda atividade mental humana organizada possui algum grau de direção e 
de seletividade. Entre os muitos estímulos que nos atingem, só 
respondemos àqueles poucos que são especialmente fortes ou que 
parecem particularmente importantes e correspondem aos nossos 
interesses, intenções ou tarefas imediatas. Entre o grande número de 
movimentos possíveis, escolhemos somente aqueles que nos capacitam a 
atingir o nosso objetivo imediato ou a realizar um ato necessário; também, 
entre o grande número de traços ou suas conexões armazenados em nossa 
memória, só escolhemos aqueles poucos que correspondem à nossa tarefa 
imediata e nos capacitam a executar algumas operações intelectuais 
necessárias. 

 
 
Podemos utilizar essa atenção de diferentes formas. Ora podemos ter 

consciência e exigir atenção em determinada situação, ora manifestamos sem exigir 

conscientemente essa habilidade específica, mas praticando-a. Segundo Sternberg 

(2000, p. 78), a atenção pode ser definida como 

 
Fenômeno pelo qual o ser humano processa ativamente uma quantidade 
limitada de informações do enorme montante de informações disponíveis 
através dos órgãos dos sentidos, de memórias armazenadas e de outros 
processos cognitivos. 
 

A atenção oportuniza o desenvolvimento de inúmeras aprendizagens; através 

dela, podemos direcionar nosso interesse, ampliar nosso conhecimento e nos inserir 

no processo científico. 
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c) PERCEPÇÃO SENSORIAL 

 
 
Os recursos sensoriais são, na maioria das vezes, caminhos interessantes 

para propormos novas descobertas aos indivíduos. Através dessa rota, podemos 

oferecer estímulos adequados e prazerosos para favorecer o processo de 

aprendizagem. Com crianças com autismo, devemos entender como se configura a 

questão sensorial em cada criança e aproveitar as atitudes sensoriais que têm 

afinidade na modulação de comportamentos favoráveis à aprendizagem. 

 
É por meio das informações sensoriais, conduzidas através de circuitos 
específicos e processados pelo cérebro, que tomamos conhecimento do 
que está acontecendo no ambiente ao nosso redor e com ele podemos 
interagir de forma satisfatória, de modo a garantir a nossa sobrevivência. 
(COSENZA; GUERRA, 2011, p. 19). 
  

Através das vias sensoriais nos damos conta dos estímulos. Ao receber as 

informações, elas podem ser processadas de diferentes maneiras, dependendo do 

indivíduo. É importante tentarmos trabalhar com a percepção sensorial, explorando 

as diferentes formas de aprender, priorizando esse valioso canal de aprendizagem e 

percebendo como respondemos frente aos diferentes estímulos. 

 
d) INTERPRETAÇÃO 

 
A leitura que fazemos de uma situação, de uma interação, nos faz nos 

organizar em diferentes contextos. Desenvolver essa habilidade de perceber através 

do que foi observado, as intenções de fato, é uma habilidade refinada e bem 

importante no processo de interação, comunicação e aprendizado. Com crianças 

com autismo, sabemos que essa interação acontece através de uma sintonia 

própria. Por conta disso, elegemos a interpretação também como uma habilidade 

importante a ser desenvolvida com esse público, a partir de situações de ensino que 

levem esses sujeitos a interagirem com o conhecimento, a se sentirem parte dele. 

 
As áreas secundárias recebem a informação vinda das áreas primárias e a 
processam de uma forma que será possível interpretar aquela informação 
de acordo com as experiências e interações já realizadas pelo indivíduo. 
Essas áreas vão se desenvolvendo à medida que interagimos com o mundo 
exterior. (COSENZA; GUERRA, 2011, p. 23). 
 

Só reconhecemos um objeto ou situação depois que já tivemos conhecimento 

prévio desse objeto, nos recordamos dele e, a partir da interação com o ambiente, 

vamos ampliando nosso repertório e interpretando uma demanda de informações 

cada vez maior. 
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e) RACIOCÍNIO LÓGICO  

 
Esta habilidade diz respeito também à forma como organizamos o nosso 

pensamento, como as ideias são formatadas e sistematizadas, a partir de uma ideia 

lógica e pontual. Através dessa habilidade, a criança com autismo tem a 

oportunidade de receber informações, formular uma organização desse 

conhecimento de forma favorável e interagir com essa nova informação seguindo 

uma lógica própria. No raciocínio lógico, temos como um recurso metodológico o 

jogo, que pode ser utilizado e promove o estímulo do desenvolvimento de trabalho 

em equipe, regras e conceitos cognitivos. 

 
O jogo é um recurso para facilitar as habilidades sociais em crianças com 
autismo, pois mais do que ensino explicito ele as utiliza de forma natural. 
(KLINGER; DAWSON, 1992 apud ROTTA; BRIDI FILHO; BRIDI, 2016, p. 
49). 

O jogo com pares pode servir de veículo principal para as crianças 
aprenderem a se dar conta das necessidades e perspectivas dos outros, 
porque envolve a atenção compartilhada e a imitação recíproca. (ROTTA; 
BRIDI FILHO; BRIDI, 2016, p. 49). 

 
 
Nesse sentido, através do processamento e ordenamento das informações, 

podemos monitorar nossas ideias e comportamentos frente às informações que 

recebemos. 

 
f) SERIAÇÃO 

  
Essa habilidade também acontece na construção de novas ideias e de 

conhecimento. Nesse momento, priorizamos o que tem maior importância, 

descartamos o que tem menor relevância e prevemos o que deve ser aprofundado, 

ou seja, pensamos em categorias. 

 
A seriação está ligada ao estabelecimento de bases para a ação 
investigativa. Não prevê, necessariamente, uma ordem que deva ser 
estabelecida para as informações: pode ser uma lista ou uma relação dos 
dados trabalhados ou com os quais se vá trabalhar. (DEL-CORSO; 
TRIVELATO; SILVA, 2017, p. 2). 

 
 
Por meio da seriação, podemos organizar as informações, destacar ou 

abandonar informações, tecer bases para que novas ideias e conhecimentos 

possam emergir. Para a pessoa com autismo, essa habilidade tem relevância devido 

ao quantitativo e qualitativo de estímulos que recebe, podendo assim estabelecer 

prioridades frente a essa demanda. 
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g) FLEXIBILIZAÇÃO 

Priorizamos também essa habilidade pela importância em pensar alguns 

comportamentos da criança com autismo diante de situações imprevisíveis que 

podem acontecer sem ele estar previamente preparado. O desenvolvimento de tal 

habilidade é importante por diversas razões, principalmente para tentarmos 

desenvolver na pessoa com autismo maior adaptabilidade frente ao desconhecido e 

estimular demandas cognitivas. 

 
A flexibilidade cognitiva é uma função executiva que diz respeito à 
habilidade de mudar perspectivas, sejam elas visuais-espaciais, de 
significado (semântica), de ideias, de ponto de vista ou posição do outro, ou 
até mesmo de pensar de alguma forma ou sobre algo que ainda não 
pensamos. (FONSECA; PRANDO; ZIMMERMANN, 2016, p. 19). 

 
 
No nosso dia a dia, sempre utilizamos dessa habilidade sem nem nos darmos 

conta. Podemos identificá-la, por exemplo, quando alguma situação muda por 

diferentes motivos e a adaptação a esse novo contexto, que exige posturas que não 

planejamos para aquele momento, necessita surgir. 

É importante também definirmos o que seriam funções executivas dentre 

alguns conceitos. Segue abaixo um que parece esclarecedor: 

 
Funções executivas (FE) podem ser definidas como um conjunto de funções 
demandadas em situações que exigem controle da atenção, planejamento 
de metas e um comportamento intencional e direcionado à realização de 
objetivos. Esse conjunto de funções é necessário para que os indivíduos 
possam apresentar comportamentos complexos e encadeados 
sistematicamente, tanto em contextos de interação social/comunicativa 
quanto em situações cognitivas complexas que demandem maior controle 
mental e raciocínio. (FONSECA; PRANDO; ZIMMERMANN, 2016, p. 16). 

 
 
A construção do Quadro 2 aconteceu a partir da necessidade de abordarmos, 

nesta pesquisa, algumas habilidades que foram citadas e que devem ser 

estimuladas em crianças com autismo a partir de atitudes que podemos ter ou 

observar nos momentos de interação, a fim de favorecer o processo de 

aprendizagem. 

Quadro 2 - Habilidades e atitudes a serem observadas  
        (continua) 

HABILIDADE / ÁREA A SER TRABALHADA COM O 
ALUNO AUTISTA 

AÇÕES A SEREM 
OBSERVADAS NA APLICAÇÃO 

 

Oralidade / Comunicação Gesto ou fala com interesse e iniciativa  
Contato ocular e visual sustentado 
Precursores da linguagem 
Expressão facial adequada à situação 

  



59 
 

Quadro 2 - Habilidades e atitudes a serem observadas  
     (conclusão) 

HABILIDADE / ÁREA A SER TRABALHADA COM O 
ALUNO AUTISTA 

AÇÕES A SEREM 
OBSERVADAS NA APLICAÇÃO 

 

Atenção Controle e concentração 
Demonstra interesse / Aguarda resposta 
Atenção conjunta e compartilhada 

Percepção Sensorial Exposição a diferentes estímulos 
sensoriais 
Manipulação, postura corporal e visual 
Rigidez com as respostas dos 
estímulos 

Interpretação Emoções diferentes e flexíveis 
Comportamento ou respostas adequadas 
à situação 
Compreende informações e transições 

Raciocínio Lógico Repostas com sentido / Segue 
instruções  
Troca turnos 
Imagina condutas simbólicas 

Seriação Percebe semelhanças e diferenças 
Estabelece comparação 
Lógica arbitrária 

Flexibilização Contém impulso 
Comportamento empático 
Lida bem com transições e situações 
não estruturadas 

Fonte: Elaboração das autoras, 2020. 

 

3.3 Tecendo relações entre habilidades a serem desenvolvidas no TEA e ENCI 

 
 
Ao analisarmos as habilidades que precisam ser desenvolvidas pelas crianças 

com autismo e a partir da experiência com o atendimento delas, percebemos que 

uma proposta mais aberta poderá levar o aluno ao desenvolvimento em diversas 

áreas. O trabalho com a abordagem investigativa nos faz perceber que as situações 

que são criadas em sala de aula podem auxiliar no desenvolvimento dessas etapas, 

e assim será proposta uma relação entre os dois campos. Desse modo, o quadro 

apresentado a seguir nos traz as relações entre as habilidades a serem trabalhadas 

com a criança com autismo e os momentos do Ensino por Investigação em que tais 

habilidades podem ser desenvolvidas. 

É importante levarmos em consideração o desenvolvimento de habilidades a 

partir da adaptação que pode ou não surgir diante das situações que foram 

aplicadas, que se manifestaram através de comportamentos e que serão descritas e 

analisadas nos capítulos seguintes. Segue o Quadro 3, com um encadeamento 

entre Habilidades Individuais e Etapas do ENCI: 
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  Quadro 3 – Habilidades e etapas do Ensino de Ciências por Investigação 

HABILIDADE/ÁREA A SER 
TRABALHADA COM O ALUNO 

AUTISTA 

MOMENTO DO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO 
EM QUE A HABILIDADE SERÁ TRABALHADA 

 Oralidade / Comunicação  Proposição do problema 
 Comunicação 

 Atenção  Elaboração de hipóteses 
 Análise de evidências 

 Percepção Sensorial  Elaboração de hipóteses 
 Comunicação 

 Interpretação  Análise de evidências 
 Conclusão 

 Raciocínio Lógico/Jogo  Proposição do problema 
 Análise de evidências 

 Seriação  Elaboração de hipóteses 
 Análise de evidências 

 Flexibilização  Proposição do problema 
 Conclusão 

Fonte: Elaboração das autoras, 2020. 

 

No quadro acima, pudemos relacionar cada habilidade com algum momento 

do Ensino por Investigação em que ela pode ser desenvolvida. Com isso, não 

queremos definir ou padronizar cada habilidade a um momento específico; a 

proposta foi associar a habilidade ao momento do ENCI de maior estímulo a essa 

habilidade. Por exemplo: a habilidade “Oralidade/Comunicação” refere-se à 

possibilidade de manter interação e contato entre participantes e foi associada ao 

momento do ENCI de proposição do problema e comunicação. Ela pode acontecer 

de forma verbal ou através de gestos, desenhos, olhares, entre outros. 

 
O processo de investigação é iniciado por questões, que são formuladas 
com base na análise e compreensão da situação problema, delimitando o 
que se deseja investigar. A partir daí, é necessária a busca de informações 
e a condução de procedimentos específicos (testes, experimentos, entre 
outros) no sentido de se testarem hipóteses ou se fornecerem novos 
elementos sobre o sistema em estudo. As informações obtidas devem ser 
interpretadas e relacionadas, buscando subsidiar a elaboração de respostas 
às questões iniciais, propostas em forma de modelos. A validação e o 
reconhecimento desses modelos como produtos do processo de 
investigação devem ser feitos mediante sua comunicação à comunidade 
científica, etapa fundamental no processo de construção da ciência. Esta 
última etapa pode contribuir fornecendo novos elementos sobre o problema, 
podendo haver uma continuidade no ciclo, em que o processo será 
novamente desenvolvido, proporcionando o progresso da ciência. (MAIA; 
JUSTI, 2008, p. 233). 
 

Ao falarmos nas habilidades de oralidade e comunicação que podem ser 

desenvolvidas através do ENCI, pensamos inicialmente no momento de construção 

de explicações ou de comunicação do processo investigativo. Nessa correlação, 

podemos pensar em atitudes de interação entre professor, criança e atividade que 
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possuem objetivos pontuais em desenvolver essa habilidade. Ao propormos ao 

aluno situações em que ele necessite expressar suas ideias e conclusões sobre uma 

determinada situação-problema, estamos apoiando-o e oferecendo-lhe a 

oportunidade de sistematizar suas ideias por meio da linguagem que lhe for mais 

conveniente. 

A etapa de levantamento ou elaboração de hipóteses nos permite fazer 

suposições a respeito de algum tema. Através das habilidades de atenção e 

seriação, podemos elencar uma série de movimentos fluidos entre as atitudes que 

podem ser estimuladas e a formulação e priorização de determinadas escolhas e 

estabelecimento de primazias. 

A etapa da observação pode ser realizada durante todo o processo 

investigativo, e percebemos maior enfoque dessa etapa nas habilidades de 

percepção sensorial. A hipo ou hipersensibilidade que o aluno pode apresentar faz o 

professor e a criança estarem mais sensíveis às sensações que os estímulos podem 

causar e atentos aos benefícios e novos caminhos que esses momentos podem 

delinear. 

A análise de dados e evidências é o momento de refletir, com continuidade, 

sobre as informações que tivemos até aqui. Analisar uma contingência de elementos 

relevando o contexto, o momento e o tempo em que estão inseridos nos remete a 

uma importante habilidade que, nesse caso, é a interpretação. Por meio dela, 

sobrepomos detalhes e olhares que permitem nos reposicionarmos de uma maneira 

investigativa sobre o tema. 

Ainda no momento de análise de evidências e confronto de informações, 

destacam-se habilidades de raciocínio lógico, transversalmente ao funcionamento de 

como as ideias são construídas por esse sujeito, ou seja, a lógica de como essa 

ideia ou pensamento é construído e que define razões de possíveis decisões diante 

de conhecimentos científicos. 

Outra habilidade que podemos ressaltar nessa etapa da análise de evidências 

é a flexibilidade. Podemos nos referir à flexibilidade cognitiva, comportamental, a 

depender das individualidades da criança. No caso da proposta aplicada, a intenção 

foi perceber qual análise a criança faz do novo, do inesperado, ressaltando, através 

de seus desejos, situações que exigiam dela dentro de um contexto de prazer, 

reflexão sobre possíveis respostas. 



62 
 

 Conseguimos tecer uma relação entre habilidades individuais e etapas do 

ENCI por meio dos Quadros 1 e 2. Através do Quadro 3, pudemos visualizar 

algumas pistas sobre como aproveitar cada etapa do ENCI e estimular o 

desenvolvimento de habilidades importantes à luz dos principais autores que 

abordam o ENCI e os estudos sobre aprendizagem. 

Esse conjunto de habilidades da criança com autismo e a caracterização do 

ENCI têm sido adotados neste estudo como categorias de análise para a pesquisa, 

uma vez que, nas intervenções realizadas, buscamos colocar o aluno diante de uma 

situação-problema da qual ele já possuía conhecimentos prévios, para assim 

favorecer o desenvolvimento de habilidades individuais que cumprem o papel de 

estimular a autonomia discente. 

A fim de ressaltar as etapas do ENCI com as ideias de grandes teóricos da 

área, destacamos, no capítulo anterior, as fases do ENCI e principais pesquisadores 

e apresentamos as principais ideias. O objetivo foi fundamentar a pesquisa 

ressaltando a importância de cada estágio.  

Neste capítulo, apresentamos algumas habilidades desenvolvidas com a 

aplicação da proposta com a etapa correspondente do ENCI. Essa relação nos 

possibilitou detalhar e visualizar a intenção pedagógica para a aplicação de uma 

proposta investigativa. Objetivamos também perceber e identificar quais os avanços 

e recuos necessários para o desenvolvimento de uma pesquisa ética, humana e de 

grande proveito para esse público do AEE. 

   



63 
 

CAPÍTULO 4  

METODOLOGIA 

 

Para chegar a uma proposta em sala de aula, a pesquisa se iniciou 

observando as necessidades formativas do professor que a aplicaria. Dessa forma, 

como parte do desenvolvimento da atividade, a pesquisa necessitou de ações de 

formação junto às docentes que aplicariam a proposta.  

 
A própria atividade de pesquisa tende a se expandir como uma forma de 
ensino-aprendizagem nas quais as novas gerações serão formadas e, com 
isso, a pesquisa, como uma prática social relevante, tenderá cada vez mais 
a trazer novas questões teórico-metodológicas nos anos vindouros. 
(CHIZZOTTI, 2003, p. 231). 

 

CARACTERIZANDO A PESQUISA 

 

Para esse processo de indagações e busca de anseios, a metodologia 

escolhida para a obtenção dos dados tem abordagem qualitativa. Iremos conhecer 

as vivências e relações do espaço escolar e a inclusão como elemento da cultura da 

escola. 

Utilizamos a expressão investigação qualitativa como um termo genérico 
que agrupa diversas estratégias de investigação que partilham 
determinadas características. Os dados recolhidos são designados por 
qualitativos, o que significa ricos em pormenores descritivos relativamente a 
pessoas, locais e conversas, e de complexo tratamento estatístico. 
(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16). 

 
 
O método escolhido para análise foi o dialético, por ser uma forma de 

discurso inacabada, que permite diferentes pontos de vista, mas que pretende 

estabelecer consenso. 

 
O método dialético parte da premissa de que, na natureza, tudo se 
relaciona, transforma-se e há sempre uma contradição inerente a cada 
fenômeno. Nesse tipo de método, para conhecer determinado fenômeno ou 
objeto, o pesquisador precisa estudá-lo em todos os seus aspectos, suas 
relações e conexões, sem tratar o conhecimento como algo rígido, já que 
tudo no mundo está sempre em constante mudança. (PRODANOV; 
FREITAS, 2013, p. 35). 

 
 
Esta pesquisa ainda se caracteriza como pesquisa de aplicação, uma vez que 

é uma proposta que tem como fundamento o ENCI, a qual sugere atividades a 

serem contextualizadas no espaço pedagógico, com o tema “Órgãos dos Sentidos”. 

Conjugar o Ensino por Investigação e a Inclusão com um processo de investigação 

de práticas diversificadas pode se tornar um ensaio teórico de pesquisa de aplicação 
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no contexto educacional. Esse tipo de pesquisa foi escolhido devido à intenção da 

pesquisadora de aplicar uma proposta investigativa com crianças com autismo no 

AEE, visando observar como se dá a aprendizagem e o desenvolvimento de 

habilidades individuais, por isso se caracteriza como pesquisa de aplicação. 

 
Pesquisa de aplicação são investigações baseadas em projetos nas quais 
as prioridades de investigação são definidas integralmente pelos 
pesquisadores. Envolvem o planejamento, a aplicação (execução) e a 
análise de dados sobre o processo desenvolvido, em geral, tentando 
delimitar limites e possibilidades daquilo que é testado ou desenvolvido na 
intervenção. Os processos são fundamentados em teorias ou outros 
referenciais do campo específico de estudo. (TEIXEIRA; NETO, 2017, p. 
1068). 

  
 
A análise dos dados será composta pelas etapas apresentadas: leitura, 

releitura e organização dos dados produzidos com as transcrições das entrevistas e 

dos vídeos com a aplicação da proposta; organização dos relatos nas observações 

em sala de aula; classificação dos dados por meio das elaborações de categorias 

específicas e análise final a partir da busca de articulação entre os dados produzidos 

e os referenciais teóricos estudados com o propósito de responder às questões 

levantadas e relacionadas aos objetivos da pesquisa. 

A referida pesquisa é uma tentativa de revelar a nítida intenção de 

defendermos um modelo de pesquisa que busca aliar teoria e prática, que percebe a 

produção acadêmica como elemento que configura possibilidades de análise e de 

mudança. “Nossa proposta é clara neste sentido: sugerir uma espécie de matriz para 

organizar nosso pensamento e também nossas práticas” (TEIXEIRA; NETO, 2017, 

p. 1057). 

 
 

INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 
 

Tivemos dois tipos de instrumentos de coleta de dados: uma entrevista 

realizada com os professores e os dados orais e escritos da aplicação da proposta. 

Iniciamos com a realização da entrevista com os professores da área de TEA, a fim 

de perceber o contexto na área do ENCI e, posteriormente, com a aplicação da 

proposta com os alunos.  

 

CONHECENDO O CONTEXTO 
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A entrevista seguiu um roteiro semiestruturado (ANEXO F) com perguntas 

que abordavam os dados gerais dos sujeitos, como formação, experiência 

profissional até a visão e posicionamento frente à área e aos conteúdos de Ciências.  

Para isso, realizamos uma formação pontual com os professores, que foram 

identificados com nomes fictícios para preservar sua identidade. A participação deles 

foi por livre escolha, pois garantimos aos que aceitaram participar a oportunidade de 

desistir da pesquisa a qualquer momento do estudo. 

A entrevista pode ser definida como uma conversa entre duas ou mais 

pessoas com um propósito específico em mente. As entrevistas são aplicadas para 

que o pesquisador obtenha informações que provavelmente os entrevistados têm 

(MOREIRA, 2002). 

O objetivo da entrevista foi perceber como o contexto do AEE se relaciona 

com a percepção sensorial e como podemos alcançar as diferentes crianças a partir 

de habilidades que elas já possuem. Observamos os seguintes aspectos: principais 

dificuldades das crianças com autismo; proposta de Ensino por Investigação; 

apropriação de ambas as partes das atividades propostas; receptividade da criança 

com as atividades desenvolvidas; relação do aluno com o conteúdo; interação 

professor e aluno, experiência e formação do professor nesta nova proposta. 

