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RESUMO 

 
A presença de alunos com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem 
aumentado no ensino regular e, por esse motivo, os sistemas de ensino têm buscado 
estratégias que visam atender às necessidades educacionais deles, a fim de diminuir 
as barreiras educacionais, ofertando uma educação de qualidade para todos. Entre as 
estratégias educacionais destacam-se as relacionadas a práticas que integram 
tecnologias às metodologias ativas de ensino e aprendizagem, como é o caso de 
jogos digitais. Diante desta observação questiona-se: Como os futuros professores do 
Ensino Superior consideram a utilização de metodologias ativas, mais 
especificamente jogos e tecnologias, para o processo de ensino e aprendizagem de 
alunos com TEA? O presente trabalho faz parte de uma pesquisa a ser apresentada 
ao Programa de Mestrado em Metodologias para o Ensino de Linguagens e 
Tecnologias e está integrado a um projeto maior denominado “Jogos e Tecnologias no 
Processo de Ensino e Aprendizagem”, aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da 
Pitágoras Unopar. A pesquisa realizada caracteriza-se como quanti-qualitativa do tipo 
descritivo-exploratória e teve como objetivo analisar as percepções e o conhecimento 
dos alunos em relação ao uso de jogos e tecnologias no processo de ensino e 
aprendizagem de alunos com TEA. Os participantes totalizaram 1.939 alunos do 
Ensino Superior EaD, de uma universidade particular, do curso de Pedagogia de 
diferentes regiões do Brasil, em modalidade presencial, semipresencial e EaD. Para a 
coleta de dados foi aplicado um questionário on-line aos alunos, por meio do google 
forms, estruturado com questões abertas e fechadas. A análise de dados procedeu-se 
de modo quantitativo e qualitativo apresentando-se em três eixos: Eixo 1 - 
conhecimento, experiências e percepções acerca do aluno com TEA e o uso da 
tecnologia no processo educacional; Eixo 2 - conhecimento e percepção dos jogos 
digitais específicos para trabalho educacional do aluno com TEA; e Eixo 3 - formação 
dos estudantes para a prática com jogos e tecnologias digitais no processo de ensino 
e aprendizagem desses alunos. Os resultados indicaram que a maior parte dos 
participantes conhece alunos com TEA e compreende aspectos do desenvolvimento e 
do processo educacional desses alunos; no entanto, muitos afirmaram sentir-se 
preparados, mesmo nunca tento experenciado a prática. Em relação aos jogos, a 
maioria dos participantes os conhece e compreende a necessidade dos cuidados na 
hora da escolha, considerando as especificidades e a opinião dos alunos com TEA. 
Outro ponto analisado indicou que os participantes reconhecem que o curso de 
Pedagogia prepara relativamente para o uso dos jogos digitais no processo 
educacional dos alunos com TEA, no entanto sinalizaram a falta de disciplinas 
específicas para essa prática. O estudo permitiu constatar a necessidade em refletir 
sobre processos formativos e a inclusão na escola, bem como sobre a futura atuação 
do profissional docente, a fim de que possa atuar efetivamente nas demandas atuais, 
das quais a tecnologia, os jogos e os alunos com necessidades educacionais 
especiais, em específico com TEA, fazem parte. 
 
Palavras-chave: Ensino. Transtorno do Espectro Autista. Jogos. Tecnologia. Inclusão. 
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ABSTRACT 

 
The attendance of regular schooling by Autistic Spectrum Disorder carrier students 
(ASD) has increased and, therefore, education systems have sought strategies meant 
for meeting their educational needs, in order to lower educational barriers, providing a 
quality education for all of them. Among such educational strategies one points out the 
ones related to practices which integrate technologies with active teaching learning 
methodologies, such as digital games. Taking that observation into account one raises 
the following question: How do prospective higher education professors view the use 
of active methodologies, more specifically games and technologies, for the teaching 
learning process of ASD carrier students? This dissertation is part of a research meant 
to be presented to the Master’s Program on Methodologies for the Teaching of 
Language and their Technologies and is integrated into a larger project called “Games 
and Technologies in the Teaching Learning Process”, approved by the research ethics 
committee of Pitágoras Unopar. The research at issue is characterized as a 
quantitative-qualitative one, a descriptive - exploratory approach, and it was carried out 
to analyze students’ perceptions and knowledge concerning the use of games and 
technologies in the teaching learning process of ASD carrier students. It comprised 
1,939 DL Higher Education students, of a private university, the course of Pedagogy 
taught in different regions of Brazil, classroom-based, semi-distance and DL 
modalities. To collect the data one applied an on-line questionnaire to be responded by 
the students, by means of google forms, comprising open and closed questions. For 
data analysis, one used a quantitative qualitative approach divided into three axes: 
Axis 1- knowledge, experiences and perceptions about the ASD carrier student and 
the use of technology in the educational process; Axis 2- knowledge and perception of 
specific digital games for the educational work conducted with ASD carrier student; 
and Axis 3- training students for the practice of digital games and technologies in their 
teaching learning process. The results showed that most of the participants are 
acquainted with ASD carrier students and they are able to understand features of 
those students’ development and educational process; however, most of them said 
that they were prepared for it, even though they had never experienced such a 
practice. Concerning games, most of the participants know them and understand the 
need of acting carefully when the time to choose comes, taking into account ASD 
carrier students’ specificities and opinion. Another issue one analyzed showed that 
participants acknowledge that the Pedagogy course prepares them in relative terms for 
the use of digital games in the educational process of ASD carrier students, however 
they detected the lack of specific disciplines meant for that practice. The study allowed 
us to acknowledge the need to ponder on training and inclusion processes in schools, 
as well as the prospective performance of the teaching professional, in order to 
participate effectively in current demands, comprising among them the technology, the 
games and the students with special educational needs, more specifically, the ASD 
carrier students. 
 
Keywords: Teaching. Autistic Spectrum Disorder. Games. Technology. Inclusion. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A graduação em Psicologia aliada à especialização em Educação Especial e 

Educação na Perspectiva do Ensino Estruturado para Pessoas com Autismo 

possibilitaram minha atuação em Escola de Educação Especial, onde permaneci por 

um período de 12 anos, atendendo pessoas com diferentes necessidades especiais, 

entre as quais as com Transtorno do Espectro Autista (TEA) sempre me chamaram 

a atenção e, desta maneira passei a me especializar sobre a temática. 

Atualmente atuo em clínica particular atendendo esta população e também 

sou professora do curso de Psicologia da Universidade Pitágoras Unopar, localizada 

na cidade de Londrina - PR. 

Da minha experiência e percebendo a necessidade dos futuros professores 

que irão receber alunos com TEA, em razão de um expressivo número de 

diagnósticos que vêm surgindo; foi na qualidade de aluna do Programa de Mestrado 

em Metodologias para o Ensino de Linguagens e suas Tecnologias que decidi 

investigar como a tecnologia e os jogos podem contribuir com o desenvolvimento 

das pessoas com TEA. 

A escolha deste tema de pesquisa deu-se pela influência da prática 

profissional como psicóloga na área de ensino e clínica, na cidade de Londrina, 

atendendo a crianças, adolescentes e adultos com TEA. 

Neste contexto de atendimento aos alunos com TEA foi possível perceber que 

muitos, independentemente de sua condição e, especialmente quando apresentam 

níveis de comprometimento social, apresentam interesse por objetos culturais.  

O interesse parece ser o de interagir mais com objetos do que com pessoas.  

Por outro lado, atualmente, na cultura tem-se visto crianças, adolescentes e 

adultos utilizando jogos digitais como uma atividade cotidiana de interesse e, por 

esse motivo comecei a questionar como os alunos com TEA percebem e o que 

pensam sobre os jogos digitais. 

A importância em desenvolver esta pesquisa está relacionada, ainda, ao fato 

de muitos professores apresentarem dificuldades no que se refere à escolha de 

atividades inovadoras no processo de inclusão dos alunos com TEA. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presença de alunos com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) tem aumentado no ensino regular e, por esta razão, os sistemas de ensino 

têm buscado estratégias que visam atender às necessidades educacionais desses 

alunos, com o intuito de diminuir as barreiras educacionais, ofertando uma educação 

de qualidade para todos. 

As vivências educacionais são de grande importância para o desenvolvimento 

dos sujeitos com autismo, visto que os processos de ensino e aprendizagem ou de 

reaprendizagem são utilizados muitas vezes como parte do tratamento desses 

alunos. Isso ocorre, em especial, porque os objetivos educacionais, de maneira 

geral, consistem na aquisição de habilidades básicas, no desenvolvimento das 

habilidades de comunicação, interação social e autonomia. 

A inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais no ensino 

regular é uma questão vigente e os principais documentos que subsidiam a 

formulação das políticas públicas que amparam a Educação Especial são: a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948); a Declaração de Salamanca 

(1994) e a Lei nº 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação (1996); a Constituição da 

República Federativa do Brasil (1988); a Política Nacional de Educação Especial 

(1994); a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2008), entre outros. No caso do transtorno do Espectro autista ainda se 

destacam a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 

do Espectro Autista (2012), que orienta ações inclusivas para esta população na 

escola. 

Sobre a inclusão, Sassaki (2010) a considera como o processo pelo qual a 

sociedade se adapta para poder incluir as pessoas com necessidades especiais. 

Dessa maneira, não é uma tentativa de normalização da vida dessas pessoas; pois 

não são elas que têm que se adequar, mas sim os sistemas sociais e educacionais, 

proporcionando condições dessas pessoas desenvolverem suas habilidades. 

Nesse contexto, todos os setores da sociedade devem proporcionar a 

inclusão; porém, é no ambiente escolar que o indivíduo é preparado para viver em 

sociedade, visto que é um espaço de interação e troca de vivências. Para incluir, de 

acordo com Mantoan (2006) e Sassaki (2010), não basta que esse aluno esteja 

matriculado na escola regular; é necessária a preparação dos profissionais e do 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf
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espaço escolar, ressaltando que o professor e o ambiente devem estar adaptados e 

preparados para receber a educação inclusiva, a fim de realmente inserir esses 

alunos. 

