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LIVRO GIGANTE: ENSINO DE BOTÂNICA PARA ESTUDANTES 

COM AUTISMO 

Bruce Lorran Carvalho Martins de Sousa  

 

 
RESUMO 

  

O transtorno do espectro autista (TEA) compreende relativo comprometimento 

nas faculdades da pessoa com deficiência como dificuldades de interação, socialização e 

comportamentos estereotipados, assim indivíduos com tais características foram 

segregados por muitos anos baseados por um padrão de comportamento dito “normal”. 

Entretanto por meio da formulação de políticas que incluíram tais pessoas com 

deficiência, o autismo integrou o contexto escolar e foi imerso nas classes especiais, 

além de possuir um currículo funcional para suas especificidades. O Ensino de Ciências 

para educando com autismo deve ser adaptado, principalmente pela dificuldade de 

apropriação de conceitos abstratos, em especial referente ao Ensino de Botânica que 

apresenta abordagens mais centradas na memorização de nomes científicos. Portanto 

este trabalho estimula o Ensino de Botânica para autista por acreditar que o mesmo pode 

ser ensinado para além de conceitos apenas funcionais, assim realizando uma pesquisa 

qualitativa com delineamento de observação participante que foi materializado por um 

recurso didático interativo, o livro gigante, a fim de construir caminhos para o Ensino 

de Botânica e desenvolver as faculdades comprometidas no TEA como a motricidade, 

socialização e, especialmente, a interação para com seus pares.   

 

Palavras-chave: Autismo, Ensino de Ciências, Ensino de Botânica. Recurso didático. 
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INTRODUÇÃO 

A pessoa com transtorno do espectro autista é aquela que apresenta 

comprometimento, em diferentes graus, em três aspectos importantes do 

desenvolvimento humano: socialização, linguagem e comportamento, sendo 

considerada uma pessoa com deficiência (BRASIL, 2012). Independentemente do grau 

de comprometimento, a Constituição Federal (BRASIL, 1988) e a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) preveem o processo educacional da 

pessoa com autismo, cabendo à escola prover as adaptações necessárias para a garantia 

desse processo.  

Neste trabalho, focamos o processo de ensino de botânica para estudantes com 

autismo, que estão em classes especiais, ou seja, cuja turma é formada apenas por 

estudantes com autismo. Mesmo sabendo que a inclusão deve ser adotada em todas as 

escolas (UNESCO, 1994), a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

(DISTRITO FEDERAL, 2013) mantém classes especiais em algumas escolas para 

atender estudantes que apresentam grave comprometimento de desenvolvimento, como 

é o caso de pessoas com autismo clássico, e/ou não se adaptaram ao processo inclusivo.  

A relevância desta pesquisa se centra na escassez de recursos didáticos e 

estratégias mediacionais para o ensino de botânica no contexto da educação para 

autistas em classes especiais. Assim, nesta pesquisa, desenvolvemos um recurso 

didático interativo nomeado Livro Gigante a fim de potencializar o ensino de botânica e 

minimizar as dificuldades de aprendizagem encontradas em sala de aula sobre conceitos 

relativos à Botânica. 

Por ser um trabalho concebido a partir do contexto da educação inclusiva, 

sabemos que este recurso poderá ser utilizado na escola para todos, ou seja, poderá ser 

utilizado para o ensino de Botânica na educação fundamental de qualquer estudante. 

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1.  O Autismo 

No Brasil, consideramos autismo: 

Deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e 

da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de 

comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência 

de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações 

apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; Padrões restritivos e 

repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados 
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por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por 

comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e 

padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos 

(BRASIL, 2012, p 2). 

O autismo foi sistematizado, pela primeira fez, por Leo Kanner, em 1943 

(BOSA, 2002). Em suas pesquisas, ele evidenciou crianças que possuíam uma 

inabilidade de comportamento interpessoal, ou seja, a criança negligenciava/recusava se 

relacionar com outras pessoas, caracterizando este comportamento como um 

“fechamento autístico extremo” (BOSA, 2002, p23). Além dessa característica, estas 

crianças apresentavam atraso na aquisição da fala e uso não comunicativo da mesma ao 

qual se refletia por falar de si na terceira pessoa, responder as pessoas com entonação 

interrogativa, além da repetição de palavras ouvidas, seja imediatamente, fenômeno 

conhecido como ecolalia imediata ou, posteriormente, ecolalia diferida (BOSA, 2002). 

Além disso, as crianças apresentavam dificuldade na atividade motora global, facilidade 

em girar objetos circulares e a insistência obsessiva em rotinas para fugir de situações 

espontâneas. Esse perfil, caracterizado por Kanner (1943), é conhecido, atualmente, 

como autismo clássico (BOSA, 2002).  

 Posteriormente às suposições de Kanner (1943), Hans Asperger, em 1944, 

publica suas descobertas sobre o autismo sendo elas mais amplas que as de Kanner, pois 

apresentava novas características, além daquelas citadas anteriormente por Kanner. De 

acordo com Asperger (1944), as crianças apresentavam dificuldade de fixar o olhar 

durante as situações sociais, entretanto, a presença de olhar periférico e breve era 

presente. O retraimento extremo social fora substituído pela ingênua e inapropriada 

aproximação às pessoas, além da peculiaridade de gestos (estereotipias) e fala 

monótona, sem problemas de gramática e vocabulário variado (BOSA, 2002). 

 Para Asperger, o trabalho de Kanner caracterizava uma síndrome diferente 

daquela que sua pesquisa caracterizava, mesmo que ambas possuíssem algumas 

características semelhantes (BOSA, 2002). Porém tanto Kanner quanto Asperger 

empregaram o termo “autismo” para aqueles que não tinham interesse no mundo 

exterior, sendo este termo derivado do grego: autos = próximo/si mesmo + ismos = 

disposição/orientação (TOMATIS, 1994 apud SILVA, 2016).  

 Após a publicação dos dados sobre o comportamento autista, a ciência busca a 

causa deste distúrbio, entretanto, a causalidade não é claramente definida. Porém, para 

alguns pesquisadores, a disposição genética está envolvida com o autismo ao qual a 
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mesma pode interagir com fatores ambientais e eventos precoces que manifestam o 

distúrbio na criança (CARVALHO, 2010).  

 Quando se trata de autismo, nos dias atuais, tem-se em mente um padrão 

perpetuado pela mídia e literatura ao longo dos anos:  

Durante muito tempo prevaleceu a noção de pessoas com autismo como 

sendo alheias ao mundo ao redor, não tolerando o contato físico, não 

fixando o olhar nas pessoas e interessando-se mais por objetos do que 

por outras pessoas ou, ainda, nem mesmo discriminando seus pais de 

um estranho na rua. A mídia e a literatura debruçam-se sobre a imagem 

de “gênio disfarçado”, engajados em balanço do corpo e agitação 

repetitiva dos braços (BOSA, 2002, p. 34). 

 Como resultante das pesquisas atuais e troca de informações entre 

pesquisadores, o diagnóstico de autismo perpassa pela alteração da comunicação verbal 

e não verbal, dificuldade na interação social e comportamento atípico, porém deve-se 

observar que cada autista possui um grau de comprometimento e tipos de manifestação 

(CARVALHO, 2010). Assim, o autismo desfragmenta-se deste padrão clássico, 

perpetuado ao longo dos anos, para ser compreendido como uma síndrome que 

apresenta um espectro variado de manifestações linguísticas, comportamentais e de 

interações sociais. Assim, por exemplo, encontramos autistas sem aversão ao toque, isto 

é, apresentam-se bastante carinhosos aos pais e professores e olhares bastante 

frequentes, porém ainda breves (BOSA, 2002; CARVALHO, 2010, 2015). Outros 

podem desenvolver linguagem de sinais para se comunicar. Outros apresentam poucos 

comportamentos estereotipados. 

 A grande diversidade de manifestações dos comportamentos autistas dificulta a 

padronização de um diagnóstico, mesmo que o autismo esteja incluído nas Desordens 

do Espectro Autista (DEA), também chamado de Transtorno do Espectro Autista 

(TEA), no manual DSM-V (XAVIER, SILVA, RODRIGUES, 2017; SILVA, 2016). 

Por isto, a participação da família e professores no auxílio deste diagnóstico é muito 

importante, principalmente para uma intervenção precoce que pode auxiliar o 

desenvolvimento de maneira significativa (CARVALHO, 2010; 2015).   

 

1.2. O desenvolvimento atípico e a educação das pessoas com autismo  

 As pessoas com desenvolvimento atípico são aquelas que apresentam “algum 

comportamento fora dos padrões normais e que podem ter origens diferenciadas como 

deficiência intelectual e transtornos na aprendizagem” (ABREU, 2006 apud SOUZA, 

2017, p. 6).  
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Ao longo da história, pessoas com desenvolvimento atípico, como autistas, eram 

segregadas, em instituições públicas ou isoladas no ambiente familiar, e até mortas por 

não corresponderem aos padrões sociais valorados por certo grupo humano (RIBEIRO, 

2002; SILVA, 2016). Entretanto, com o passar dos anos, tais indivíduos com deficiência 

foram incluídos na sociedade, proporcionando uma visão diferenciada da deficiência e o 

direito de viver em comunidade (BONAVIGO; SANTOS, 2007). 

Vigotsky (2011) desenvolveu a teoria de compensação para explicar que o 

processo de desenvolvimento de uma pessoa com e sem deficiência segue a mesma lei, 

ou seja, para a pessoa se desenvolver, ela precisa conviver com outras pessoas de sua 

cultura. É esta convivência que permitirá a compensação da deficiência. 

A interação social permitirá a criação de estratégias para inserir a pessoa com 

deficiência no seu contexto. No caso das pessoas com autismo, ainda que uma 

característica da síndrome seja a dificuldade de interação social, ela é relevante para que 

a pessoa com autismo tenha acesso aos diferentes bens culturais. Para tanto, a escola é 

um espaço privilegiado de interação social, porque os/as professores/as são capazes de 

elaborar ambientes, rotinas e mediações que favorecem a compensação das dificuldades 

da pessoa com autismo. 