Sobre a utilização da entrevista em pesquisas em educação, encontramos 

autores que apresentam suas vantagens e usos, de acordo com as considerações 

abaixo: 

Considerando-se que a educação científica deve garantir a capacidade de 
participar e tomar decisões fundamentadas, deve se basear não apenas na 
aquisição de conhecimentos científicos (fatos, conceitos e teorias), mas no 
desenvolvimento de habilidades a partir da familiarização com os 
procedimentos científicos, na resolução de problemas, na utilização de 
instrumentos e por fim na aplicação em situações reais do cotidiano. Para a 
entrevista é necessário destacar: A grande vantagem da entrevista sobre 
outras técnicas é que ela permite a captação imediata e corrente da 
informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre 
os mais variados tópicos. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 34). 

  
 
As entrevistas seguiram um roteiro semiestruturado com o objetivo pontual de 

que os envolvidos na pesquisa tivessem autonomia para expressar seus anseios e 

seus sentimentos, sem se aterem à leitura que o outro pudesse fazer de seus 

posicionamentos. Os sujeitos da entrevista foram 4 professores da área do TEA. A 

entrevista requer do pesquisador paciência e alguns cuidados: na entonação e 

fluência da voz, boa expressão oral, segurança em perceber as expressões dos 
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entrevistados, frequência nos gestos, entre outros. As entrevistas foram marcadas 

com antecedência e no momento oportuno para ambas as partes. 

 

CONTEXTO DA PESQUISA 

 
 
Esta pesquisa foi realizada em um centro de atendimento destinado a alunos 

com deficiências e transtornos, em um município da região sul da Bahia. Esse centro 

atende a alunos com deficiência intelectual, auditiva e visual, transtornos de 

aprendizagem, transtorno global do desenvolvimento e autismo, e os serviços são 

ofertados tanto na sede do Centro como nas Salas de Recursos Multifuncionais. 

Nessa realidade, para a prestação desse serviço, o AEE possui 40 docentes e 600 

discentes. O trabalho com alunos é feito da seguinte forma:  

 O aluno primeiramente passa pelo serviço de triagem e é encaminhado para a 

Avaliação Psicopedagógica ou para o AEE. A intervenção é analisada caso a 

caso. 

 No AEE, é realizada uma anamnese com a família, para posteriormente os 

atendimentos serem realizados individualmente ou em dupla. Tudo depende do 

desenvolvimento e contexto em que o aluno está inserido. 

 No AEE, as intervenções são baseadas em áreas que são específicas para cada 

tipo de atendimento e são planejadas a partir do objetivo proposto para cada 

aluno. 

Outra informação importante no contexto do AEE deste local específico é que, 

além do atendimento, são realizados movimentos de assessoria, que é o contato do 

professor do AEE com o professor da sala regular. Nesses momentos, é sugerido o 

desenvolvimento do planejamento, através do PDI (Plano de Desenvolvimento 

Individualizado), lembrando que essa recomendação de preenchimento é tanto para 

o contexto do AEE como da sala regular. 

São prática, também, situações de formação em equipe, como discussão 

sobre a formação continuada na área da inclusão abordando os diferentes 

segmentos de ensino. 

A pesquisa foi aplicada com 15 crianças de 4 professores do AEE de TEA, 

sendo que todos os alunos frequentam a sala regular. Esses professores atendem 

individualmente os alunos no período de uma vez por semana, com 45 minutos de 

duração cada atendimento, e desenvolvem um trabalho pedagógico permeado pelas 
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áreas de desenvolvimento sugeridas pela Academia do Autismo e explicitadas no 

Capítulo 3. Juntamente com as professoras, fizemos uma seleção prévia de 15 

alunos, a partir de alguns critérios: que tivéssemos alunos verbais e não verbais, 

alunos de idades e graus de comprometimento diferentes, além de famílias e alunos 

que pudessem e desejassem participar. Sabe-se que essas crianças estão em fase 

de desenvolvimento distintas, porém a análise dos dados respeitou os critérios de 

desenvolvimento de cada fase. Desse total de crianças, 13 compareceram e 2 não. 

Remarcamos o atendimento para as duas crianças e, ainda assim, elas não 

compareceram ao reagendamento. 

Convidamos as famílias e as crianças individualmente. Todos os que se 

fizeram presentes aceitaram participar e, assim, pudemos iniciar o momento da 

aplicação da proposta. Agendamos os horários, os quais foram cumpridos com 

pequenas alterações, à medida que surgiram demandas individuais de algumas 

famílias. 

É importante uma relação com aquilo que desejamos conhecer. Para isso, 

torna-se necessária uma aproximação gradual com as pessoas envolvidas e o 

reconhecimento da proposta.   

Até a aplicação da sequência de ensino, passamos por algumas etapas de 

protocolo para a aplicação desta pesquisa: 

a)  O primeiro momento aconteceu com a gestão e profissionais da escola e, 

depois, com os professores especialistas que atendem crianças com autismo. 

Concomitante a esse momento, a pesquisa foi encaminhada para o Comitê de Ética, 

a fim de ajustar a proposta às orientações do mesmo, para que a pesquisa pudesse 

ser aplicada. Nesse momento, a pesquisadora estava disponível para esclarecer 

dúvidas ou questionamentos que pudessem surgir. Finalizadas as explicações e 

feito o acordo entre a pesquisadora e os participantes, estes confirmaram sua 

participação na pesquisa. Aqueles que, por opção, não demonstrassem interesse 

em participar da pesquisa, devolveriam o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido TCLE (ANEXO C) em branco para a pesquisadora; 

b)  Após o projeto ser submetido e aprovado, foi realizada uma reunião com os 

profissionais do Centro, que estabeleciam os requisitos para participarem da 

pesquisa; inclusive já trabalham com propostas do Ensino por Investigação sem se 

darem conta disso, informando a possibilidade e interesse com a aplicação desta 

proposta; 
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c)  Realizamos um momento de formação, com três horas de duração, tendo 

como participantes os 4 professores, com respaldo teórico e prático do Ensino de 

Ciências por Investigação; 

d) A entrevista para identificação do contexto pedagógico e ações permeadas 

pelo ensino de Ciências e das alternativas e possibilidades de estímulos para 

crianças com TEA; 

e)  Tivemos um momento com cada família para explicação da pesquisa e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE (ANEXO D) e 

Termo de Assentimento (ANEXO E); 

f)  O outro instrumento foi a aplicação da proposta, momento em que 

observamos o processo; 

g)  E, por fim, a análise dos dados. 

 

LOCAL DA PESQUISA 

 
 

A instituição onde a pesquisa foi desenvolvida é um Centro Municipal de 

Inclusão Escolar responsável pelo AEE em um município do Sul da Bahia, localizado 

em um bairro central e populoso da cidade. As crianças que o frequentam, na sua 

maioria, vivem com suas famílias. Muitas delas, apesar de estarem matriculadas na 

escola regular, não possuem garantia de que estejam incluídas nas práticas 

docentes. Assim, frequentar o AEE é, para muitos, o primeiro contato com o 

professor, com intervenções individualizadas, em que suas habilidades e limitações 

são pensadas e analisadas. 

No AEE do Centro e nas Salas de Recursos Multifuncionais de 18 escolas da 

Rede Municipal, temos diversas realidades. Nesta pesquisa, foi escolhido como 

objeto de estudo o grupo de TEA, devido ao crescente número de crianças com este 

transtorno e às contribuições para a pesquisa na área, visto que são poucas as 

pesquisas que articulem TEA e ENCI. 

Atualmente, o Centro tem aproximadamente 600 alunos, sendo 80 deles 

crianças com autismo. Como critério de escolha, foram considerados a modalidade 

do atendimento, o número de alunos e profissionais, bem como o fácil acesso à 

gestão e aos professores. 
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DADOS DA ANÁLISE 

 
Captamos, por meio de vídeos, as interações verbais e a relação dos sujeitos 

com as percepções sensoriais. Esses dados seguiram as questões éticas descritas 

no projeto e nos documentos submetidos e aprovados pelo Comitê de Ética2, como o 

sigilo dos nomes e descarte, após 5 anos, das gravações. A pesquisa foi aplicada 

pelo professor e a pesquisadora observou a aplicação. Definimos previamente o 

planejamento das atividades investigativas para cada criança. Os participantes da 

pesquisa foram os envolvidos nas relações entre as intervenções e a aprendizagem.  

Outro instrumento utilizado foi a gravação da aplicação em vídeo, de onde 

foram extraídos alguns episódios de ensino que foram transcritos para a análise de 

dados. 

Nesse contexto, os dados obtidos pelas gravações em vídeo se tornaram 
fundamentais para estudarmos o trabalho desenvolvido em sala de aula, 
uma vez que os vídeos nos mostravam o detalhamento do processo de 
ensino e de aprendizagem [...] (CARVALHO, 2006, p. 16). 

 
 
As observações tiveram foco específico na questão da pesquisa, com padrão 

previamente definido. O pesquisador ocupou “o papel de observador como 

participante, onde assume o papel em que a identidade do pesquisador e os 

objetivos do estudo são revelados ao grupo pesquisado desde o início” (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986, p. 29). 

Tivemos, ao final desta pesquisa, a oportunidade de apresentar o produto 

final contribuindo para a reflexão e aprendizagem no AEE, e, ao mesmo tempo, a 

possibilidade de novas questões relevantes a serem revistas por uma nova 

pesquisa; pois pensamos que o conhecimento não é estático e acabado, mas está 

em movimento, sendo construído e reconstruído a cada momento. 

 
 
 

PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 
 
Os critérios de inclusão dos professores foram: professor que atendesse 

individualmente os alunos, que atuasse na área do TEA há mais de 2 anos e que 

atendesse alunos de diferentes segmentos de ensino e diferentes complexidades do 

autismo. Com relação aos alunos, havia aproximadamente 15 crianças com TEA, 

com idades entre 5 e 16 anos. Os critérios de exclusão dos alunos foram realizados 

                                            
2
 Aprovado conforme o Parecer nº 3.641.970, de 15 de outubro de 2019.  
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pelos professores a partir da mediação que já realizam no AEE (interação, 

comunicação e disponibilidade) e o desejo da família. 

É importante que seja garantida a tentativa de uma relação de respeito entre 

o pesquisador e os participantes, para que os combinados firmados sejam 

cumpridos por ambos. Para que a pesquisa tivesse um valor significativo para os 

envolvidos no processo, o momento de apresentação do projeto à escola foi 

singular, um momento de conquista e mobilização dos docentes, com o início, dessa 

forma, de um relacionamento ético e profissional. 

Depois houve acordo entre ambas as partes no que tange aos riscos 

relacionados ao desconforto, para alguns, em expor sua opinião diante do grupo ou 

em algumas situações que pudessem ocorrer durante as intervenções. Por isso, foi 

pontuado que tais riscos seriam minimizados, se cumpríssemos os combinados 

feitos entre a pesquisadora e os participantes antes do início da pesquisa, 

resultando na assinatura do termo de assentimento.  

Esse vínculo estabelecido geraria uma relação de confiança entre os 

envolvidos e proporcionaria o desenvolvimento do estudo sem constrangimentos.  

Seguem os dados preliminares das professoras participantes, o que nos 

permite visualizar seu perfil profissional: 

 
 Quadro 4 – Parte 1 - Perfil das docentes participantes da pesquisa. 

CODINOME MARINA CLARA LUCIANA TATIANA 

Idade 37 49 41 52 

Formação Pedagogia Pedagogia/ 
Psicopedagogia 

Letras/ 
Psicopedagogia 

Pedagogia/ 
Psicopedagogia 

Tempo de 
docência no 
AEE 

3 anos 15 anos 17 anos 8 anos 

Em qual 
seguimento já 
lecionou? 

Educação Infantil 
Anos Iniciais do 
Ensino 
Fundamental 

Anos Iniciais e 
Finais do Ensino 
Fundamental 

Educação Infantil 
Anos Iniciais e 
Anos Finais do 
Ensino 
Fundamental 
EJA  
Pós-graduação 

Educação Infantil 
Ensino 
Fundamental 
Ensino Médio 
EJA 
Ensino superior 

Atualmente, 
para quais 
áreas do 
conhecimento 
você realiza 
planejamento?  

Desenvolvimento 
Comunicativo, 
Social, Sensorial e 
Cognitivo e Global 

Desenvolvimento 
Comunicativo, 
Social, Sensorial e 
Cognitivo e Global 

Desenvolvimento 
Comunicativo, 
Social, Sensorial e 
Cognitivo e Global 

Desenvolvimento 
Comunicativo, 
Social, Sensorial 
e Cognitivo e 
Global 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 
Conforme visualizamos no Quadro 4, a idade das profissionais varia entre 37 

e 52 anos, a formação delas varia entre Pedagogia e Letras e todas possuem cursos 
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de especialização na área de inclusão. As profissionais já possuem experiência 

profissional no AEE e em outros segmentos da educação e foram trabalhar neste 

contexto por desejo. A proposta de trabalho e planejamento é nas 4 linhas do 

desenvolvimento comentadas anteriormente, que são: Desenvolvimento 

Comunicativo, Social, Sensorial e o Cognitivo e Global. É importante sinalizar que a 

íntegra dos dados da entrevista encontra-se no Anexo G. 

Para essas professoras participantes, foi oferecida a oportunidade de pensar 

e analisar, de uma nova maneira, os conteúdos que já são trabalhados no AEE. 

Para isso, apresentamos a proposta da coleção de Ensino de Ciências por 

Investigação “Mão na Massa”, especificamente a categoria dos órgãos dos sentidos, 

para surgirem as propostas de aplicação. 

Com relação aos dados dos alunos, no universo da pesquisa, a aplicação 

aconteceu com 13 crianças do AEE de TEA. Os alunos escolhidos demandaram 

uma diversidade de características e o mesmo aconteceu com as atividades 

aplicadas, que foram selecionadas previamente a partir do perfil da criança e das 

habilidades a serem desenvolvidas. Nos dados, abordamos 13 episódios, que foram 

apresentados pelos professores, de crianças com características e sintomas 

peculiares e diferentes atividades da proposta. Sinalizamos, no quadro abaixo, 

dados gerais das crianças e uma coluna específica, que nomeamos de “Interesse”, 

onde foi colocado, a partir da sinalização do professor do AEE, o conteúdo de maior 

interesse de cada um. Segue o Quadro 5 com informações iniciais sobre as 

crianças: 

 
Quadro 5 – Alunos participantes da pesquisa 

(continua) 

CODINOME IDADE 
NÍVEL  

DO TEA 
LINGUAGEM INTERAÇÃO INTERESSE ESCOLARIDADE 

 CAIO 5 1 Verbal Fluente Experiências Grupo 5 

 LÍVIA 10 1 Verbal Fluente Textura/Criatividade Terceiro Ano EF 

 CARLOS 14 2 Verbal Pouca Celular Primeiro Ano EM 

 PEDRO 5 2 Não verbal Pouca Eclético Grupo 5 

 JOSÉ  14 1 Verbal Fluente Eclético Oitavo Ano EF 

 ENZO 13 2 Verbal Pouca Modelagem Sétimo Ano EF 

 ANTÔNIO 15 2 Verbal Fluente Eclético Primeiro Ano EM 

 MÁRCIO 15 2 Verbal Fluente Eclético Primeiro Ano EM 

 ALBERTO 6 1 Verbal Fluente Eclético Grupo 5 

 PAULINHA 16 2 Verbal Pouca Balé Primeiro Ano EM 
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Quadro 5 – Alunos participantes da pesquisa 
(conclusão) 

CODINOME IDADE 
NÍVEL  

DO TEA 
LINGUAGEM INTERAÇÃO INTERESSE ESCOLARIDADE 

 ANDRÉ 9 2 Verbal Pouca Eclético Segundo Ano EF 

 CLÁUDIO 6 2 Verbal Fluente Universo Grupo 5 

 LUCAS 6 2 Verbal Fluente Animais marinhos Grupo 5 

  Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Realizamos também uma anamnese com as famílias com a finalidade de 

adentrarmos nas vivências, rotinas e preferências das crianças com experiências 

que se aproximem da temática. O objetivo disso foi conhecer algumas 

individualidades desses sujeitos, como comunicação, preferências, desafios, rotina, 

características emocionais, vínculos de aprendizagem e conhecimentos prévios. 

Utilizamos a sequência de atividades da proposta “Mão na Massa”, que adota 

a perspectiva do Ensino por Investigação. A partir da aplicação dessas atividades, 

avaliamos as intervenções e de que forma proporcionamos desenvolvimento e 

aprendizagem. 

Nos próximos tópicos, apresentaremos as características da proposta 

aplicada. 

 

4.1 Descrição das atividades 

 
 
A coleção “Mão na Massa” propõe um conjunto de atividades a partir de 

temas específicos, com instruções para aplicação, etapas a serem desenvolvidas e 

uma categorização para quem essas atividades devem ser aplicadas. Esse perfil da 

coleção contribuiu no momento do planejamento individual, pois pudemos, a partir 

dos dados que tínhamos de cada criança, propor atividades que fossem apropriadas 

para cada sujeito. 

É importante citar que essa coleção está disponível para aplicação dos 

professores que desejarem trabalhar através do ENCI, inclusive para professores da 

área de Ciências, Biologia, fazendo adequações necessárias à faixa etária e ao 

objetivo da atividade. No caso desta pesquisa, as atividades foram aplicadas no 

contexto do AEE. 

As atividades selecionadas que foram aplicadas em nossa pesquisa tiveram, 

inicialmente, algumas adequações para o contexto do AEE: todas as atividades 
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foram realizadas de forma individual, e as adequações foram mediadas à medida 

que surgiam. 

Nesse sentido, o capítulo “Órgãos dos Sentidos”, organizado por Schiel e 

Orlandi (2009, p. 9), sob a perspectiva do Ensino por Investigação, nos faz analisar a 

aprendizagem num sentido mais amplo. 

Seguem as atividades, conforme descritas na coleção: 

 
 ATIVIDADE 1 – Introdução aos 5 sentidos 

O objetivo desta atividade é a descrição de uma fruta a partir de propriedades 

e características perceptíveis, sem ela estar presente em sala. Assim, cada grupo de 

alunos deve descrevê-la a partir dos registros que já possui. Não é necessário que a 

fruta seja a laranja, desde que seja uma fruta diferente da utilizada na atividade 

anterior. O professor deve estimular os alunos a utilizar os cinco sentidos e a listar o 

maior número possível de detalhes. Exemplo de resposta: a laranja é arredondada, 

a casca é amarelada, pouco macia, tem cheiro. Às vezes, a laranja vem com um 

cabinho, mas sempre tem a marca redonda e pequena onde estava o cabinho. A 

casca é fina e branca na parte interna; quando espremida, solta um líquido que arde 

nos olhos e na boca. Por dentro, a laranja é formada por vários gomos de cor 

alaranjada em formato de meia-lua, um ao lado do outro. Cada gomo é coberto por 

uma pele bem lisinha e contém algumas sementes brancas e muitas “garrafinhas” 

cheias de suco. Esse suco tem um sabor variado: às vezes é doce, outras vezes é 

azedo. Caso a criança deseje, iremos apresentar e explorar o manuseio com a fruta 

escolhida. 

Adaptação da atividade ao contexto do AEE: foram utilizadas formas variadas 

de comunicação e, como recurso, imagens das frutas. 

 
 

 ATIVIDADE 2 – Observação visual – O que será que tem aqui dentro? 

 
Um objeto é colocado dentro de uma sacola não transparente. Os alunos 

tentam descobrir qual é o objeto a partir da descrição das características visuais 

fornecidas pelo professor. Por exemplo: é um objeto cilíndrico, fino e comprido, liso, 

em várias cores, uma das pontas é chata e a outra é aguda, tem um miolo que 

também pode ser de várias cores; o miolo é envolvido em madeira e seu tamanho 

vai diminuindo conforme é usado. Resposta: é um lápis. Cada grupo de alunos 

prepara uma repetição do jogo para os demais adivinharem. É importante atentar 
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para que os alunos usem o máximo de características visuais. Quanto melhor 

definidas as características, mais fácil será descobrir o conteúdo. Quando ninguém 

descobre, o objeto é mostrado. 

Adaptação da atividade ao contexto do AEE: foram utilizadas formas variadas 

de comunicação e foram levantadas pistas sobre a categoria do objeto 

 
 

 ATIVIDADE 3 – O que o tato nos permite perceber? 

 
Quais informações podemos ter com as mãos? Os alunos discutem a questão 

e elaboram um registro coletivo. Podem surgir respostas como forma, tamanho, 

textura (liso, áspero etc.), consistência (duro, maleável etc.), temperatura (frio, 

quente etc.). No caso, será uma conversa. O professor traz para a aula sacolas com 

objetos de texturas, consistências e sensações térmicas variadas, tais como 

algodão, lixa, pedra, talher, tesoura, borracha, objetos de plástico e de metal, bicho 

de pelúcia, entre outros. Com os olhos vendados, os alunos recebem uma dessas 

sacolas, introduzem a mão nela e tentam, pelo tato, identificar o objeto e suas 

características: quente, frio, áspero, liso, macio, duro, grande, pequeno, quadrado, 

redondo, achatado etc. Mesmo que o objeto seja rapidamente identificado, o aluno 

deverá descrever e registrar as sensações que permitiram sua identificação. 

Finalmente o objeto é mostrado. O professor coordena uma discussão coletiva, 

levando seus alunos a comparar a lista de sensações elaborada no início da 

atividade com as utilizadas na identificação dos objetos. Pode também discutir as 

dificuldades e facilidades encontradas para identificar os objetos utilizando as mãos. 

Adaptação da atividade ao contexto do AEE: foram utilizadas formas variadas 

de comunicação e foram levantadas pistas sobre a categoria do objeto. 

 
 

 ATIVIDADE 4 – Os sabores 

 
Para esta atividade, serão necessários cinco frascos conta-gotas, 

identificados apenas com letras e contendo: 

Café amargo  

Limão ou vinagre  

Água e açúcar  

Água e sal 

Água e glutamato monossódico (Aji-no-moto®) 
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O professor comenta com os alunos os sabores básicos dos alimentos e 

pinga uma gota da solução na língua de cada um, que deverá identificar o sabor. O 

objetivo não é que os alunos identifiquem o alimento que está sendo pingado, e sim 

os sabores: amargo, azedo, doce, salgado e umami. Os alunos discutem sobre o 

gosto do conteúdo de cada frasco e elaboram uma lista de alimentos que contêm 

esse sabor. 

Adaptação da atividade ao contexto do AEE: foram utilizadas formas variadas 

de comunicação e foram levantadas pistas sobre a categoria do objeto, antes da 

experimentação e do contato com alimentos que possuem o sabor, para depois 

realizar a degustação através do conta-gotas. 

 
 

 ATIVIDADE 5 – Cadê seu feijão? 

 
O professor distribui um grão de feijão rajadinho e uma lupa para cada grupo. 

Os alunos observam os grãos e os desenham com o maior número possível de 

detalhes. Os grãos são recolhidos e misturados numa mesa. Os grupos trocam os 

registros entre si e devem encontrar o feijão a partir do desenho. Esse desafio 

também pode ser realizado com folhas de uma mesma espécie e tamanhos 

semelhantes. Solicitamos que cada criança identifique o feijão escolhido 

anteriormente e de forma individual. 

Adaptação da atividade ao contexto do AEE: foram utilizadas formas variadas 

de comunicação e registro da forma que desejaram. 