Visando à efetivação da inclusão, é indicada a aplicação de diversas 

estratégias educacionais, em especial aquelas relacionadas a práticas que integram 

tecnologias a metodologias ativas de ensino e aprendizagem. Conforme apontam 

Valente, Almeida e Geraldini (2017), nesta perspectiva, o professor deixa de ser o 

centro do processo que implica o aprender e propõe situações em que o aluno 

passa a fazer coisas, sendo ele o construtor do conhecimento, ou seja, o aluno 

torna-se protagonista de sua aprendizagem. 

Neste contexto de estratégias específicas e diferenciadas para a educação 

inclusiva, pesquisadores como Valente, Almeida e Geraldini (2017) e Moran (2018) 

apresentam várias propostas de metodologias ativas, tais como: a aprendizagem por 

meio de projetos, jogos (Game Based Learning - GBL), estudos de caso (teaching 

case) e aprendizagem em equipe (Team-Based Learning - TBL), entre outras. 

No caso da inclusão de alunos com TEA, reflexão, criatividade e flexibilidade 

são características fundamentais e imperativas para o sucesso do trabalho de 

inclusão desses alunos. É essencial acreditar na capacidade de aprendizagem 

desses alunos, incentivando o convívio com os demais colegas e a participação nas 

atividades, considerando e respeitando sempre os limites e as habilidades de cada 

um como ser individual. 

Neste trabalho, destaca-se a aprendizagem dos alunos com TEA por meio de 

jogos com uso de tecnologias e como este recurso tem sido considerado na 

formação de professores na Educação Superior; tendo em vista que o incentivo à 

formação e capacitação de profissionais especializados no atendimento das 

pessoas com TEA, assim como o apoio que esse profissional fornece aos pais e 

responsáveis, são essenciais na educação de todo aprendente com necessidades 

educacionais especiais. 

 

1.1 Problema 

 

A inclusão efetiva não depende apenas do professor, mas de toda a equipe 

educacional, no intuito de criar as possibilidades que forem fundamentais para que 

os alunos autistas sejam incluídos de fato. Nesse cenário, cabe o seguinte 
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questionamento: Como os futuros professores, que estão no Ensino Superior 

consideram a utilização de metodologias ativas, mais especificamente jogos e 

tecnologias, para o processo de ensino e aprendizagem de alunos com TEA?  

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar as percepções e os 

conhecimentos de alunos do Ensino Superior em relação ao uso de jogos e 

tecnologias no processo de ensino e aprendizagem de alunos com TEA. 

 Os objetivos específicos que se desdobram tomando por base o geral são: 

 

• Identificar o conhecimento dos alunos em relação ao uso de tecnologias, 

mais especificamente jogos tecnológicos no processo de aprendizagem 

dos alunos com TEA; 

• Refletir sobre o conhecimento dos alunos do Ensino Superior em relação 

às práticas inclusivas por meio do uso de jogos e tecnologias digitais aos 

alunos com TEA. 

 

1.3 Estrutura 

 

 O trabalho está estruturado em cinco seções, além de introdução e 

considerações finais. Na seção 1 – Introdução – apresenta-se o tema jogos e 

tecnologia relacionada ao TEA, assim como objetivos, problema e justificativa. 

Na seção 2 é apresentado resumidamente o contexto histórico do autismo, 

sua definição, peculiaridades e classificações ao longo dos tempos, com o propósito 

de refletir sobre avanços, desafios e mudanças deste contexto; o que reflete 

diretamente no amparo à Educação Inclusiva. 

A seção 3 destaca pontos fundamentais da educação inclusiva no Brasil, 

ressaltando os documentos e as demandas necessárias para a inclusão efetiva dos 

educandos com necessidades educacionais especiais, com ênfase no TEA. Trata 

também da questão das interações no TEA e finaliza com reflexões sobre a 

importância da formação do docente no atendimento da sala de aula regular, e o 

preparo para lidar com uso das novas tecnologias, a fim de enriquecer esse 

processo. 
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Ressaltando os jogos e a tecnologia no processo de ensino e aprendizagem 

do aluno com TEA, a seção 4 aborda as práticas inclusivas e o uso das 

metodologias diferenciadas no processo educacional dos aprendentes com TEA. 

Apresenta-se também um levantamento bibliométrico com pesquisa acerca do uso 

dos jogos digitais como metodologia nas aulas remotas, assim como a amostragem 

das publicações encontradas. 

A seção 5 discorre sobre a metodologia do desenvolvimento do trabalho, 

contemplando caracterização da pesquisa, participantes, etapas da coleta de dados 

e materiais utilizados na coleta de dados e na intervenção. Na seção 6 é dedicada à 

análise e apresentação dos resultados da pesquisa por meio de gráficos. 

Nas Considerações Finais destaca-se, mediante análise dos eixos da 

pesquisa, a necessidade de uma educação inclusiva que se adapte aos meios 

remotos de educação e às metodologias ativas, como os jogos digitais, na qualidade 

de ferramenta essencial ao processo de aprendizagem dos alunos com TEA.  

 



18 

2 CONTEXTO HISTÓRICO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

 

Para o estudo aqui desenvolvido, considera-se como relevante a 

compreensão sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e, para isso, propõe-se 

uma explanação sobre a história do autismo, sua definição, as peculiaridades e 

classificações ao longo dos tempos, com o intuito de apresentar avanços, desafios e 

mudanças ocorridas neste contexto. 

 

2.1 História do TEA  

 

As pesquisas de Bleuler designam, em 1911, o termo autismo como uma 

característica da esquizofrenia. De acordo com Mello (2007), em 1943, Kanner 

desenvolve com 11 crianças a pesquisa intitulada “Distúrbios autistas do contato 

afetivo”, que deixa de considerar o transtorno como um tipo de esquizofrenia e 

passa a estudar os pacientes e seus pais, traçando um perfil comum aos pais 

desses pacientes, descrevendo-os como:  

 

[...] nível intelectual alto e dificuldades profundas quanto à afetividade (frieza 
nas relações). Nesse sentido, a literatura sobre essa síndrome põe em 
evidência as subjetividades dos pais como um dos 15 determinantes do 
autismo do filho, ainda em sua vida intrauterina. (SILVA, 1997, p. 31-32). 

 

Em 1944, Kanner modifica a nomenclatura para designar “Autismo Infantil 

Precoce” a conduta autista, que se manifesta no início da infância. Para Kanner, os 

termos Autismo Infantil, Autismo da Infância e Criança Autista são os sinônimos 

mais aceitos para o termo e, ocasionalmente, a condição é denominada Síndrome 

de Kanner (MELLO, 2007). 

Ainda de acordo com Kanner, a ideia de falta de relações afetivas 

significativas entre o bebê e seus pais, especialmente sua mãe, produz nas crianças 

o abandono aos estímulos externos, ou seja, a criança não sente o estímulo afetivo 

externo proveniente dos pais e passa a se concentrar apenas em seus estímulos 

internos, fechando-se para o mundo exterior e criando um mundo que seja apenas 

seu, quase que exclusivamente com estímulos internos. 

No entanto, com a evolução das pesquisas no decorrer dos anos, os estudos 

mais recentes apontaram que a falta ou baixa relação afetiva com os pais, em 
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especial com a mãe, não é a origem e nem a causa do TEA. Entre essas pesquisas, 

estão os estudos de Hans Asperger que, em 1944, publica um trabalho intitulado 

“Psicopatologia Autística da Infância”, com base nos casos dos pacientes 

acompanhados por ele; apontando características mais amplas que as de Kanner, 

até de casos com claro comprometimento orgânico. 

Conforme destaca Bosa (2002), Asperger evidencia a peculiaridade dos 

gestos que acompanham o transtorno; como a estereotipia gestual, a fala – quando 

existente – com caráter monótono, muitas vezes a ausência de contato visual e de 

interação social mesmo com as pessoas de seu círculo familiar. 

Ainda de acordo com Bosa (2002), o autismo é definido historicamente por 

diversos conceitos, sendo estabelecidos conforme a área em que era estudado; 

sendo, por exemplo, chamado de transtorno invasivo do desenvolvimento pela área 

da psicologia e transtorno global de desenvolvimento pela área da psiquiatria.  

Entre o final da década de 1940 e o início da década de 1960, vários autores 

usaram o termo Desenvolvimento Atípico para descrever pacientes cujos sintomas 

pareciam graves. Nessa mesma época, o termo Psicose Simbiótica foi adotado para 

descrever crianças com modalidades de relacionamento aparentemente opostas ao 

tipo de relacionamento autista. Ao invés de frias e distantes, as crianças 

demonstraram apego obstinado a um dos pais. Esse tipo de comportamento pode 

ser encontrado, de forma passageira ou intermitente, em crianças autistas 

emocionalmente distantes e, assim, não foi considerado como um parâmetro para 

descrever um distúrbio diferente (GAUDERER, 1992; MAHLER, 1989).  

O termo “pseudo-retardo” ou “pseudo-deficiência” foi utilizado durante um 

período em que a ênfase recaiu sobre o diagnóstico diferencial entre o retardo 

mental e autismo infantil. No entanto, estudos posteriores demonstraram que a 

maioria das crianças e dos adolescentes autistas é, de fato, permanentemente 

pessoa com deficiência mental, e o uso das palavras pseudo-retardo e pseudo-

deficiência foram substituídas por autismo. Porém, além desses termos mais gerais 

e menos definidos, como Psicose Infantil e seus sinônimos, Psicose da Infância e 

Psicose de Início Precoce, foram amplamente utilizados (RANK, 1949). 

De acordo com Consenza e Guerra (2011, p. 132), os estudos mais recentes 

da área da neurociência classificam o transtorno como patologia neurológica e 

utilizam o termo “transtorno do espectro autista, para nomeá-la. Nela se inclui o 

autismo propriamente dito, a síndrome de Asperger e a síndrome de Rett”. Com 
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consenso, atribui-se tanto a Kanner como a Asperger a identificação do autismo. 

Consenza e Guerra (2011, p. 133) definem o autismo como: 

 

[...] um transtorno neurobiológico do desenvolvimento que tem uma origem 
genética poligênica que pode afetar muitos órgãos, mas com predomínio da 
alteração do funcionamento do sistema nervoso central. Especialmente, 
estruturas como o córtex cerebral, o cerebelo e áreas do sistema límbico. 
[...] é caracterizado por anormalidades no comportamento, envolvendo a 
interação social, a linguagem e a cognição, com retardo mental em 70% dos 
casos e convulsões em 30% deles. O diagnóstico é clínico, feito pela 
observação do comportamento. 