Inicialmente, o processo de escolarização das pessoas com autismo se deu nas 

escolas especiais. Escolas especiais são escolas especializadas, que atendem estudantes 

que necessitam de uma atenção individualizada nas atividades cotidianas, seja ela 

pessoal ou social, além de auxílio intenso e contínuo materializados por uma 

flexibilização e adaptação curricular (BRASIL, 2003).  Com o programa de integração, 

aqueles/as estudantes com autismo que tinham melhor desempenho acadêmico e social, 

foram encaminhados/as para as classes especiais. Classes especiais são classes de 

pessoas com deficiência que funcionam em escolas regulares. Nesse processo, a 

inserção da pessoa com deficiência pode acontecer de três maneiras: integração física – 

compartilham o mesmo espaço da escola, mas não ao mesmo tempo. Por exemplo: o 

recreio é em horários diferenciados bem como horários de entrada e de saída. Integração 

social – compartilham eventos da escola. Por exemplo, no dia da família, todos/as os/as 

estudantes tem uma festa só. Integração total, quando a pessoa com deficiência estuda 

em uma sala de aula regular numa escola regular (RIBEIRO, 2002). A diferença da 

integração total para a inclusão é que, na integração total, é o/a estudante com 

deficiência que tem que se adaptar às rotinas da escola. Por isto, poucos estudantes com 
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autismo foram beneficiados com este programa. Na inclusão, é esperado que a escola 

reformule seu espaço, suas rotinas, seus recursos pedagógicos e suas estratégias 

mediacionais para permitir a inserção total e completa do/a estudante com deficiência. 

1.2.1. A relevância do currículo funcional para estudantes com autismo 

O currículo escolar é uma ferramenta importante para o processo de ensino e 

aprendizagem, porque reflete a organização didática constituída por uma seleção de 

conteúdos e reinterpretações práticas vivenciadas em dinâmicas sociais, políticas, 

culturais, intelectuais e pedagógicas (DISTRITO FEDERAL, 2013).  

O/a estudante com necessidades específicas, como o autismo, pode se beneficiar 

do currículo funcional, porque, segundo o artigo 41 da Resolução nº 01/2012, o 

currículo funcional é “[...] instrumento educacional que viabiliza a integração de 

estudantes com necessidades educacionais especiais ao meio social, tem o objetivo de 

desenvolver habilidades básicas que proporcionem autonomia na prática de ações 

cotidianas” (DISTRITO FEDERAL, 2012 apud DISTRITO FEDERAL, 2013, p.37).  

No currículo funcional, observam-se adaptações, voltadas principalmente para as 

necessidades do/a estudante com deficiência, como: 1) adaptações na organização em 

sala de aula ao qual modifica desde a disposição da mobília até o tempo de execução 

das atividades propostas, além da possibilidade do agrupamento de educandos quando 

necessário; 2) adaptações de objetivos e conteúdos curriculares que possibilitam 

centralidade no desenvolvimento de habilidades como leitura, escrita e, principalmente, 

em autistas, habilidades sociais; 3) adaptações avaliativas para que as necessidades dos 

alunos sejam atendidas concomitantes ao processo de aprendizagem; 4) adaptações 

didáticas por meio da utilização de formas de ensinar mais acessíveis ao aluno e 

propiciar o avanço nas aprendizagens (DISTRITO FEDERAL, 2013). 

No caso de estudantes com autismo, as adaptações realizadas são as avaliações 

diferenciadas, a modificação didática e a flexibilização de carga horária e 

temporalidade, sendo a primeira a mais frequentemente observada nas salas de aula. 

Assim, a avaliação diferenciada perpassa principalmente pela utilização do Portfólio ao 

qual possibilita ao docente uma visão ampla e continuada dos conhecimentos que o 

educando autista se apropriou durante as atividades propostas, além de materializar os 

resultados obtidos e instrumentos realizados nas aulas (DISTRITO FEDERAL, 2013).   



12 
 

1.3. O ensino de ciências para pessoas com autismo 

O Ensino de Ciências proporciona uma reflexão acerca dos fenômenos naturais e 

suas transformações. Portanto, seu objetivo é desenvolver a capacidade de compreender 

a sua vida cotidiana por meio de conceitos científicos que descrevem e explicam os 

fenômenos naturais (BRASIL, 1997). Em suma, o Ensino de Ciências é importante para 

a formação da cidadania, a capacidade de compreensão de mundo e o desenvolvimento 

da autonomia do aluno (SILVA, 2016).  

As áreas que incorporam o Ensino de Ciências, a saber: Física, Biologia, 

Química e Geologia, apresentam conceitos próprios e, geralmente, bastante abstratos a 

qualquer educando/a, inclusive, àqueles/as com deficiência. Por isto, o trabalho 

pedagógico deve superar ou minimizar as dificuldades dos/as educandos/as com e sem 

deficiência para a apropriação do conteúdo. Para tanto, a utilização de recursos didáticos 

adaptados (CAIXETA et. al., 2012) de mediações que favoreçam a interação 

educando/a- educando-a, educando/a-professor/a e educando/a-professor/a-objeto de 

conhecimento podem construir um contexto pedagógico para uma aula acolhedora para 

todos/as, inclusive, para aqueles/as educandos com necessidades específicas, que 

precisam de mais tempo ou de materiais em alto relevo ou áudiodescrição para terem 

acesso. 

Dentre as adaptações possíveis, podemos citar os recursos que possuem caráter 

visual diferenciado que atraem a atenção do/a educando/a e tendem a facilitar a 

aprendizagem. Entretanto, quando nos referimos ao Ensino de Ciências, para o/a 

educando/a com autismo, dependendo do comprometimento, percebemos que há 

docentes que tendem a focar suas mediações para a funcionalidade da vida diária, como 

molhar as plantas da horta sem trabalhar a importância da água para o vegetal e realizar 

a higiene bucal sem salientar a importância da mesma para a saúde do/a educando/a, 

pois acreditam que eles/as não são capazes de aprender ciências ou não precisam deste 

conhecimento (SILVA, 2016). 

A reflexão da realidade, oportunizada pelo Ensino de Ciências, potencializa a 

formação para a cidadania do/a educando/a, principalmente quando nos referimos a 

educandos/as com autismo, que foram segregados/as durante muitos anos. Mesmo 

cientes da relevância do Ensino de Ciências para o desenvolvimento de qualquer 
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educando/a, nossa pesquisa bibliográfica demonstrou escassez de pesquisas que 

relacionem as palavras-chave: autismo e ensino de ciências  (BEZERRA, 2013; SILVA, 

2016; MELO, 2016). As pesquisas encontradas apontam para uma abordagem 

funcional, isto é, que foca o desenvolvimento de habilidades, principalmente motoras, a 

fim de incentivar o auto-cuidado para a vida cotidiana. Abordagens que tem como foco 

o ensino da metodologia científica para a análise dos fenômenos naturais não foram 

encontradas. As pesquisas focam a “relação professor-educando autista apenas centrada 

no cuidado” (SILVA, 2016, p 105).  

 

1.4.  O ensino de Botânica para pessoas com autismo 

 Com o avanço tecnológico, novas espécies de vegetais são identificadas, 

concretizando a certeza da grande diversidade de indivíduos pertencentes à Botânica 

(SILVA, 2008).  A relevância de se ensinar botânica ocorre pela resignificação sobre a 

importância das plantas na manutenção da vida humana, ou seja, a produção de 

alimento e o equilíbrio ecológico na Terra, além da participação em áreas como a 

Medicina e Farmácia (GÜLLICH, 2003). Para tanto, o ensino de Botânica deve seguir 

esta evolução de termos epistemológicos; mas de uma maneira a tornar o conhecimento 

científico compreensível para os/as educandos/as.  

No entanto, o ensino de Botânica, atualmente, tem centralizado a importância na 

memorização de nomes científicos, geralmente, em latim, e palavras sem conexão com 

a realidade dos/as educandos/as. Além disso, os fenômenos estudados pela Botânica 

possuem escala microscópica, tornando a aula muito maçante e desestimuladora para 

os/as educandos/as, se centrada em nomes de estruturas que eles/as não conseguem ver, 

o que pode gerar dificuldades de aprendizagem (SILVA, 2008; FAUSTINO, 2013). 

Com isto, temos que o ensino de Botânica é favorecido quando os/as 

professores/as utilizam novas estratégias de ensino que fogem das aulas exclusivamente 

expositivas e baseadas na memorização dos conceitos botânicos, como a construção de 

um herbário escolar, utilização de multimídias, jogos pedagógicos e aulas em espaços 

não formais de ensino como, por exemplo, no jardim ou horta da escola (FAUSTINO, 

2013; MELO, 2015). 

 No caso do ensino de Botânica para educandos/as com autismo, o foco deve ser 

partir do conhecimento prévio deles/as sobre as plantas para avançar rumo aos conceitos 

científicos, por meio da relação entre a teoria e a prática; abstrato e concreto (SILVA, 

2016). Note-se que esta abordagem metodológica é valorosa para o processo 
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educacional de qualquer educando/a, sendo que, no caso daqueles/as que possuem 

autismo, a depender do comprometimento do transtorno, o ritmo da aula deve ser 

alterado e os recursos utilizados podem ter características específicas, por exemplo, 

evitar recursos que emitem sons altos, por haver probabilidade de incômodo. Outra 

estratégia que pode ser interessante é a aula prática, com saídas de campo que podem 

começar pelo próprio ambiente que o/a educando/a com autismo já conhece como sua 

escola e/ou residência; para ampliar para outros espaços, como praças, jardins e 

zoológico. O uso dessas diferentes estratégias e recursos devem ter por objetivo o 

desenvolvimento de competências importantes em relação à metodologia científica: 

observar, opinar, experimentar, quando for o caso, e discutir (FAUSTINO, 2013). 

   Verificamos, portanto, que é possível ensinar Botânica para qualquer estudante, 

inclusive, para aqueles/as que possuem autismo. Para tanto, é necessário que os/as 

professores/as utilizem de estratégias mediacionais que favoreçam o processo de ensino 

e aprendizagem de conceitos de botânica. Nesta pesquisa, temos como proposta analisar 

o uso de um livro interativo.  

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral: 

• Identificar as contribuições do recurso didático “Livro gigante interativo em 

Botânica” para o processo de ensino e aprendizagem de educandos/as com autismo. 

2.2. Objetivos específicos: 

• Confeccionar o recurso didático Livro Gigante Interativo em Botânica. 

• Aplicar o recurso em sala de aula. 

• Verificar a efetividade do recurso didático. 

 

3. METODOLOGIA 

Seguindo os objetivos propostos, a metodologia empregada foi qualitativa. A 

escolha desta metodologia fundamentou-se na necessidade do contato íntimo do 

pesquisador com os/as educandos/as, a professora e a sala de aula. Assim, nosso 

contato, no campo, foi direto e prolongado (NEVES, 1996) para a construção de dados 

de modo a permitir a aplicação do recurso e, também, a análise das contribuições do seu 

uso para a mediação de conceitos em botânica. 

Esta abordagem metodológica é adequada por visar uma preocupação maior com 

o processo do que com o produto (LÜDKE; ANDRE, 1986).  
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3.1. MÉTODO 

3.1.1 Participantes 

 O trabalho foi desenvolvido com três educandos que apresentam diferentes 

características do espectro autista. Todos estudam na escola Pequeno Gênio, em uma 

classe especial, compreendida em uma cidade satélite do Distrito Federal.  