 
 

 ATIVIDADE 6 – Por que temos dois olhos e não apenas um? 

 
A maioria dos animais tem dois olhos. Para que se tenha uma visão 

tridimensional, é necessário que os dois olhos estejam situados na cabeça, de 

maneira que possam voltar-se mais ou menos para a mesma direção. As duas 

imagens são combinadas para avaliar a distância. É o caso dos animais caçadores, 

como o gato e a coruja. Os animais que pastam, como coelhos e cavalos, têm os 

olhos localizados em cada lado da cabeça, pois não é importante a visão de 

profundidade, mas sim a visão panorâmica do ambiente. Esses animais conseguem 

ver em todas as direções sem locomover a cabeça, mas têm uma visão 

tridimensional limitada. Os seres humanos têm olhos na frente da cabeça, o que 



76 
 

reduz o campo de visão e aumenta a visão tridimensional. Assim, podemos avaliar, 

com segurança, a posição, a distância, a forma e o tamanho dos objetos. 

Após a discussão coletiva, no caso individual, das hipóteses elaboradas pelos 

grupos, o professor sugere a seguinte atividade: em duplas, os alunos ficam um de 

frente para o outro, a uma distância suficiente para que possam tocar as mãos com 

os braços esticados. Um dos alunos fecha um dos olhos, enquanto o outro segura 

um lápis de ponta para baixo. O aluno que está com um olho fechado deverá tentar 

encostar a ponta de seu lápis na ponta do lápis do seu colega, com um movimento 

de baixo para cima. Essa experiência é repetida com o outro olho fechado e 

finalmente com os dois olhos abertos. A seguir, os alunos repetem o experimento, 

invertendo os papéis. Os grupos registram em qual situação foi mais fácil acertar o 

alvo e em qual foi mais difícil. Em seguida, o professor coordena uma discussão que 

leve os alunos a concluírem que os dois olhos são importantes para perceber a 

distância dos objetos e acertar o alvo. 

Adaptação da atividade ao contexto do AEE: foram utilizadas formas variadas 

de comunicação e foram utilizados, como recurso pedagógico, uma lupa, um tubo 

vazado, binóculo e espelho. 

 
 

 ATIVIDADE 7 – Paladar e Olfato 

 
Além do paladar, de quais sentidos precisamos para melhor perceber os 

sabores dos alimentos? 

Ao ser colocado na boca, o alimento estimula os receptores das papilas 

gustativas, que enviam impulsos nervosos ao centro do olfato e do paladar no 

cérebro, onde são interpretados como sabor. As sensações olfativas funcionam 

juntamente com as sensações gustativas, de modo a auxiliar no estímulo do apetite. 

Normalmente, quando o sentido do olfato é prejudicado (por um forte 

resfriado, por exemplo), a percepção do gosto dos alimentos se torna mais difícil. Os 

alunos elaboram um procedimento para testar suas hipóteses. Caso não apareçam 

sugestões, indicamos o experimento a seguir para testar a visão e o olfato. Em 

frascos com conta-gotas enumerados de 1 a 4, são colocados sucos de frutas de 

sabores distintos. Por exemplo: limão, laranja, pêssego e uva. O professor pinga 

uma gota do suco de um dos frascos na boca de cada aluno, que deverá manter os 

olhos fechados e o nariz tapado. O aluno tenta identificar a fruta, registrando sua 

conclusão em uma tabela. O procedimento é repetido para os outros três frascos. 
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Para verificar a importância do olfato e da visão na percepção do sabor, o 

experimento é repetido, ora com os olhos abertos e o nariz tapado, ora com os olhos 

fechados e o nariz destapado. 

Solicitar experimentação com: 

 Olhos fechados e nariz tapado 

 Olhos abertos e nariz tapado 

 Olhos fechados e nariz destapado 

Posteriormente, elaborar um registro oral respondendo à questão: Além do 

paladar, de quais sentidos precisamos para melhor perceber o sabor dos alimentos? 

Espera-se que os alunos percebam a importância do olfato para sentirmos o sabor 

dos alimentos, embora a visão auxilie na sua identificação. 

Adaptação da atividade ao contexto do AEE: foram utilizadas formas variadas 

de comunicação, além da utilização de venda nos olhos e alimentos de preferência 

das crianças. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

5.1 Conhecendo os professores do AEE 

 

Seguem dados da entrevista com professor sobre a relação, durante o 

percurso da vida, com a área de Ciências. 

 
Quadro 6 – Parte 2 - Relação das docentes participantes da pesquisa com a área de Ciências  

      PARTE 2     

CODINOME MARINA CLARA LUCIANA TATIANA 

Enquanto 
professora, qual 
é o seu gosto 
por Ciências? 

Gosto de utilizar 
estratégias 
investigativas, 
de observação, 
atividades que 
envolvam 
misturas e 
realização de 
receitas. 

Apesar de gostar 
como aluna, na 
docência não me 
sentia, enquanto 
pedagoga, apta a 
lecionar; é 
necessário ser 
graduado para 
isso, devido à sua 
complexidade. 

Sempre gostei de 
dar aulas de 
Ciências e pensar 
nesse ensino 
através da 
investigação. 
Utilizava temas em 
cada unidade de 
interesse dos 
alunos para 
investigar e aguçar 
a curiosidade. Um 
trabalho 
interdisciplinar. 

Tentava fazer o 
melhor, mas 
preferia 
Matemática. 

Para você, o 
que é ensinar 
Ciências? 

O ensino de 
Ciências deve 
aguçar a 
curiosidade do 
educando, 
trazendo 
questões da vida 
cotidiana, 
estimulando o 
espírito 
investigativo, a 
busca por 
respostas e 
soluções para a 
vida cotidiana. 

Estudar Ciências 
amplia nossos 
horizontes, cria 
possibilidades, 
nos permite ter 
compreensão do 
mundo que nos 
cerca, assim 
como busca 
recursos para o 
desenvolvimento 
humano e natural. 

Diante do desafio 
que é o mundo 
que a gente vive, 
de avanços e da 
tecnologia, é a 
gente colocar o 
aluno a refletir, a 
propor, a 
compreender o 
que está ao seu 
redor. Explorar, 
experimentar, 
verificar, reflexão e 
questionamentos. 

Ensinar Ciências 
é despertar o 
lado investigativo 
e a curiosidade, 
se for ensinado, 
de modo prático 
com a 
experiência. 

Aborda esta 
área no 
atendimento do 
AEE? Se sim, 
com que 
frequência? 

Sempre, através 
de 
Experimentos, 
receitinhas, 
massinha de 
modelagem, 
slime... 

Sim, nos 
esforçamos muito 
pra trabalhar 
esses conteúdos 
de forma 
investigativa. 
Esses conteúdos 
estão sempre 
presentes. 

Construindo com 
os alunos 
descobertas, 
através de 
receitas, a 
execução de 
determinadas 
tarefas e 
procedimentos 
que proporcionem 
a reflexão, até ele 
entender e 
construir soluções. 

Sim, na maioria 
dos 
atendimentos, 
tentamos 
estimular as 
descobertas. 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
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Fazendo referência à área de Ciências, às professoras responderam às 

perguntas descritas no Quadro 6 sobre suas experiências enquanto estudantes e 

profissionais, destacando a importância da área, as tentativas e visão sobre o 

ambiente e conteúdos. Ressaltaram a importância da prática docente investigativa, 

do olhar autônomo e crítico e de frequentes práticas na área. 

No que diz respeito ao trabalho que realizam, apresentaram um vasto 

repertório de atividades e posicionamentos investigativos na área, comentaram uma 

diversidade de atividades e de aplicação que já realizam e demonstraram ter uma 

base investigativa, como propõe a coleção aplicada. 

A partir do quadro completo com os dados das entrevistas, pudemos 

perceber, de uma forma ampla, que o trabalho realizado naquele espaço, dentro da 

proposta do TEA, tem objetivos em comum e práticas que visam ao 

desenvolvimento do aluno em prol da autonomia e da liberdade. Elas conversaram 

com espontaneidade e expressividade ao relatar situações diárias dos atendimentos 

e da interação com as famílias e as crianças.   

Durante a aplicação da proposta, focamos nos relatos das crianças para 

apresentar esses dados. Fizemos um paralelo entre o que foi planejado 

individualmente e as respostas que cada um apresentava. Nesta análise, tivemos 

como base o Ensino por Investigação, privilegiando reflexões das habilidades 

priorizadas por essa abordagem. 

Como vimos, por meio da construção dos quadros, chegamos aos descritores 

de análise (habilidades) desta pesquisa, que surgiram a partir do estudo 

aprofundado do TEA e do ENCI, perpassando por um processo de organização do 

pensamento e do conhecimento que é realizado durante uma pesquisa acadêmica. 

Todas as aplicações tiveram o propósito de caracterizar os detalhes de cada 

momento e descrever os dados obtidos durante a aplicação pesquisa. 

Utilizamos, nesta análise, da atividade investigativa e das habilidades da 

criança com autismo e obtivemos dois tipos de dados: observação da aplicação, a 

partir da transcrição dos vídeos, e entrevista, que foi realizada a partir de conversa 

com os professores. 

Para apresentarmos esses dados, separamos nossa análise em episódios e 

lembramos que utilizamos Carvalho (2006) como base para a análise. Seguem os 

Episódios de Ensino.  
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5.2 Episódios com alunos 

 

Nesta etapa, analisamos a aplicação dos 13 episódios de ensino, isto é, 

relacionamos as habilidades cognitivas às etapas do ENCI, trazendo assim 

revelações sobre os dados da realidade encontrada. 

 
 

5.2.1 Episódio 1 – Caio / 5 anos 

  
 
 A aplicação iniciou com a atividade 4, com uma problematização relacionada 

à degustação, “Vamos sentir os sabores?”, a qual fazia referência a tipos de sabores 

e alimentos, ou seja, envolvia descrições de atributos das sensações que cada 

experimentação proporcionava à criança. Foi estimulada a distinção entre uma 

variedade de sabores e sensações gustativas que são percebidas pela sensibilidade 

oral de cada indivíduo.  

O episódio descrito a seguir ocorreu durante a aplicação da primeira atividade 

de interação de Caio com a proposta. Inicialmente, foi firmado um diálogo de 

aproximação com a criança, que demonstrou interesse pela aplicação da atividade, 

fazendo frequentes perguntas sobre o momento de experimentar com os utensílios e 

materiais que foram disponibilizados e demonstrava interesse em tocá-los e 

observá-los. O Quadro 7 traz o episódio de interação de Caio com a proposta: 

 

 Quadro 7 – Análise de episódio 1 

TURNO SUJEITO              FALA / GESTO 
HABILIDADES 

DESENVOLVIDAS 
ENSINO POR 

INVESTIGAÇÃO 

1 
Professora 

Marina 
Caio, me fala por onde deseja 
começar. Apontou para espaço. 

 
Problematização 

2 Caio 

Quero começar por este. Apontou 
para objetos da degustação, 
manifestando poder de escolha.  

Oralidade Comunicação 

3 
Professora 

Marina 
Sério? Vamos advinhar os 
sabores? 

 Problematização 

4 Caio 
Acho que vou gostar mais. 

Seriação 
Elaboração de 

hipóteses 

5 
Professora 

Marina Então está bom!   

6 
 

Caio 

Sabia que a minha cachorra come 
tudo? Eu não, mas ela come. 
Quero provar esse! Apontou com o 
dedo para um copo com vinagre. 

Oralidade 

Atenção 

Análise de 
evidências 

7 
Professora 

Marina 
Certo. Espera um pouquinho. 
Pronto, me fala o que achou. 

  

8 Caio 
Chá de camomila (Não era chá de 
camomila) 

Percepção sensorial Comunicação 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
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No início da atividade, a professora propõe um questionamento e, no turno 1, 

problematizando por onde iniciar a atividade, convida Caio a sentir diferentes 

sabores de alimentos de olhos vendados: água, água com açúcar e vinagre. É 

importante frisar que ele se entregou de imediato à degustação através da oralidade 

apresentada no turno 2 e explorando a tomada de decisão e argumentação.  

No turno 4, na elaboração de hipóteses, Caio identificou e evidenciou 

preferências, utilizando a habilidade de seriação, ao dispor de informação para 

realizar uma escolha. À medida que se apropriava do sabor, identificava e se referia 

ao momento de experimentação como “fazer experiência”, através de comunicação 

espontânea. Ele qualificava o que cada sabor lhe proporcionava por meio de 

caretas, quando não lhe agradava, e de prazer, quando lhe satisfazia. No turno 6, 

momento da análise de evidências, a atenção e oralidade foram desenvolvidas 

através da concentração no problema e relacionando a situação aos conhecimentos 

prévios. Ele levantou dados que não faziam parte do contexto e respeitou a troca de 

turnos, respeitando regras sociais, o que é característica do desenvolvimento 

sensorial e cognitivo. No turno 8, estimulou a percepção sensorial ao sugerir o sabor 

que havia sentido e comunicando uma possível resposta à situação-problema. 

A atividade investigativa proposta sintetizou elementos importantes de 

observação, problematização e análise de dados. E oportunizou estabelecer 

questões, fazer inferências, problematizar e possibilitar que o aluno interagisse. A 

criança comunica escolhas sobre o que lhe chama mais atenção e utiliza a oralidade 

como ponto essencial para participar da atividade. 

Conforme discutimos anteriormente, a oralidade também é trabalhada na 

atividade investigativa, uma vez que permite aos alunos interagirem entre si e com o 

professor, ou ainda em grupos, quando possível. Nas atividades investigativas, é 

importante que haja a comunicação, pelos alunos, de novas informações obtidas. 

Assim como Carvalho (2018) aponta, quando o professor propõe um problema, o 

aluno é levado a pensar sobre ele e refletir sobre a construção do novo 

conhecimento. 

A percepção sensorial olfativa e gustativa foi outra habilidade estimulada e 
com isso momentos de elaboração de hipóteses e comunicação se 
desenvolveram. Conforme apresentamos no referencial, os estímulos 
sensoriais, além de estimular a diferenciação e a percepção, são uma rota 
de aprendizagem muito oportuna aos seres humanos. (COSENZA; 
GUERRA, 2011). 
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5.2.2 Episódio 2 – Lívia / 10 anos 

 
 
Este episódio ocorreu durante a aplicação da atividade com Lívia que, 

conforme o Quadro 8, possui interesse em manter diálogo e argumentação. Da 

mesma maneira que ocorreu com Caio, a aluna demonstrou interesse nos materiais 

que foram apresentados, questionando o que iria realizar e a função da vivência. 

Durante a aplicação, a criança se mostrou atenta às respostas, fazendo relações 

com conhecimentos prévios e estabelecendo comunicação. Segue episódio.  

 
 Quadro 8 - Análise de episódio 2 

TURNO SUJEITO              FALA / GESTO 
HABILIDADES 

DESENVOLVIDAS 
ENSINO POR 

INVESTIGAÇÃO 

1 
Professora 

Luciana 
Me fala mais das suas experiências 
da cozinha. O que gosta na cozinha? 

 
Problematização 

2 Lívia 
Minha mãe trabalha na cozinha. 
Ela vende várias coisas. Sabia que 
ela cozinha bem? 

Interpretação 
Análise de 
evidências 
Conclusão 

     3 
Professora 

Luciana 
Nossa! E você prefere fazer o 
quê? 

 Problematização 

4 Lívia 

Eu também prefiro fazer comidas, 
eu ajudo ela. Lá, ela deixa eu fazer 
tantas coisas, e eu gosto disso. 
Apontou para o espaço de 
experimentação. 

Oralidade 
Atenção 

 
 

Elaboração de 
hipóteses 

Comunicação 

    5 Lívia 

Sabia que, quando eu senti o gosto 
do café, eu pensei, me lembrei da 
minha casa? (Fez relação com a 
memória afetiva) 

Percepção Sensorial 
Elaboração de 

Hipóteses 

6 
Professora 

Luciana 
 Foi. Eu percebi. 

  

 Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

     

Na atividade 7, proposta para a criança, de identificação olfativa e gustativa, 

foram utilizados café e laranja, intercalando entre momentos com os olhos vendados 

e o nariz fechado. Lívia perguntou o que iríamos realizar, para que faríamos e estava 

atenta às respostas, mostrando conhecimento e atitudes à medida que escutava 

com interesse e utilizando vocabulário amplo. Foi proposta a identificação olfativa e 

gustativa do café e da laranja, em alguns momentos com os olhos vendados e o 

nariz tapado. No turno 2, momento da análise de evidências, Lívia interpretava e 

relatava constantemente suas experiências em estar de olhos vendados e com 

cheiros que apreciava e não apreciava, revelando modelos que vivenciava no 

convívio familiar como referência. Para falar, ela tirava a venda. Durante a aplicação, 

nos turnos 4 e 5, a aluna demonstrou interação fácil e cotidiana com os instrumentos 

utilizados e fez uma ligação, enquanto degustava o café, com o processo de 
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cozinhar, ao sinalizar que a “experiência na cozinha é a fortaleza”. Esses foram 

momentos de elaboração de hipóteses, onde a atenção e percepção sensorial foram 

reveladas por meio da oralidade, interagindo facilmente, demonstrando interesse 

pela atividade do outro, o que é característica do desenvolvimento sensorial e 

cognitivo.  

 Lívia apreciou e apresentou sensibilidade com a diferenciação dos cheiros e 

perspicácia ao explicar sobre a atividade. Através dos dados da troca de turnos, ela 

mantinha contato verbal para dar continuidade à comunicação e identificar variáveis. 

Conforme Carvalho (2013), a construção de explicações é uma importante etapa do 

ENCI e essencial na criação de um ambiente investigativo e com um problema a 

resolver.  

Isso ficou evidente nos momentos em que Lívia interagia. Nos turnos 2, 4 e 5, 

seus posicionamentos manifestavam reflexões sobre o que era conversado e 

analisava, de forma contextualizada e ponderada, as informações que eram 

vivenciadas, desenvolvendo descrições e explicações. 

Também ficou evidenciada a referência que Lívia fez ao cheiro do café, pois, 

além de diferenciar seu aroma marcante, ela o relacionou com sua casa. A memória 

afetiva é uma importante aliada ao contexto da aprendizagem. A partir dela, 

podemos acionar importantes estímulos, como ativar conhecimentos prévios, análise 

e síntese das situações (turno 5).   

As habilidades que envolvem interpretação se manifestaram através da etapa 

da análise dos dados. Os resultados obtidos devem ser analisados e interpretados, 

dando sentido às informações coletadas e sintetizando conhecimentos (PEDASTE et 

al., 2015 apud CARDOSO; SCARPA, 2018). 

 
 

5.2.3 Episódio 3 – Carlos / 14 anos 

 
 
A aplicação da proposta com Carlos aconteceu de forma dinâmica, mais 

rápida que a de Caio e Lívia, uma vez que ele chegou para o atendimento 

demonstrando agitação. A professora relatou que esse comportamento era habitual 

durante atendimentos. 

 Na atividade proposta, atividade 1, de “Introdução aos 5 sentidos”, o 

problema de investigação foi apresentado a partir da descrição da laranja. Em meio 

à conversa, ele inseria algum assunto fora do contexto da aplicação e fazia 
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perguntas, prestando pouca atenção à professora, mas interagindo com ela, o que é 

característica do desenvolvimento social. A proposta foi aplicada pela professora 

Clara, que era responsável pelo AEE com o aluno, e, como exemplo, pode-se citar 

que, em meio à atividade, ele perguntou sobre a professora Lurdes, que trabalhava 

no Centro. Em conversa com a professora, esta relatou que ele possuía grande 

afinidade com a professora a quem se referia constantemente. Não convidamos a 

professora Lurdes para a aplicação, pois a mesma não estava presente. Carlos não 

permitia que a professora respondesse às suas perguntas; ele mesmo respondia às 

perguntas que fazia. 

 
Quadro 9 - Análise de episódio 3 

TURNO SUJEITO FALA / GESTO 
HABILIDADES 

DESENVOLVIDAS 
ENSINO POR 

INVESTIGAÇÃO 

1 Carlos 
Cadê a professora Lurdes? 
(Professora do Centro, que não era a 
dele) 

Oralidade 

 

2 Carlos Ela faltou?   

      3  Carlos 
Ela não faltou não, né? Ela foi pro 
médico? 

Flexibilidade 
 

4 
Professora 

Clara 
Carlos, você quer saber da professora 
Andrea? 

 
 

     5 Carlos 
Não, professora, eu quero ver aqui. 
Apontou para o recipiente que tinha 
caroços de feijão. 

 
 

6 
Professora 

Clara 

Carlos, vamos agora observar os 
caroços de feijão e tentar perceber 
se tem diferença entre eles? 

 
Proposição do 

problema 

7 Carlos Tem não, é tudo igual! Raciocínio lógico 
Elaboração de 

hipóteses 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2020.  

 

Nessa atividade, a fim de explorar os aspectos pelos quais ele demonstrou 

interesse, a intervenção adentrou por atividades que não estavam planejadas, mas 

que foram possíveis de ser realizadas, como: estímulo da linguagem oral, relato de 

conhecimentos e argumentação. Por meio da proposição do problema, houve a 

tentativa de dar continuidade ao processo investigativo. A professora tentou, através 

do diálogo do turno 6, estimular a etapa do ENCI de levantamento de hipóteses. 

Carlos direcionou a fala do turno 7 para a finalização da atividade e da interação.  A 

sensibilidade sensorial manifestada por Carlos, através da percepção de inúmeros 

estímulos sensoriais, demonstrou que ele não conseguiu estabelecer o foco de 

atenção na atividade que estava sendo aplicada. 
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Mesmo quando estamos dividindo a atenção pela utilização de canais 
sensoriais diferentes, o desempenho não é o mesmo, e aspectos 
importantes da informação podem ser perdidos. Isso ocorre, principalmente, 
se a demanda de um dos canais é aumentada. (COSENZA; GUERRA, 
2011, p. 47). 

 
 
No turno 6, a flexibilidade foi estimulada, nessa atividade, através da 

identificação de variáveis não planejadas e adaptação a elas. “A ciência usa dos 

problemas para encontrar explicações e respostas, sendo o problema essencial 

nessa construção” (BRICCIA, 2018, p. 116). 

 
 
5.2.4 Episódio 4 – Pedro / 5 anos 

 
 
Na interação com Pedro, a aplicação da proposta aconteceu através do 

contato com uma criança não verbal. A professora iniciou a comunicação através da 

linguagem oral e Pedro demonstrou intimidade através de gestos e reciprocidade 

com o que estava sendo comunicado. A interação iniciou, a partir da 

problematização da atividade 2, com a tentativa de encontrar um objeto específico, 

conforme descrito no turno 2. A interação aconteceu de forma espontânea. Em 

alguns momentos, manifestava-se nítida a interação entre a professora e o aluno; já 

em outros, a comunicação entre os dois destoava. A atividade desenvolvida com 

Pedro foi de observação visual, na qual foi solicitado que o aluno encontrasse um 

objeto indicado pelo professor com características específicas, conforme segue 

abaixo. 