 

 Em suma, os primeiros elementos utilizados para o diagnóstico do TEA estão 

relacionados a idade em que surgem as primeiras características autísticas, 

observando-se o posterior desenvolvimento do quadro completo e a análise integral 

feita por profissionais da área. Como uma de suas principais características é o 

aparecimento antes dos três anos de idade, ao apresentar reações atípicas no 

desenvolvimento, como resposta intensa aos sons ou elevados níveis de 

introspecção, o especialista deve ser consultado a fim de definir o diagnóstico. 

 

2.2 Classificação do TEA 

 

O autismo foi incluído pela primeira vez no Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais (DSM) no ano de 1980, na edição conhecida como DSM-III. 

De acordo com a explanação de Donvan e Zucker (2017), essa inclusão acontece 

quase quarenta anos após a publicação de Leo Kanner do primeiro artigo sobre o 

transtorno. 

Na metade da década de 1980, uma estudiosa sobre o autismo – Lorna Wing 

(1981) – passa a fazer uso do vocábulo “continuum” que, segundo ela, capturava a 

essência do distúrbio de maneira exata. A palavra designava “um conceito de 

considerável complexidade, não uma simples linha reta entre o grave e o leve” 

(DONVAN; ZUCKER, 2017, p. 375) e, para a referida pesquisadora, expressava o 

fato de as características autísticas se manifestarem em uma ampla variedade de 

combinações e intensidades, entre pessoas das mais divergentes capacidades 

intelectuais e sociais. 

Lorna Wing (1981) escreve sobre o “continuum autista” por algum tempo, até 

que conclui sobre a existência de um termo mais adequado: o “espectro autista”. Em 
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1984, Wing divulgou a ideia do espectro autista aos editores do Manual Diagnóstico 

Estatístico de Transtornos Mentais - DSM (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders). Os responsáveis pelo Manual publicado pela Associação 

Americana de Psiquiatria consideraram conveniente atualizar o livro e alteraram a 

denominação para “Espectro Autista” (DONVAN; ZUCKER, 2017). 

Conforme salienta Mello (2007), embora a síndrome de Asperger tenha sido 

descrita no artigo “Psicopatologia Autística da Infância” em 1944, é apenas em 1994 

que a síndrome foi incluída no DSM-IV como critério para diagnóstico. “Asperger 

acreditava que para estas crianças educação e terapia eram a mesma coisa e que 

apesar de suas dificuldades, elas eram capazes de adaptar-se desde que tivessem 

um programa educacional apropriado” (MELLO, 2007, p. 25). 

A partir do DSM-III e da Classificação Internacional de Doenças – CID-9 é que 

o autismo aparece nas classificações, pois anteriormente era denominado como 

psicose infantil ou retardo. Como destacam Donvan e Zucker (2017), Loren Wing já 

anunciava o espectro autista em 1984; porém, somente no DSM-V foi registrada a 

designação atual de Transtorno do Espectro Autista – CID-11. 

Conforme a CID, no DSM-III e no DSM-III-R, o autismo não foi classificado 

como psicose e sim como distúrbio do desenvolvimento, razão pela qual tais termos 

não são aceitos como sinônimos. O termo “Esquizofrenia Infantil” foi amplamente 

utilizado para o diagnóstico deste grupo de crianças e adolescentes, gerando, 

muitas vezes, uma confusão semântica e muitas controvérsias sobre o diagnóstico 

de crianças autistas. Por tempos, muitos autores descreveram o autismo como uma 

manifestação precoce da esquizofrenia, inferindo uma continuidade entre autismo e 

esquizofrenia. 

Em oposição, outros estudiosos do assunto destacavam a diferença 

fenomenológica entre o autismo e a esquizofrenia e as características ímpares e 

exclusivas do autismo. Segundo a Coordenadoria Nacional para Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE)1, o DSM-III (1980) apresenta a categoria 

do autismo infantil e não considera a esquizofrenia infantil um distúrbio diferente da 

esquizofrenia em adultos.  

 
1  A Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), criada 

pela Lei nº 7.853/89, integra a Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, com 
atribuição estabelecida em seus artigos 10 e 12 e mantém o Sistema Nacional de Informações 
sobre Deficiência. 
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De acordo com o DSM-IV, estão inseridos neste grupo: Transtorno Autista da 

Infância; Transtorno de Asperger; e Transtorno Invasivo do Desenvolvimento Sem 

Outra Especificação (SOE). Seguem algumas considerações a respeito de cada um, 

merecendo citação no presente trabalho: 

 

• F84.0 - Autismo Infantil/CID-10: O Autismo Infantil é um transtorno 

invasivo do desenvolvimento que se manifesta antes dos três anos de 

idade e é definido pela presença de anormalidades e/ou 

comprometimentos no desenvolvimento do indivíduo. O transtorno ocorre 

com uma frequência de três ou quatro vezes maior em indivíduos do sexo 

masculino do que do sexo feminino e tem como uma das principais 

características o funcionamento anormal em todas as áreas de interação 

social, comunicação e comportamento restrito e repetitivo.  

• F84.1 - Autismo Atípico/CID-10: O Autismo Atípico caracteriza-se como 

um transtorno invasivo do desenvolvimento que se difere do autismo infantil 

em termos de idade de início ou de falha em preencher todos os três 

conjuntos de critérios diagnósticos. Assim, o desenvolvimento anormal e/ou 

comprometido se manifesta pela primeira vez apenas depois de três anos 

de idade e/ou há anormalidades demonstráveis insuficientes em uma ou 

duas das três áreas de psicopatologia requeridas para o diagnóstico de 

autismo, sendo elas: interações sociais recíprocas, comunicação e 

comportamento restrito, estereotipado e/ou repetitivo, a despeito de 

anormalidade características em outras áreas.  

O autismo atípico surge mais frequentemente em indivíduos com severos 

atrasos cognitivos, cujo nível muito baixo de funcionamento oferece pouca 

oportunidade de exibir comportamentos desviados específicos, requeridos 

para o diagnóstico de autismo. Também pode ocorrer em indivíduos com 

grave transtorno específico do desenvolvimento da linguagem receptiva. 

Portanto, o autismo atípico constitui uma condição significativamente 

separada do autismo infantil.  

• F84.5 - Síndrome de Asperger/CID-10: A Síndrome de Asperger 

configura-se como um transtorno de validade nosológica incerta, 

caracterizado pelo mesmo tipo de anormalidades qualitativas de interação 

social recíproca que tipifica o autismo, junto com um repertório de 
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interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Por não 

apresentar qualquer atraso ou retardo global no desenvolvimento cognitivo 

ou da linguagem, esse transtorno difere-se do autismo. A maioria dos 

indivíduos é de inteligência global normal, porém, é comum que seja 

marcantemente desajeitada. A síndrome ocorre predominantemente em 

meninos, sendo uma proporção de cerca de oito indivíduos do sexo 

masculino para uma do sexo feminino.  

Segundo estudos, é altamente provável que pelo menos alguns casos 

representem variedades leves de autismo, mas é incerto que isso seja uma 

constante. Há uma forte tendência para que as anormalidades persistam na 

adolescência e na vida adulta e aparentemente elas representam 

características individuais que não são grandemente afetadas por influências 

ambientais e, ocasionalmente ocorrem episódios no início da vida adulta. 

• F84.9 - Transtorno Invasivo do Desenvolvimento, Não Especificado/ 

CID-10: Essa é uma categoria diagnóstica residual que deve ser usada 

para transtornos que se encaixam na descrição geral para transtornos 

invasivos do desenvolvimento, mas nos quais uma falha de informações 

adequadas ou achados contraditórios indicam que os critérios para 

qualquer dos outros códigos F84 não podem ser satisfeitos. 

 

Cabe ressaltar que a última edição da Classificação Internacional de Doenças 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014), divulgada pela legislação 

brasileira – padrão adotado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) – 

desconsidera as terminologias utilizadas com base em subdivisões em descrever 

nitidamente, passando a usar apenas o diagnóstico, denominado de TEA.  

O termo TEA, apesar de ser emitido pelo DSM-V em 2014, já havia sido 

defendido desde a década de 80, pela pesquisadora e médica psiquiatra inglesa 

Lorna Wing em seus estudos na área do autismo. Tanto o autismo quanto a 

síndrome narrada por Asperger, como apresentam critérios semelhantes, 

partilhavam da mesma tríade sintomática: ausência ou limitações na interação social 

recíproca; ausência ou limitações no uso da linguagem verbal e/ou não verbal; e 

ausência ou limitações das atividades imaginativas, que deixavam de ser flexíveis 

para tornarem-se estereotipadas e repetitivas (BRASIL, 2013).  
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Compreender o autismo é abrir caminhos para o entendimento do nosso 
desenvolvimento. Estudar autismo é ter nas mãos um “laboratório natural” 
de onde se vislumbra o impacto da privação das relações recíprocas desde 
cedo na vida. Conviver com o autismo é abdicar de uma só forma de ver o 
mundo – aquela que nos foi oportunizada desde a infância. É pensar de 
formas múltiplas e alternativas sem, contudo, perder o compromisso com a 
ciência (e a consciência!) – com a ética. É percorrer caminhos nem sempre 
equipados com um mapa nas mãos, é falar e ouvir uma linguagem, é criar 
oportunidades de troca e espaço para o nosso saber e ignorância [...] 
(BOSA, 2002, p. 13).  

 

Verificando a literatura sobre TEA, é plausível garantir que não existe um 

significado particular e único de TEA. Desde 1943 aos dias atuais foram 

apresentados diversos estudos referentes ao termo, assim como revisões 

conceituais fundamentadas em diferentes buscas (BOSA, 2002, 2009; KLIN, 2006; 

ORRÚ, 2006; CAMARGO; BOSA, 2009). 