A tabela 1 apresenta algumas informações importantes sobre os participantes.  

 

Estudante Idade Sexo Características do espectro autista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masculino  

 Verbal, porém apresenta fala 

embaraçada. 

 Olhar fixo. 

 Raramente apresenta 

estereotipias. 

 Boa interação com o 

pesquisador.  

 Bastante agitado (apresenta 

casos de agressão). 

 Gosta de pouco contato físico; 

 Rotina rígida (fica agressivo 

caso mude a rotina). 

 Mania de repetição. 

 Pouca coordenação motora.  

 Boa memorização. 

 Dificuldade com os números. 

 Reconhece as letras (exceto a 

letra C e U). 

 Reconhece as cores. 

 Noção de proporção, porém 

não reconhece quantidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dionísio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masculino 

 Não verbal. 

 Olhar vago. 

 Não apresenta estereotipias. 

 Sem interação com o 

pesquisador. 

 Bastante calmo (não 

agressivo). 

 Pouco contato físico. 

 Rotina flexível. 

 Raramente apresenta mania de 

repetição. 

 Boa coordenação motora. 

 Boa memória. 

 Não reconhece os números. 

 Não reconhece as letras. 

 Não reconhece as cores. 

 Não reconhece proporções e 

quantidades. 
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Hércules  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masculino 

 Verbal com presença de 

ecolalia imediata. 

 Olhar periférico e breve. 

 Não apresenta estereotipias. 

 Ótima interação com o 

pesquisador. 

 Pouco agitado (não 

agressivo). 

 Indiferente ao contato físico. 

 Rotina flexível. 

 Raramente apresenta mania de 

repetição. 

 Boa coordenação motora. 

 Boa memória. 

 Dificuldade com números. 

 Reconhece algumas letras. 

 Reconhece algumas cores. 

 Reconhece parcialmente as 

proporções e quantidades. 

 

Tabela 1: apresenta informações contidas no caderno de campo do pesquisador. 

 

Todos os nomes, inclusive, da escola são fictícios para preservação dos 

participantes da pesquisa. 

 

3.1.2. Procedimentos de Construção dos dados 

O delineamento da pesquisa foi participante. Isso implica enunciar que as 

técnicas utilizadas para a construção das informações foram a observação participante e 

a construção de diário de campo. Segundo Mann (1970), citado em Marconi e Lakatos 

(2007): “observação participante é uma tentativa de colocar o observador e o observado 

do mesmo lado, tornando o observador um membro do grupo de modo a vivenciar o que 

eles vivenciam e a trabalhar dentro do sistema de referência deles” (p.91). 

Na pesquisa participante, o pesquisador incorpora-se ao grupo a fim de 

participar das atividades cotidianas com o objetivo de estabelecer um relacionamento 

multilateral e relativamente longo para desenvolver um entendimento científico do 

fenômeno estudado naquele grupo. Neste caso, o pesquisador foi inserido na classe 

especial por aproximadamente dois meses, sendo os encontros realizados em dois (2) 

dias na semana, com duração de (2) duas horas cada, isto é, quarenta (40) minutos de 

contato individual para cada educando autista. Consequentemente, o trabalho totalizou 

um período de quatro (4) horas semanais e trinta e duas (32) horas totais. 

Os dados coletados foram  intermediados pelo Termo de consentimento livre e 

esclarecido (ver anexo 1) disponibilizado aos pais e responsáveis dos educandos 
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participantes da pesquisa ao qual o contato com os mesmos foi mediado pelos (as) 

professor (as) dos respectivos educandos da pesquisa.  

 

3.1.2.1. Procedimentos de Construção do Recurso Didático 

   

O recurso didático foi construído a fim de se adequar às características dos 

educandos autistas, considerando os conceitos de Ensino de Botânica que escolhemos 

trabalhar nesta pesquisa a partir da identificação dos saberes prévios deles: 

reconhecimento das partes das plantas como as raízes, tronco/caule, folhas e flores; 

Características das folhas e flores e a polinização.  O Livro Gigante é um recurso 

didático que foi construído em colaboração com cada educando, afinal, para tê-lo, em 

completude, era necessário que o educando desenvolvesse oito atividades, adaptadas a 

cada um. Portanto, é um recurso didático que se adapta ao/a educando/a e não o 

contrário, atendendo ao princípio da inclusão de que cada pessoa pode exigir um tipo de 

recurso e material a ser utilizado (ESQUIVAL, 2014).  

 O recurso didático, isto é, o livro gigante foi construído com materiais simples e 

acessíveis para futuras replicações, assim no recurso foi utilizado: 

 EVA (diferentes texturas: liso, aveludado, áspero, etc.). 

 Cola quente. 

 Papel panamá. 

 Isopor (utilizado nas placas do recurso). 

 Pincel e tinta guache (nas cores vermelha e verde). 

 Barbante colorido (nas cores vermelha e verde). 

 Pregadores. 

 Forminhas de empadinhas (metálicas). 

 Pedaços de imãs. 

 Latinhas metálicas de enlatados. 
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 Bolinhas de pingue-pongue. 

 Velcro. 

 Canudos (na cor vermelha). 

O livro apresenta oito peças que apresentam oito jogos a fim de mediar conceitos 

relativos ao Ensino de Botânica:  

1) Quebra-cabeça. 

2) Pintura. 

3) Jogo de formas geométricas. 

4) Jogo de números e cores. 

5) Jogo de proporção e quantidade. 

6) Jogo do labirinto. 

7) Jogo de coordenação motora. 

8) Jogo de associação. 

 

A) Quebra-Cabeça 

 O quebra-cabeça (Figura 1) foi escolhido como uma atividade do recurso porque 

proporciona a estimulação da criatividade, zonas potenciais de aprendizagem e a 

resolução de problemas (MENDES, 2015) por meio da estimulação do “pensamento 

lógico, composição e decomposição de figuras, discriminação visual, atenção e 

concentração” (MAFRA, 2008, p 42). 

 

  

Figura 1: Quebra-cabeça 

 

No Livro Gigante, o objetivo do quebra-cabeça foi sensibilizar o educando ao 

raciocínio lógico e, principalmente em desenvolver a capacidade de composição e 
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decomposição de figuras. Então, o Ensino de Botânica ocorreu quando, ao montar todas 

as peças do quebra-cabeça, a imagem final fora revelada, assim o educando tem uma 

noção de algumas estruturas vegetais que serão trabalhadas no recurso didático, como 

raízes, caule/tronco, folhas, flores, fruto. 

O jogo inicia-se com a entrega das peças para o educando. O mediador deve 

entregar ao participante apenas uma peça de cada vez ou apenas dispor das peças em 

“fila” ao lado do quebra-cabeça para que o participante não apresente confusão/excesso 

de informações.  

Durante a aplicação do quebra cabeça, quando ocorria erro na disposição das 

peças, o mediador conversava com o participante para que ele pudesse refletir sobre o 

encaixe das peças, como: “gira a peça” e “será que encaixa?”. Caso o educando não 

conseguisse montar as peças, o mediador do jogo montava o quebra-cabeça e mostrava 

a imagem final para o educando, explorando os conceitos a serem ensinados. Nesta 

situação, o quebra-cabeça deve ser reaplicado posteriormente a fim de que o 

participante tente formar a imagem que observou anteriormente. 

Após a montagem do quebra-cabeça, foi iniciado um diálogo com o participante 

a fim de reconhecer as estruturas vegetais compostas na imagem formada pelo jogo, 

porém esta abordagem ocorria apenas com os educando verbais. Com o educando não 

verbal, o mediador apontava para as estruturas, no jogo, e pronunciava seus respectivos 

nomes. Posteriormente, solicitava ao participante que tocasse na estrutura citada, pois 

cada estrutura vegetal trabalhada no recurso didático possuía texturas diferentes em 

EVA, corroborando a ideia de que o autista não verbal aprende melhor pelo toque (RIO 

DE JANEIRO, 2013).  

Com o quebra-cabeça, o educando foi sensibilizado a diferenciar as estruturas 

vegetais contidas no jogo, seja de forma verbalizada, por meio do diálogo, ou não verbal 

por meio do tato em diferentes texturas em EVA.       

 

B) Pintura 

A atividade da pintura (Figura 2) foi escolhida por proporcionar a estimulação 

da criatividade e, principalmente, a coordenação motora, pois desenvolve as 

capacidades sensoriais e motoras (MENDES, 2015).  
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Figura 2: Pintura da flor 

 

No Livro Gigante, o objetivo da pintura foi estimular a motricidade do 

educando, exclusivamente no desenvolvimento da capacidade de pintar dentro dos 

limites do desenho já que alguns educandos participantes apresentavam tal dificuldade.  

A discriminação das cores também foi trabalhada por intermédio da pintura diferenciada 

nas pétalas e caule/folhas, isto é, vermelho e verde respectivamente, corroborando com 

a iniciativa do educando em lavar o pincel para utilizar a outra tinta, pois foi 

disponibilizado ao mesmo somente um pincel, enquanto a noção de quantidade de tinta 

também foi observada por meio das pinceladas que o educando realizava durante a 

atividade. Então, o Ensino de Botânica ocorreu pela estimulação da diferenciação das 

cores entre pétalas e folhas, além do reconhecimento da mesma. 

A aplicação da pintura iniciou-se com a demonstração de um exemplar da flor de 

hibisco vermelho, colhido no jardim da escola. Depois, realizou-se a distribuição dos 

materiais de pintura: folha, apenas um pincel e dois potes de tinta: vermelho e verde. 

Foi solicitado que os participantes pintassem o desenho igual ao exemplar. Lembrando 

que o desenho é  uma flor e que as cores são semelhantes as do exemplar, além de que 

possui seus limites constituídos de linhas de barbante colorido. 

Após a pintura, os desenhos foram colocados para secar e comparados com o 

exemplar disposto no início da atividade para que cada participante pudesse relacionar o 

seu desenho com a flor mostrada, possibilitando o exercício de atividades cognitivas de 

comparação.  

A mediação sobre a relação cor parte da planta aconteceu de forma que os 

educandos percebessem que as folhas eram verdes e as flores eram vermelhas, 

especificamente, no caso da flor de hibisco vermelho, usada como amostra durante a 

pintura.  
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C) Jogo de formas geométricas 

 O jogo de formas geométricas (Figura 3) proporciona a estimulação da 

criatividade e da cognição (MENDES, 2015), potencializando o desenvolvimento da 

atenção e memória do educando por meio da discriminação das formas geométricas e 

tamanhos (MAFRA, 2008).  