  
 Quadro 10 - Análise de episódio 4 

(continua) 

TURNO SUJEITO FALA / GESTO 
HABILIDADES 

DESENVOLVIDAS 
ENSINO POR 

INVESTIGAÇÃO 

1 Pedro Balança os braços com vibração. 
  

2 
Professora 

Maria 

Quer brincar? Vamos então brincar de 
procurar um cachorro dentro do saco 
surpresa. Pode ser, Pedro? 

 
Proposição 
do problema 

     3 Pedro 
Novamente balançou os braços com 
mais vibração do que no turno 1.  

Comunicação  

4 
 

Professora 
Maria 

Dentro desse saco, tem vários animais, 
vamos procurar um cachorro bem 
macio, que dá vontade da gente 
apertar.  Procura aí, Pedro! 

  

     5 Pedro 
Pegou uma girafa de plástico e colocou 
no saco novamente. 

Seriação 
Elaboração de 

hipóteses 

6 
Professora 

Maria 

Cadê, Pedro, o cachorro de pelúcia? 
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 Quadro 10 - Análise de episódio 4 
(conclusão) 

TURNO SUJEITO FALA / GESTO 
HABILIDADES 

DESENVOLVIDAS 
ENSINO POR 

INVESTIGAÇÃO 

7 Pedro 
Pegou o cachorro, vibrando e 
abraçando. Atenção 

Análise de 
evidências 

8 
Professora 

Maria 

Isso, Pedro. Muito bem! 
Vamos agora procurar um leão?   

9 Pedro 
Tirou o saco do seu campo de visão 
e ficou com o cachorro nas mãos. Raciocínio lógico 

Proposição do 
problema 

10 
Professora 

Maria 

Vamos, Pedro, continuar a 
brincadeira? 

  

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 
 
Uma atividade científica parte de uma problematização, proposta no turno 2 

do episódio de ensino. Ela pode acontecer por meio de formas diferentes de 

comunicação. Por exemplo, na referida atividade, o objetivo era estimular o 

raciocínio lógico, a atenção e a comunicação. No momento da elaboração de 

hipóteses, foram exploradas as características do animal por meio da descrição, da 

análise e ordenação das diferentes características do objeto. Pedro aguardou a troca 

de turnos, a resposta do falante, sem dispersar-se, o que é característica do 

desenvolvimento comunicativo. Na análise das evidências, descrita no turno 7, a 

atenção foi estimulada à medida que ele transitava entre a análise e a escolha do 

objeto. Além do estímulo visual, foi oportunizado por meio do tato, que é o sistema 

sensorial do toque, diferenciar características físicas. O aluno comunicou ter 

alcançado a resposta através de gestos que configuraram as características. Ele 

desenvolveu descrições, e o contato visual que fez sinalizava que ele a havia 

encontrado. Gomes e Silveira (2016, p. 69) afirmam que o contato visual é uma ação 

importante para a interação social e para a comunicação, pois indica que o indivíduo 

está atento. 

Nessa proposta, habilidades como propor explicações com base em 
evidências, selecionar evidências para justificar uma explicação, construir 
argumentos para relacionar dados e conclusões e empregar outros dados 
para tomar decisões são privilegiados. (SCARPA; SILVA, 2018, p. 144). 

 
 
Pedro selecionava dados ao abandonar os objetos que destoassem da 

categoria animal e textura até encontrar a resposta, descrita na etapa da 

comunicação onde a professora propôs a retomada de nova situação-problema, e 

ele, através de gestos, indicou a finalização da atividade. Isso aconteceu no turno 9, 
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quando a criança utilizou ferramentas do raciocínio lógico para manifestar sua 

intenção de o professor não iniciar outra intervenção, se comunicando para ter as 

necessidades atendidas, o que sinaliza atitude do desenvolvimento comunicativo. 

Ele selecionou os objetos a partir da caracterização do animal, através da impressão 

sensorial que ele tinha do animal. Nessas ocasiões, o desenvolvimento das etapas 

do ENCI proporcionou ações manipulativas que dão condições aos alunos de 

levantar hipóteses e os testes dessas hipóteses (CARVALHO, 2013).  

 
5.2.5 Episódio 5 – José / 14 anos 

 
Na intervenção planejada para José, foi aplicada a atividade 5, de percepção 

visual, que traz como problematização a pergunta: “Quer encontrar o feijão?”. 

Apresentamos a seguir a descrição do relato de José e da professora Marina.  

 
Quadro 11 - Análise de episódio 5 

(continua) 

TURNO SUJEITO FALA / GESTO 
HABILIDADES 

DESENVOLVIDAS 
ENSINO POR 

INVESTIGAÇÃO 

1 
Professora 

Marina 

José, iremos realizar uma atividade 
bem interessante. É uma atividade 
que envolve um material que já 
conhecemos, mas que teremos que 
focar a nossa atenção aos detalhes. 
Você quer encontrar o feijão? 

 Problematização 

2 José Eu gosto de atividades assim. Oralidade / 
comunicação 

 

3 
Professora 

Marina 

Então vamos lá! Tenho aqui essa 
caixinha com alguns caroços de 
feijão. Tá vendo aqui? 

  

4 José 
Tô. Mas você vai fazer o quê com 
isso? 

Interpretação Observação 

5 
Professora 

Marina 
Vou pedir pra você observar os 
feijões. 

  

6 José Vou olhar. Preciso de um tempo. Atenção 
Elaboração de 

hipóteses 

7 
Professora 

Marina 
Certo. Me avisa quando finalizar. 
(Passaram 45 segundos)   

8 José Tô pronto. Oralidade / 
comunicação 

Comunicação 

9 
Professora 

Marina 
Você percebeu alguma coisa, José?   

10 José 

Sim. Eu olhei e achei primeiro que 
eles eram iguais, mas aí depois 
achei alguns desenhinhos 
diferentes. 

Raciocínio Lógico 
Análise de 
evdências 
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Quadro 11 - Análise de episódio 5 
                          (conclusão) 

11 
Professora 

Marina 

Aham, José. Isso mesmo. Agora eu 
vou te dar uma lupa e você vai 
observar bem e escolher um feijão 
pra depois achá-lo no meio deles 
todos. Podemos começar? 

  

12 José 
Sim. Já escolhi. (José observou 
atentamente) 

Oralidade / 
comunicação 

Proposição do 
problema 

13 

 

Professora 
Marina 

Então agora vou misturar. Pronto, 
José, pode procurar.   

14 José 

Eles são diferentes, os pontinhos 
brancos são diferentes, os traços e 
linhas também são diferentes. 
Espera aí, que vou achar. 

Percepção sensorial 
Elaboração de 

hipóteses 

15 
Professora 

Marina 
Vai, sim. Você tem o tempo que 
precisar.   

16 José 
Quero achar logo, mas tenho que ter 
atenção. Eles misturados são muito 
parecidos. Espera aí! 

Atenção 
 

17 José 
Professora, é esse aqui. 

Interpretação Conclusão 

18 
Professora 

Marina 

Isso mesmo, José. Olha ele aqui. 
  

 Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Durante a aplicação, José planejou investigar a situação-problema, descrita 

no turno 1, fazendo intervenções orais de elementos relevantes a serem 

considerados na observação do feijão. Algumas categorias das habilidades que 

envolveram a construção do conhecimento científico foram levantadas; a cada turno 

do episódio, novas questões e problematizações, o que propiciou novos 

direcionamentos e análises. No turno 3, momento de observação, José utilizou a 

atenção, direcionando um olhar criterioso para o caroço de feijão. 

 
Proposição de um problema: uma vez que materiais, dados ou informações, 
já fazem parte do conhecimento dos alunos, a proposição de um problema 
atua como gatilho para a investigação. Vale mencionar que, em muitos 
casos, para que a investigação possa trazer mais resultados mais 
consolidados do ponto de vista do argumento em construção, outras 
perguntas podem ser feitas associadas ao problema central. (SASSERON, 
2018b, p. 50).  
 
 

Essa interação foi desenvolvida a partir da problematização, que aconteceu 

nos turnos 1 e 12, e, à medida que as variáveis eram recrutadas, explorava a 

oralidade e comunicação e relação com os conhecimentos prévios ao desenvolver 

explicações. 
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A proposta metodológica da atividade era identificar o feijão escolhido 

anteriormente; para isso, o aluno fez contato visual com o objeto repetindo 

mentalmente os comandos da professora até ter a certeza de perceber que todas as 

características do objeto fossem priorizadas. Nos turnos 6 e 10, José deu 

continuidade ao processo investigativo. A elaboração de hipóteses e a análise de 

evidências estimularam habilidades como atenção e raciocínio lógico, 

respectivamente. Após o momento inicial, os caroços foram misturados e José 

tentou encontrá-los. Para isso, foi necessária a análise dos caroços de feijão a partir 

de atributos que havia memorizado, mostrando algo que viu, aconteceu ou fez, 

característica do desenvolvimento sensorial e cognitivo. Esse modelo de observação 

utilizado por ele se manifestou quando ele indicou assertivamente o feijão escolhido. 

No turno 14, momento da elaboração de novas hipóteses, José, através da 

percepção sensorial visual, conseguiu indicar o feijão escolhido e chegar ao turno 

17, interpretar o processo e chegar à conclusão do feijão inicial. 

Habilidades como oralidade, concentração, revisão das observações feitas 

pela professora e comunicação foram evidentes na interação da criança com a 

situação didática. A situação-problema partiu de um estímulo sensorial, e a 

percepção sensorial foi estimulada de forma mais evidente, quando José precisou 

perceber a diferença entre os feijões. Em uma única situação didática, foram 

abordadas habilidades que interagem e que são estimuladas a partir das etapas de 

uma proposta investigativa. 

 
A mediação de conteúdos científicos feita pelo professor é um fator decisivo 
no processo de argumentação em sala de aula. A apropriação de um 
conteúdo científico, por exemplo, pode envolver características muito 
complexas, uma vez que os alunos precisam compreender as relações 
deste conceito com vários outros e com as problemáticas e contextos 
específicos de uma determinada área científica como a biologia ou a 
química. (OLIVEIRA et al., 2016, p. 1069).  

  
 
A abordagem de aspectos sensoriais para o desenvolvimento e aquisição de 

autonomia, conforme descrito neste episódio, fundamentam a realização de 

atividades que exploram diferentes sentidos e habilidades. 

 
 

5.2.6 Episódio 6 – Enzo / 13 anos 

 
 
A atividade investigativa proposta para Enzo foi iniciada com a atividade 7, a 

partir da  problematização. O desafio era identificar alguns sabores de olhos 
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fechados. Durante a aplicação, o aluno demonstrou iniciativa de escolha, bem como 

flexibilidade cognitiva, conforme foi destacado no episódio a seguir. 

 
 Quadro 12 - Análise de episódio 6 

(continua) 

TURNO SUJEITO      FALA / GESTO HABILIDADES 
DESENVOLVIDAS 

ENSINO POR 
INVESTIGAÇÃO 

1 
Professora 

Clara 

Vamos iniciar a atividade, Enzo. 
Nessa atividade escolhida pra a 
gente começar, iremos, em 
alguns momentos, precisar de 
olhos e nariz tapados. Posso 
colocar essa venda nos seus 
olhos para iniciar a 
experimentação? 

 
 

2 Enzo 
Eu não quero colocar isso. 

Oralidade / 
Comunicação 

 

3 Professora 
Clara 

Certo, tranquilo. Então você pode 
fazer só de olhos fechados? Sem 
colocar a venda? 

  

4 Enzo Também não quero fechar os 
olhos. Não gosto de fechar os 
olhos. 

Oralidade / 
comunicação 

 

5 Professora 
Clara 

Tudo bem, podemos fazer assim 
então. Você não olha para os 
alimentos. Pode ser? 

 Proposição do 
problema 

6 Enzo Sim. 
Oralidade / 

comunicação 

 

7 Professora 
Clara 

Então, tudo combinado. Agora eu 
quero que você feche os olhos e 
tape o nariz, pode ser? 

 
 

8 Enzo Balançou a cabeça positivamente. 
Flexibilização Análise de 

evidências 

9 Professora 
Clara 

Consegue identificar o sabor do 
que pingamos na sua boca? 

  

10 Enzo Assentiu negativamente 
  

11 Professora 
Clara 

Agora peço que você só tape o 
nariz. Pode olhar se quiser. 
Conseguiu identificar dessa vez o 
que acabei de pingar? 

  

12 Enzo  Assentiu negativamente 
Comunicação Conclusão 

13 Professora 
Clara 

Agora será a última vez. Quero 
que você experimente 
normalmente. Vou colocar. 

  

14 Enzo É vinagre, não gosto disso. 
Percepção 
sensorial 

Análise de 
evidências 

  Conclusão 

15 Professora 
Clara 

Isso, Enzo, não vou mais colocar. 
Agora vou fazer com algo que 
você gosta muito, pode ser? 

  

16 Enzo Assentiu positivamente. 
Atenção Elaboração de 

hipóteses 

17 Professora 
Clara 

Não olha pro que vou colocar e 
fecha o nariz. Vou colocar. 
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 Quadro 12 - Análise de episódio 6 
                       (conclusão) 

18 Enzo É uma jujuba. 
Percepção 
Sensorial 

Comunicação 

19 Professora 
Clara 

Isso, Enzo, no vinagre, você sentiu 
o quê? 

  

20 Enzo Não gostei. Gosto de doce. 
Interpretação Conclusão 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2020.  

 

A atividade foi adaptada, respeitando as condições sensoriais que o aluno 

apresentava. As expressões faciais, frases e postura corporal indicaram 

preferências. A observação, percepção sensorial e interpretação também foram 

habilidades que se apresentaram e relações foram estabelecidas entre a atividade 

proposta e as etapas de uma proposta investigativa, como, por exemplo: nos turnos 

2, 4 e 6, no momento da problematização, a oralidade e comunicação se 

desenvolveram favorecendo interação entre professor e aluno, comunicando o início 

e o término de uma situação, o que é característica do desenvolvimento 

comunicativo. No turno 8, na análise de evidências, o aluno demonstrou maior 

interesse na atividade, e a flexibilidade foi estimulada quando ele se integrou ao 

universo da situação-problema.  

Para Carvalho (2018a), é importante que o problema escolhido siga uma 

sequência de etapas, visando dar oportunidade aos alunos de levantar e testar suas 

hipóteses. A percepção sensorial foi sendo estimulada e, no turno 14, o aluno 

comunicou o sabor que sentiu a partir também de experiências prévias que ele 

trouxe nesse momento. O mesmo aconteceu no turno 18 e no turno 20, em que a 

comunicação foi realizada através da verbalização de preferências. 

 
 

5.2.7 Episódio 7 – Antônio / 15 anos 

 
É comum as crianças, desde pequenas, observarem com curiosidade o 

ambiente e os estímulos que as rodeiam, apresentando interesse por diversos temas 

e situações. Antônio frequenta o AEE há alguns anos e, além da curiosidade, ele 

questiona a forma como ocorrem os fenômenos naturais, analisando com frequentes 

perguntas e possíveis soluções. Realizando a aplicação da atividade 5 de percepção 

visual, a professora Marina iniciou sua abordagem a partir da situação-problema: 

“Vamos escolher um feijão, para depois encontrá-lo?”, abordada nos turnos 1, 3 e 5, 

quando Antônio manifestou indagações através da oralidade, interpretou e 
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desenvolveu habilidades como o raciocínio lógico, contextualizando temas variados 

com o desafio didático proporcionado no momento. 

Na atividade aplicada, a professora propôs um problema de discriminação 

visual e, ao mesmo tempo que ele interagia e se mobilizava em busca da resposta, 

verbalizava ações que precisava desenvolver para resolver a situação-problema. 

Vejamos no episódio a seguir.  

 
 Quadro 13 - Análise de episódio 7 

       (continua) 

TURNO SUJEITO FALA / GESTO HABILIDADES 
DESENVOLVIDAS 

ENSINO POR 
INVESTIGAÇÃO 

1 Antônio Iremos fazer o quê? Oralidade Problematização 

2 Professora 
Marina 

Iremos fazer uma 
atividade de percepção 
visual. Será que você já 
conhece? 

  

3 Antônio Ah, já sei, vou 
observar alguma 
coisa? 

Interpretação  

4 Professora 
Marina 

Vamos escolher um 
feijão, para depois 
encontrá-lo? Tem uma 
lupa pra ajudar na sua 
observação. 

 Problematização 

5 Antônio Com muita atenção. Raciocínio lógico  

6 Professora 
Marina 

Isso, e quero que você 
escolha um. 

  

7 Antônio Você vai esconder esse 
feijão que eu escolhi? 
Para eu encontrar? 

Atenção Elaboração de 
hipóteses 

8 Professora 
Marina 

Não irei esconder, irei 
misturar com outros 
caroços pra você achar 
ele. Entendeu? 

  

9 Antônio Entendi. É esse aqui. 
Entregou o feijão à 
professora. 

Percepção 
sensorial 

Elaboração de 
hipóteses 

10 Professora 
Marina 

Então agora eu quero 
que você identifique o 
feijão que escolheu. 

  

11 Antônio E eu já decorei a forma 
que tem nele. Ele tem 
uma bolinha e um 
rabinho colado. Pera aí, 
que vou achar. Achei, é 
esse daqui! 

Raciocínio lógico Análise de 
evidências 

12 Professora 
Marina 

Você observou 
atentamente os detalhes 
do feijão? 

  

13 Antônio No início, achei que ia 
ser difícil a atividade, 
mas acho que não foi 
tanto. Não demorei 
muito para encontrar. 
Queria fazer novamente,  

Interpretação Conclusão 
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 Quadro 13 - Análise de episódio 7 
      (conclusão) 

TURNO SUJEITO FALA / GESTO HABILIDADES 
DESENVOLVIDAS 

ENSINO POR 
INVESTIGAÇÃO 

  com outro caroço.   

14 Professora 
Marina 

Então vamos lá!   

 Fonte: Dados da pesquisa, 2020.  

 
 
Outras habilidades desenvolvidas foram a atenção e a percepção sensorial, 

nos turnos 7 e 9,  no momento de elaboração de hipóteses.   

 
Avaliação de idéias: construídas as relações entre as variáveis, a análise 
das condições-limite em que certas reações ocorreriam em decorrência de 
certas ações permite avaliar o que foi proposto. Esse movimento de 
encontrar os limites por meio da avaliação contribui para o estabelecimento 
de justificativas e de refutações para a explicação dada. (SASSERON, 
2018b, p. 51).   
 

No turno 11, etapa da análise de evidências, o raciocínio lógico foi utilizado na 

escolha do feijão a ser encontrado. Ele comparou características do caroço do feijão 

inicial, retomou e analisou os elementos, a fim de tomar a decisão assertiva. 

 
Uma investigação científica pode ocorrer de maneiras distintas e, 
certamente, o modo como ocorre está ligado às condições disponibilizadas 
e às especificidades do que se investiga, mas é possível dizer que toda 
investigação científica envolve um problema, o trabalho com dados, 
informações e conhecimento já existentes, o levantamento e o teste de 
hipóteses, o reconhecimento de variáveis e o controle destas, o 
estabelecimento de relações entre as informações e a construção de uma 
explicação. (SASSERON, 2018b, p. 43).  
 
 

Durante a interação, especificamente no turno 9, Antônio interpretou, na etapa 

de conclusão do processo investigativo, ao comunicar a resposta à situação-

problema a partir da relação que fez com seus conhecimentos. Sua expressão fácil, 

postura e conduta adequadas à situação sinalizaram estímulo do desenvolvimento 

sensorial e cognitivo. 

Encontramos na literatura uma citação de Santos (2004, apud ZOMPERO et 

al., 2017, p. 423) que aponta a importância no desenvolvimento de habilidades 

cognitivas pelos estudantes. 

 
Apesar da variação conceitual citada, determinadas características gerais 
das Funções Executivas são universais, ou seja, comuns. Estão 
relacionadas com controle voluntário e consciente sobre o ambiente e as 
ações necessárias para lidar com estímulos e respostas, de modo a 
alcançar um determinado objetivo; integram sensação, cognição e ação. 
Não se trata de uma unidade, visto seus diferentes processos de controle; 
aplicam-se às dimensões cognitivas, emocionais e sociais do 
comportamento humano.  
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Em interações como a descrita no episódio de Antônio e das etapas 

investigativas, a curiosidade – desenvolvida a partir de mecanismos próprios e 

individuais de cada ser humano – é fomentada e é elementar ao processo de 

aprendizagem.   

 
 

5.2.8 Episódio 8 – Márcio / 15 anos 

 
 
A atividade foi iniciada mediante a proposição de situação-problema: “Acabei 

de colocar um objeto, uma coisa que você gosta, aqui dentro desse saco e vou falar 

como ele é. Você tenta adivinhar com o tato?” Para isso, foi utilizada a atividade 3, 

de observação visual, a fim de que Márcio pudesse demonstrar seu interesse em 

escolher o objeto de sua preferência. Nos turnos 1 e 3 do episódio de ensino 

descrito a seguir, a professora comunicou que a atividade era relacionada à 

preferência dele.  

A habilidade de comunicação esteve presente durante a aplicação através de 

gestos e, em raros momentos, utilizou a oralidade, observada nos turnos 2 e 4. 

Segue o episódio. 

  
 Quadro 14 - Análise de episódio 8 

(continua) 

TURNO SUJEITO FALA / GESTO HABILIDADES 
DESENVOLVIDAS 

ENSINO POR 
INVESTIGAÇÃO 

1 
Professora 

Clara 
Márcio, agora nós iremos  
fazer uma atividade bem 
interessante, acho que você 
vai gostar.  

  

2 
Márcio Assentiu. 

Comunicação  

3 Professora 
Clara 

Acabei de colocar um 
objeto, uma coisa que 
você gosta, aqui dentro 
desse saco, e vou falar 
como ele é, você tenta 
adivinhar? 

 Proposição do 
problema 

4 Márcio Certo. Oralidade / 
comunicação 

 

5 Professora 
Clara 

Posso começar? 
  

  6 Márcio Pode. 
Comunicação  

7 Professora 
Clara 

O que o tato nos permite 
perceber? É um objeto que 
as pessoas usam pra 
construir a melodia de uma 
música. 

 Proposição do 
problema 

8 Márcio Permaneceu calado. 
Seriação Elaboração de 

hipóteses 
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 Quadro 14 - Análise de episódio 8 
      (conclusão) 

TURNO SUJEITO FALA / GESTO 
HABILIDADES 

DESENVOLVIDAS 
ENSINO POR 
INVESTIGAÇÃO 

9 Professora 
Clara 

Esse objeto, a gente tem 
que balançar pra ele fazer o 
som. 

  

10 Márcio Permaneceu calado. 
Interpretação Análise de 

evidências 

11 Professora 
Clara 

Ele pode ter diferentes 
formas, mas aqui na sala a 
gente já fez um e você 
gostou. 

  

12 Márcio  Balançou a mão. 
Interpretação Análise de 

evidências 

13 Professora 
Clara 

Vamos lá, Márcio. Olha, é 
um chocalho.  

  

14 Márcio Pegou o chocalho e 
balançou. 

Interpretação Análise de 
evidências 

15 Professora 
Clara 

Agora coloquei outro objeto 
dentro do saco. Pedi que 
ele falasse sobre o objeto. 

  

16 Márcio Silêncio 
  

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.  