 

Quadro 1 - Denominações para o autismo por década (1952-2015) 

Ano DSM Denominações para o autismo 

1952 DSM-I Reação Esquizofrênica, tipo infantil 

1968 DSM-II Esquizofrenia tipo infantil 

Década de 80 DSM-III Distúrbio global do desenvolvimento 

1994 DSM-IV Transtorno global do desenvolvimento 

2015 DSM-V Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

2.2.1 A mais recente classificação - CID-11 

 

Quando a classificação relativa aos indivíduos que apresentavam esse 

transtorno foi atualizada e adotada a denominação de Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) e os níveis dentro do espectro passam a ser definidos de acordo com 

prejuízos na linguagem funcional ou na presença de deficiência intelectual, passa a 

existir um consenso na comunidade médica e científica, possibilitando que esses 

indivíduos, de maneira global, recebam diagnósticos e tratamentos tomando-se 

como base os mesmos conceitos. 

Segundo consta no site da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) –

OMS Brasil –, que no ano de 2019 a OMS lançou a nova classificação internacional 

de doenças, a CID-11, a qual inclui novas categorias como problemas de saúde 

mental e estará em vigor a partir de janeiro de 2022. Essa nova classificação reflete 
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mudanças e avanços na Medicina e na Tecnologia em relação à CID-10, lançada em 

1990. A CID-11 conta com 55 mil códigos únicos que englobam lesões, doenças e 

causa de mortalidade; ao passo que a CID-10 trazia pouco mais de 14 mil códigos. 

Em relação ao Autismo, a CID-11 agregou em um único diagnóstico – TEA – 

todos os transtornos que fazem parte do espectro do autismo, incluindo autismo 

infantil, Síndrome de Rett, transtorno com hipercinesia, Síndrome de Asperger e 

transtorno desintegrativo da infância (F84.3). De acordo com a OMS, as subdivisões 

passam a ser relacionadas exclusivamente aos prejuízos da linguagem funcional 

e/ou deficiência intelectual, e têm a intenção de facilitar o diagnóstico e simplificar a 

codificação. 

A partir da CID-11 pode-se perceber avanços no modo como o autismo foi 

sendo conceituado e o lugar ocupado socialmente. Tais situações históricas 

possibilitaram mudanças significativas, embora ainda existam desafios práticos no 

atendimento à pessoa com TEA. A próxima seção discorre, de modo reflexivo, sobre 

o processo de inclusão na escola. 
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3 FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: INTERAÇÕES E FORMAÇÃO 

DOCENTE 

 

O modelo de Educação inclusiva existente no Brasil visa a inclusão efetiva do 

aluno com necessidades educacionais especiais, diferenciando-se do cenário da 

Educação Especial predominante nas últimas décadas. Esse modelo é relativamente 

recente e nele os alunos são matriculados no ensino regular, acompanhados do 

Atendimento Educacional Especializado de maneira paralela.  

Para melhor compreensão da proposta de educação inclusiva, a presente 

seção explora os seguintes temas: fundamentos da educação inclusiva e sua 

história; interações no transtorno do espectro autista e a formação do docente para a 

educação inclusiva. 

 

3.1 Educação Inclusiva: fundamentos e história 

 

A história da educação inclusiva perpassou um processo histórico que requer 

conhecimento, a fim de compreender a evolução dos encaminhamentos e ações 

relativas à deficiência no Brasil, com ênfase no âmbito educacional. No país, a 

educação foi interposta por um período extenso permeado por mudanças históricas 

e políticas, as quais permitiram caminhar ao encontro de uma proposta para a 

educação inclusiva (JANUZZI, 2004; MAZZOTA, 2005; MENDES, 2012). 

Os conceitos e premissas da educação inclusiva no país estão contidos, entre 

outros, em dois importantes documentos. O primeiro é a Resolução nº 4, de 2009, 

na qual estão instituídas as diretrizes operacionais para o Atendimento 

Especializado na Educação Básica. É definido no artigo 4, inciso I da Resolução, 

que são “alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de 

natureza física, intelectual, mental ou sensorial” (BRASIL, 2009a). 

O segundo documento consiste no Decreto no 3.298, que regulamenta a Lei 

no 7.853/1989 e define a deficiência como “toda perda ou anormalidade de uma 

estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para 

o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser 

humano” (BRASIL, 1999). 

No que tange à educação inclusiva no Brasil, o atendimento especializado 

teve início como assistência dada aos indivíduos com deficiência, aferindo o 
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desenvolvimento das habilidades adaptativas de vida diária, com suporte da equipe 

técnica especializada – como psicológico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta 

ocupacional, entre outros –, omitindo o desenvolvimento de um parecer na 

educação. Pode-se observar que, até a década de 1970, o desenvolvimento 

pedagógico era analisado e encarado como algo inviável e até mesmo impossível, 

em virtude das limitações expostas por alguns indivíduos com deficiência (MENDES, 

2012). 

Embora até a década de 1970 existisse no Brasil o referido modelo clínico de 

atendimento a indivíduos com deficiência que negava a importância da questão 

pedagógica, alguns pesquisadores da área – Glat e Fernandes (2005), Glat e Blanco 

(2007) e Miranda (2008) – asseguram que foram os médicos os primeiros a 

compreenderem que o ingresso à educação para indivíduos nessas condições, seria 

essencial. Dessa maneira, surge um ponto de partida com olhares direcionados para 

as instituições de ensino e a possibilidade futura da evolução da educação indicada 

a indivíduos com deficiência. 

Os estudos realizados por Mazzota (2005) e Mendes (2012) sobre a história 

da educação especial no Brasil destacam que é a partir da década de 1980 que se 

iniciam as modificações pertinentes ao atendimento educacional de indivíduos com 

deficiência. Nesse contexto, iniciava-se no cenário educacional brasileiro uma nova 

sugestão para atender pedagogicamente esses indivíduos, que ficou conhecido, 

nessa década, como modelo de integração. 

O modelo de atendimento integracionista tinha como premissa inicial a ideia 

de que as pessoas com deficiência podiam executar atividade socioeducativas e de 

lazer com as mesmas propostas das pessoas ditas normais. Essa nova perspectiva 

educacional voltada para as pessoas com deficiência faz emergir novas estratégias; 

todas elaboradas e organizadas com o objetivo da integração das pessoas com 

deficiência nas classes regulares do sistema de ensino, quebrando, assim, os 

padrões de exclusão. Dessa maneira, surge a inclusão de pessoas com deficiência e 

a integração dos educandos com deficiência nas escolas regulares de ensino 

(GLAT; BLANCO 2007; MIRANDA, 2008; MENDES, 2012). 

Ressalta-se que, no modelo integralista disponibilizado aos aprendentes com 

deficiência, era comum observar que, mesmo integrados no sistema regular de 

ensino, não eram de fato incluídos na escola e no sistema educacional vigente. 

Encontravam-se no ambiente escolar, mas como espectadores isolados, afastados 
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dos demais indivíduos ditos regulares e, por diversas vezes, eram atendidos em 

salas de aula separadas dos outros educandos, as quais foram designadas como 

salas especiais ou classes especiais (GLAT; BLANCO, 2007; MIRANDA, 2008; 

MENDES, 2012). 

Embora, em alguns trabalhos, os termos inclusão e integração sejam 

utilizados como sinônimos, é possível perceber que, na maior parte, os referidos 

termos aparecem como palavras distintas com sentidos bem específicos. É o caso 

de Mantoan (2006), que utiliza os dois termos para representarem propostas bem 

diferentes inseridas no processo de educação especial. 

Em seu livro intitulado Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer?, 

Mantoan (2006) conceitua o termo “integração escolar” como a colocação de alunos 

com deficiência em contato com o sistema escolar, seja em classe regular seja em 

classe especial; inserindo, assim, os alunos com deficiência nas escolas comuns.  

A autora destaca que: 

 

Nas situações de integração escolar, nem todos os alunos com deficiência 
cabem nas turmas de ensino regular, pois há uma seleção prévia dos que 
estão aptos à inserção. Para esses casos, são indicados a individualização 
dos programas escolares, os currículos adaptados, as avaliações especiais 
e a redução dos objetivos educacionais para compensar as dificuldades de 
aprender. Em suma: a escola não muda como um todo, mas os alunos têm 
de mudar para se adaptar às suas exigências. (MANTOAN, 2006, p. 18). 

 

A proposta da inclusão difere da proposta integralista no sentido de que, na 

inclusão, todos os alunos devem estar inseridos em uma sala de aula regular, sem 

exceções e tendo um currículo não diferenciado dos demais discentes. Segundo 

Mantoan (2006), incluir é não deixar nenhum aluno fora do ensino regular, 

independentemente de sua condição. Para a autora, o ensino especializado ou 

individualizado em salas especiais proposto aos alunos com necessidades 

educacionais especiais não inclui esses alunos, ao contrário, caracteriza-se como 

uma forma de exclusão. Corroborando com Mantoan (2006), Miranda (2008) e 

Sanchez (2011) afirmam que a integração escolar foi uma maneira de inserir o 

educando com deficiência nos sistemas regulares de ensino, entretanto, cabia ao 

aluno adaptar-se a maneira que o exposto sistema oferecia; não o inserindo 

efetivamente. 

 Merece destaque, segundo Mantoan (2006), o fato de que a inclusão escolar 

é incompatível com a integração escolar, visto que a primeira exige uma inserção 
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mais radical, completa e sistemática do educando em um ambiente que deve 

adaptar-se a ele e às suas necessidades. A autora salienta que a escola tem que 

mudar como um todo para atender a todas as necessidades, sejam elas 

provenientes dos alunos portadores de necessidades educacionais especiais ou 

não. Essa adaptação tem que ser tanto estrutural, como do corpo docente e demais 

agentes envolvidos no processo de ensino e aprendizagem dos indivíduos. 

Diante de tais acontecimentos, autores como Miranda (2008), Mantoan 

(2006), Sanches (2011) e Mendes (2012), ponderam que a proposta de integração 

não viabilizou às pessoas com deficiência a evolução da aprendizagem escolar. 

Diante da proposta mencionada, o educando, para ser incluso nas salas regulares 

de ensino, necessitava apresentar competências ou habilidades que o permitisse 

conseguir realizar as atividades indicadas, não sendo necessário nenhum tipo de 

adaptação para o seu aprendizado. 