 

 

Figura 3: Jogo de formas geométricas 

 

No Livro Gigante, o objetivo do jogo de formas geométricas consiste nos 

participantes completarem a peça do recurso com as peças que faltam, formando a 

imagem de flores. Com este jogo, foi possível mediar conceitos relativos a diferentes 

tamanhos e formas geométricas. No Ensino de Botânica, ocorreu estimulação do 

reconhecimento da figura formada, isto é, reconhecimentos de flores e folhas 

respectivamente. 

O jogo iniciou-se com a demonstração de um ramo de flor colhida na escola. Em 

seguida, houve a disponibilização das peças com a seguida orientação: cada peça deve 

ser encaixada no seu respectivo lugar. O cuidado do mediador deve ser para que o 

educando possa corrigir as peças quando estão inseridas corretamente, porém erradas 

com relação à formação do desenho. 

Após a montagem do jogo, o participante é direcionado a observar as estruturas 

formadas na figura, como as folhas, flores e caules. Lembrando que todas as estruturas 

citadas anteriormente apresentam diferentes texturas para auxiliar na capacidade de 

diferenciação, principalmente dos educandos que não verbalizam. 

Por meio desse jogo, os educandos demonstraram reconhecer as estruturas 

vegetais: flores, caule e folhas. 
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D) Jogo dos números e cores 

 O jogo dos números e cores (Figura 4) proporciona a estimulação da 

coordenação motora por meio do encaixe de peças (MENDES, 2015), noção de 

quantidades e identificação de numerais, percepção visual e diferenciação das cores, 

além do incentivo da memória visual (MAFRA, 2008). 

 

 

Figura 4: Jogo dos números e cores 

 

 No Livro Gigante, o objetivo do jogo dos números e cores compreende na 

discriminação de cores por meio de associação das peças com as regiões coloridas do 

recurso didático, assim o educando foi sensibilizado a diferenciar as cores das flores, 

amarela e vermelha, em comparação com a cor verde da folha, além da estimulação da 

memória dos números e da motricidade do participante permeadas pela capacidade de 

colocar as peças (pregadores) na quantidade correspondente no recurso. O Ensino de 

Botânica ocorreu pela estimulação mediante a diferenciação entre folhas e flores, 

principalmente referente a diferença de forma e cores 

 O jogo se iniciou com a apresentação de algumas flores colhidas na escola. 

Depois, foram entregues para o participante as peças do jogo e enunciada a orientação 

de que ele deveria colocar cada peça no seu respectivo lugar, por meio da associação de 

cores, logo o educando foi sensibilizado a diferenciar as cores vermelha, amarela e ver 

relacionadas com as flores vermelhas, flores amarelas e folhas verdes ao dispor as peças 

em locais diferentes no recurso. Caso o participante não compreendesse os comandos do 

jogo, o mediador demonstrava ao mesmo como realizar a atividade. Quando o 

participante errava a disposição das peças (pregador), o mediador retirava a peça errada 

e entregava ao participante para que o mesmo pudesse refletir sobre o lugar correto de 

encaixe da peça, então o mediador utiliza de falas como “as folhas são vermelhas?”, 

“quais as cores das folhas?” e “esta flor é vermelha ou amarela?”. 
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 Após a aplicação do jogo, realizou-se um diálogo com os participantes verbais 

salientando as diferenças entre as cores das flores e folhas, isto é, amarelo/vermelho e 

verde, respectivamente. A realização da contagem na quantidade de peças contidas em 

tais cores propicia que o participante se familiarize com os números, assim utilizando as 

peças como forma de ensinar conceitos numéricos como a soma e diminuição (RIO DE 

JANEIRO, 2013), então o participante era sensibilizado a ordenar numericamente duas 

estruturas vegetais, isto é, contar/diminuir a quantidade de flores e folhas no recurso. 

 O jogo estimula a discriminação de cores por meio das flores e folhas, além de 

propiciar ao participante a estimulação motora por intermédio da capacidade de 

abrir/fechar o pregador e identificação dos numerais.     

 

E) Jogo de tamanho e quantidade 

 O jogo de tamanho e quantidade (Figura 5) proporciona a estimulação 

psicomotora (MENDES, 20015) porque incentiva o educando a descobrir novas 

sensações com o campo magnético criado pelos ímãs (atração/repulsão magnética), 

além de propiciar a associação de tamanhos e quantidades. As peças contêm pedaços de 

ímãs aos quais fazem barulho ao serem chacoalhadas, estimulando a percepção auditiva 

do educando (MAFRA, 2008).   

 

 

Figura 5: Jogo de proporção e quantidade 

 

 No Livro Gigante, o objetivo do jogo de tamanho e quantidade compreende que 

o participante disponha as peças metálicas, dispostas a princípio no círculo branco do 

recurso, nos respectivos pares, ou seja, associe as figuras contidas nas peças metálicas 

com as imagens do recurso a fim de trabalhar a noção de tamanho das árvores e 

quantidades de folhas. O Ensino de Botânica ocorreu pela estimulação perante o 

reconhecimento de árvores e folhas. 
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 O jogo iniciou com a apresentação de folhas colhidas da árvore localizada à 

frente da sala de aula e observação dela pela janela da sala de aula salientando os 

diferentes tamanhos entre as árvores. Depois, foi realizada a disposição das peças 

metálicas na parte neutra do recurso (círculo branco). Foi orientado que o participante 

colocasse as peças próximas as suas respectivas imagens, ou seja, as imagens contidas 

na peça do recurso. Quando ocorria de o participante errar nas escolhas, o mediador 

colocava as peças erradas na zona neutra do recurso a fim de mediar novamente a 

atividade de associação. Salienta-se que, durante a aplicação do jogo, o mediador deve 

reforçar a observação de folhas e árvores.  

 Após a aplicação do jogo, realizou-se um diálogo com o participante sobre as 

imagens do recurso: folhas e árvore. O participante era solicitado, por meio do diálogo, 

caso verbalizado, ou por meio de apontamento de dedo, para aqueles que não 

verbalizavam, que demonstrasse ao mediador uma árvore, grande ou pequena, e a 

quantidade de folhas, pouca ou muita. 

 O jogo estimula o reconhecimento de tamanhos diferentes e quantidades por 

meio das figuras de árvores e folhas respectivamente, sendo que as mesmas estão 

presentes tanto nas peças metálicas quanto no recurso didático, isto é, apresentam 

imagens iguais em ambos. 

      

F) Jogo do labirinto 

 O jogo do labirinto (Figura 6) proporciona a coordenação motora já que propicia 

a coordenação geral do corpo como o equilíbrio corporal e motricidade fina, estimula a 

noção de direção, além de incentivar a capacidade de seguir regras (MENDES, 2015; 

MAFRA, 2008).  

 

Figura 6: Jogo do labirinto 
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 No Livro Gigante, o objetivo do jogo labirinto compreende que o participante 

conduza a bolinha até a flor contida em uma das extremidades do labirinto. Portanto, o 

educando brinca de levar a bolinha para a flor, simulando o caminho do pólen até a flor 

(polinização). 

 O jogo se iniciou com a apresentação de uma flor de hibisco vermelho com 

folhas. O objetivo deste procedimento era direcionar a observação do participante para o 

pólen contido nas anteras da flor. Além da observação, é muito importante que o 

participante toque na antera e no pólen. Depois, os grãos de pólen retirados da flor 

foram colocados em paralelo com a bolinha amarela para facilitar a associação entre o 

pólen da flor e a bolinha, que representa o pólen no modelo. Em seguida, pede-se ao 

participante para levar a bolinha até a extremidade do labirinto onde está a flor. Quando 

o participante errava ou fugia da regra do jogo, isto é, conduzir a bolinha até a flor no 

labirinto, o mediador repetia as instruções acerca de como realizar o movimento da 

bolinha e reposicionava-a no ponto de partida. Então, o Ensino de Ciências ocorreu pela 

estimulação do reconhecimento do pólen e do seu caminho até a flor. 

O objetivo do jogo é que o participante deve levar a bolinha até a flor, mas não 

orienta como será realizado este movimento. Desta maneira, o participante pode mover 

a bolinha tanto com os dedos quanto mover a peça inteira a fim de deslocar a bolinha. 

 Após a aplicação do jogo, o mediador repetia o objetivo de levar a bolinha até a 

flor, reforçando o processo de polinização em que o pólen chega até a flor. 

 

G) Jogo de coordenação motora 

 A atividade de coordenação motora (Figura 7) proporciona a estimulação da 

coordenação motora por meio da coordenação da dinâmica global corporal, além de 

incentivar a percepção e atenção do educando (MENDES, 2015).  

 

 

Figura 7: Jogo de coordenação motora 
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 No Livro Gigante, o objetivo da atividade era qual estimular a capacidade 

motora do participante, além do reconhecimento das flores contidas nas peças (canudos) 

do recurso. Então, o Ensino de Ciências ocorreu por intermédio da estimulação no 

reconhecimento das flores. 

 O jogo iniciou com a distribuição das peças (canudos) ao participante. Neste 

momento, o mediador orientou que as peças (canudos) deveriam ser colocadas nos 

orifícios do recurso didático. Não houve nenhuma amostragem de exemplares a fim de 

observar se os participantes conseguiriam reconhecer as peças como flores.   

 Após a aplicação do jogo, o mediador perguntava o que seriam as peças contidas 

nos potinhos do recurso didático. Era esperada um processo de abstração ao associar as 

peças a um jarro de flores. 

  

H) Jogo de associação 

 O jogo de associação (Figura 8) proporciona o desenvolvimento da capacidade 

de observar, comparar e associar informações. Também estimula a memória visual e 

percepção olfativa (MAFRA, 2008), no caso deste jogo específico. 

 

 

Figura 8: Jogo de associação 

 

 No Livro Gigante, o objetivo da atividade era oportunizar que o participante 

observasse as partes vegetais da hortaliça Cheiro-verde e associasse-as com as partes do 

recurso didático. Com esta atividade, também havia o objetivo de estimular a percepção 

olfativa, o tato e o paladar do participante que cheira a hortaliça, toca e come as folhas. 

O Ensino de Ciências ocorreu pela estimulação do reconhecimento das partes vegetais 

contidas no jogo, isto é, raízes, caule e folhas. 
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 O jogo iniciou-se com a apresentação do Cheiro-verde. O participante foi 

incentivado a cheirar, tocar e comer o Cheiro-verde. Em seguida, o mediador solicitou 

ao participante que colocasse as peças com os nomes, raiz, caule e folha no recurso 

didático, assim o educando foi estimulado a colocar as peças nos recurso por meio de 

um modelo dobre as estruturas contidas no exemplar, como raiz, caule e folhas. Para 

tanto, o mediador entregou placas com os nomes raiz, caule e folhas. 