 

A motivação no quadro está representada na problematização. Ela é 

apresentada por Sasseron (2018) como parte do processo de aprendizagem. Para a 

autora:  

Motivação: o estímulo para o trabalho com uma atividade pode ser diferente 
para cada aluno e o professor deve estar ciente desse aspecto. Perguntas 
intrigantes e possíveis de responder com a ajuda dos materiais 
(experimentais ou bibliográficos) são um elemento de motivação para a 
investigação. Essas perguntas podem ser o gatilho para a análise, mas 
também podem ocorrer ao longo dela, como maneira de assegurar o estudo 
de dados, informações e conhecimentos já existentes. (SASSERON, 2018b, 
p. 49).  
 
 

Nos turnos 3 e 7, a professora propôs o problema e, com isso, a comunicação 

espontânea foi estabelecida. Nos turnos 8 e 10, Carlos não utilizou a oralidade nem 

fez uso gestos, e o silêncio foi uma forma de interação. No turno 8, no momento de 

elaboração de hipóteses, Carlos realizou o levantamento e sistematização de 

informações através da seriação e priorização de informações. Nos turnos 10, 12, 

14, momento da análise de evidências, a habilidade de interpretação da situação-

problema foi identificada quando ele, através de gestos, argumentava e comunicava 

uma resposta, conseguindo, através do olhar, manifestar a atenção do professor, 

característica do desenvolvimento comunicativo. Para desenvolver o processo 
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investigativo, é interessante que o professor faça uso de diferentes estratégias, a fim 

de estimular a compreensão de conceitos e situações frente ao conteúdo de 

Ciências. Sobre isso, Kull e Zanon (2017, p. 5241) abordam: 

Nesse sentido, uma mudança na estruturação e nos objetivos das 
atividades que permitam aos estudantes identificar e controlar variáveis ou 
participar da elaboração do procedimento experimental pode contribuir para 
aumentar e valorizar processos cognitivos mais complexos (investigação, 
tomada de decisão, desenvolvimento do pensamento crítico e avaliativo).  
 

O planejamento de uma atividade investigativa precisa garantir condições 

para que novas possibilidades sejam adequadas. Há situações didáticas que se 

desenrolam a favorecer, de imediato, a comunicação de possíveis respostas. Em 

outras são necessárias readequações para atender as variáveis do processo 

educativo. 

 
 

5.2.9 Episódio 9 – Alberto / 6 anos 

 
 
Neste episódio, a problematização foi iniciada no turno 3, com a atividade 7 e 

com a seguinte problematização: “Vou pingar algumas gotinhas de sabores variados 

na sua boca e você vai descobrir o sabor?”. Na aplicação da proposta com Alberto, o 

entusiasmo e movimento na interação com o conhecimento aconteceu durante o 

processo. Ele é uma criança dinâmica e participativa. Suas interação e comunicação 

são evidentes em cada turno do diálogo. 

 
 Quadro 15 - Análise de episódio 9 

(continua) 

TURNO SUJEITO     FALA / GESTO HABILIDADES 
DESENVOLVIDAS 

ENSINO POR 
INVESTIGAÇÃO 

1 Professora 
Clara 

Alberto, vamos começar nosso 
atendimento hoje com uma 
atividade bem legal, você vai 
gostar. 

  

2 Alberto Assentiu vibrando. Comunicação Proposição do 
problema 

3 Professora 
Clara 

Vou pingar algumas gotinhas 
de sabores variados na sua 
boca. E você vai descobrir o 
sabor?  

  

4 Alberto Certo, mas eu não posso 
comer doce, sou diabético. 

Flexibilização Proposição do 
problema 

5 Professora 
Clara 

Eu sei, não se preocupe com 
isso.  

  

6 Alberto Posso perguntar à minha mãe 
se hoje posso comer doce? 

Raciocínio lógico Proposição do 
problema 

7 Professora 
Clara 

Você quer perguntar?   
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 Quadro 15 - Análise de episódio 9 
     (conclusão) 

8 ALBERTO QUERO. ORALIDADE / 
COMUNICAÇÃO 

COMUNICAÇÃO 

9 Professora 
Clara 

Então vá lá! Ele demorou dois 
minutos com a resposta. 

  

10 Alberto Eu posso hoje. Interpretação Análise de 
evidências 

11 Professora 
Clara 

Ótimo, então! Vamos lá! Vou 
pingar a primeira gotinha. 

  

12 Alberto Café! Esse é fácil. Percepção 
sensorial 

Comunicação 

13 Professora 
Clara 

Isso. A gente sente esse 
cheirinho todo dia em casa. 

  

14 Alberto É, minha avó faz todo dia e até 
de noite. 

Flexibilização Análise de 
evidências 

15 Professora 
Clara 

Vou pingar gotinha de outra 
coisa. 

  

16 Alberto Vinagre. Percepção 
sensorial 

Comunicação 

17 Professora 
Clara 

Eh, menino esperto. Vou 
colocar outra gotinha. 

  

18 Alberto Esse tem sal (se referindo à 
água com sal). É salgado, 
parece a água do mar. 

Interpretação Elaboração de 
hipóteses 

19 Professora 
Clara 

Isso, e agora vou pingar a 
última gotinha. 

  

20 Alberto Esse é muito estranho, gostei 
não. Referiu-se ao glutamato. 

Oralidade / 
comunicação 

Conclusão 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

A atividade proposta foi de percepção gustativa e iniciou com a proposição do 

problema, evidenciada nos turnos 2, 4 e 6. Sobre problematização, Kull e Zanon 

(2017, p. 5245) citam Zoller (1993): 

 
De acordo com Zoller (1993), quando um aluno resolve um problema, faz 
uso de diferentes estratégias que podem ser categorizadas em dois grupos. 
O primeiro refere-se às habilidades de ordem cognitiva alta, definidas como 
HOCS (Higher Order Cognitive Skills) que abrangem as capacidades de 
formular questões, solucionar problemas e tomar decisões, além do 
desenvolvimento de um sistema de pensamento crítico. E o segundo, 
habilidades cognitivas de ordem baixa, LOCS (Lower Order Cognitive 
Skills), caracterizadas por capacidades como a de conhecer, de relembrar 
uma informação ou de aplicar conhecimento ou algoritmos memorizados em 
situações familiares ou em resolução de exercícios.  
 
 

Alberto interagiu com a professora e comunicou situações que interferiam na 

atividade e, assim, a oralidade, flexibilização e raciocínio lógico eram estimulados. 

Após a resolução da situação citada no turno 4, deu-se continuidade ao processo 

investigativo, oportunizando a etapa de comunicação através dos turnos 6 e 16, 
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quando Alberto suscitava alguns resultados, demonstrando atenção também ao que 

o professor falava. Sobre isto, Suart, Marcondes e Carmo (2009, p. 54) apontam que 

 
Nesse sentido, para a resolução de um problema ou para a compreensão 
de conceitos, o estudante pode necessitar de diferentes níveis de 
“demandas cognitivas que se manifestam em processos mais complexos 
como reflexão e análise; ou mais simples como memorização e aplicação 
de algoritmos”.   

 
 
No turno 12 do episódio de ensino, assim como em demais turnos, Alberto 

comparava e avaliava suas experiências com o sabor e cheiro experimentados, o 

que sinalizou a elaboração de hipóteses e análise de prováveis resultados. A 

percepção sensorial acontecia (turnos 12 e 16) na associação de cada sabor a uma 

experiência. Esta é uma condição de valor para aprendizagem, o sujeito relacionar o 

objeto de conhecimento ao contexto de vida. Foram relacionados conhecimentos 

trazidos de sua experiência familiar e do convívio com os colegas da escola, com as 

experiências científicas. 

No turno 14, ele novamente utilizou a habilidade de flexibilização, 

relacionando ao momento da análise de evidências as experiências de memória 

afetiva. No turno 18, ele realizou o levantamento de hipóteses, o que possibilitou a 

interpretação do novo estímulo, tendo interesse pela atividade proposta por outros, 

característica do desenvolvimento sensorial e cognitivo. E, no turno 20, através da 

oralidade, finalizou o ciclo investigativo comunicando dados de relevância para o 

professor. 

 
 

5.2.10 Episódio 10 – Paulinha / 16 anos 

 
 
A aplicação com a aluna Paulinha se deu a partir da atividade 6, de 

percepção visual, com a problematização “Por que temos dois olhos e não apenas 

um?” e seguiu a mesma dinâmica dos demais, partindo das características e 

preferências de cada participante e respeitando a interação de cada um com o 

profissional e com a atividade aplicada.  

Vejamos a seguir um trecho do episódio de ensino. 
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Quadro 16 - Análise de episódio 10 

         
TURNO 

SUJEITO FALA / GESTO HABILIDADES 
DESENVOLVIDAS 

ENSINO POR 
INVESTIGAÇÃO 

1 Professora 
Luciana 

Paulinha, iremos fazer uma 
atividade de percepção visual. 
Você imagina o que seja 
isso? 

 Problematização 

 2 PAULINHA APONTOU PARA OS OLHOS COMUNICAÇÃO  

3 Professora 
Luciana 

Isso. Você sabe por que 
temos dois olhos e não 
apenas um? Você imagina o 
porquê da gente ter dois 
olhos, um de cada lado da 
nossa cabeça? 

 Problematização 

4 Paulinha Pra ver mais (Falou bem 
baixo) 

Raciocínio lógico Problematização 

 5 Professora 
Luciana 

Também, por isso mesmo. 
Vamos, então, ver isso? 

  

6 Paulinha Assentiu positivamente. Comunicação Comunicação 

7 Professora 
Luciana 

Quero que você tape um olho, 
deixe apenas o direito livre e 
quero que você olhe pra 
aquele quadro da parede. 
Você consegue enxergar 
algo?  

  

8 Paulinha Só a ponta do quadro. Percepção 
sensorial 

Elaboração 
de hipóteses 

9 Professora 
Luciana 

Agora quero que você troque, 
deixe livre o esquerdo. E me 
fala o que está vendo. 

  

10 Paulinha Agora eu tô vendo a maior 
parte. 

Atenção Análise de 
evidências 

11 Professora 
Luciana 

Entendi. É isso mesmo, os 
olhos em posições diferentes 
nos permitem ter um campo 
de visão maior. Você estava 
certa.  

  

12 Professora 
Luciana 

Será que os animais também 
enxergam assim? 

  

13 Paulinha Sim, porque eles têm dois 
olhos como a gente. Cada 
olho toma conta de uma parte. 

Raciocínio lógico Proposição do 
problema 

14 Professora 
Luciana 

Vamos brincar de tiro ao alvo 
agora. Quero ver se você é 
boa nisso. 

  

 Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 
 
 

A aplicação iniciou a partir da problematização na área de percepção visual, 

descrita nos turnos 2 e 4. À medida que a interação acontecia, Paulinha interagia 

com calma, demonstrando importância ao que era conversado, utilizando respostas 

também através de sinais não verbais, que fazem parte do desenvolvimento 

comunicativo. A comunicação acontecia a cada turno de resposta que ela dava, 



100 
 

através de gestos, fisionomias e da linguagem, sempre baixa, mas de forma clara, e 

o raciocínio lógico era estimulado ao propor o problema a ser investigado. 

 
O processo de investigação é iniciado por questões, que são formuladas 
com base na análise e compreensão da situação problema, delimitando o 
que se deseja investigar. A partir daí, é necessária a busca de informações 
e a condução de procedimentos específicos, testes, experimentos, entre 
outros, no sentido de se testarem hipóteses ou se fornecerem novos 
elementos sobre o sistema em estudo. As informações obtidas devem ser 
interpretadas e relacionadas, buscando subsidiar a elaboração de respostas 
às questões iniciais, propostas em forma de modelos. (MAIA; JUSTI, 2008, 
p. 433).  

 
 
Dando sequência à atividade investigativa, no turno 6, a comunicação se 

desenvolveu e, no turno 8, iniciou-se o processo de elaboração de hipóteses sobre o 

campo visual através da percepção sensorial. Nesse momento, o erro pode ter uma 

função relevante de aprendizagem, conforme afirma Carvalho (2018a, p. 11): 

 
 

É a partir das hipóteses – das ideias – dos alunos que quando são testadas 
experimentalmente deram certo que eles terão a oportunidade de construir 
o conhecimento. As hipóteses que quando testadas não deram certo 
também são muito importantes nessa construção, pois é a partir do erro – o 
que não deu certo – que os alunos têm confiança no que é o certo, 
eliminando as variáveis que não interferem na resolução do problema. 
 
 

O momento da análise de evidências foi vivenciado no turno 10, quando, 

através da atenção, Paulinha argumentou sobre a maior amplitude do campo visual, 

aguardando a resposta do professor sem dispersar-se, característica do 

desenvolvimento sensorial e cognitivo. No turno 12, Paulinha elaborou uma possível 

resposta para a situação-problema e comunicou seus resultados. 

 

5.2.11 Episódio 11 – André / 9 anos 

 
 

 A aplicação da proposta de percepção visual, atividade 1, iniciou com a 

seguinte problematização: “Quero que você imagine uma laranja e fale sobre ela. 

Finge que eu não conheço uma laranja, que eu nunca vi. Certo?”. Através dessa 

atividade, a oralidade e comunicação aconteceram naturalmente, juntamente com 

outras habilidades, que também foram estimuladas. O aluno conversou sobre suas 

preferências e impressões sobre a laranja e sobre vivências de casa, mantendo o 

olhar para iniciar ou continuar uma interação, característica que faz parte do 

desenvolvimento comunicativo. A aplicação aconteceu através da problematização, 
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no turno 1, com o estímulo do interesse do aluno em desvendar a situação-problema 

proposta.  

 
 Quadro 17 – Análise de episódio 11 

TURNO SUJEITO FALA / GESTO 
HABILIDADES 

DESENVOLVIDAS 
ENSINO POR 

INVESTIGAÇÃO 

1 
Professora 

Clara 
Quero que você imagine 
uma laranja e fale sobre 
ela. Finge que eu não 
conheço uma laranja, que 
eu nunca vi. Certo? 

 Proposição do 
problema 

2 André A laranja é uma pera. Comunicação 
 

3 Professora 
Clara 

Você gosta de laranja?   

4 André 
Às vezes. 

Seriação Elaboração de 
hipóteses 

5 Professora 
Clara 

Ela é que cor? 
  

6 André 
Laranja, né? Interpretação Análise de 

evidências 

7 Professora 
Clara 

Sim. Você acha ela doce?   

8 André 
Ela é doce, mas às vezes 
não. 

Percepção 
sensorial 

Elaboração de 
hipóteses 

9 Professora 
Clara 

E a pera?  Proposição do 
problema 

10 André 
A pera, eu gosto de pera. Oralidade / 

comunicação 
 

11 Professora 
Clara 

A laranja e a pera são o 
quê? 

  

12 André De comer. Interpretação Conclusão 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 
 
No turno 3, foi iniciado o momento de elaboração de hipóteses e, para isso, 

André selecionou as informações com maior relevância e formalizou as ideias que 

foram colocadas à prova. No turno 6, através da análise das evidências das 

informações interpretadas, dava-se sequência à construção do processo 

investigativo. Sobre esse momento do processo investigativo, Sasseron (2018b, p. 

50) aponta: 

Teste de idéias: o teste pode ocorrer de maneira empírica ou hipotética. Ele 
está associado ao problema proposto pelo professor, mas vai além: é um 
incentivo para que os alunos ponham à prova ideias que apresentam para a 
solução do problema. 

 
 
A percepção sensorial foi ressaltada no turno 8, através do levantamento de 

hipóteses sobre a descrição da fruta. No turno 9, a professora fez uma inferência 

com uma nova problematização e, por meio da oralidade no turno 10, o aluno 
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destacou preferências. O episódio finalizou no turno 12, e, por meio dele, a 

conclusão da situação-problema foi estimulada. Outra habilidade estimulada foi a 

interpretação, quando o aluno realizou previsão da função e categoria dos objetos 

estudados. 

Nesta aplicação, mais uma vez, identificamos o quanto a aprendizagem, os 

conceitos construídos e a percepção do ambiente acontecem de uma forma única e 

individual.  

 
 
 

5.2.12 Episódio 12 – Cláudio / 6 anos 

 
 

A aplicação foi iniciada com uma atividade de percepção tátil, que foi 

desenvolvida a partir de um saco surpresa e da descrição e das impressões sobre 

um objeto passível de investigação e foi iniciada no turno 3 do episódio de ensino. A 

atividade aplicada foi a 2 e o objetivo especificamente foi explorar a percepção tátil, 

ao invés da percepção visual. Ele manteve o foco pelo tempo necessário para 

desenvolver a atividade, o que faz parte do desenvolvimento sensorial e cognitivo. 

Na análise dos turnos descritos abaixo, podemos perceber o processo que o aluno 

realiza para resolver a seguinte situação-problema: “Através do seu tato, você 

consegue adivinhar o objeto que pegou?”.  

Vejamos o episódio da aplicação da proposta com Cláudio.  

 
 Quadro 18 – Análise de episódio 12 

TURNO SUJEITO FALA / GESTO 
HABILIDADES 

DESENVOLVIDAS 
ENSINO POR 

INVESTIGAÇÃO 

1 
Professora 

Luciana 
Vamos lá! É hora de 
escolher um objeto. 
Quando quiser, pode 
pegar. 

 Problematização 

2 Cláudio 
Vou escolher um negócio 
bem interessante. 

Atenção  

3 Professora 
Luciana 

Maravilha. Através do seu 
tato, você consegue 
adivinhar o objeto que 
pegou? Me fala aí sobre 
ele. 

 Problematização 

4 Cláudio Eu peguei um negócio 
duro, que parece um 
círculo com um lápis. Mas 
não tô sabendo o que é. 
Será que é um... sei não. 

Percepção 
sensorial 

Elaboração de 
hipóteses 

5 Professora 
Luciana 

Fala mais sobre ele. 
  

 Fonte: Dados da pesquisa, 2020.  
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Durante a interação, a oralidade e comunicação se desenvolveram com 

fluência. Durante a proposição do problema, e no turno 2 mais especificamente, a 

criança realizou a escolha do objeto a ser caracterizado. No turno 3, foi proposta a 

problematização e, no turno 4, na elaboração de hipóteses sobre o que seria o 

objeto, definiu a partir das características físicas que o identificavam. Demonstrou 

lidar facilmente com situações não estruturadas, o que revela características do 

desenvolvimento sensorial e cognitivo. Esse momento levou o aluno a desenvolver 

suas suposições e compreender possíveis respostas. 

 
O professor, ao atentar que todos já relataram o que fizeram, deve fazer a 
próxima pergunta (ou um conjunto de perguntas) “Porque vocês acham que 
deu certo?” ou “Como vocês explicam o porquê de ter dado certo?”. Com 
esse tipo de pergunta os alunos buscarão uma explicação causal, 
mostrando ao conjunto da classe uma argumentação científica. 
(CARVALHO, 2018a, p. 12).  

  
 
O estímulo do professor e a explicação espontânea da criança levam à busca 

por respostas sistematizadas e ações complementares ao processo investigativo e 

proporcionam ao aluno uma ação intelectual com maior observação e manipulação 

com o conteúdo escolar da área de Ciências. 

 
 
 

5.2.13 Episódio 13 – Lucas / 6 anos 

 
 
O episódio com Lucas iniciou a partir da problematização descrita nos turnos 

1 e 3. A atividade escolhida foi a 5 e a observação se fez presente durante o 

processo investigativo. Foi apresentada a seguinte situação-problema: “Cadê seu 

feijão?”. Segue o episódio de ensino.  

 
 

 Quadro 19 - Análise de episódio 13 
(continua) 

TURNO SUJEITO FALA / GESTO 
HABILIDADES 

DESENVOLVIDAS 
ENSINO POR 

INVESTIGAÇÃO 

1 
Professora 

Tatiana 
Você vai escolher um caroço 
de feijão e depois vai ter que 
encontrá-lo. Vou fazer a 
seguinte pergunta: Cadê 
seu feijão? Pode olhar com 
a lupa se quiser.  

 Proposição 
do problema 

2 Lucas Agora? 
  

3 Professora 
Tatiana 

Sim. Aí você aproveita e 
escolhe um feijão e presta 
atenção em todos os 
detalhes que ele tem. 

 Proposição do 
problema 
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Quadro 19 - Análise de episódio 13 
(conclusão) 

TURNO SUJEITO FALA / GESTO 
HABILIDADES 

DESENVOLVIDAS 
ENSINO POR 

INVESTIGAÇÃO 

4 Lucas Eles são iguais, são 
marrons, uns têm cicatriz, 
outros têm bolotinha branca 
e outro não. Eu escolhi 
esse. Aponta para o objeto. 

Interpretação Análise de 
evidências 

5 Professora 
Tatiana 

Pronto, agora quero que 
você encontre esse feijão 
que você escolheu nessa 
caixinha. 

  

6 Lucas Vou procurar. Foi esse que 
escolhi. Aponta para o 
objeto. 

Atenção Elaboração de 
hipóteses 

7 Professora 
   Tatiana 

Isso. Muito bem  Comunicação 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 
 
No turno 4, a análise de evidências foi registrada à medida que Lucas 

caracterizava e diferenciava o objeto observado, através da interpretação, quando 

ele atribuiu significado à situação e apontava com o indicador para mostrar a 

explicação. Essa atitude faz parte do desenvolvimento comunicativo. A aplicação da 

proposta investigativa acontece por meio da interação entre professor e alunos e 

diálogos que se movimentam. 

 
Depois da resolução do problema via experimentação, é realizada uma 
discussão com toda a classe em que, inicialmente, é solicitado às crianças 
que contem como resolveram o problema e, posteriormente, por que aquela 
foi a melhor solução. Assim, elas têm a oportunidade de tomar consciência 
de suas ações, refletindo a respeito, até elaborar, em alguns casos, 
explicações causais para o fenômeno estudado. Tais atividades, portanto, 
envolvem a criação de um ambiente propício para que as crianças 
apresentem suas ideias visando a elaboração de explicações e, para tanto, 
é fundamental a participação do professor. (CAPECCHI, 2018, p. 26-27). 

 

No turno 5, foi retomada a problematização e, com isso, o desenvolvimento 

de ações. No turno 6, estimulando situações de atenção ao elaborar hipóteses, o 

aluno organizou informações através da atenção, que é elementar para a 

aprendizagem. Demonstrou atenção à ação do professor, uma atitude do 

desenvolvimento social. No turno 7, foi finalizado o diálogo e, assim, a etapa final da 

atividade investigativa, o momento de comunicação, o que deixou evidente uma 

resposta para a situação-problema inicial.  
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O fazer ciência não se encerra nos procedimentos usuais: retirar medidas, 
fazer observações, levantar hipóteses para ser testadas, interpretar dados, 
entre outros; mas vai além, também é fundamental para a atividade 
científica e, por consequência, para o ensino de Ciências a capacidade de o 
aluno debater suas ideias e escrever sobre o tema. (OLIVEIRA, 2018, p. 
64).  