Segundo Mendes (2012), Glat e Blanco (2007) e Miranda (2008), a 

insatisfação de pais de educandos com deficiência, educadores e pesquisadores na 

avaliação do atendimento aos indivíduos com deficiência dentro da proposta 

integracionista leva ao início de um novo relato na educação de alunos com 

necessidades educacionais especiais a partir da década de 90. Os autores são 

imperativos ao apontar que, a partir desse período, as escolas de ensino regular 

comum, assim como os profissionais que nela atuam, carecem urgentemente de se 

remodelarem, a fim de atender às necessidades de aprendizagem de todos os 

educandos; evitando, assim, qualquer tipo de exclusão. Nesse contexto, têm início 

as grandes transformações na política educacional brasileira, resultando no 

movimento de inclusão escolar, gerando novas perspectivas no âmbito da educação 

especial. Nos anos 90, de acordo com Garcia e Michels (2011, p. 106): 

 

A Educação Especial tinha como orientação o documento intitulado Política 
Nacional de Educação Especial (1994), o qual apresentava como 
fundamentos a Constituição Federal (1988), a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (Lei 4.024/61), o Plano Decenal de Educação para Todos (1993) 
e o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990).  

 

 Conforme Garcia e Michels (2011), as premissas políticas voltadas à 

educação tinham como princípios a democracia, a liberdade e o respeito à dignidade 

de todos, sem exceção. Nessa mesma época, segundo ressalta Gomes (2010), 

ocorreu a Conferência Mundial sobre Educação para Todos e, nessa ocasião, foram 
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estabelecidos os critérios e as prioridades para a Educação dos países de Terceiro 

Mundo. Na Conferência, foram discutidas as necessidades básicas de 

aprendizagem, cujo foco do debate educacional do Terceiro Mundo concentrou-se 

na universalização da educação básica e não mais na alfabetização. 

 Ainda na Conferência, referente à educação especial, o destaque foi para a 

necessidade de se estabelecer medidas que garantam a igualdade de acesso à 

educação aos portadores de toda e qualquer deficiência, como parte integrante do 

sistema educacional. A educação já era preconizada como um direito fundamental 

pela Constituição Federal (1988) que traz como um de seus objetivos fundamentais 

“promover o bem a todos, sem preconceitos de origem raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988). 

Em 1994 é elaborada, na cidade de Salamanca (Espanha), a Declaração de 

Salamanca, responsável por alterar todo o cenário da educação mundial. Conforme 

salientam Santos e Teles (2012), esse documento tem a função de nortear os países 

quanto à necessidade de políticas públicas e educacionais que possam atender a 

todos de maneira igualitária e com equidade. No referido documento é enfatizada a 

necessidade de inclusão educacional de todas as pessoas com necessidades 

educacionais especiais. Assim, a Declaração passa a influenciar a formulação das 

políticas públicas voltadas para a educação inclusiva. 

A Declaração (BRASIL, 1994) preconiza que o princípio fundamental da 

escola inclusiva é o de que todos os educandos devem aprender juntos, sempre que 

isso for possível, sendo irrelevante qualquer dificuldade ou diferença que eles 

possam ter entre si e destaca também que a escola e o projeto pedagógico devem 

adequar-se às necessidades desses aprendentes. Nesse interim, Dutra et al. (2008, 

p. 15) destaca que as políticas públicas educacionais abordam a classificação de 

alunos e o valor das diversidades ressaltando que: 

 

As definições do público-alvo devem ser contextualizadas e não se esgotam 
na mera categorização e especificações atribuídas a um quadro de 
deficiência, transtornos, distúrbios e aptidões. Considera-se que as pessoas 
se modificam continuamente transformando o contexto no qual se inserem. 
Esse dinamismo exige uma atuação pedagógica voltada para alterar a 
situação de exclusão, enfatizando a importância de ambientes 
heterogêneos que promovam a aprendizagem de todos os alunos. 

 

 No Brasil, o documento Política Nacional da Educação Especial no âmbito da 

Educação Inclusiva destaca que a democratização da educação é responsável por 
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evidenciar o paradoxo inclusão/exclusão, quando existe o discurso institucional de 

universalização do acesso dos sistemas de ensino, mas continuam praticando a 

exclusão dos indivíduos e grupos considerados fora dos padrões de 

homogeneização das escolas (DUTRA et al., 2008). 

 O documento PNEE - Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, 

Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida (BRASIL, 2020) visa oportunizar 

escolhas às pessoas com necessidade especiais (NE) e suas famílias; ampliando e 

potencializando as possibilidades de escolha dos educandos e das famílias, 

mediante a oferta de serviços especializados e que estimulem a busca por 

evidências científicas acerca das especificidades de cada aluno e de como melhor 

educá-lo. 

 A principal premissa é oferecer recursos e serviços a fim de garantir a 

educação equitativa e inclusiva nas salas de aula regulares, nas escolas e classes 

especializadas, nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs) e centros 

educacionais de atendimento educacional especializado; visando sempre 

complementar e suplementar a base educacional dos alunos com necessidades 

educacionais especiais (NEE), para que cada aluno tenha assegurada a sua 

aprendizagem (BRASIL, 2020). 

 O PNEE propõe o atendimento equitativo dos educandos, proporcionando 

acesso às experiências educacionais condizentes com suas singularidades e 

especificidades, culminando em inclusão social, cultural, acadêmica e profissional 

desses alunos. 

 

IV - política educacional inclusiva – conjunto de medidas planejadas e 
implementadas com vistas a orientar as práticas necessárias para 
desenvolver, facilitar o desenvolvimento, supervisionar a efetividade e 
reorientar, sempre que necessário, as estratégias, os procedimentos, as 
ações, os recursos e os serviços que promovem a inclusão social, 
intelectual, profissional, política e os demais aspectos da vida humana, da 
cidadania e da cultura, o que envolve não apenas as demandas do 
estudante, mas, igualmente, suas potencialidades, suas habilidades e seus 
talentos, e resulta em benefício para a sociedade como um todo. (BRASIL, 
2020, p. 41). 

 

O PNEE (BRASIL, 2020) vislumbra não apenas o direito de matrícula, mas 

também de permanência e de aprendizagem com caráter significativo de todos os 

educandos nas salas de aula regulares, independentemente de sua condição. 

Assim, proporcionar educação com equidade aos alunos com NEE inicia-se na 
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formulação das políticas públicas, das práticas e dos esforços diferenciados em prol 

do desenvolvimento e da valorização das potencialidades individuais. 

 

3.2 Interações no Transtorno do Espectro Autista 

 

É necessário situar o indivíduo com autismo no meio social, valendo-se de 

uma perspectiva histórico-social, considerando que o indivíduo tem suas 

especificidades, pois ele pensa, deseja, sente e representa o mundo de maneira 

muito particular e peculiar, interagindo com ele de maneira própria. Segundo 

Vygotsky (1997), tanto as crianças consideradas “normais” como aquelas com 

deficiências apresentam peculiaridades em seu desenvolvimento; porém, a criança 

deficiente apresenta um modo mais distinto e peculiar, necessitando de caminhos 

alternativos e recursos especiais para chegar ao seu pronto desenvolvimento. Para 

o referido autor, a educação especial segue trajetórias diferentes visando à 

promoção de experiências que invistam no desenvolvimento cultural e social do 

aprendente com NEE, incentivando sua participação nos mais diferentes espaços e 

atividades cotidianas. 

Tratando-se da educação inclusiva de alunos com TEA, Rivière (2004) afirma 

que a educação se configura em um dos tratamentos mais efetivos para crianças com 

autismo. Cada caso deve ser analisado individualmente, visto que as características 

de um autista podem diferir das características de outro autista, mas, independente 

das estratégias adotadas, fica nítida a importância da educação nesse processo. 

A inclusão educacional dos alunos com TEA é reforçada pela Lei nº 12.764, de 

27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (BRASIL, 2012). Na referida lei, constitui-

se designado no parágrafo único, inciso IV, artigo 3º, como direito da criança autista a 

educação em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, lhe sendo garantido o 

apoio necessário para o atendimento às necessidades específicas individualizadas ao 

longo de toda a trajetória escolar. As políticas públicas que amparam os alunos com 

TEA incluídos nas salas de aula regular preconizam também o direito a um 

acompanhante tutor, em casos que se comprove a necessidade. 

Nessa perspectiva, Azevedo e Nunes (2018) salientam que é de extrema 

relevância o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas que possibilitem 

aos alunos com TEA, inclusos nas salas regulares de ensino comum, a participação 
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ativa no desenvolvimento das atividades escolares. Para que isso seja efetivo, é 

necessário que as escolas e os profissionais que atendam o educando ampliem as 

estratégias e busquem metodologias de trabalho que levem em consideração  

“a necessidade de cada sujeito, e, que ofereça apoio tanto aos alunos como aos 

professores, pois os alunos com autismo necessitam de diferentes estratégias de 

ensino para assegurar o seu êxito na construção do conhecimento” (SANCHES; 

SIQUEIRA, 2016, p. 174). 

Sendo assim, entende-se que a inclusão dos alunos autistas nas escolas 

regulares é essencial, a fim de despertar nesses aprendentes atitudes de 

solidariedade, sociabilização e outras; pois a escola é o principal espaço onde o 

indivíduo é orientado a trabalhar suas atitudes diante da sociedade. Nesse contexto, 

Cavaco (2014, p. 31) se posiciona acerca da importância e do papel da inclusão: 

 

Incluir não é só integrar [...]. Não é estar dentro de uma sala onde a 
inexistência de conscientização de valores e a aceitação não existem. É 
aceitar integralmente e incondicionalmente as diferenças de todos, em uma 
valorização do ser enquanto semelhante a nós com igualdade de direitos e 
oportunidades. É mais do que desenvolver comportamentos, é uma questão 
de conscientização e de atitudes.  

 

Diante do exposto sobre o ato de incluir, é possível compreender que a 

inclusão envolve todo um processo que se estende além do aluno colocado em sala 

de aula. O processo de inclusão envolve não apenas aceitar a matrícula, mas também 

desenvolver a consciência da importância da inclusão. O aluno deve estar incluído de 

maneira efetiva e eficiente e não simplesmente inserido em sala de aula; assim, a 

escola e todos os profissionais que nela atuam devem estar preparados para receber 

e trabalhar com esses alunos portadores de TEA, para que não haja desrespeito e 

nem exclusão desses aprendentes. Como salienta Carvalho (1999, p. 37),  

 

[...] para que, em nossas escolas, o ideal da integração de todos, ou da não 
exclusão de alguns, torne-se realidade, é preciso trabalhar todo contexto em 
que o processo deve ocorrer. Do contrário, corre-se o risco de contribuir 
para maiores preconceitos em torno dos deficientes.  