Caso ocorresse erro na disposição das peças, o mediador retirava apenas aquela 

peça que estava errada e reforçava a associação, demonstrando no exemplar vegetal.  

 Após a aplicação do jogo, o mediador salientou as partes da hortaliça  em 

associação com o recurso didático. Portanto, tal associação deve perpassar pela 

contextualização de que o Cheiro-verde é comestível e quais estruturas são comestíveis, 

além de suas funções para a planta. 

 

H) O LIVRO GIGANTE 

 Ao final da aplicação de todas as peças do recurso didático, foi realizada a 

montagem do Livro Gigante (figura 9), que tinha por objetivo observar as preferências 

do educando baseados em interesses pessoais característicos do autista, pois cada autista 

apresenta interesses diferenciados (MENDES, 2015). A disposição das peças como um 

livro caracteriza-se por retratar um história referente as estruturas vegetais, ou seja, o 

mediador pode trabalhar o Ensino de Botânica por intermédio do percurso entre o 

trabalho geral, peça nº 1 (ver figura 1), e depois trabalhando os temas mais específicos 

como nas peças nº 2 a nº 8 (ver figuras 2 a 8 respectivamente), portanto percorre um 

caminho desde o caráter geral até os mais específicos. 

 As peças do livro foram construídas como quebra-cabeça corroborando com a 

simbologia da complexidade e do mistério a cerca do TEA (SOUSA, 2014), além de 

proporcionar a montagem das peças a fim de o educando observar todas as peças de 

uma vez (ver figura 9). 

 Para a montagem final, o pesquisador-mediador levou todas as peças com cada 

atividade já feita de maneira que cabia aos educandos a montagem do Livro Gigante. 

Para a realização deste procedimento, o pesquisador-mediador aplicou a montagem do 

Livro Gigante em uma turma com dois educandos: Hércules e Dionísio e em outra 

turma com um educando: Apolo. 

 Independente da turma, a abordagem do pesquisador-mediador era a mesma: 

primeiro, apresentava todas as peças que compunham o Livro Gigante no chão e 



28 
 

incentivava a montagem. Neste momento, o participante podia observar todas as 

atividades de uma só vez. Após a montagem do Livro Gigante, o pesquisador-mediador 

perguntava com qual parte do livro cada educando queria brincar. Neste momento,  

pesquisador-mediador podia identificar as atividades preferidas de cada educando. 

Então, o Livro Gigante é temporariamente desmontado para que os educandos 

manipulem a peça de interesse e continuem o processo de aprendizagem. 

 

 

Figura 9: montagem das peças do recurso didático 

 

 Quando todos os educandos terminavam de brincar com as peças, o pesquisador-

mediador recolheu as peças para recompor o Livro Gigante (figuras 10 e 11). Neste 

momento, o pesquisador-mediador solicitou aos/ao educando ajuda para novamente 

montarem o livro, estimulando a interação entre pesquisador-educandos e os educandos, 

em uma das turmas.  

  

Figura 10 e 11: Livro gigante: “Botânica para autistas” 

 

Para detalhar melhor os procedimentos realizados, compusemos a tabela 2 que 

apresenta as atividades desenvolvidas pelo pesquisador-mediador em cada dia de visita 

à classe especial, considerando que ele, também, fazia parte do grupo e participava das 

ações planejadas. 
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Seção Carga 

Horária 

Objetivo Atividade Realizada 

 

 

 

1 

 

 

 

2 horas 

 

 

Conhecer o trabalho 

pedagógico 

realizado na classe 

especial. 

 

Conversei com os (as) professores (as) regentes sobre os 

educandos a fim de identificar as habilidades e dificuldades 

apresentadas pelos mesmos, a rotina, as características 

autísticas presentes e as atividades pedagógicas realizadas 

em sala de aula.  

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 horas 

 

Criar contextos de 

interação entre 

educandos e 

pesquisador. 

Realizei o primeiro contato com cada educando. Ao todo, 

observei duas turmas: uma com dois educandos e outra com 

um educando. Minha interação inicial com eles foi mediada 

por estratégias verbais e não verbais, como a realização de 

contato visual com o educando. Procurei me posicionar na 

sala de maneira que o educando pudesse perceber a minha 

presença na sala de aula. 

  

 

 

 

3 

 

 

 

2 horas 

 

Conhecer as 

atividades 

pedagógicas 

desenvolvidas na 

classe com os 

educandos. 

 

Observei as atividades pedagógicas desenvolvidas na classe 

especial e, consequentemente, as habilidades apresentadas 

pelos educandos, como confecção de uma figura por meio 

de colagem de bolinhas de papel crepom, recorte de figuras 

de revistas e pintura com lápis num desenho do “Saci”. Ao 

fim da observação, identifiquei habilidades apresentadas 

pelos educandos que deveriam ser consideradas na 

elaboração do Livro Gigante. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 horas 

 

Conhecer as 

atividades 

pedagógicas 

desenvolvidas na 

classe com os 

educandos. 

 

Observei as atividades pedagógicas desenvolvidas na classe 

especial e, consequentemente, as habilidades apresentadas 

pelos educandos, como montar um quebra-cabeça de 

madeira, pintura com tinta e montagem de peças de lego. Ao 

fim da observação, identifiquei habilidades apresentadas 

pelos educandos que deveriam ser consideradas na 

elaboração do Livro Gigante. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 horas 

 

 

Conhecer as 

atividades 

pedagógicas 

desenvolvidas sobre 

plantas. 

O professor regente disponibilizou os portfólios de cada 

educando de maneira que eu pude identificar o que eles já 

haviam feito sobre a temática planta.  Foram observadas as 

atividades realizadas durante o período letivo, independente 

de terem sido desenvolvidas antes ou durante a realização da 

pesquisa, relacionadas com o Ensino de Botânica como 

pintura com lápis de uma árvore, atividade de agrupamento 

de árvores menores separadas das árvores maiores, pintura 

com tinta celebrando o dia da Árvore (21 de setembro).  

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 horas 

 

 

Desenvolver uma 

atividade prática 

típica do ensino de 

botânica: saída de 

campo. 

 

 

Foi feita uma saída de campo  com os educandos no jardim 

da escola com o objetivo de que eles observassem as 

plantas. Nesta atividade, foram dispostas amostras de flores, 

sementes e folhas. Portanto, foi realizada uma conversa com 

os educandos verbais salientando a identificação das partes 

das plantas por meio de perguntas aos mesmos, enquanto 

para o educando não verbal realizou-se o comando 

direcionado, isto é, perguntava-se ao aluno onde estava tal 

estrutura vegetal e o mesmo apontava com o dedo/mão. 

 

 

 

7 

 

 

2 horas 

 

Participar de 

atividades 

pedagógicas 

Participei de atividades como “roda de cantigas” a fim de 

sensibilizar a socialização dos educandos, demonstração de 

figuras contidas em livros infantis a fim de estimular a 

leitura, atividade de pintura do dia da Árvore e 



30 
 

previstas na classe 

especial. 

 

demonstração da rotina por meio de figuras.     

 

8 

 

2 horas 

 

Observar a rotina 

dos educandos, 

principalmente 

referente as 

atividades fora de 

sala de aula 

Acompanhei a rotina do educando a fim de desenvolver 

minha percepção sobre seu dia a dia escolar. Assim, 

observei desde quando os alunos chegam, nos ônibus, 

passando pela demonstração da sequência das atividades a 

serem realizadas por cada educando, como a sala de lúdico e 

piscina, práticas pedagógicas em sala de aula, finalizando 

com o regresso a seus lares por meio dos ônibus.  

 

 

 

 

9 

 

 

 

2 horas 

 

Observar a rotina 

dos educandos, 

principalmente 

referente as 

atividades fora de 

sala de aula 

Acompanhei a rotina do educando a fim de desenvolver 

minha percepção sobre seu dia a dia escolar. Assim, 

observei desde quando os alunos chegam, nos ônibus, 

passando pela demonstração da sequência das atividades a 

serem realizadas por cada educando, como a sala de lúdico e 

piscina, práticas pedagógicas em sala de aula, finalizando 

com o regresso a seus lares por meio dos ônibus.  

 

 

 

 

10 

 

 

 

2 horas 

 

Observar a rotina 

dos educandos, 

principalmente 

referente as 

atividades fora de 

sala de aula 

Observei atividades do educando como a roda de cantigas; 

atividade que permitiu a exploração da linguagem verbal e 

não verbal por meio dos gestos que acompanhavam as 

músicas.  Observei a atividade de molhar as plantas na horta 

e, em seguida, o momento de alimentação no refeitório. 

Neste momento, observei a estimulação da 

socialização/interação com os demais educandos e 

professores da escola. 

 

 

 

 

11 

 

 

 

2 horas 

 

Observar a rotina 

dos educandos, 

principalmente 

referente as 

atividades fora de 

sala de aula 

Observei atividades do educando como a roda de cantigas; 

atividade que permitiu a exploração da linguagem verbal e 

não verbal por meio dos gestos que acompanhavam as 

músicas.  Observei a atividade de molhar as plantas na horta 

e, em seguida, o momento de alimentação no refeitório. 

Neste momento, observei a estimulação da 

socialização/interação com os demais educandos e 

professores da escola. 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

2 horas 

 

 

 

 

Aplicar peças do 

recurso didático 

Iniciei a aplicação das peças do recurso didático. A primeira 

peça utilizada foi a nº 1 (ver figura 1) porque a mesma 

trabalha todas as estruturas vegetais salientadas no trabalho: 

raiz, tronco/caule, folhas, flores, fruto. Assim, esta peça é 

constituída de um quebra-cabeça que, ao ser montado 

corretamente, revela a imagem de uma árvore e flores. 

Depois, a utilização da peça nº 2 (ver figura 2) ocorreu pela 

demonstração de uma flor hibisco vermelha colhida na 

própria escola e posteriormente se solicitava ao mesmo a 

pintar com tinta o desenho de uma flor disposto na peça nº 2 

(ver figura 2).   