 
 
É importante notar que o processo de desenvolvimento de uma atividade 

investigativa perpassa pelas etapas do ENCI, de modo a proporcionar ao aluno o 

controle na tentativa de resolver um problema e, ao mesmo tempo, dar ao aluno a 

possibilidade de ir testando variáveis e desenvolvendo explicações para uma 

resposta. A tentativa dessa resposta é um percurso produtivo em prol de uma 

aprendizagem autônoma e investigativa. 
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CAPÍTULO 6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
A busca por alternativas, possibilidades e, quem sabe, por respostas, nos 

movem como seres humanos na busca de conhecimento. Tal busca nos leva a fazer 

uma analogia com o processo científico, que permite a inúmeros pesquisadores 

adotarem métodos e técnicas em busca de desenvolverem um novo olhar e novas 

abordagens em prol de demandas sociais que se estabelecem em cada época e 

lugar. 

A partir de nossas demandas, desenvolvemos um estudo a fim identificar 

possibilidades de aprendizagem e aquisição de autonomia para crianças com 

autismo. O caminho encontrado foi o Ensino de Ciências por Investigação, mais 

precisamente na aplicação de atividades de percepção sensorial, em busca da 

condução de estímulos pontuais e ativadores do processo de desenvolvimento. 

Evoluir, aprender, trilhar os próprios caminhos pode ser o ápice das conquistas dos 

seres humanos e buscar possibilidades para que esse processo ocorra com um 

maior número de pessoas é desafiador e revolucionário. 

Descrever uma pesquisa que estrutura o ENCI com o Autismo é fomentar 

uma discussão atual e relevante para o momento em que vivemos e para o contexto 

de aumento de diagnósticos de crianças com autismo. A intenção da pesquisa foi 

também adentrar e ampliar novas visões de possibilidades para a aprendizagem. 

Ter o objetivo de estimular, através das percepções, variados e significativos 

estímulos nos faz enxergar inúmeras alternativas de aprendizagem e autonomia. 

Para compreendermos como se dá o processo de inclusão escolar no AEE, 

foi importante definir as principais configurações e características do TEA, a partir de 

leis, documentos e pesquisas realizadas. Observamos que o papel do professor é 

fundamental para que se priorizem as reais possibilidades dos alunos com TEA e 

para que se perceba como as práticas investigativas são produtivas para o seu 

desenvolvimento.  

A partir do Ensino por Investigação, apresentamos fundamentos e 

possibilidades de atividades que estimulam a curiosidade, a autonomia e que 

valorizam os estímulos do professor através de posicionamentos, perguntas, tendo 

como pano de fundo abordagens e práticas que estabelecem relações entre os 
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momentos do ENCI e as habilidades, de forma a estimular uma percepção da 

criança frente ao conteúdo de Ciências. 

Relacionamos, na construção desta proposta, as habilidades necessárias 

para alunos com TEA e as etapas presentes no ENCI, o que nos permitiu idealizar e 

planejar intervenções baseadas em habilidades específicas, contemplando os 

passos de uma atividade investigativa. Nesse sentido, efetivamos, através da 

construção de alguns quadros, a contextualização entre as ações/atitudes e 

habilidades cognitivas e as etapas do ENCI. 

Para tanto, utilizamos da pesquisa de aplicação como procedimento deste 

estudo. Nesta dissertação, analisamos 13 episódios de ensino ocorridos dentro do 

contexto do AEE. A partir da aplicação, obtivemos dados individuais, pelos quais 

observamos evidências do estímulo de habilidades, a fim de apresentar um retrato 

da interação da criança com o objeto e de sua interação com o conhecimento 

através das habilidades proporcionadas pela proposta aplicada. As aplicações 

trouxeram a maior fonte de dados e conclusões para esta pesquisa. 

Apesar de a proposta ser igual, o fato de ter sido aplicada com 13 crianças 

mostra que o Ensino por Investigação pode se adaptar a diferentes níveis do 

autismo, pois com todos os participantes foi possível observar a presença de 

habilidades, cada um a seu momento. 

A utilização de atividades investigativas envolvendo a percepção sensorial 

oportunizou ponderar, na interação professor-aluno, evidências de desenvolvimento 

comunicativo, social, sensorial e cognitivo e global da criança. A partir de estudos e 

relações estabelecidas, percebemos a viabilidade da relação entre as habilidades do 

TEA e as etapas do ENCI, através das descrições dos episódios de ensino, e das 

relações positivas estabelecidas entre eles. Usufruir dos estímulos sensoriais como 

elemento captador e estimulador da aplicação de uma proposta investigativa 

priorizou a problematização e estimulação sensorial, de modo a favorecer o 

desenvolvimento de habilidades nas crianças que participaram.  

Assim, a partir deste estudo e da análise de dados, compreendemos como os 

elementos do ensino favorecem o desenvolvimento de habilidades e estímulos 

sensoriais em alunos com autismo e concluímos que essas situações são 

favorecidas através da interação professor-aluno a partir da problematização, 

levantamento de hipóteses, análise de dados, observação, conclusão e 

comunicação, promovendo uma interação de intimidade entre aluno e conhecimento; 
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através dessas situações, observamos evidências do desenvolvimento de 

habilidades a serem estimuladas no TEA, como oralidade/comunicação, atenção, 

percepção sensorial, raciocínio lógico, interpretação, flexibilização e seriação. 

As características da proposta investigativa, por meio de situações-problema, 

proporcionam a possibilidade do desenvolvimento de habilidades em crianças com 

autismo e a interação entre professores e alunos, através de estímulos sensoriais, 

que foram utilizados como aliados para o desenvolvimento do sujeito. Apesar de não 

ter sido observado de maneira explícita, inferimos que há o desenvolvimento de 

autonomia e confiança em relação a situações de aprendizagem que envolvem tais 

propostas. 

Para cada situação analisada, tivemos a oportunidade de pensar em novas 

práticas a serem desenvolvidas que podem alavancar o processo de construção de 

conhecimento e aquisição de autonomia. Assim, ao planejar, prevemos 

oportunidades de aprendizagem que, muitas vezes, na prática, são realizáveis e, 

outras vezes, são alteradas ao longo do processo com as circunstâncias da 

interação. O importante é que, em momentos de intervenções na área de Ciências, 

nos posicionemos de forma questionadora e pensando no potencial individual de 

cada um dos envolvidos. 

 
O mundo constantemente nos proporciona experiências sensoriais. Tudo 
que vemos, cheiramos, ouvimos, saboreamos, e/ou tocamos é decifrado a 
cada instante na nossa vida e, assim, percebemos o meio que nos rodeia 
para que possamos interagir com ele. Interação social é a habilidade 
individual de organizar e interpretar as informações sensoriais para agir de 
acordo com determinada situação. (MACHADO; OLIVEIRA; MAGALHÃES, 
2018 apud MIRANDA; MALLOY-DINIZ, 2018, p.191).  
 
 

As características que os autores citam e a integração dessas informações 

recebidas é que nos possibilitam experimentar e dar respostas a cada sensação. 

Elas são fundamentais para o trabalho com as habilidades de oralidade e 

comunicação, atenção, raciocínio lógico, interpretação, flexibilização, seriação, entre 

outras. Encontramos, nos episódios de ensino, situações em que relacionamos 

essas habilidades às etapas do ENCI, o que nos evidenciou processos de ensino-

aprendizagem, verbalização de conceitos e organização dos estímulos recebidos. 

Cada ser humano possui um limiar ou seus próprios padrões de percepção 

dos estímulos, o ENCI possibilita que abordemos os estímulos, a partir de situações-

problema levantadas do interesse do aluno, que possam ter repostas construídas ou 
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processadas, proporcionando, ao mesmo tempo, habilidades que são precursoras 

do desenvolvimento infantil. 

Identificamos, no percurso que o Ensino de Ciências por Investigação 

proporciona, o desenvolvimento de habilidades sensoriais em crianças com autismo. 

Quando levantamos a importância da aplicação de SEIs, aliamos as etapas do ENCI 

e algumas habilidades cognitivas, visualizamos objetivos e conteúdos sendo 

abordados de forma dinâmica e contínua. A criança é estimulada a perceber 

possibilidades de construção de conhecimento, valorizando o conhecimento que ele 

já possui e criando alternativas para que novas atitudes sejam exploradas.  

A cada proposta aplicada e analisada, estruturamos um estudo que valoriza o 

Ensino por Investigação como importante abordagem metodológica, aqui 

desenvolvida e defendida como aliada do Atendimento Educacional Especializado, e 

que nada impede de ser aplicada no Ensino Regular. Priorizamos uma pesquisa que 

aliasse o Ensino de Ciências por Investigação e a aquisição de autonomia e 

habilidades de crianças com autismo. Buscamos um caminho que abordasse a 

diversidade e estratégias de maior alcance para os estudantes de uma maneira 

geral.  

Pensar na percepção sensorial como ferramenta para que o desenvolvimento 

aconteça é pensar que a aprendizagem e o desenvolvimento chegam para cada um 

de uma forma individual e que, por isso, é importante pensarmos em um maior 

número de possibilidades para a aprendizagem.  

 
Assim, a mediação do professor tem um papel fundamental na negociação 
dos discursos e sentidos que os alunos vão construindo coletivamente no 
ambiente escolar para significação de conteúdos científicos. (OLIVEIRA et 
al., 2016, p. 1069).  

 
 
Nos episódios de ensino descritos nesta pesquisa, respeitando e valorizando 

todas as situações descritas anteriormente como vivências importantes, antes de 

acontecerem, ocorreu um estudo sistemático dos diversos segmentos da educação 

sustentados aqui: Inclusão, Autismo, Ensino de Ciências por Investigação e 

Percepção Sensorial, para que – através deste aprofundamento – pudéssemos 

aplicar uma proposta legítima e engrandecedora para o processo de aprendizagem 

e desenvolvimento dos alunos que participaram. 

Refletindo sobre o processo de aplicação da proposta, momentos de 

interação e escuta, somos invadidos por uma sensação de confiança e respeito por 
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esses alunos e famílias que participaram conosco dessa aplicação. Temos ainda 

maior clareza da responsabilidade enquanto pesquisador, o que nos leva a pensar 

numa série de fatores que tivemos que desenvolver para que o ambiente e relações 

dessa aplicação fossem agradáveis aos participantes. Foi interessante pensar nas 

interações a partir da voz e da expressão da criança.  

 
Cabe ao professor aprender a ouvir os alunos, trocar com eles informações. 
[...] Será necessário treino e exercício por parte desse professor para 
aprender a ouvir realmente a voz do aluno. Ouvir o aluno não se encerra na 
produção das respostas que o professor quer ouvir, mas na possibilidade de 
o aluno expressar sua própria voz e, por consequência, sua visão de 
mundo. (OLIVEIRA, 2018, p. 63). 

 
 
Dessa forma, podemos aproximar a criança da Ciência, do olhar para o 

mundo, o que pode contribuir para o processo de Alfabetização Científica, levando-

a, enquanto sujeito, ao questionamento, à visão de que a Ciência não é somente 

para cientistas; mas que podemos, na condição de sujeitos, questionar, deduzir 

hipóteses, sistematizar ideias, registrar e pensar essa mesma Ciência como 

elemento que faz parte do nosso dia a dia. 

As crianças do contexto do AEE necessitam vivenciar e ser estimuladas a 

perceber os fenômenos, o próprio corpo, a natureza, a partir dos problemas que 

enfrentamos no cotidiano. A aprendizagem proporcionada a partir de conhecimentos 

prévios e com situações desencadeadas da sua vida social pode ser 

significativamente transformadora. 

A atividade investigativa é ampla e a forma que a investigação é proposta visa 

contemplar além das crianças com diferentes níveis do TEA, planejando atividades 

que favoreçam experiências produtivas, objetiva promover maior integração 

sensorial, respeitando e estimulando a interpretação e participação no ambiente de 

maneira funcional e o mais autônoma possível. 

Sugerimos uma proposta em que os estímulos sensoriais em crianças 

autistas, ao mesmo tempo que sejam reveladores de novas possibilidades, 

desenvolvam a identificação de informações e o processamento de forma 

espontânea e proveitosa, independente do nível de apoio da criança. 

O reconhecimento desses aspectos permite que abordemos a criança 

compreendendo seu desenvolvimento e avaliando alternativas. Por isso, considerar 

os aspectos do autismo, conhecer a abordagem do ENCI, inserir a estimulação 
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sensorial e desenvolver algumas conclusões nos permitiram nos encantarmos por 

esses diferentes universos e percebermos a grandiosidade deles juntos.  

E, por fim, apresentamos, como produto educacional, uma caixa sensorial 

acompanhada por um manual de orientações baseadas no Ensino por Investigação 

para o professor, concretizando a proposta da pesquisa e, ao mesmo tempo, dando 

visibilidade a inúmeras possibilidades para que o Ensino por Investigação seja 

vivenciado e que seja dada à percepção sensorial a real significância que ela possui, 

para que a aprendizagem aconteça. 

Ao entendermos o transtorno e percebermos o Ensino de Ciências por 

Investigação como alternativa de um desenvolvimento real e possível, estamos 

abrindo janelas de aprendizagem mediante um canal de aprendizagem bem valioso, 

que é a percepção. Refletir sobre o encontro entre o Ensino de Ciências por 

Investigação e o AEE é pensar não somente em alternativas metodológicas, mas em 

um processo de desenvolvimento contínuo da vida do sujeito, é transformar o modo 

como percebemos o ambiente, situações e fenômenos que nos cercam.  
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ANEXO C – TCLE PROFESSOR 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa na área de Educação e Ensino de 

Ciências, intitulada “Os órgãos dos sentidos em uma proposta investigativa: um estudo 

sobre crianças com transtorno do espectro autista do AEE”, de responsabilidade da 

Profa. Pesquisadora Catarina Oliveira Franco de Mendonça. Essa pesquisa se justifica pela 

relevância do Ensino de Ciências por Investigação e do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) para o desenvolvimento do aluno autista de maneira geral, e, portanto, o 

objetivo geral dessa pesquisa é: Analisar como o professor concebe o desenvolvimento do 

aluno a partir de atividades investigativas. Sua participação consistirá em aplicar atividades 

sobre órgãos do sentido com seus alunos, a partir de uma proposta da coleção de do Ensino de 

Ciências por Investigação “Mão na Massa”, com atividades selecionadas dos órgãos dos 

sentidos e nos contar, a partir de uma entrevista, como os alunos passaram a interagir com 

propostas do Ensino de Ciências por Investigação. Serão filmados o pedagogo que participar 

da pesquisa e os alunos que aceitarem participar da pesquisa em sua interação com o docente, 

porém, em nenhum momento essas imagens serão divulgadas ou veiculadas. Ao final da 

pesquisa, os dados digitais (imagens) serão descartados.  

Nas intervenções, não haverá intervenção da pesquisadora e/ou assistente e não haverá 

qualquer prejuízo ao desenvolvimento dos conteúdos regulares e/ou avaliação, bem como não 

haverá qualquer prejuízo pedagógico ao aluno do AEE que participar da mesma. Para evitar 

sua identificação, trocaremos seu nome por outro, fictício, e não divulgaremos quaisquer 

imagens suas, para evitar constrangimentos e/ou desconfortos. Os dados serão tratados com 

sigilo e confidencialidade para proteger a privacidade de todos os envolvidos.  É importante 

que você saiba que sua participação é totalmente voluntária e, como tal, não prevê qualquer 

tipo de remuneração nem custo. Você poderá desistir da pesquisa a qualquer momento antes 

de sua conclusão, inclusive durante a condução das aulas e mesmo após ter assinado esse 
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termo, sem qualquer prejuízo. Sendo a responsável legal por esta pesquisa comprometo-me 

em manter sigilo de todos os seus dados pessoais em todas as etapas da pesquisa. Informo que 

você tem direito à indenização, caso sofra algum prejuízo físico ou moral decorrente dessa 

pesquisa. Você também tem direito ao ressarcimento, se tiver gastos decorrentes desta 

pesquisa.  

A sua participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, mas a 

existência de riscos pode se dar por possíveis desconfortos gerados, quando você for chamado 

(a) a se expressar diante dos colegas ou da pesquisadora e/ou assistente, devido a uma 

presumível timidez por estar em público, ou em frente de uma câmera, uma vez que, as aulas 

serão videogravadas. Mas, caso haja de sua parte algum constrangimento, fica resguardado 

aqui, o seu direito de não participar parcialmente ou totalmente da pesquisa, sem que isso 

venha trazer nenhum problema para você, já que é um direito seu participar ou não. Em 

relação aos benefícios da pesquisa: esperamos que este estudo resulte em informações 

importantes sobre a Inclusão de alunos autistas através do Ensino de Ciências por 

Investigação no contexto do Atendimento Educacional Especializado, pensando em novas 

formas de conduzir processos de intervenção para o público do Autismo e também a geração 

de propostas para crianças do espectro autista em geral.  

Este TCLE foi impresso em duas vias iguais e você ficará com uma delas. Neste 

documento consta o endereço e o telefone da pesquisadora responsável, tendo liberdade para 

tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou em qualquer momento.  

__________________________________________________ 

Catarina Oliveira Franco de Mendonça 

(Pesquisadora Responsável) 

catarina_ofranco@hotmail.com 

Fone para contato: (73) 99961-0847 

 

Eu, ___________________________________, aceito participar da pesquisa: “Os órgãos dos 

sentidos em uma proposta investigativa: um estudo sobre crianças com transtorno do espectro 

autista do AEE” e declaro que fui devidamente informado sobre minha participação na mesma 

bem como sobre meus direitos.  

Ilhéus, ___/___/2019. 

 

________________________________________________ 

Assinatura  
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ANEXO D 

 

TCLE ALUNO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O(A) aluno(a) ________________________________________________ está sendo 

convidado a participar de uma pesquisa na área de Educação e Ensino de Ciências, intitulada 

“Os órgãos dos sentidos em uma proposta investigativa: um estudo sobre crianças com 

transtorno do espectro autista do AEE”, de responsabilidade da pesquisadora Catarina 

Oliveira Franco de Mendonça. Essa pesquisa se justifica porque a proposta de ensino de 

Ciências por investigação vem se mostrando muito importante para o desenvolvimento, nos 

alunos, de habilidades e competências fundamentais e tem por objetivo analisar como o 

Ensino de Ciências por Investigação pode ser uma abordagem de aprendizagem para crianças 

autistas no contexto do Atendimento Educacional Especializado.  A participação do(a) 

aluno(a) envolverá apenas a execução, durante os atendimentos, com atividades estruturadas 

com materiais simples e não prejudiciais à saúde, ter sua interação filmada para futura análise, 

porém, apenas suas falas citadas e analisadas ao longo do trabalho de pesquisa. Serão 

filmados todos os alunos autorizados pelos responsáveis a participar da pesquisa, porém, em 

nenhum momento essas imagens serão divulgadas ou veiculadas. Ao final da pesquisa, os 

dados digitais (imagens) serão descartados.  

Além disso, vamos observar os textos e desenhos dos alunos, com a finalidade de 

analisar o processo de Desenvolvimento e Aprendizagem.  Nas aulas, não haverá intervenção 

da pesquisadora e/ou assistente e não haverá qualquer prejuízo ao desenvolvimento dos 

conteúdos regulares e/ou avaliação. O(a) aluno(a) que não participar da pesquisa não terá 

qualquer prejuízo pedagógico, uma vez que participará da aula e respectivas atividades, 

porém não terá o registro em audiovisual.  
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Para evitar a identificação do(a) aluno(a), trocaremos seu nome por outro, fictício, e 

não divulgaremos quaisquer imagens, para evitar constrangimentos e/ou desconfortos. Os 

dados serão tratados com sigilo e confidencialidade para proteger a privacidade de todos os 

envolvidos.  É importante que você saiba que a participação do(a) aluno(a), é totalmente 

voluntária e, como tal, nem o(a) senhor(a), nem ele(a), terão nenhum tipo de despesa com esta 

pesquisa, bem como nada será pago por sua permissão nem pela participação dele(a). Você 

poderá retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, antes de sua conclusão, 

inclusive durante o período de pesquisa e mesmo após ter assinado esse termo, sem qualquer 

prejuízo. Sendo a responsável legal por esta pesquisa comprometo-me em manter sigilo de 

todos os seus dados pessoais e do(a) aluno(a) em todas as etapas da pesquisa. Informo que 

você tem direito à indenização, caso sofra algum prejuízo físico ou moral decorrente dessa 

pesquisa. Vocês também têm direito ao ressarcimento, se tiverem gastos decorrentes desta 

pesquisa.  

A participação do (a) aluno(a) nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, 

mas a existência de riscos pode se dar por possíveis desconfortos gerados, quando ele(a) for 

chamado(a) a se expressar diante dos colegas ou da pesquisadora e/ou assistente, devido a 

uma presumível timidez por estar em público, ou em frente de uma câmera, uma vez que os 

atendimentos serão videogravados. Mas, caso haja da parte do(a) aluno(a) algum 

constrangimento, fica resguardado aqui, o seu direito de não participar parcialmente ou 

totalmente da pesquisa, sem que isso venha trazer nenhum problema para ele(a) ou para o(a) 

senhor(a), já que é um direito seu participar ou não.  

Outro desconforto que pode ser gerado é pela presença da pesquisadora e/ou assistente 

sala de atendimento, uma vez a entrada de pessoas estranhas ao cotidiano pode gerar 

constrangimento, tal risco também está resguardado pelo fato de que se o(a) aluno(a) não se 

sentir confortável, terá o direito de não participar parcialmente ou totalmente da pesquisa. Em 

relação aos benefícios da pesquisa: esperamos que este estudo resulte em informações 

importantes sobre inovações em relação ao trabalho com o Ensino por Investigação no 

contesto do Atendimento Educacional Especializado, para a realidade em que nos 

encontramos: um Centro e Salas de Recursos Multifuncionais do município de Ilhéus, interior 

da Bahia, área de atuação da UESC. Além disto, que contribua para a aprendizagem do(a) 
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aluno(a), uma vez que se trata de uma abordagem metodológica que vem sendo validada 

mundialmente. 

Este TCLE foi impresso em duas vias iguais e você ficará com uma delas. Neste 

documento consta o endereço e o telefone da pesquisadora responsável, tendo liberdade para 

tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou em qualquer momento.  

 

__________________________________________________ 

Catarina Oliveira Franco de Mendonça 

(Pesquisadora Responsável) 

catarina_ofranco@hotmail.com 

Fone para contato: (73) 99961-0847 

 

 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, _________________________________, 

responsável legal pelo(a) aluno(a) _________________________________________ de forma 

livre e esclarecida, manifesto meu consentimento para a participação dele(a) na pesquisa “Ensino 

por Investigação: Possibilidades para Aprendizagem”, e declaro que fui devidamente informado 

sobre minha participação dele(a) na mesma bem como sobre nossos direitos.  

 

Ilhéus, ___/___/_______. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Testemunha 1 

 

 

 

___________________________________ 

Testemunha 2 
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ANEXO E – TERMO DE ASSENTIMENTO 
 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “Os órgãos 

dos sentidos em uma proposta investigativa: um estudo sobre crianças com transtorno do 

espectro autista do AEE.”. Neste estudo pretendemos analisar como uma proposta 

investigativa pode auxiliar no desenvolvimento da percepção e desenvolvimento do aluno 

autista. 

O motivo que nos leva a estudar esse assunto é ampliar as possibilidades de 

desenvolvimento e os benefícios desta pesquisa podem ser de grande importância para o 

Autismo. Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): aplicar uma proposta 

de ensino por investigação.   