 

Em consonância com essas questões, Monte e Santos (2004) salientam que 

para que haja a real inclusão de crianças com NEE que apresentam TEA, é 

fundamental que haja critério na formulação das metodologias e abordagens, 

variando de acordo com as individualidades de cada um. Respeitando essas 

peculiaridades, é de extrema importância a inclusão dos educandos autistas, sendo 
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que, quanto menos restrição ao contato com os outros aprendentes, melhor será seu 

desenvolvimento social e de interação com as outras pessoas. 

Concordando com Monte e Santos (2004), Gómez e Terán (2014, p. 543) 

ressaltam que “a separação dos indivíduos com autismo de um ambiente normal 

contribui para agravar os seus sintomas. As crianças com autismo têm necessidades 

especiais, mas devem ser educadas com as mínimas restrições possíveis”, visto que 

elas são capazes de interagir e sociabilizar, mesmo que de maneira peculiar e distinta. 

 

3.3 A formação do docente para a Educação Inclusiva 

 

O processo de ensino e aprendizagem é de grande importância como parte 

do tratamento terapêutico de indivíduos com TEA. Ao serem incluídos nas salas de 

aula do ensino regular, passam pelo processo educacional juntamente com a 

sociabilização, interações e desenvolvimento cultural. Para que esse processo seja 

significativo, Santos (2010) afirma que a formação dos professores que irão atuar na 

educação inclusiva é essencial para a efetividade das ações; porém, a formação 

inicial na graduação deve ser para a inclusão de maneira geral, para ser 

especializada em transtornos e síndromes específicas na formação continuada. 

Concomitante a isso, Cunha (2014, p. 101) evidencia que: 

 

Não há como falar em inclusão sem mencionar o papel do professor. É 
necessário que ele tenha condições de trabalhar com a inclusão e na 
inclusão. Será infrutífero para o educador aprender sobre dificuldades de 
aprendizagem e modos de intervenção psicopedagógica se não conseguir 
incluir o aluno. 

 

Se o educador não for preparado adequadamente, a inclusão torna-se apenas 

discurso e não exercício efetivo. Enfatizando isso, Cunha (2014) aponta que é de 

suma importância conhecer e reconhecer a realidade do aluno inclusivo, sendo esse 

fator que torna a formação docente competente; pois, assim, desenvolvem-se as 

capacidades do educando, assim como as competências e a construção do 

conhecimento do próprio professor. As premissas de Cunha (2014) validam o 

pensamento de Alarcão (2001, p. 24), quando destaca que: 

 

A complexidade dos problemas que hoje se colocam à escola não encontra 
soluções previamente talhadas e rotineiramente aplicadas. Exige, ao 
contrário, uma capacidade de leitura atentada dos acontecimentos e sua 
interpretação como meio de encontrar a solução estratégica mais adequada 
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para elas. Esse processo, pela sua complexidade, exige cooperação, 
olhares multidimensionais e uma atitude de investigação na ação pela ação. 
Por outro lado, exige do professor a consciência de que a sua formação 
nunca está terminada e das chefias e do governo, a assunção do princípio 
da formação continuada. (ALARCÃO, 2001, p. 24). 

 

 A educação inclusiva preconiza que as escolas devem proporcionar 

condições de igualdade entre todos os alunos e, para isso, é imprescindível a 

atuação do professor. As famílias devem sentir segurança ao entregar seus filhos 

nas escolas, com a certeza de que esse aluno será integrado e realmente incluso no 

sistema educacional. Nos argumentos apresentados por Cunha (2013, p. 19) acerca 

do assunto, destaca-se que: 

 

É fundamental pensar na escola como lócus de formação docente, pois é 
um espaço que possibilita a construção de mudanças nas práticas 
pedagógicas, no currículo, no ensino e na aprendizagem dos alunos, 
inclusive daqueles com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades/superdotação e ainda abre caminhos para que o 
educador adicione a investigação aos seus saberes-fazeres. 

 

 Na Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994) existe a afirmação de que o fator 

primordial para o sucesso das escolas inclusivas é que todos os educadores tenham 

preparação adequada para lidar com os alunos regulares e com os alunos inclusos. 

Recomenda, também, que a formação inicial do professor forneça ao docente 

orientações que o permitam atender aos processos de inclusão, adquirindo 

capacidade de avaliação das necessidades especiais, competência no uso das 

tecnologias como ferramenta de ensino, adaptação do conteúdo curricular, 

estabelecimento de parceria com especialistas e pais/responsáveis e individualização 

dos procedimentos pedagógicos. 

 No caso da inclusão de alunos com TEA, é indispensável que toda a equipe 

profissional, em especial o professor, conheça todas as características e dificuldades 

que abrangem o transtorno. Assim sendo, o docente torna-se capaz de planejar 

ações que incluam o aprendente autista com o mínimo de restrições nas atividades. 

Sobre esse fator, Orrú (2003, p. 1) enfatiza que: 

 

É imprescindível que o educador e qualquer outro profissional que trabalhe 
junto à pessoa com autismo seja um conhecedor da síndrome e de suas 
características inerentes. Porém, tais conhecimentos devem servir como 
sustento positivo para o planejamento das ações a serem praticadas e 
executadas [...]. (ORRÚ, 2003, p. 1). 
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 No contexto da educação inclusiva de alunos com TEA, cabe ressaltar que a 

formação dos professores é uma das primeiras etapas a serem consideradas, 

instigando e propiciando a reflexão dos docentes acerca dos indivíduos com TEA, 

reformulando a ideia de que esses indivíduos não pensam, não interagem, não 

aprendem e não se comunicam, para a ideia ativa de que eles são capazes de ser e 

saber, de interagir e de se comunicar. A formação do professor deve orientá-lo de 

modo que seja capaz de compreender o aluno de maneira individual, independente 

se regular ou de inclusão e, no caso do aluno autista, compreenda-o em toda a sua 

necessidade e especificidade, com uma ação pedagógica que proporcione 

desenvolvimento constante (GOLDBERG; PINHEIRO; BOSA, 2002). 

 A visão de educação inclusiva propõe uma educação de qualidade para todos 

os alunos adquirida por meio da convivência entre alunos regulares e com NEE. 

Nesse sentido, de acordo com Cruz e Soriano (2010) e Glat, Pletsch e Fontes 

(2006), nenhuma formação é acabada ou capaz de preparar completamente o 

profissional para a prática docente. Nesse sentido, Almeida e Biajone (2007, p. 294) 

destacam que: 

 

[...] as universidades e os centros universitários têm responsabilidade social 
com a formação de professores e com a educação do nosso país. E mesmo 
em contextos adversos, é possível construir práticas de formação inicial e 
continuada comprometida com um ensino de qualidade, que não perca de 
vista a formação ética e política, bem como as discussões sobre os fins da 
educação. 

 

 Conforme ressalta Pletsch (2009), o modelo inclusivo deve valorizar a 

diversidade, de modo que o docente seja capaz de utilizar essa diversidade nas 

estratégias de ensino, possibilitando a aquisição de competências por parte dos 

alunos com ou sem NEE. Porém, para ocorram essas adaptações nas estratégias 

de ensino, Barbosa-Vioto e Vitaliano (2013) indicam que é preciso toda uma 

reestruturação curricular, com foco na diversidade e na interdisciplinaridade e com a 

oferta de estágios específicos e obrigatórios nas salas de aula inclusivas, com o 

propósito de preparar o aluno para as demandas futuras. Na mesma linha de 

raciocínio, Freitas e Pavão (2012) ressaltam que as transformações socioculturais e 

educacionais demandam uma mudança e reestruturação na formação do professor, 

valorizando o desenvolvimento de ações na perspectiva da diversidade e da 
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educação inclusiva. Nesse sentido, a ludicidade e o uso de metodologias ativas 

como os jogos digitais se configuram como ferramenta eficaz na aprendizagem. 

 A próxima seção apresenta como as tecnologias digitais atuam no processo 

de ensino e aprendizagem dos alunos com TEA, ressaltando a importância dos 

jogos digitais nesse processo. 
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4 TEA, JOGOS E TECNOLOGIA: PROPOSTA EDUCATIVA INCLUSIVA 

 

O ato de brincar é fundamental para o desenvolvimento humano, 

configurando-se como fonte de lazer, e também como ferramenta de interação com 

o mundo. O brincar desde a infância favorece a autoestima, a aprendizagem e a 

promoção das capacidades cognitivas, sendo benéfico tanto para indivíduos ditos 

normais como para indivíduos com necessidades especiais.  

Tratando-se da educação inclusiva integrada ao ensino regular, os jogos 

servem como ferramenta com os mais diversos propósitos. Os jogos digitais 

inseridos no contexto escolar deixam de ser apenas passatempo e começam a ter 

objetivos pedagógicos visando ao desenvolvimento das habilidades cognitivas e 

motoras, de acordo com as necessidades do educando incluído. Estudos de Souza 

(2010) e de Keller (2013) apontam que a interação cibernética possibilitadas pelas 

tecnologias para indivíduos com TEA culminam em transformações significativas nas 

áreas emocional, comunicativa, cognitiva e afetiva. 

 

4.1 Educação especial e práticas inclusivas para os alunos com TEA 

 

O autismo é um transtorno neuropsiquiátrico que apresenta uma interação de 

fatores genéticos, neuroquímicos e ambientais. O conceito do espectro do autismo 

envolve o comprometimento da socialização, da fala e da comunicação verbal e não 

verbal, caracterizando-se também por comportamentos repetitivos e interesses 

restritos (MINATEL, 2013; ROSA, 2015). 

A complexidade do quadro da pessoa com TEA e as dificuldades encontradas 

para o desenvolvimento de um padrão de abordagem na área psicopedagógica, que 

considere prioridades terapêuticas e educacionais visando maior integração social, 

enfatizam cada vez mais a necessidade de profissionais de diferentes áreas 

envolvidos(as) nesse processo. 