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

2 horas 

 

 

 

 

Aplicar peças do 

recurso didático 

A peça nº 3 (ver figura 3) foi aplicada pela apresentação de 

um ramo de flor (hibisco vermelho) colhida no jardim da 

escola pelo pesquisador e posteriormente disponibilização 

das formas geométricas aos educandos e orientando os 

mesmos para colocá-las nos respectivos lugares contidos na 

peça nº 3 (ver figura 3), logo se observa a formação da 

imagem com o aluno. Caso o educando não consiga montar 

as peças ou as colocava no recurso de forma a não 

corresponderem com a formação do desenho, como a peça 

invertida em relação ao desenho, o mediador deve auxiliar 

os educando a girar as peças a fim de formar a imagem. 
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Após o término da realização da peça nº 3 (ver figura 3), 

realiza a utilização da peça nº 4 (ver figura 4) foi realizada 

primeiramente pela entrega de uma flor (hibisco vermelho) e 

algumas folhas colhidas no jardim da escola e depois a 

entrega das partes do recurso (pregadores) ao qual o 

educando deveria utilizar de sua coordenação motora a fim 

de colocar os pregadores na peça nº 4 (ver figura 4) por 

meio de associação entre as cores das folhas e flores. 

 

 

 

 

14 

 

 

 

2 horas 

 

 

 

Aplicar peças do 

recurso didático 

A peça nº 5 (ver figura 5) foi iniciada por meio da 

observação de uma folha, colhida na escola pelo 

pesquisador, e observação da árvore vista pela janela da sala 

de aula. Após a observação, disponibilizei as peças do jogo 

(imãs) para os educandos o realizarem, assim as peças 

estavam no círculo branco do recurso sendo orientado ao 

educando a colocar as peças em suas imagens semelhantes. 

Ao fim, realiza-se a utilização da peça nº 6 (ver figura 6) 

começou com a apresentação de uma flor contida no jardim 

da escola: hibisco vermelho. O objetivo desta atividade era 

permitir que os educandos identificassem o pólen contido 

nas anteras da flor. Assim, o educando era direcionado a 

pegar na flor e retirar o pólen do hibisco. Depois, o pólen 

era colocado ao lado de uma bolinha de pingue-pongue 

como forma de associação do grão de pólen com a bolinha e, 

ao fim, o estudante era orientado a colocar a bolinha no jogo 

contido na peça nº 6 (ver figura 6). 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

Aplicar peças do 

recurso didático  

A peça nº 7 foi aplicada, explorando, inicialmente, suas 

próprias peças (ver figura 7), porque não houve nenhuma 

demonstração de exemplar de flor antes. Em seguida, 

orientei que os educandos deveriam colocar os canudos nos 

respectivos lugares da peça auxiliados pelo mediador. Ao 

fim da utilização da peça nº 7 (ver figura 7) realiza-se a 

utilização da peça nº 8 com uma apresentação de um vegetal 

comestível (cheiro-verde) ao qual os educandos podiam 

pegar, cheirar e comer, assim depois do primeiro momento o 

educando pegaria as partes (velcro) que continham os nomes 

de algumas estruturas vegetais como raiz, caule e folhas para 

associação com o vegetal que estavam tocando, cheirando 

ou comendo.   

 

 

 

16 

 

 

2 horas 

 

 

Aplicar o livro 

interativo 

Foi disposto o recurso didático, isto é, todas as peças, para o 

educando. Então o educando observava todas as peças e 

auxiliava o mediador a montar as peças no chão da sala 

formando um formato de letra “U” (ver figura 9), 

consequentemente os educando foram orientados a sentarem 

frente as peças que desejariam brincar novamente. Durante o 

período que o educando estiver brincando, o mediador deve 

observar as escolhas do educando acerca do recurso didático 

salientando suas preferências de brincadeiras ou escolhas 

mediadas pela memória do mesmo. Assim, o pesquisador ou 

professor (a) auxiliava o educando a montar as peças na sala 

de aula e posteriormente observar suas preferências. Ao fim, 

ocorria a reconstrução do livro gigante por meio das peças 

nº 1 a nº 8 (ver figura 10 e 11).  

 

Tabela 2: apresenta a sequência de atividades realizadas. 
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O recurso didático foi aplicado para todos os participantes da pesquisa, além de 

que todos os jogos contidos nas peças do recurso foram aplicados a todos os educandos. 

Desta forma, as peças foram utilizadas em duas salas diferentes sendo que a aplicação 

dos jogos ocorreu em uma sala com apenas um aluno e em outra sala com dois alunos. 

Então realizou a disponibilização de apenas um livro gigante para mediar o Ensino de 

Botânica a todos os participantes e o mesmo era aplicado individualmente, no caso das 

peças, e, coletivamente ou individualmente, no caso da montagem final do recurso 

didático, assim respeitando o tempo e as formas de utilização do autista para com o 

recurso didático. Em suma, o educando deveria esperar sua vez de jogar quando o jogo 

já estava sendo utilizado por outro colega, seja ele da mesma classe ou não. 

 

 3.1.3.  Procedimentos de análise de dados 

Os dados foram coletados por meio de anotações em diário de campo, feitos 

durante a pesquisa, sejam nas etapas de observação ou nas etapas de aplicação do 

recurso didático, salientando as interações verbais e não verbais entre os pares no grupo, 

isto é, as relações entre o educando, professora e o pesquisador-mediador durante a 

utilização do recurso didático (GODOY, 1995). 

 Assim as informações registradas no diário de campo sofreram um processo de 

análise de conteúdo por categorização, nos quais os dados podem ser explicados em 

hipóteses provindas dos pressupostos teóricos e, também, em interpretações que 

emergem do processo de análise (BARDIN, 1977; MAY, 2004).  

 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados foram analisados e organizados em três categorias: 1) Interação entre o 

autista e o recurso didático; 2) Interação entre o autista e o pesquisador durante a 

utilização do recurso didático; 3) Interação entre o autista e o professora durante a 

utilização do recurso didático; 4) Efetividade do recurso didático para o ensino de 

botânica para autistas. 

 

4.1. Interação entre o educando autista e o recurso didático 

Todos os educandos, independente de serem verbais ou não, interagiram com o 

recurso didático. O nível de interesse foi diferente para cada educando, mas, ao final da 

aplicação do recurso, todos os educandos tinham vivenciado as atividades do Livro 

Gigante. 
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Podemos descrever algumas características do Livro Gigante que parecem ter 

favorecido a interação do educando com autismo com o recurso:  

1º. trata-se de um livro inovador, composto por diferentes atividades 

pedagógicas, que tinham início, meio e fim em si mesmas, que foram elaboradas 

considerando dois aspectos: as características de estudantes com autismo e o potencial 

de ensino de cada atividade. Por isto, foram utilizadas atividades que favoreceram a 

identificação, a associação e a abstração por meio de diferentes cores, texturas e 

objetivos. 

As atividades do Livro Gigante oportunizaram a construção de contextos 

pedagógicos que permitiam o desenvolvimento de habilidades importantes para 

qualquer pessoa e para os autistas, neste contexto, especialmente, a saber: atividades de 

associação, de discriminação de cores e de motricidade.  

Embora, os objetivos de cada atividade não tenham sido alcançados em sua 

totalidade por todos os educandos, entendemos que a composição delas no Livro 

Gigante é válida pelo potencial de aprendizagem que podem gerar (VIGOTSKI, 2011) 

em diferentes momentos do desenvolvimento dos educandos com autismo. O trecho do 

diário de campo a seguir, demonstra diferentes conquistas por diferentes educandos 

tendo em vista a peça número 3. 

A peça nº 3 objetiva a diferenciação de formas geométricas ao quais os participantes 

colocavam as mesmas no recurso e montavam uma figura ao fim. Diante disto, tivemos 

resultados diferentes nos participantes, pois enquanto Dionísio completava a figura com todas 

as peças dispostas corretamente, Hercules conseguiu preencher o recurso, contudo sem 

associação com a figura e Apolo reconheceu e colocou apenas duas figuras no recurso. 

Observa-se que Dionísio apresenta a capacidade de associação de formas geométricas, 

corroborando com a formação de uma figura, enquanto Hércules apenas conhece as figura e 

não observou a formação da figura mesmo com a mediação do pesquisador/professor (a) e 

Apolo teve interesse em apenas duas peças do jogo sendo o coração e o triângulo, pois são 

formatos conhecidos pelo educando em seu dia a dia por meio do doce de abóbora e slogan da 

propaganda da “Leroy Merlin” respectivamente. [Trecho de Diário de Campo]. 

 

O ensino do educando com autismo pode ser potencializado por meio de 

associação (GUITTERIO, 2016), isto é, apresentar primeiramente o concreto e partir 

depois para o abstrato. No caso do ensino de botânica, deste trabalho, primeiro, o 

educando observou como é uma folha, por exemplo, para depois trabalharmos com ele o 

jogo.  



34 
 

Então, o quebra-cabeça foi montado com minha total mediação no caso de Apolo, 

entretanto após a formação da figura do jogo, o pesquisador perguntava para ambos quais os 

nomes das estruturas vegetais encontradas no jogo (raiz, tronco, folha, flor, fruto) e observou-

se a capacidade de associação do concreto com o abstrato. Na situação citada, Apolo e 

Hércules reconheciam o tronco, folha e fruto porque os mesmos possuem contato na escola, 

principalmente com a pitanga a qual está disposta na entrada da sala de aula, entretanto não 

reconheciam a raiz no jogo possivelmente porque não se apropriaram da ideologia de que a 

raiz está embaixo da terra mesmo sendo trabalhada nas atividades com o pesquisador, como as 

saídas de campo no período de observação [Trecho de Diário de Campo]. 

Apolo não reconheceu a flor no jogo por uma questão simbólica já que o mesmo 

consegue reconhecer as flores, consequentemente porque a disposição das pétalas nas flores do 

jogo induziu o educando a associa-las com um catavento e ao ventilador encontrado na sala, 

enquanto Hercules reconhece a flor apenas no concreto [Trecho de Diário de Campo]. 

A habilidade do autista em reconhecer as cores é importante para sua formação, 

principalmente porque utilizam as mesmas para seu cotidiano como no semáforo de 

trânsito e nos alimentos (CERQUEIRA, 2008), portanto o autista discriminar as cores é 

muito importante quando nos referimos ao trabalho numa classe especial.  

Ao aplicar as peças de nº 2 e 4 observa-se que o educando Hercules possui dificuldades 

em diferenciar as cores mesmo que este trabalho tenha sido realizado pelo (a) professor (a) 

durante o período letivo, logo conseguiu diferenciar as cores na atividade da peça nº 2, pois a 

pintura utilizada trabalha apenas com duas cores, vermelho e verde, porém na peça nº 4 

quando utilizamos três cores, vermelho, verde e amarelo, o educando não consegue discriminar 

as mesmas incluindo aquelas que conseguiam reconhecer anteriormente na peça nº 2, então 

salienta a importância de trabalhar uma cor de cada vez e posteriormente incluir uma nova cor 

no trabalho pedagógico. [Trecho de Diário de Campo]. 