A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer 

penalidade ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo pesquisador que irá tratar a 

sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma 

publicação. Este estudo apresenta risco mínimo e nenhuma situação de constrangimento. 

Apesar disso, você tem assegurado o direito a ressarcimento ou indenização, por parte do 

pesquisador, no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que 

indique sua participação não será liberado sem a permissão do responsável ou por você. Os 

dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 

responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de 

assentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo 

pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você.  

Diante do exposto, convidamos você a participar desta pesquisa. 

Eu, __________________________________________________, fui informado(a) 

dos objetivos do presente estudo de maneira clara, entendi a proposta da pesquisa. Desta 

forma, concordo, aceito e declaro participar desse estudo.  

_______________________________________ 

Assinatura do Menor 

Ilhéus, ___/____/____ 

__________________________________________________ 

Catarina Oliveira Franco de Mendonça 

(Pesquisadora Responsável) 

catarina_ofranco@hotmail.com 

Fone para contato: (73) 99961-0847 
 

_____________________________            _____________________________ 

Testemunha 1                                                     Testemunha 2 
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A PERCEPÇÃO SENSORIAL EM UMA PROPOSTA INVESTIGATIVA: favorecendo 
o desenvolvimento de habilidades em crianças com Transtorno do Espectro Autista 

 
 

ANEXO F – ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 
 

Ficha de roteiro da entrevista 

 

Objetivo: Analisar o perfil dos professores, suas concepções acerca dos 

atendimentos pedagógicos do Ensino de Ciências por Investigação, o planejamento 

e o desenvolvimento dos conteúdos dos órgãos dos sentidos no espaço do AEE. 

As entrevistas com as professoras acontecerão individualmente em horários e dias 

agendados com antecedência e o local será agendado pelo professor, onde ele 

achar mais conveniente. Serão informados que a entrevista será gravada e, em 

seguida, transcrita. Inicialmente, faremos as questões aqui citadas. No entanto, no 

decorrer da pesquisa, poderão surgir outras questões. 

 

Parte I – Identificação do participante/professor 

Nome_______________________________________________________ 

Idade/Faixa etária____________      Sexo____________       

Formação____________________________________________________ 

Carga horária_______ Tempo de serviço na docência_______________ 

Tempo de docência no AEE__________________________ 

Em qual seguimento você já lecionou? ___________________________ 

Atualmente para quais áreas do conhecimento você realiza planeja? 

____________________________________________________________ 

 

 

Parte II – A relação com Ciências 

Enquanto estudante, como era o seu gosto por Ciências? 

Enquanto professora, qual é o seu gosto por Ciências? 
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Para vcê, o que é ensinar ciências? 

Aborda esta área no atendimento do AEE? Se sim, com que frequência?  

 

 

Parte III – O ensino de Ciências por Investigação 

1 – Como acontece o acompanhamento pedagógico de ciências destinado às 

crianças e adolescentes do AEE (planejamento das atividades; plano de aula; 

organização do conteúdo; metodologia de ensino; duração das aulas) 

2 – Como acontece a escolha do material de apoio didático nos atendimentos de 

com conteúdo de Ciências. Quais são mais utilizados? 

3 – O que você observou de desenvolvimento do seu aluno? 

4 – Em sua opinião, quais os maiores limites/dificuldades e os maiores 

avanços/facilidades do trabalho no AEE. 

5 - Você teria alguma dificuldade em aplicar a sequência pedagógica do Ensino de 

Ciências por Investigação da proposta “Mao na Massa”, após breve formação para 

isto? 
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ANEXO G – DADOS DA ENTREVISTA 
 

PARTE 1     

Codinome Marina Clara Luciana Tatiana 

Idade 37 49 41 52 

Formação Pedagogia Pedagogia / 

Psicopedagogia 

Letras / 

Psicopedagogia 

Pedagogia / 

Psicopedagogia 

Tempo de docência 

no AEE 

3 anos 15 anos 17 anos 8 anos 

Em qual 

seguimento já 

lecionou? 

Educação Infantil 

Anos Iniciais do 

Ensino 

Fundamental 

Anos Iniciais e 

Finais do Ensino 

Fundamental 

Educação Infantil 

Anos Iniciais e 

Anos Finais do 

Ensino 

Fundamental 

EJA 

Pós-graduação 

Educação Infantil 

Ensino 

Fundamental 

Ensino Médio 

EJA 

Ensino superior 

Atualmente para 

quais áreas do 

conhecimento você 

realiza 

planejamento?  

Desenvolvimento 

Comunicativo, 

Social, Sensorial 

e Cognitivo e 

Global 

Desenvolvimento 

Comunicativo, 

Social, Sensorial 

e Cognitivo e 

Global 

Desenvolvimento 

Comunicativo, 

Social, Sensorial 

e Cognitivo e 

Global 

Desenvolvimento 

Comunicativo, 

Social, Sensorial e 

Cognitivo e Global 

PARTE 2     

Enquanto 

estudante, como 

era o seu gosto por 

Ciências? 

Sempre gostei 

muito, 

especialmente no 

ensino 

fundamental e 

médio, a parte de 

genética 

Sempre foi umas 

das disciplinas 

favoritas, me 

identificava com 

as possibilidades 

que nos levava a 

compreender o 

porquê de cada 

situação, tanto as 

questões 

humanas como 

da natureza, 

estudar plantas e 

Lembranças de 

professores da 

área que 

percebiam que 

para eu aprender 

ciências não 

consegui 

decorar, mas 

tinha que 

entender o 

conteúdo e 

professores que 

utilizavam 

Nunca foi 

disciplina 

predileta, porém 

no ensino médio 

gostei muito de 

química e física 
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o corpo humano 

é sempre um 

enigma. 

materiais 

concretos para 

que os alunos 

percebessem 

Enquanto 

professora, qual é o 

seu gosto por 

Ciências? 

Gosto de utilizar 

estratégias 

investigativas, de 

observação, 

atividades que 

envolvam 

misturas e 

realização de 

receitas.  

Apesar de gostar 

como aluna, na 

docência não me 

sentia, enquanto 

pedagoga, apta a 

lecionar, é 

necessário ser 

graduado para 

isso, devido sua 

complexidade 

Sempre gostei de 

dar aulas de 

ciências e pensar 

nesse ensino 

através da 

investigação, 

utilizava temas 

em cada unidade 

de interesse dos 

alunos para 

investigar e 

aguçar a 

curiosidade. Um 

trabalho 

interdisciplinar 

Tentava fazer o 

melhor, mas 

preferia 

matemática 

Para você, o que é 

ensinar ciências? 

O ensino de 

ciências deve 

aguçar a 

curiosidade do 

educando 

trazendo 

questões da vida 

cotidiana 

estimulando o 

espírito 

investigativo, a 

busca por 

respostas e 

soluções para a 

vida cotidiana 

Estudar ciências 

amplia nossos 

horizontes, cria 

possibilidades, 

nos permite ter 

compreensão do 

mundo que nos 

cerca, assim 

como busca 

recursos para o 

desenvolvimento 

humano e natural 

Diante do desafio 

que é o mundo 

que a gente vive, 

de avanços e da 

tecnologia, é a 

gente colocar o 

aluno a refletir, a 

propor, a 

compreender o 

que está ao seu 

redor. Explorar, 

experimentar, 

verificar, reflexão 

e 

questionamentos 

Ensinar ciências é 

despertar o lado 

investigativo e a 

curiosidade, se for 

ensinado, de 

modo prático com 

a experiência 

Aborda esta área 

no atendimento do 

AEE? Se sim, com 

que frequência? 

Sempre, através 

de experimentos, 

receitinhas, 

massinha de 

modelagem, 

slime... 

Sim, nos 

esforçamos muito 

pra trabalhar 

esses conteúdos 

de forma 

investigativa. 

Construindo com 

os alunos 

descobertas, 

através de 

receitas, a 

execução de 

Sim, na maioria 

dos atendimentos, 

tentamos estimular 

as descobertas 
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Esses conteúdos 

estão sempre 

presentes 

determinadas 

tarefas e 

procedimentos e 

que proporcione 

a reflexão, até 

ele entender e 

construir 

soluções  

PARTE 3     

Como acontece o 

acompanhamento 

pedagógico de 

ciências destinado 

às crianças e 

adolescentes do 

AEE (planejamento 

das atividades; 

plano de aula; 

organização do 

conteúdo; 

metodologia de 

ensino; duração 

das aulas) 

De forma 

individual, a  

partir do 

interesse de 

cada aluno, no 

que ele faz muito 

bem e no que 

necessita 

desenvolver 

Fazemos 

planejamento 

individualizado a 

partir das 

necessidades de 

cada aluno 

Pensado nas 

particularidades 

de cada aluno e 

no seu interesse 

Realizamos um 

planejamento 

individual, 

pensando, onde 

focamos no 

potencial de cada 

aluno e tentamos 

adequar os 

atendimentos ao 

suas preferências 

e habilidades 

importantes a 

serem estimuladas 

Como acontece a 

escolha do material 

de apoio didático 

nos atendimentos 

de com conteúdo 

de Ciências. Quais 

são mais 

utilizados? 

Produção de 

muito material 

Pesquisa, 

socialização de 

material com as 

colegas de 

trabalho 

Pesquisa e 

situações de 

aprendizagem 

positivas com os 

alunos 

Através de 

pesquisa, 

materiais 

psicopedagógicos, 

jogos, materiais 

confeccionados e 

pertinentes a um 

currículo funcional 

O que você 

observou de 

desenvolvimento do 

seu aluno? 

Despertar um 

interesse por 

conteúdo da área 

Vivenciar os 

conteúdos 

Ele se sentir 

autor na 

produção de 

conhecimento 

Interesse em se 

aprofundar nas 

temáticas de 

ciências 

Em sua opinião, 

quais os maiores 

limites/dificuldades 

e os maiores 

avanços/facilidades 

Materiais – 

Dificuldade 

Interesse – 

Facilidade 

Materiais – 

Dificuldade 

Família – 

Facilidade 

 

Despertar o 

interesse – 

Dificuldade 

Quando 

conhecemos o 

Dificuldades – 

Medicação que 

proporcione 

comportamentos 

mais regulados 
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do trabalho no 

AEE. 

aluno - 

Facilidade 

Avanços – 

Interesse da 

família no AEE 

Você teria alguma 

dificuldade em 

aplicar a sequência 

pedagógica do 

Ensino de Ciências 

por Investigação da 

proposta “Mao na 

Massa”, após breve 

formação para isto? 

Não, acredito 

muito neste tipo 

de trabalho e já 

trabalho nessa 

perspectiva 

Não, posso 

aplicar sim, do 

jeito que já 

trabalhamos 

Não, penso que 

essa é melhor 

maneira para que 

o processo de 

ensino e 

aprendizagem 

aconteça 

Não, pelo que 

conheci através da 

formação já 

trabalhamos com 

ideias dessa 

perspectiva 
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Por que você pula? 

 
O que acham que estou sentindo quando fico 
pulando sem parar e batendo palmas? Aposto 
que nesses casos vocês acreditam que eu não 
estou sentindo nada além do brilho maníaco de 
alegria no meu roo. 

Mas quando pulo, é como se meus 
sentimentos rumassem em direção ao céu. Na 
verdade, minha necessidade de ser engolido 
pela imensidão lá em cima é suficiente para 
estremecer meu coração. Quando estou 
pulando, posso sentir melhor as partes do meu 
corpo – as pernas saltando, as mãos batendo –, 
e isso me faz muito, muito bem. (Higashida, 
2014, p, 87) 

Naoki Higashida 
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Caro Professor: 

 
 
 Este manual traz discussões sobre estímulos sensoriais e sugere como 

construir um modelo de caixa sensorial para o trabalho com os órgãos do sentido, 

que pode ser usado na Educação Básica, mas que, neste trabalho, foi pensado para 

alunos com o transtorno do espectro autista. O produto educacional da pesquisa de 

mestrado intitulada “A percepção sensorial em uma proposta investigativa: uma 

abordagem com crianças com Transtorno do Espectro Autista” é resultado da 

pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em 

Educação/PPGE da Universidade Estadual de Santa Cruz. 

 Construímos uma caixa com diferentes estímulos sensoriais, baseada na 

coleção MÃO NA MASSA, referenciada no Ensino por Investigação, no módulo 

“órgãos dos sentidos”, com a finalidade de desenvolver habilidades em alunos com 

autismo. Percebemos que as propostas que envolvem o ensino de Ciências podem 

ser produtivas para esse desenvolvimento e para melhorar as habilidades cognitivas. 

Tais atividades foram organizadas de acordo com os órgãos dos sentidos que 

necessitam ser estimulados e que são abordados pela Base Nacional Comum 

Curricular. 

 Esta ferramenta pedagógica foi construída a partir de coletados na aplicação 

de uma Sequência de Ensino Investigativa (SEI) utilizada com alunos com Autismo 

do Atendimento Educacional Especializado (AEE) em um Centro de Referência 

Municipal, no sul da Bahia.  

 Os resultados observados mostraram que a utilização da estimulação 

sensorial, a partir de uma abordagem investigativa, desenvolve habilidades 

necessárias à aprendizagem, estimula a autonomia e um novo olhar frente aos 

conhecimentos científicos. 

 Para isso, organizamos este caderno em três sessões. A primeira, composta 

por breve resumo teórico sobre o aluno com autismo e o Ensino de Ciências por 

Investigação. A segunda, com possibilidades de montagem e organização da Caixa 

Sensorial. E a terceira, dedicada à valorização dos estímulos que poderão ser 

APRESENTAÇÃO 
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utilizados pelos alunos com autismo e todos os alunos da classe comum, com 

atividades de percepção sensorial.  

 Esperamos que percebam como esta Caixa Sensorial pode favorecer o 

processo de desenvolvimento e aquisição de autonomia frente à interação com o 

sujeito e ajude alunos autistas na construção de seu conhecimento. 

 Chegou o momento de potencializar nossos sentidos e imaginar um universo 

de possibilidades e sensações. Vamos lá! Estar atento a tudo! 

 

As Autoras 
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Para compreendermos a importância do trabalho com a percepção sensorial 

de alunos autistas, é importante discutirmos o que é o autismo e também as 

habilidades que pretendemos trabalhar. Dessa forma, apresentamos as principais 

discussões nas áreas de Autismo e Ensino por Investigação e buscamos refletir 

sobre as contribuições destas áreas para o processo de inclusão escolar. 

 

1.1 Pensando no Autismo 

 
Ainda sem causa definida, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é 

estudado por pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, que buscam 

causas e tratamentos mais eficazes. Alterações no processo de desenvolvimento 

da comunicação e interação e movimentos repetitivos são os principais sintomas.  

É classificado como um distúrbio do processamento neurológico, segundo o 

Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais (DSM-5, 2013), feito pela 

Associação Americana de Psiquiatria, que estabelece padrões para realização do 

diagnóstico de transtornos mentais. Na versão mais atual do DSM-5, o TEA é 

dividido em números 1, 2 e 3, que estabelecem níveis de apoio e de intervenção 

que o autista precisa receber. São eles: 

 
 

 Nível 1 – Crianças que têm os sintomas de TEA, mas que precisam 
de pouco auxílio, pouca intervenção terapêutica para realizar atividades da 
vida, pois conseguem aprender e usar os recursos das orientações que 
recebem na maioria das vezes. As pessoas que estão nesse nível muitas 
vezes falam, mas têm dificuldade para iniciar e manter uma interação com 
as outras pessoas. Podem apresentar pouco interesse em fazer isso, e 
seus interesses restritos e padrões repetitivos de comportamento podem 
atrapalhar essas relações. Precisam de pouco tratamento para serem 
funcionais na vida. Apresentam dificuldade em flexibilidade mental e 
mudanças na rotina. 

 Nível 2 – Pessoas que estão no nível 2 do Transtorno precisam de 
mais apoio e intervenção terapêutica. Os déficits na interação social são 
mais acentuados, e apresentam dificuldade de se relacionar 
adequadamente com outras pessoas, mesmo com mediação e muito 
suporte terapêutico. Os comportamentos restritos e repetitivos são óbvios 
para as outras pessoas e interferem no seu contato social em diversos 
contextos. Não gostam de ser interrompidos nos seus rituais e costumam 
ficar alterados quando isso ocorre. 

 1 AUTISMO 

 



8 
 

 

 Nível 3 – As pessoas que se encontram nesse nível precisam de 
apoio intenso. Têm déficit intenso em comunicação verbal e não verbal, e 
a interação com os outros é muito limitada e difícil de ocorrer. Os 
comportamentos restritos e repetitivos interferem em todos os contextos 
em sua vida, mesmo recebendo muito tratamento. Os sintomas dessa 
criança apresentam maior gravidade. (DSM-5, 2013, p. 52). 

 

É importante abordarmos particularidades da percepção sensorial neste 

grupo devido às particularidades que podem ser manifestadas ao contato com 

estímulos sensoriais. Essa relação necesssita ser abordada com cautela, a partir 

do interesse que a criança manifesta, do seu desenvolvimento e observando a 

relação que a mesma estabelece com a percepção sensorial. 

 
O desenvolvimento motor e sensorial das crianças entre 1 e 5 anos de 
idade envolve muito além da maturação das vias aferentes e eferentes. A 
criança em contato com o ambiente recebe estímulos sensoriais, processa a 
informação, planeja a ação e executa o movimento alterando o ambiente. 
(SIMON, 2008). 
 
 

Nesse sentido, é muito importante o professor conhecer seus alunos a partir 

dos dados que as famílias trazem, bem como a partir de sua experiência direta 

com ele. Pensar estratégias metodológicas que utilizem a percepção sensorial 

como ferramenta é algo muito produtivo quando bem planejado. 

 
 

Pode ocorrer fascinação por luzes, sons e movimentos que o despertem 
para um interesse muito grande. A textura, o cheiro, o gosto, a forma ou a 
cor de um objeto também podem desencadear um interesse específico 
na criança. (TEIXEIRA, 2019, p. 175). 

 
 
Nesse sentido, as Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com 

Transtornos do Espectro do Autismo (2014, p. 34) evidenciam, nos indicadores 

comportamentais, as questões sensoriais. Vejamos a seguir: 

 
 

•  Hábito de cheirar e/ou lamber objetos. 
• Sensibilidade exagerada a determinados sons (como os do liquidificador, 
do secador de cabelos etc.), reagindo a eles de forma exacerbada. 
• Insistência visual em objetos que têm luzes que piscam e/ou emitem 
barulhos, bem como nas partes que giram (ventiladores, máquinas etc.). 
• Insistência tátil: as crianças podem permanecer por muito tempo passando 
a mão sobre uma determinada textura. 

 
 
 
Outro ponto a destacar são as diferentes características sociais, crianças 

verbais e não verbais, com diferente potencial cognitivo, com uma forma única de 

perceber as sensações. A Integração Sensorial é um ponto significativo a ser 

observado. 
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Jean Ayres define Integração Sensorial (IS) como o processo cerebral que 
organiza e interpreta a informação recebida dos sentidos para que o mundo 
ao nosso redor tenha significado e possamos agir sobre ele. (LIMA, 2019, p. 
77). 
 
Interpretar o mundo e poder participar dele de maneira funcional é lS. Saber 
fazer e como fazer, nas várias situações cotidianas, faz parte do 
desenvolvimento do ser humano nos ambientes sociais e culturais. (PINTO; 
FRANÇA; OLIVEIRA, 2019, p. 77).  
 

 
A grande maioria das crianças com autismo se adapta bem a rotinas 

estabelecidas; o importante é que lembremos que cada indivíduo é único e que 

esse transtorno também se apresenta de diferentes formas. “A interação é 

essencial para o seu desenvolvimento cognitivo e comportamental” (MIRANDA; 

MALLOY-DINIZ, 2018, p. 84). O que podemos pensar é em ferramentas que 

podem contribuir de forma favorável para o desenvolvimento do processo de 

autonomia e aprendizagem. 

 
 

Na sala de aula, o professor deve criar uma rotina organizada e um 
ambiente acolhedor e favorável à aprendizagem, permitindo que a criança 
saiba onde ficar, o que fazer e como fazer, sempre visando que as tarefas 
sejam realizadas da forma a mais independente possível. Nessa rotina de 
aula, a criança passa por uma sequência de atividades padronizadas e 
planejadas, que devem ser sistematicamente registradas pelo educador, já 
que, em muitos casos, a avaliação é realizada de forma qualitativa, e é 
importante que se tenha noção da evolução para se proporem novos 
desafios. (ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA, 2019 apud LIMA, 
2019, p. 140). 

 
 

É esse espaço de inúmeras possibilidades de intervenções que o Ensino de 

Ciências por Investigação pode favorecer como poderosa abordagem 

metodológica e ferramenta de desenvolvimento e construção de conhecimento em 

crianças com TEA. Relacionando o desenvolvimento à aprendizagem de uma 

criança com TEA, podemos pensar as intervenções com a percepção e a 

sensibilidade sensorial como uma alternativa produtiva. 

Fizemos essa relação através da apresentação de um modelo de Caixa 

Sensorial, que mais à frente será descrito como fazer e possibilidades de 

utilização. 

 

1.2 Pensando a interação do aluno com autismo a partir da Investigação 

 

Os temas que envolvem o conhecimento científico estão presentes em todo 

nosso cotidiano, o corpo humano, o meio ambiente, animais, são temas que, além 
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de presentes, estão na relação de curiosidades das crianças e também de crianças 

autistas.  

O trabalho com Ciências torna possível a inserção dos alunos nesse tema, 

quando feito com novas possibilidades metodológicas, possibilitando tratar 

conteúdos fundamentais em Ciências de forma participativa e presente no cotidiano 

dos estudantes. A ideia de colocar o aluno como ativo na construção do 

conhecimento está presente no que chamamos de Ensino de Ciências por 

Investigação, podendo promover a interação entre o conteúdo e o ambiente que 

cerca o indivíduo, fazendo-o perceber uma aproximação entre a curiosidade e o 

rigor científico. Para tanto, para que tal possibilidade exista, é preciso: 

 
 

Criar condições a fim de que o cotidiano seja problematizado em sala de 
aula – para que novas questões sejam criadas e ferramentas para 
respondê-las sejam apresentadas e experimentadas. Abordar ensino-
aprendizagem de ciências dessa perspectiva envolve dar ênfase a 
processos de investigação e não a apenas conteúdos acabados. 
(CAPECCHI, 2018, p. 23). 
 

 

A ideia de investigação está apoiada na proposição de situações-problema 

para a sala de aula, no pensar em questões científicas para investigação ou ainda 

estimular os alunos a observar o mundo à sua volta e pensar juntos no porquê de 

algumas situações que vivemos, construindo, assim, um olhar científico para a 

realidade. Sasseron (2015) enfatiza a atividade científica tomando-a como uma 

atividade social. Justificando esse caráter social do ENCI, Sasseron (2018, p. 7) 

afirma: 

 
Ao transitar pelas informações por meio da investigação, construindo novos 
entendimentos sobre as informações que já possuem e, por meio de 
análises críticas e constantes das ações, os estudantes estarão 
desenvolvendo práticas científicas e epistêmicas em estreita relação com o 
desenvolvimento do raciocínio científico. 
 