Uma das conquistas mais importantes em relação ao olhar sobre o aluno 

autista consiste no reconhecimento de que muitas crianças com TEA apresentam 

melhor desenvolvimento de algumas habilidades, como a socialização, no ambiente 

escolar. Essas percepções possibilitam que a educação inclusiva brasileira, em seu 

processo histórico, perceba que é necessário conhecimento, a fim de compreender a 
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evolução dos encaminhamentos e das ações práticas educativas relativas à 

deficiência (JANUZZI, 2004; MAZZOTA, 2005; MENDES, 2010). 

O percurso histórico das políticas de inclusão se deparou com ações cujo 

fundamento se caracterizava por práticas assistencialistas, paternalistas, 

conservadoras e excludentes. Este tipo de prática atrasou e/ou impediu os avanços 

e inovações para a escolarização de alunos com deficiências no ensino regular 

(CABRAL; MELO, 2017; MANTOAN, 2015). 

Consta em lei o direito dos alunos com necessidades educacionais especiais 

e com deficiências de frequentarem escolas regulares com toda a assistência 

necessária. O artigo 59, da Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) ressalta que 

os sistemas de ensino devem assegurar aos educandos com necessidades 

especiais currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específica, para atender às suas necessidades. No inciso V, a Lei indica que é 

imperativo o “acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular” (BRASIL, 1996). 

Em meio aos documentos legais que embasam a educação inclusiva, outras 

duas leis merecem destaque e reflexão crítica em relação ao processo de inclusão 

no ensino regular. Uma delas data de 2008, quando o Ministério da Educação 

(MEC) publicou o documento intitulado “Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva”; documento este que foi o mais incisivo  

à inclusão de todos os alunos na classe comum do ensino regular, surgindo assim,  

a figura do tutor para os casos de alunos mais comprometidos. 

 

Cabe aos sistemas de ensino, ao organizar a educação especial na 
perspectiva da educação inclusiva, disponibilizar as funções de instrutor, 
tradutor/intérprete de Libras e guia-intérprete, bem como de monitor ou 
cuidador dos alunos com necessidade de apoio nas atividades de higiene, 
alimentação, locomoção, entre outras, que exijam auxílio constante no 
cotidiano escolar. (BRASIL, 2008a, p. 13). 

 

Nesse contexto, o tutor aparece como um profissional que não tem a função 

de apoio à aprendizagem dos alunos com NEE, mas sim apoio às atividades de 

higiene, locomoção e alimentação; ou seja, trata-se de um “profissional de apoio 

para monitoria e cuidado” (MARTINS, 2014, p. 230). 

Em relação especificamente ao aluno com TEA, a Lei nº 12.764, promulgada 

no dia 27 dezembro de 2012, institui uma Política Nacional de Proteção dos Direitos 
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da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e incentiva os professores a terem 

uma capacitação específica para atuar com as crianças autistas, recomendando a 

formação continuada. 

Com essa lei, surgem embates, críticas e desafios em relação à legislação 

inclusiva, mas na perspectiva dos professores, autores como Schmidt et al. (2016) 

consideram que pode haver dificuldades em relação à implantação e ao 

desenvolvimento do processo de inclusão dos alunos com TEA, não apenas pela 

falta de apoio ao atendimento em sala de aula, mas também em relação à sua 

formação inicial e/ou continuada. 

Por isso, para atuar neste contexto propostas formativas fazem-se 

necessárias aos professores a fim de que aprendam acerca do desenvolvimento de 

práticas pedagógicas inclusivas, pois só assim será possível aos alunos com TEA, 

inclusos nas salas regulares de ensino comum, a participação ativa no 

desenvolvimento das atividades escolares com o mínimo de restrições em relação 

aos alunos regulares (AZEVEDO e NUNES, 2018).  

Assim, a participação ativa do aluno só é possível se houver propostas de 

ensino que o coloquem como protagonista deste processo, e quando se trata de 

alunos com NEE, pressupõe-se a passagem de uma pedagogia centrada nas 

dificuldades dos alunos, para uma pedagogia voltada para as potencialidades de 

cada indivíduo (MENDES, 2010; SANCHEZ, 2011).  

No intuito de corroborar as ideias de Mendes (2010) e Sanchez (2011), 

Sanches e Siqueira (2016) ponderam quanto à primordialidade tanto da escola 

quanto dos profissionais envolvidos no processo de aprendizagem do aluno com 

autismo em considerarem “a necessidade de cada sujeito, e, que ofereça apoio tanto 

aos alunos como aos professores, pois os alunos com autismo necessitam de 

diferentes estratégias de ensino para assegurar o seu êxito na construção do 

conhecimento” (SANCHES; SIQUEIRA, 2016, p. 174). 

Considerando as diferentes metodologias voltadas para o ensino do aluno 

com NEE, Gris e Souza (2016) e Togashi (2014) explanam quanto à importância do 

uso de metodologias de ensino diferenciadas, evidenciando de que modo os jogos 

com tecnologias podem convocar o interesse dos alunos quanto aos conteúdos 

durante as aulas, promovendo espaços de aprendizagem em que o aluno se 

posiciona ativamente para aprender. 
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4.2 Jogos e tecnologias no processo educacional do aluno com TEA 

 

 Muitos diagnósticos centralizam o olhar nas dificuldades do aluno com TEA, 

não observando, assim, sua totalidade; fator necessário para o processo de ensino e 

aprendizagem. É necessário que o docente compreenda que um aluno com TEA 

não é igual ao outro, e cada um tem características próprias e demandas 

diferenciadas. Assim, de acordo com Keller (2013), o professor deve estar atento em 

observância à capacidade de cada aluno, a fim de desenvolver estratégias capazes 

de atender às especificidades.  

 A tecnologia é um dos mecanismos de intervenção existente para o 

desenvolvimento dos alunos autistas, pois é instrumento que proporciona 

acessibilidade e inclusão. É preciso desenvolver ações adaptativas com o intuito de 

viabilizar a flexibilização do currículo para que este atenda todas as necessidades 

desses educandos. O uso das tecnologias digitais nas salas de aula com educação 

inclusiva pode proporcionar qualidade na aprendizagem dos aprendentes com NEE; 

fato que, segundo Tenório e Vasconcelos (2014), possibilita autonomia, 

independência, qualidade de vida, interação e inclusão. 

 Entre as tecnologias que podem ser usadas no trabalho com alunos autistas, 

Gris e Souza (2016) destacam que uma das estratégias consideradas eficientes na 

obtenção de resultados positivos, é o jogo. Na sociedade tecnológica atual, onde 

existem inúmeros estímulos e informações, os jogos são presentes na vida das 

crianças, adolescentes e adultos; tanto daqueles ditos normais como daqueles com 

necessidades especiais. Ao utilizar os jogos digitais como metodologia diferenciada, 

estimula-se a atenção dos alunos e a compreensão do conteúdo. 

Por muito tempo os jogos digitais foram rotulados como passatempos, apesar 

de serem responsáveis por instigar a atenção de crianças, jovens e adultos. Nesse 

sentido, além de prazerosos, são desafiadores e proporcionam diferentes estímulos; 

portanto, têm sido utilizados por educadores como estratégia na promoção da 

aprendizagem. De acordo com Souza (2010), com objetivos bem definidos, os jogos 

digitais despertam o interesse e a motivação dos alunos, e no caso dos alunos 

autistas, atuam sobre a percepção, apreensão do conteúdo e socialização. Isso se 

deve ao fato de que os jogos digitais educacionais usam a ação em vez da 

explicação oral, atendendo a vários modos de aprendizagem. Dessa forma, 

reforçam habilidades, promovem tomadas de decisões e contribuem para o ensino e 
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a aprendizagem dos conceitos mais complexos. Corroborando Souza (2010), 

Silveira e Barone (1998) afirmam que: 

 

Os jogos educativos computadorizados são elaborados para divertir os 
alunos e aumentar a chance de aprendizagem de conceitos, conteúdos e 
habilidades embutidas no jogo. Um jogo educativo pode propiciar ao aluno 
um ambiente de aprendizagem rico e complexo; estes ambientes são 
denominados “micromundos”, porque fornecem um mundo imaginário a ser 
explorado e no qual os alunos podem aprender. Cabe à equipe de 
desenvolvimento de software educativo desenvolver jogos que sejam 
atrativos e ao mesmo tempo possuam um cunho educativo.  

 

Utilizados de maneira intencional e com objetivos definidos, os jogos digitais 

configuram-se como ferramenta para a efetivação do processo de aprendizagem, 

uma vez que possibilitam situações de ensino e aprendizagem que estimulam a 

motivação, a concentração e o interesse; quando pensados e planejados de maneira 

crítica. Conforme destacam Silveira e Barone (1998), a metodologia inclusiva por 

meio dos jogos digitais proporciona ao aluno a ação do que está aprendendo, 

promovendo de maneira prática, aspectos como autoconfiança e competências 

diversas, servindo a vários propósitos do contexto escolar. 

O uso das tecnologias, tais como os jogos digitais, deve ter como principal 

finalidade o favorecimento da aprendizagem do educando autista de maneira a 

contribuir efetivamente para seu processo de aprendizagem, formação de conceitos 

autônomos e desenvolvimento de habilidades; de forma que esse educando 

participe e partilhe com os demais colegas da sociedade do conhecimento. 

Conforme Oliveira, Costa e Moreira (2001), o computador e outros dispositivos 

similares funcionam, nesse contexto, como um facilitador no processo de aquisição 

do conhecimento, contribuindo para a formação humana e possibilitando o máximo 

de autonomia, socialização e cultura. 

O processo de socialização é uma das maiores barreiras no processo 

educacional e no dia a dia do indivíduo com TEA; considerando que, para que as 

interações sociais ocorram, é necessário o uso da linguagem verbal e não verbal, 

assim como de fatores associados à questão cognitiva e emocional. Toda e qualquer 

troca visual e verbal que a socialização requer é, segundo Santarosa e Conforto 

(2015), uma das maiores dificuldades que o indivíduo com TEA pode apresentar. 