No caso de Apolo, a discriminação de cores foi eficaz porque o educando já apresenta 

a capacidade de diferenciar as cores, especialmente porque o (a) professor (a) trabalhou com o 

aluno as cores do semáforo por intermédio de uma saída de campo, assim as atividades nas 

peças de nº 2 e 4 foram realizadas com sucesso.  [Trecho de Diário de Campo]. 

Segundo Tenório (2015) “a motricidade é a integração de diversas funções 

motoras, que engloba atividades motoras consideradas de suma importância para o 

desenvolvimento global da criança” (p 17). O autista, em sua maioria, apresenta um 

comprometimento da coordenação motora manifestada pelos recorrentes movimentos 

repetitivos (estereotipias) (TENORIO, 2015). No livro didático, as peças de nº 2, 4, 5, 6 

e 7 estimulam a motricidade no educando. 
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 O participante Apolo apresenta motricidade bastante deficiente, enquanto Dionísio e 

Hercules possuem coordenação motora mais desenvolvida, principalmente, a coordenação 

motora fina. Apolo demonstrou durante a peça nº 4 a capacidade de discriminar as cores, 

porém não conseguiu abrir/fechar o “pregador”, assim, mesmo que eu estivesse estimulando 

motricidade do educando, Apolo colocava os pregadores na frente da cor respectiva sem pinçá-

los. Na peça nº 6, Apolo apresentou seguir comandos diretos, porém não seguiu as regras do 

jogo, pois ao ser solicitado que conduza a bolinha pelo labirinto até a flor, o educando pegou a 

bolinha no início do labirinto e “tentou” colocar no fim sem percorrer o labirinto, mas não 

conseguiu colocar no lugar que desejava já que sua capacidade motora fina é bastante 

comprometida, especialmente na presença recorrente de estereotipias. Ao fim, observa-se o 

comprometimento da motricidade de Apolo, além de seguir comandos objetivos característicos 

de um comportamento autista [Trecho de Diário de Campo]. 

2º. trata-se de um recurso didático potencialmente lúdico. Para Luckesi (2004), a 

ludicidade ocorre quando o participante vivencia uma experiência em plenitude, ou seja, 

ocorre um envolvimento com a atividade de tal forma a gerar a internalização e 

resignificação dos fenômenos apropriados. O recurso é potencialmente lúdico, porque 

podemos realizar uma atividade sem que seja lúdica, ou seja, quando não ocorre uma 

internalização durante sua execução (LEAL; D’AVILA, 2013).  

Durante a aplicação da peça nº 1, o participante Apolo não apresentou muito interesse 

no jogo enquanto o participante Hércules tinha bastante interesse na atividade. [Trecho de 

Diário de Campo]. 

A utilização de atividades lúdicas para educandos/as autistas deve respeitar suas 

características, portanto não devemos utilizar habilidades além da capacidade atual 

deles/as e nem subestimá-las, principalmente num contexto lúdico (MENDES, 2015). 

 

3º trata-se de um recurso didático que possibilitou a interação social durante sua 

aplicação.  

Observou-se que, durante a aplicação do recurso didático na sala de aula composta de 

dois educandos, Dionísio e Hercules, os autistas foram sensibilizados a seguir regras de 

convivência, pois os mesmos verbalizavam ou indicavam, por meio de gestos, ao término das 

atividades propostas orientando que era a vez do companheiro de sala de aula realizar a 

mesma, além de que o outro educando estava próximo as atividades esperando o colega 

terminar de brincar. Então, salienta-se que o recurso didático contribuiu para minimizar a 

ausência de interação e reciprocidade social característicos do TEA, pois o educando com 

autismo foi sensibilizado a desenvolver a capacidade de seguir regras e noção de 

companheirismo. [Trecho de Diário de Campo]. 



36 
 

Sendo a dificuldade de interação social uma característica definidora do 

Transtorno do Espectro Autista (BOSA, 2004), um recurso didático que possibilita a 

atuação coletiva de diferentes maneiras, como pudemos ler no trecho do diário de 

campo acima, tende a gerar espaços de compensação dos sintomas primários e 

secundários da deficiência (VIGOTSKI, 2011). 

   

4.2. Interação entre o autista e o pesquisador durante a utilização do recurso 

didático 

 A interação do pesquisador-mediador com os educandos foi construída ao longo 

dos dois meses de projeto interventivo. Inicialmente, como pode ser verificado na tabela 

2, o pesquisador-mediador fez parte da rotina da sala de aula duas vezes na semana 

como estratégia de tornar-se comum ao ambiente e tornar-se um membro no grupo. 

Somente após esta aproximação, foi possível iniciar as atividades interventivas com o 

uso do recurso didático. 

Observou-se que, desde a aplicação do primeiro jogo até o encerramento do trabalho 

pedagógico, a comunicação verbal e não verbal do autista para o pesquisador foram se 

desenvolvendo [Trecho do Diário de Campo]. 

 As práticas pedagógicas, incluindo o recurso didático referente a este trabalho, 

devem ser fortalecidas por meio da formação do vínculo com o estudante, 

principalmente, educandos autistas que possuem a capacidade de interação 

comprometida em diversos graus, assim “o professor deve tornar-se significativo para 

seu aluno com transtorno, pois, com a vinculação, ampliam-se possibilidades de 

aprendizagem” (DISTRITO FEDERAL, 2013, p 31-32). Desta forma, durante o período 

da pesquisa, a formação do vínculo com cada educando autista foi um trabalho de dia-a-

dia.  

Considerando a interação do pesquisador-mediador com cada educando, merece 

destaque o vínculo criado com os educandos Apolo e Hercules. Eles se mostravam 

animados e dispostos a realizar atividades novas perpassando pelas falas: “hora de fazer 

a atividade” (fala do participante Apolo) e “trouxe isso para mim?” (fala do 

participante Hercules). 

Quanto ao vínculo com o participante Dionísio, ele foi construído ao longo da 

utilização do recurso didático, haja vista que  tal vínculo não estava presente na fase de 

observação.  
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Durante a aplicação das peças de nº 4, 5, 6, 7 e 8, o educando já interagia de forma 

não verbal com o pesquisador por meio de sorrisos ao realizar a atividade que gostava 

intermediada pelo pesquisador, esporádico contato visual com o pesquisador e 

apontamento/toque no pesquisador quando queria brincar com as peças do recurso.  [Trecho 

de Diário de Campo].       

 Os resultados parecem mostrar, então, que o recurso didático foi, também, 

elemento promotor da construção do vínculo entre os educandos e o pesquisador-

mediador. 

4.3. Interação entre o autista e a professora durante a utilização do recurso 

didático 

 A aplicação do Livro Gigante na classe especial foi promotor de diferentes 

interações em sala de aula: interação educando-educando; interação educando-

pesquisador; interação educando-recurso didático e interação educando-recurso 

didático-professora regente. 

 No que se refere à interação da professora regente com os educandos, pudemos 

perceber que o uso do recurso didático permitiu a identificação de novas habilidades e 

novas possibilidades de atuação da professora regente com os educandos. 

Dionísio, não conseguia pintar dentro dos limites num desenho, porém com a aplicação 

da peça nº 2 o educando conseguiu pintar dentro dos limites sem nenhuma orientação, ou seja, 

as linhas em relevo permeadas pelo barbante induziram Dionísio a pintar a flor dentro dos 

limites. Dionísio, que não reconhece as cores, apresentou a capacidade discriminação de cores 

durante ambas as atividades, entretanto esse fato ocorreu apenas quando foram trabalhadas 

duas cores diferentes e na presença de três cores, observou-se que o educando embaralhava as 

cores partindo do ideal de preenchimento das peças sem associação das cores. Ao final, as 

ideias da professora foram reconstruídas referentes à habilidade de Dionísio de discriminar as 

cores, pois a mesma acreditava que o educando conseguia diferenciar todas elas, além de 

presenciar pela primeira vez seu aluno pintar um desenho dentro dos limites induzido pelas 

linhas de relevo em barbante [Trecho de Diário de Campo]. 

O Livro Gigante trouxe oportunidades, então, de resignificação da atuação 

docente naquele contexto da classe especial. Mendes (2015) explica que recursos 

didáticos potencialmente lúdicos, como jogos, por exemplo, tendem a favorecer o 

processo de avaliação pedagógica. 

A relação professora-educandos é de suma importância para o trabalho 

pedagógico, principalmente quando nos referimos a educandos com autismo que 

apresentam comprometimento, em diferentes graus, da habilidade social. Segundo 
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Ramos (2010), citado em Guitterio (2016), o educando autista possui grande 

sensibilidade perante seu professor, assim somente aquele que desenvolve afetividade 

pode desenvolver um trabalho pedagógico mais proveitoso. 

   

4.4. Efetividade do recurso didático para o ensino de botânica para autistas 

 Efetividade se relaciona à capacidade que uma intervenção tem de atingir seus 

objetivos a partir da demonstração e atuação de seus participantes (REIS, 2017). No 

nosso caso, a efetividade do uso do Livro Gigante para ensinar botânica deve 

considerar: a) a aprendizagem promovida a partir da interação do educando com o 

recurso; b) características do recurso didático para a construção de conceitos de botânica 

e c) o público participante da pesquisa.   

 

a) Aprendizagem promovida a partir da interação do educando com o recurso 

Os educandos autistas, participantes da pesquisa, reconheciam algumas 

estruturas vegetais antes da utilização do livro gigante, como: tronco, fruto e flor, 

contudo percebemos uma grande confusão dos educandos no que se referia aos 

conceitos de folhas e, principalmente, raízes.  

No caso de Apolo, observou um desenvolvimento em reconhecer as folhas e raiz, 

durante a utilização do recurso, porém perpassando apenas no caráter alimentício. Da peça nº 

1 até a peça nº 7, o educando não reconhecia as folhas, já que considerava que folhas e flores 

eram iguais, mas, durante a aplicação da peça nº 8, o educando reconheceu as folhas e a raiz, 

porque conheceu o vegetal trabalhado na atividade.  No entanto, Apolo associou as folhas 

como sendo elementos somente comestíveis, assim as folhas contidas nas árvores, que ele já 

teve contato, não eram folhas já que ele não se alimenta delas, isto é, “tudo é flor” (fala de 

Apolo) [Trecho de Diário de Campo].      .  

Por outro lado, as raízes foram compreendidas apenas no viés alimentício, 

consequentemente, a apropriação de que raiz fica embaixo da terra e possui função de 

alimentar as plantas não foi atingida.       