 
Cada vez mais, documentos e propostas nacionais e internacionais têm 

apontando que precisamos propiciar vivências e experiências com um novo olhar 

para o objeto do conhecimento, que possamos compreender não apenas o que 

está à nossa volta ou que pode ser visto ou questionável, mas, mediante 

oportunidades, perceber o ambiente por diferentes percepções e sentidos.  

Ao trazemos este material, defendemos que uma alternativa para o 

desenvolvimento do aluno é organzar os estímulos aos 5 sentidos, a fim de 

oportunizar situações bem interessantes e experiências favoráveis ao sujeito. 
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Ao considerar a evolução das concepções sobre o que ensinar nos contextos 

educativos, vemos que o Ensino de Ciências ressalta a necessidade de resolver um 

problema, de levantar hipóteses, de errar e poder voltar ao erro, de sistematizar 

novas possibilidades, com reflexões importantes para o cotidiano de vida dos 

alunos, levando-os a pensar, observar, propor suposições, verificar informações. 

 
 

Este “fazer ciência” na Educação Básica não significa que se queira 
construir conhecimentos científicos em sala de aula nem que os estudantes 
desenvolvam novas teorias científicas, mas sim, que alguns aspectos da 
cultura científica estejam inseridos no cotidiano do trabalho dos estudantes. 
(BRICCIA, 2018, p. 116) 
 

 

Partimos do pressuposto de que todo ser humano tem habilidades de fácil 

domínio e outras com as quais pode ter uma maior dificuldade. O ENCI, como 

abordagem metodológica, propicia o desenvolvimento de competências e 

habilidades científicas. 

Abaixo segue a descrição de algumas etapas sugeridas pelos principais 

autores do ENCI. Utilizamos como referência a autora Anna Maria Pessoa de 

Carvalho (2013) sobre as principais etapas de uma atividade investigativa. 

 
 

Entretanto, qualquer que seja o tipo de problema escolhido, este deve 
seguir uma sequência de etapas visando dar a oportunidade aos alunos de 
levantar e testar suas hipóteses, passar da ação manipulativa à intelectual 
estruturando o seu pensamento e apresentando argumentações discutidas 
com seus colegas e com o professor. (CARVALHO, 2013, p. 10). 

 

São etapas do ENCI: 

 Proposição do problema 

 Elaboração de hipóteses 

 Análise de evidências 

 Conclusão 

 Comunicação 

 
Essas práticas fazem parte do processo investigativo e podem, a partir de 

estímulos sensoriais, proporcionar ao aluno estabelecer uma relação funcional 

entre a sua construção de conhecimento e o desenvolvimento de um novo olhar 

frente ao conteúdo escolar. Quando o aluno tem a possibilidade, através do 

desenvolvimento de habilidades, de modular novos comportamentos favoráveis à 

aprendizagem, ele se percebe, se projeta e dá sentido ao que está sendo 
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observado.   

A seguir, apresentamos o quadro com algumas habilidades que são 

trabalhadas ao aplicar intervenções de percepção sensorial com algumas atitudes 

que podem ser observadas e estimuladas a partir dessa aplicação e a etapa do 

ENCI correspondente. 

 
 

Quadro 1 – Habilidades e etapas do Ensino de Ciências por Investigação 
 

HABILIDADE/ÁREA A SER 
TRABALHADA COM O 
ALUNO COM AUTISMO 

ATITUDES A SEREM OBSERVADAS 
NA APLICAÇÃO 

 
ETAPAS 

SUGERIDAS PELO 
ENSINO POR 

INVESTIGAÇÃO 

Oralidade / Comunicação Gesto ou fala com interesse e 
iniciativa Contato ocular e 
visual sustentado  
Precursores da linguagem 
Expressão facial adequada à situação 

Proposição do 
problema 
Comunicação 

Atenção Controle e concentração 
Demonstra interesse / 
Aguarda reposta Atenção 
conjunta e compartilhada 

Elaboração de 
hipóteses 
Análise de 
evidências 

Percepção Sensorial Exposição a diferentes estímulos 
sensoriais 
Manipulação, postura corporal e 
visual  
Rigidez com as respostas dos 
estímulos 

  Elaboração de 
hipóteses 

  Comunicação 

Interpretação Emoções diferentes e flexíveis  
Comportamento ou respostas 
adequadas à situação 
Compreende informações e transições 

Análise de 
evidências 
Conclusão  

Raciocínio Lógico/Jogo Repostas com sentido / Segue 
instruções  
Troca turnos 
Imagina condutas simbólicas 

Proposição do 
problema 
Análise de 
evidências 

Seriação Percebe semelhanças e diferenças  
Estabelece comparação 
Lógica arbitrária 

Elaboração de 
hipóteses 
Análise de 
evidências 

Flexibilização Contém impulso 
Comportamento 
empático 
Lida bem com transições e 
situações não estruturadas 

Proposição do 
problema 
Conclusão 

 

Fonte: Elaboração das autoras, 2020. 

 
 

Na materialização desta proposta, trazemos a seguir uma caixa sensorial 

que sugere relacionar o Ensino por Investigação e o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas e que serão oportunas ao desenvolvimento da autonomia 

dos alunos.   
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Figura 1 

 

     Fonte: Dados da pesquisa 
 

Esta caixa é uma sugestão ou modelo que o professor pode ter em mãos, a 

fim de oferecer os principais estímulos sensoriais tanto para desenvolver maior 

interação entre o sujeito e seus mecanismos sensoriais, como para favorecer a 

aprendizagem através deste valioso canal de aprendizagem. 

O objetivo é estimular o desenvolvimento através dos sentidos, bem como o 

estímulo de habilidades importantes para o desenvolvimento do sujeito nas diversas 

áreas do conhecimento humano. Os objetos escolhidos foram criteriosamente 

pensados, a fim de abordar os sentidos e as diversas possibilidades de intimidade 

entre o sujeito e a percepção sensorial.  

É interessante abordarmos também a importância de, ao oferecer os 

estímulos, pensar e respeitar as individualidades, possibilidades e limitações de 

cada envolvido, para que as vivências oportunizadas pelo manuseio da Caixa 

Sensorial sejam assertivas no desenvolvimento e na visão que o indivíduo possui do 

ambiente que o cerca. 

A intenção também é que o professor oportunize maior contato com os 

estímulos sensoriais e o aluno organize as informações sensoriais recebidas e as 

respostas a estes estímulos. Esse movimento propicia o desenvolvimento de 

habilidades. 

Vale ressaltar que os objetos foram listados e a caixa foi composta a partir de 

situações e necessidades vivenciadas na aplicação da pesquisa; com isto, 

 2 MONTAGEM DA CAIXA SENSORIAL   
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queremos dizer que os objetos foram selecionados a partir da atualização deste 

recurso pedagógico, com crianças pequenas até adolescentes e pensando no 

estímulo de habilidades e atitudes importantes para o desenvolvimento dos alunos. 

Este é um recurso de simples elaboração e que pode ser utilizado em variados 

contextos e alunos da sala regular ou do AEE. 

A seguir, estaremos pontuando a composição da Caixa Sensorial. 

 

2.1 Construindo uma Caixa para o trabalho com os estímulos sensoriais  

 

Nossa caixa foi pensada para trabalhar com diversos estímulos (visual, 

olfativo, tátil, gustativo e auditivo). 

Para a organização da Caixa Sensorial iremos precisar de: 

 
 01 caixa (Plástica/Papel/Madeira) como preferir 

 01 saco surpresa 

 05 sacos transparentes 

 Imagem de figura humana ou esqueleto 

 
A utilização desses materiais será para organização, utilização e 

contextualização das intervenções com os alunos. Podemos iniciar a abordagem a 

partir de uma imagem de figura humana, no exemplo que trouxemos foi um 

esqueleto, a partir do manuseio e adentrando na função de cada órgão que compõe 

o sistema sensorial. Podemos ir fazendo perguntas sobre a função de cada um. 

Não podemos determinar, neste material, quais dessas habilidades serão 

trabalhadas em cada percepção sugerida, pois para isso teríamos que definir quem 

são esses alunos. Como esta é uma Caixa Sensorial que pode ser utilizada em 

múltiplas realidades, o interessante é que o professor estabeleça esses objetivos e o 

desenvolvimento das habilidades, pensando em seu aluno ou sua turma 

especificamente.  

Ao configurar uma situação-problema de estimulação sensorial, de introdução 

aos 5 sentidos, podemos, por exemplo, levantar a seguinte pergunta: “Como é esta 

fruta? Vamos explicar para um extraterrestre (ET) como é uma laranja?” O 

interessante é que essa estimulação aconteça a partir de um problema que seja 

desafiador e que conduza o aluno até a identificação de possibilidades para se 
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resolver, que aconteça o levantamento de hipóteses, análise de dados, observação, 

conclusões e comunicação. 

Dividimos a organização dos objetos/estímulos em subseções que, na Caixa, 

será organizada separadamente em sacos. Isto não quer dizer que determinados 

objetos serão destinados apenas para um estímulo específico, mas que, naquele 

momento, ele será destinado a uma intervenção específica, ao mesmo tempo 

podendo ser utilizado com inúmeros outros objetivos. 

É válido destacar que esses objetos podem ser substituídos, a depender da 

demanda dos alunos e disponibilidade do professor. Seguem os estímulos 

 

2.1.1 Estímulo Visual                                                      

É importante saber que o sistema visual é responsável pela visão, não 

somente acuidade visual, mas também componentes complexos de controle ocular e 

percepção visual (SERRANO, 2016 apud PINTO; FRANÇA; OLIVEIRA, 2019). 

Para este tipo de estímulo, listamos os seguintes objetos: 

 Venda para os olhos 

 Lupa / Binóculo 

 Espelho 

 Lâmpada 

 Lanterna 

 Óculos com lentes coloridas 

 Tubo vazado 

 Brinquedo que simule caleidoscópio ou câmera fotográfica 

         Figura 2 

 

 Fonte: Dados da pesquisa 
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Esses objetos foram selecionados a partir dos variados estímulos visuais que 

eles podem oportunizar, a partir de situações-problema inusitadas e 

contextualizadas na proposta que o professor pode estabelecer, a partir da 

individualidade e possibilidade de cada aluno, respeitando sempre ressalvas que 

cada aluno manifesta.  

Como exemplo de um problema com que podemos introduzir a percepção 

visual, fazemos a seguinte pergunta: O que será que tem aqui dentro? E solicitar a 

descrição de objetos do saco surpresa, explorando as características visuais. 

Outra problematização sugerida é: Cadê seu feijão? Ele identificará o feijão 

escolhido anteriormente quando misturado com outros caroços, explorando as 

características identificadas para diferenciação. 

Mais uma possibilidade é lançar a seguinte pergunta: “Por que temos dois 

olhos e não apenas um?” Ou ainda: “Quando olhamos um objeto, nossos dois olhos 

veem a mesma imagem?” A intenção desta problematização é fazer com que o 

aluno tenha contato com o campo de visão de cada olho, que ele se dê conta disso.  

Após a problematização, a orientação é que, enquanto professores, 

continuemos a interação com o aluno e, ao mesmo tempo, proporcionemos 

interação dele com a situação-problema. Neste momento, a partir do estímulo, 

podem surgir a observação, a elaboração de hipóteses, a conclusão. 

Para o sistema visual, sugerimos o desenvolvimento de alguns estímulos.  

 Quadro 2 – Estímulos para o sistema visual  

 Fonte: Elaboração das autoras, 2020.  

 

SENTIDO / SISTEMA 

 

ESTÍMULOS 

 
 

Visual 

o Manifestar fisionomia correspondente à situação 
o Fazer contato ocular através do espelho entre 

professor e aluno 
o Perceber objeto que destoa dos demais 
o Permanecer em concentração visual 
o Diferenciação e saber a função dos objetos 

dispostos 
o Acompanhar feixe de luz da lanterna, 

redirecionando atenção 
o Direcionar contato ocular 
o Descrever objeto sem contato visual 
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2.1.2 Estímulo Tátil       

 

“Este é o sistema responsável pelas sensações da 

pele. Tem relação com aprendizagem, pois leva a 

adquirir conceitos como as texturas dos objetos, as 

formas, tamanho, temperatura, etc.” (SERRANO, 2016 

apud PINTO; FRANÇA; OLIVEIRA, 2019, p. 79). 

 

Para estimular essa percepção, selecionamos 

os seguintes objetos: 

 Massa de modelagem 

 Utensílios de modelagem (rolo, cortador, formas) 

 Massageador ou bola massageadora 

 Cordão 

 Miçangas variadas 

 Elástico 

 Bola de soprar 

 Luva 

 Grampo 

Figura 3 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As habilidades desenvolvidas a partir desses estímulos podem vir do simples 

toque a objetos de intimidade do aluno, como o contato com objetos que, até então, 
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o mesmo não tivera contato. Experimentar sentir objetos e estímulos com novas 

sensações, a partir de novas experiências, pode contribuir de forma intensa para a 

relação desse sujeito com o ambiente e com novos comportamentos que antes 

poderiam ser desafiadores.  

Uma das alternativas de situações-problema de percepção tátil é fazer as 

seguintes perguntas: “Que informações podemos obter com as mãos?” Outra 

possibilidade é a pergunta: “Quais partes do corpo, além das mãos, permitem 

identificar objetos?” E outra possibilidade ainda é fazer a seguinte problematização: 

“Em contato com os objetos, qual parte de nossas mãos, pés, braços etc. nos 

permite sentir textura, consistência, forma e temperatura?”. Oferecer um saco 

surpresa e explorar objetos de olhos vendados e explorar os objetos de diferentes 

formas pode ser uma possibilidade. 

A condução do professor em problematizar e tornar o conteúdo interessante 

traz ao aluno maior intimidade com a percepção e pode propiciar o desenvolvimento 

de comportamentos sensoriais não aversivos, que sejam favoráveis ao 

desenvolvimento. 

Após a problematização, a orientação é que o aluno inicie a coleta de dados. 

Inicia a exploração tátil sobre o objeto trazendo à tona informações que ele já 

possui, bem como novos dados que serão agregados. Esse momento de exploração 

e observação conduz a que novas possibilidades e hipóteses sejam agregadas ou 

refutadas e assim possibilita que o aluno chegue a possíveis respostas para a 

problematização inicial. 

Para percepção tátil, apontamos as seguintes atitudes as serem despertadas: 

 Quadro 3 – Estímulos para o sistema tátil 

SENTIDO / SISTEMA ESTÍMULOS 

 
 

Tátil 

o Interagir com objetos de diferentes texturas e desconhecidos 
o Sentir objetos utilizando uma luva, ou algo que altere a sensação 
o Perceber a função de cada utensílio 
o Enfiar miçangas, contas, etc em cordão, náilon e barbante 
o Utilizar força e equilíbrio no contato com a faixa elástica 
o Soprar balão de diferentes formas, entendendo a dinâmica de 

encher e esvaziar 
o Massagear em diferentes ritmos e com diferente força 

 Fonte: Elaboração das autoras, 2020. 
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2.1.3 Estímulo Auditivo  

É o sistema responsável pela integração da informação 

auditiva com os demais sistemas, que nos torna capazes de 

interpretar os sons que são significativos (SERRANO, 2016 apud 

PINTO; FRANÇA; OLIVEIRA, 2019).  

Objetos listados: 

 Instrumentos musicais (o que tiver disponível) 

 Guizo 

 

Figura 4 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

Visto que esse é um sistema que pode ser de intensa sensibilidade ao aluno, 

é interessante utilizarmos, além destes recursos, os sons emitidos pelo próprio 

corpo, pela natureza, pelo ambiente. Podemos intervir também com sons previsíveis 

e imprevisíveis, assim como sons perceptíveis e imperceptíveis. Tudo depende da 

sensibilidade auditiva do aluno. 

Como possibilidade de problematização, podemos levantar as seguintes 

questões: “Como produzir este som? De onde vem o som?”. Para isso podemos 

oportunizar o contato com instrumentos ou sons da natureza, do próprio corpo ou do 

ambiente. É importante que o professor leve em consideração sons e instrumentos 

do contexto do aluno e que a problematização o motive a pensar sobre inúmeras 

possibilidades de resposta. 
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Para isso, podemos estimular que os alunos 

sigam o processo investigativo de ordem auditiva 

incentivando sua exploração: supondo hipóteses, 

trazendo conhecimentos prévios de sons parecidos, 

analisando as evidências e contextualizando 

respostas para o problema inicial. 

Para a percepção auditiva, apontamos os 

seguintes estímulos.  

 Quadro 4 – Estímulos para o sistema auditivo 
 

SENTIDO / SISTEMA 

 

ESTÍMULOS 

 
Auditivo 

o Interagir com os sons escutados 
o Acompanhar ritmo 
o Demonstrar atenção a um novo som 
o Discriminar som principal 
o Diferenciar sons do cotidiano e da natureza 
o Manifestar sons que produzimos 

 Fonte: Elaboração das autoras, 2020. 

2.1.4 Estímulos Visual /Tátil                      

Abordamos também alternativas de trabalharmos dois sentidos juntos, pois 

sabemos que essa integração é muito comum. A finalidade desta subseção é pensar 

em objetivo pedagógico aliando propositalmente estes dois ou mais sentidos. 

Listamos os seguintes objetos: 

 Palitos de picolé em E.V.A. e madeira coloridos 

 Letras e números 

 Brinquedos e objetos em miniatura (variados, o que tiver) 

 Variados tamanhos e tipos de bolas 

Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa  
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Nesse momento, é interessante inserirmos atitudes conforme as quais 

podemos intervir com esses estímulos concomitantemente. Novas descobertas 

podem surgir, assim como pode ser o momento também de explorar fisionomias na 

interação tátil com determinados objetos e com pessoas. 

Para isso, partimos inicialmente de uma situação-problema inicial, como, por 

exemplo: “Em contato com os objetos, qual parte de nossas mãos, pés, braços etc. 

nos permite sentir textura, consistência, forma e temperatura?”.  

Após a problematização, o processo investigativo continua com a análise dos 

dados que temos sobre as características e as hipóteses que propomos. A 

observação e exploração permitem que o aluno chegue à sua própria conclusão. 

Para isso, ele utiliza a comunicação. 

Com relação a esses estímulos, pontuamos o desenvolvimento das seguintes 

ações. 

 Quadro 5 – Estímulos para os sistemas visual e tátil 
 

SENTIDOS / SISTEMAS 

 

ESTÍMULOS 

 
Visual e Tátil 

o Diferenciar objetos, categorias e texturas 
o Relacionar gesto ao contato ocular 
o Estabelecer gestos ao que foi visto 
o Diferenciar uso de cada objeto 

 Fonte: Elaboração das autoras, 2020. 

2.1.5 Estímulo Gustativo /Olfativo            

Devido às atividades aplicadas desenvolverem estes dois sentidos 

concomitantemente, segue a definição deles: “O sistema 

gustativo é responsável por dar a sensação de sabor. O 

sistema olfativo é responsável pela captação de odores. 

Tem função importante na proteção das vias 

respiratórias e nos avisa de situações potencialmente 

perigosas”. (SERRANO, 2016 apud PINTO; FRANÇA; 

OLIVEIRA, 2019, p. 79). 

 

 Conta-gotas 

 Colher 

 Escova dental 
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 Seringa 

 Essência ou perfume 

 Soluções (doce, salgada, azeda, amarga outras) 

 

Figura 6 

 
Fonte: Dados das autoras 

 
 

Neste momento, além da percepção gustativa e olfativa, diferenciação e 

reconhecimento de cheiros e sabores, temos a oportunidade de oferecer o contato 

do aluno com sabores que o agradam, respeitando uma possível seletividade 

alimentar e a cheiros.  

Como possibilidade de problematização, podemos fazer as seguintes 

perguntas: “Qual será a merenda de hoje?”, “Podemos sentir mais de um odor ao 

mesmo tempo?”, “O cheiro pode indicar se um alimento está estragado?”, “Além do 

paladar, de quais sentidos precisamos para melhor perceber o sabor dos 

alimentos?”.  

A orientação após a proposição da situação-problema é dar início ao incentivo 

da contextualização do conhecimento: quais conhecimentos o aluno possui sobre 

esse tema? Quais as novas informações que tenho sobre este novo sabor ou 

cheiro? E assim as suposições, hipóteses e dados são analisados e testados a fim 

de chegar a uma conclusão. 

Para esta percepção, trazemos os seguintes estímulos a serem evidenciados. 
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 Quadro 6: Estímulos para os sistemas gustativo e olfativo 

 

SENTIDOS / SISTEMAS 

 

ESTÍMULOS 

 
Gustativo e Olfativo 

o Discriminar cheiros e sabores 
o Diferenciar olfato e sabor separadamente  
o Acompanhar ritmo e rotina da experimentação 
o Experimentar de forma convencional e com nariz 

tapado  
o Descrever sensações 

 Fonte: Elaboração das autoras, 2020. 

Assim consolidamos esta ferramenta pedagógica. A Caixa Sensorial foi 

pensada como uma alternativa para o professor de fácil construção, organização e 

com inúmeras possibilidades de ser desfrutada tanto pelo professor como pelo 

aluno. Ela pode ser utilizada individualmente ou em grupo, de forma a ter objetivos 

estabelecidos e também como elemento desencadeador para outras atividades. 

Segue modelo da organização:  

 

      
Figura 7      Figura 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fonte: Dados da pesquisa         Fonte: Dados da pesquisa 
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A partir da montagem, organização e reconhecimento da importância de se 

trabalharem os estímulos sensoriais de forma investigativa, podemos agora finalizar 

refletindo sobre a materialização das inúmeras possibilidades que observamos ao 

realizarmos intervenções com a Caixa, bem como o estímulo de atitudes e 

habilidades necessárias ao desenvolvimento humano.  

As intervenções podem ser pensadas a partir dessa lógica de aplicação, o 

que pode facilitar e oferecer importantes oportunidades de aprendizagem e uma 

nova forma de interação entre o objeto de conhecimento com o aluno, uma nova 

visão desse ambiente pode surgir e novas formas de refletir e se relacionar 

florescem também.  

Através dos órgãos dos sentidos, vistos como possibilidade de interação e 

exploração com o meio, o aluno interpreta e participa do contexto escolar de forma 

investigativa e autônoma. As informações sensoriais são organizadas e identificadas 

em busca de maior sincronia e intimidade com o sujeito. 

As habilidades abordadas foram eleitas a partir de referenciais sobre Autismo 

e Ensino por Investigação. As relações entre oralidade/comunicação, atenção, 

percepção sensorial, raciocínio lógico, seriação e flexibilização e uma proposta 

investigativa foram percursos que sobrepõe a aprendizagem e desenvolvimento de 

autonomia. 

Lembramos que suscitamos algumas alternativas de estímulos, mas que as 

múltiplas possibilidades de aprendizagem que este material pode oportunizar serão 

afloradas a partir do desejo e práticas de cada professor.  

Desenvolver práticas investigativas utilizando os órgãos dos sentidos e, mais 

especificamente, atividades sensoriais que estão dispostas em uma Caixa Sensorial 

nos faz otimizar estímulos que podem ser aplicados para todos, respeitando as 

especificidades de cada sujeito e otimizando o desenvolvimento de habilidades 

importantes para a vida.  

 3 VALORIZANDO OS SENTIDOS 
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