Dionísio não se apropriou do conceito de raiz, mesmo havendo atividades, no recurso, 

que utilizavam diferentes texturas para representar diferentes partes da planta. Quando nos 

referimos às folhas, Dionísio desenvolveu parcialmente a capacidade de reconhecimento, em 

especial, por intermédio da peça nº 6, da qual o educando tinha bastante interesse nas folhas 

dispostas no recurso didático e observava paralelamente a disposição das folhas, colhidas na 

árvore da escola [Trecho de Diário de Campo]. 
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Hércules assemelha-se com Dionísio e não teve grandes avanços no 

reconhecimento das raízes. Entretanto, quando se refere às folhas, o educando parece 

conhecer parcialmente as estruturas, isto é, discrimina folhas e flores esporadicamente. 

 Durante a utilização da peça nº 4, Hércules conseguiu diferenciar as folhas de flores, 

contudo não conseguiu repetir tal capacidade durante a utilização das outras peças do recurso 

didático. Neste caso, sustenta a hipótese de que Hércules discriminou as estruturas vegetais 

porque ambas possuíam mesmo tamanho e função (pregadores), assim acredita que o ato de 

comparação similar entre flores e folhas pode sensibilizar os autistas a discriminar as 

estruturas [Trecho de Diário de Campo].      

 Esses resultados indicam que o Livro Gigante teve efetividade em deflagrar o 

processo de formação inicial dos conceitos folhas e raízes. No entanto, apenas esse 

recurso, neste processo interventivo, não foi suficiente para oportunizar o ensino e a 

aprendizagem dos conceitos folhas e raízes. Resultado semelhante foi encontrado por 

Costa (2013) ao estudar educandos da área rural sobre o conceito árvores do cerrado. A 

autora percebeu que o processo de formação de conceitos não é imediato e que requer 

um conjunto de intervenções variadas e de tempo para que os educandos possam 

internalizar os conceitos. Na pesquisa dela, após a intervenção, havia educandos que 

não tinham alterado em nada o conceito de árvore do cerrado, desenhando macieiras; 

outros desenharam macieiras com tronco torto e um sol escaldante e apenas dois 

educandos conseguiram desenhar a árvore do cerrado com troncos tortos, casca grossa, 

folhas espessas e porte baixo.  

 

b) Características do recurso didático e do projeto de intervenção para a 

construção de conceitos de botânica 

O ensino de botânica é cercado por desafios que dizem respeito à natureza dos 

objetos que estudam: as plantas, que podem apresentar estruturas microscópicas e 

fisiologia invisível aos olhos (SILVA, 2008; FAUSTINO, 2013). Diante da abstração 

dos conceitos relativos ao ensino de Botânica, torna-se necessário que o/a mediador/a 

das aulas utilize: a) a exposição de espécimes a fim de oportunizar a associação entre a 

realidade e literatura; b) atividades práticas, como saídas de campo, com coletas de 

amostras; desenhos das paisagens; classificação das plantas, entre outros. 

Assim, o projeto interventivo englobou atividades de saída de campo, de 

observação das plantas da escola, coleta de espécimes para estudo em sala. Com isto, o 

objetivo do projeto interventivo era colaborar para a compensação da dificuldade de 
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abstração que os educandos com autismo tendem a possuir: “possuem dificuldade com 

o pensamento simbólico” (GUITTERIO, 2016, p 39). Portanto, a utilização de saídas de 

campos prévias à aplicação do recurso didático potencializou os espaços de 

aprendizagem dos educandos autistas porque a abstração foi favorecida pela utilização 

de espécimes durante a aplicação de todas as peças, reduzindo a distância entre o que 

são as plantas e seus elementos constitutivos no mundo visível e os conceitos científicos 

a eles atrelados. 

 No que se refere ao recurso didático em si, já analisado anteriormente neste 

trabalho, sua efetividade se centra nas suas características: flexibilidade de uso, ou seja, 

o educando pode começar a montar o livro por diferentes peças; possibilidade de criar 

momentos de interação social; possibilidade de utilizar diferentes materiais e estratégias 

para resolver as situações problemas do Livro Gigante; presença de diferentes 

atividades e texturas na sua composição. 

 

c) Público participante da pesquisa 

 A efetividade do uso do recurso didático para educandos com autismo pode ser 

verificada, especialmente, pelas opiniões dos próprios educandos sobre o recurso e 

sobre a estratégia de mediação do professor-pesquisador. Além disso, os 

comportamentos de manipulação do recurso e de criação de estratégias de resolução dos 

problemas (BEZERRA, 2013) também evidenciam que o recurso tem potencial para ser 

utilizado em turmas com educandos com autismo.  

 As características do Livro Gigante precisam ser mencionadas como importantes 

colaboradoras para a efetividade do recurso para uso com educandos com autismo: 

diferentes atividades; texturas e flexibilidade de uso. Assim, observou-se que os 

participantes da pesquisa corroboravam com o ideal de que o autista possui interesses 

particulares onde encontramos diferentes níveis de interesse sobre o recurso didático. 

 Durante a montagem do recurso didático na sala de aula observou-se que Apolo 

mantinha interesse apenas na peça nº 8, pois o mesmo tinha bastante interesse na hortaliça 

(cheiro-verde), principalmente em comê-la. Enquanto Dionísio tinha bastante interesse no 

recurso didático como um todo, especialmente nas peças do recurso que possuem forma de 

quebra-cabeça gigante, assim corroborando com o interesse restrito e repetitivo do educando 

acerca de quebra-cabeças e jogos de montar/desmontar. Hércules teve interesse esporádico 

pela montagem do recurso, assim passando pelas atividades de maneira bastante rápida 

[Trecho de Diário de Campo].  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Pessoas com autismo possuem comprometimento de interação, comunicação e 

comportamento. Diante destas características, o processo pedagógico deve respeitar 

suas limitações e proporcionar o desenvolvimento de suas potencialidades como, por 

exemplo, a reflexão crítica de sua realidade provinda do Ensino de Ciências. Logo, o 

Ensino de Ciências torna-se muito importante para a promoção da formação cidadã do 

educando autista, principalmente porque ele foi e, muitas vezes, ainda é, segregado 

mesmo com  a formulação de políticas educacionais inclusivas. 

 Nesta pesquisa, investigamos a efetividade do uso do recurso didático Livro 

Gigante no contexto do ensino de botânica para educandos com autismo de uma classe 

especial. Os resultados mostraram que o Livro Gigante é efetivo para ensinar conceitos 

de botânica para educandos com autismo, desde que seja compreendido que o processo 

de formação de conceitos depende de tempo e de estimulação. Os resultados 

evidenciaram que é possível ensinar conceitos científicos de botânica para educandos 

com autismo desde que a mediação e os recursos didáticos apresentem flexibilização e 

sejam capazes de aproximar conceitos abstratos da área à realidade que se vive na 

interação com a natureza. Apesar dos conceitos de Botânica não terem sido apropriados 

pelos educandos, como a raiz estar em baixo da terra ou a diferença de folhas 

comestíveis daquelas que não são comestíveis, o recurso didático pode ser melhorado ao 

incluir atividades como um jogo que trabalhe a disposição da raiz no vegetal e sua 

importância para a mesma, além de uma amostragem que possibilite a discriminação de 

diferentes folhas e suas aplicações à vida humana. 

No caso do Livro Gigante, além de procurar desenvolver atividades que superem 

a dificuldade de simbolização, focou, também, no desenvolvimento de outras 

habilidades como a motricidade, discriminação de cores, associação e interação entre 

pares e entre pesquisador-mediador e educandos com transtorno do espectro autista 

(TEA). Desta maneira, o recurso didático também apresenta caráter funcional.      

A utilização do Livro Gigante como um conjunto de atividades pedagógicas se 

mostrou um instrumento de aprendizagem lúdica, capaz de potencializar o aprendizado 

de conceitos científicos e de comportamentos elaborados por parte do educando autista. 

Para tanto, é preciso que o/a mediador/a adapte suas propostas pedagógicas a fim de 

tornar o ambiente escolar acolhedor e estimulador ao educando, principalmente ao 

autista, foco deste trabalho. Neste contexto, o/a mediador/a deve ter objetivos claros e 

instruções objetivas a fim de estimular o desenvolvimento do educando autista por 
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intermédio do reconhecimento dele como ser subjetivo, desconstruindo antigas certezas 

de que ele não é ensinável ou dá muito trabalho, resultando numa abordagem mais de 

cuidado que pedagógica.   
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7. ANEXOS 

7.1. Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
 

                                 UnB/Universidade de Brasília 

     FUP/Faculdade UnB Planaltina 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O menor de idade pelo qual o(a) senhor(a) é responsável está sendo convidado(a) a 

participar da pesquisa “Contribuições do recurso didático, Livro gigante interativo em 

Botânica, para o processo de ensino e aprendizagem de educandos/as com autismo”. 

A pesquisa desenvolvida pelo aluno Bruce Lorran Carvalho Martins de Sousa¹ sob a 

orientação da Profa. Dra. Juliana Eugênia Caixeta Juliana Eugênia Caixeta² que deverá ser 

apresentada à disciplina intitulada de “Trabalho de Conclusão de Curso 2” compreendida no 

curso de Licenciatura em Ciências Naturais da Faculdade UnB de Planaltina (FUP/UNB).  

Os objetivos deste estudo consistem em verificar a efetividade do recurso didático no 

Ensino de educandos com autismo. Caso você autorize, seu filho irá: participar de atividades 

utilizando o recurso citado anteriormente no período das aulas mediadas juntamente com seus 

respectivos professores (as). A participação dele (a) não é obrigatória e, a qualquer momento, 

poderá desistir da participação. O(A) senhor(a) e o menor de idade pelo qual é responsável não 

receberão remuneração pela participação.  

A participação dele (a) poderá contribuir para comprovar a efetividade do recurso 

didático e, consequentemente proporcionar novas estratégias pedagógicas diante do processo 

didático de autistas. Os dados coletados e respectivos insumos de pesquisa terão mais rigoroso 

sigilo mediante a omissão total de informações que permitam identificá-lo, assim o nome e 

instituição de ensino ao qual a pesquisa foi realizada serão fictícios.  

 Portanto, tendo compreendido a natureza e o objetivo da pesquisa, a proposta e os 

procedimentos envolvidos, e tendo tempo suficiente para pensar sobre a participação na 

pesquisa, solicito o seu consentimento livre e espontâneo referente a pesquisa. 

 Eu,                , 

aceito a que o menor de idade pelo qual sou responsável participe da pesquisa e assino de livre e 

espontânea vontade este termo de consentimento. 

 

Brasília,               de     de 2017. 

 

 

Assinatura do Responsável 

 

¹ Aluno do curso Licenciatura em Ciências Naturais fomentado pela Faculdade UnB de Planaltina 

Contatos: Lorranz-@hotmail.com.  

 

² Professora Doutora vinculada ao curso Licenciatura em Ciências Naturais fomentado pela Faculdade 

UnB de Planaltina 

Contatos: eugenia45@hotmail.com. 