Nesse sentido, os ambientes virtuais e os jogos digitais irão atuar de maneira 

positiva e segura junto ao educando incluído. 
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4.3 Pesquisas sobre o uso de jogos digitais para TEA  

 

Para identificar estudos sobre tecnologia e jogos digitais no processo 

educacional dos alunos com TEA, realizou-se uma busca bibliométrica que contou 

com a utilização do banco de dados de teses e dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

O levantamento bibliométrico foi realizado entre os meses de março e maio 

de 2020; e os registros encontrados foram anotados em planilha do Excel de acordo 

com as orientações de Hayashi (2013). Foram feitas adaptações conforme a 

necessidade da pesquisa. 

Para as buscas sobre o uso de jogos e a tecnologia digital como metodologias 

inclusivas para alunos com TEA, foram utilizados os seguintes descritores: autismo, 

transtorno do espectro autista, jogos digitais, jogos, games, ensino e aprendizagem; 

como demonstra o Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Combinação de descritores utilizados na busca 

Palavras-chave Trabalhos 

“Autismo” AND “game” AND “Ensino” 07 

“Autismo” AND “game” AND “Aprendizagem” 07 

“Autismo” AND "jogos digitais” 30 

“Autismo” AND “game” 26 

“Transtorno do espectro autista” AND “game” 15 

Trabalhos na busca inicial 85 

Trabalhos descartados 51 

Total de trabalhos a serem analisados 34 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Foram localizados um total de 85 trabalhos, dos quais 51 foram descartados 

por serem repetidos ou por não contemplarem os objetivos da pesquisa. Dos 85 

resultados encontrados, 51 eram trabalhos repetidos ou fora da área da pesquisa. 

Restaram, assim, 34 trabalhos para tabulação, dos quais, 17 apresentavam proposta 

de intervenção com o uso dos jogos e 10 traziam proposta de desenvolvimento de 

jogo digital; conforme demonstrado no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Trabalhos encontrados 

Trabalhos Quantidade 

Total de trabalhos encontrados 85 

Trabalhos fora da área pesquisada ou repetidos 51 

Total de trabalhos para tabulação 34 

Trabalhos que desenvolveram estudo de caso 17 

Trabalhos que apresentam intervenção  17 

Trabalhos que apresentam desenvolvimento de jogo digital 10 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

4.4 Jogos digitais, autismo e suas especificidades 

 

O Quadro 4, a seguir, apresenta um panorama geral dos trabalhos que se 

referiam, especificamente, ao uso dos jogos no processo educacional dos alunos 

com TEA. Os dados do referido quadro possibilitaram perceber que, embora o foco 

da pesquisa seja os jogos digitais, tanto os jogos analógicos como digitais são 

capazes de significar o processo educacional desses alunos. Conforme destaca 

Kishimoto (2011), o processo de aprendizagem de uma criança é considerado 

pluricasual, abrangente e perpassa por componentes que fazem parte dos diversos 

eixos de estruturação: afetivos, cognitivos, motores, econômicos, políticos, sociais e 

demais aspectos que permeiam o cotidiano. Assim, é necessário criar oportunidades 

e situações que permitam que a criança com TEA exercite as tomadas de decisão, 

amplie a autonomia, entre outros aspectos; nesse sentido, os jogos atuam 

diretamente no desenvolvimento. 

 

Quadro 4 - Jogos que foram citados nos trabalhos analisados 

Jogos Descrição dos jogos Nº Tipo  

Ted’s Ice Cream 
Jogo de aventura para computador e tablet 
console/aventura – comunicação – memória. 

1 Jogo digital 

Aiello  
Relação de figuras para desenvolver 
vocabulário – associação/reconhecimento de 
objeto por som e imagem. 

3 Jogo digital 

ABC do 
Autismo  

Jogo para alfabetização por meio de 
combinações e organização. 

3 Jogo digital 

Fazenda de 
Zico  

Jogo de sequenciação numérica que possui 
recursos sonoros – console – app para tablet. 

1 Jogo digital 
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Ariê  Jogo de memória e relacione as partes. 1 Jogo digital 

Austático  
Quebra-cabeça para trabalhar coordenação, 
memória e observação. 

1 Jogo digital 

Teo  
Jogo que mistura quebra-cabeça, memória e 
associação. 

1 Jogo digital 

O Reino de 
Altriras  

Jogo digital de aventura que segue a lógica do 
RPG – quebra-cabeça. 

1 Jogo digital 

Teabá  
Jogo de alfabetização com uso de cartões para 
trabalhar memorização. 

1 Jogo digital 

Can Game  
Jogo de tabuleiro para identificação de 
personagem. 

1 Jogo digital 

Pec’s Game Comunicação e interação. 1 Jogo digital 

Desenhe e 
aprenda a 
escrever  

Desenvolve a coordenação motora por meio de 
app para tablet e computador que trabalha as 
variações de cores e texturas. 

1 Jogo digital 

Aventura 
Espacial  

Jogo que proporciona a interação com outros 
jogadores – console para desenvolver noção de 
direção – esquerda e direita. 

1 Jogo digital 

Reconhecimento 
de expressões 
faciais  

Jogo em app para tablet, celular ou similares 
com tecnologia touch screen. Leitura e 
reconhecimento de expressões faciais mediante 
relação e associação. 

2 Jogo digital 

Percepção 
visual 

Jogos de memória e sequenciação para 
desenvolver a percepção visual. 

1 Jogo analógico 

Jogo de 
Ciências  

Jogo de tabuleiro na área de ciências para ser 
produzido com o aluno – tema: células. 

1 Jogo analógico 

Jogos de armar 
Jogos de peças para armar – blocos, varetas, 
formas etc. 

1 Jogo analógico 

Bingo 
Jogo para desenvolver numeração, 
concentração e organização. 

1 Jogo analógico 

Dominó Jogos de combinações silábicas – alfabetização. 1 Jogo analógico 

Jogo das 
sílabas 

Jogos de leitura – combinação de palavras – 
peças de sequenciação silábica. 

1 Jogo analógico 

Sequenciação 
numérica 

Jogo de sequenciação numérica para 
desenvolver conceitos matemáticos. 

2 Jogo analógico 

Knowledge-
Hunters 

Jogo de criatividade, em que o aluno participa 
ativamente como personagem da história. 

1 Jogo digital 

Console Jogo de videogame para computador. 4 Jogo digital 

Jogos de 
imaginação  

Desenvolve a criatividade – atividades de 
contação de histórias, criação de personagem, 
entre outras com uso de brinquedos diversos. 

1 Jogo analógico 

Scala  Desenvolvimento de comunicação e interação. 1 Jogo digital 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).  
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Os jogos digitais apontados no Quadro 4 abrangem diferentes áreas do 

conhecimento, como matemática e português e desenvolvem questões voltadas a 

concentração, memorização, coordenação motora, noções de direção – 

direita/esquerda, criatividade, observação, percepção visual, capacidade de associar 

e relacionar imagens e palavras, identificação. O único jogo encontrado que abrange 

uma disciplina diferente de português e matemática trata-se do “Jogo de Ciências – 

células” na modalidade de jogo analógico – tabuleiro. 

Outro item a ser destacado nos trabalhos diz respeito à faixa etária de 

aplicação dos jogos. A maior parte dos estudos tabulados pode ser aplicada para 

alunos de qualquer faixa etária, desde que adaptados ao seu desenvolvimento 

cognitivo, considerando, assim, suas potencialidades e fragilidades. Como já 

demonstrado, os jogos estimulam áreas diversas do desenvolvimento humano (LUZ, 

2019), e nos trabalhos analisados foi possível encontrar citações, aplicações e 

desenvolvimento de jogos que abordam alfabetização, desenho, coordenação, 

escrita, memória, lógica, entre outros que podem ser aplicados para alunos de 

qualquer faixa etária, desde que respeitadas as suas habilidades e individualidades 

no processo de aprendizagem. O Gráfico 1 permite observar o predomínio de jogos 

que podem ser aplicados para alunos de diferentes faixas etárias. 

 

Gráfico 1 - Faixa etária abordada nos trabalhos 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

Foi possível identificar, também, que dos 25 jogos: 17 jogos são digitais e 8 

jogos são analógicos (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 - Jogos digitais e de jogos analógicos 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

Dos 25 jogos digitais, 2 são específicos para tablet, 1 para computador e 1 

apenas para tecnologias touch screen. Os demais, ou seja, 21 são compatíveis com 

tablet, celular, computador ou similar (Gráfico 3). De acordo com Keller (2013), a 

tecnologia touch revolucionou os modos de pensar ao proporcionar interação 

diretamente com o toque, sem a utilização de outros instrumentos além da ponta do 

dedo. 

 

Gráfico 3 - Aparatos tecnológicos para uso dos jogos 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

Foi possível identificar que, dos 34 trabalhos encontrados, 17 são trabalhos 

teóricos e 17 apresentam proposta de intervenção com o uso dos jogos. Desses  

17 trabalhos com propostas de intervenção, 10 propõem desenvolvimento de  

novos jogos digitais com ênfase no aluno autista e no seu processo educacional 

(Quadro 5). 
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Quadro 5 - Jogos desenvolvidos nas pesquisas para TEA 

JOGO DESCRIÇÃO 

Fazenda de Zico  
Jogo de sequenciação numérica que possui recursos 
sonoros – console – app para tablet. 

O Reino de Altriras  
Jogo digital de aventura que segue a lógica do RPG – 
quebra-cabeça. 

Teabá  
Jogo de alfabetização com uso de cartões para trabalhar 
memorização. 

Pec’s Game Comunicação e interação. 

Reconhecimento de 
expressões faciais  

Jogo em app para tablet, celular ou similares com 
tecnologia touch screen. Leitura e reconhecimento de 
expressões faciais mediante relação e associação. 

Reconhecimento de 
expressões faciais  

Jogo em app para tablet, celular ou similares com 
tecnologia touch screen. Leitura e reconhecimento de 
expressões e tipos de emoções. 

Aventura Espacial  
Jogo que proporciona a interação com outros jogadores 
– console para desenvolver noção de direção – 
esquerda e direita. 

Knowledge-Hunters 
Jogo de criatividade, em que o aluno participa 
ativamente como personagem da história. 

Scala Desenvolvimento de comunicação e interação. 

Expressões Faciais 
Jogo para tablet, com tecnologia touch screen para 
estímulo da leitura de expressões emocionais a fim de 
potencializar a aprendizagem, expressão e percepção. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

O jogo intitulado “Fazenda de Zico” foi desenvolvido por Lopez (2016). Neste 

trabalho o objetivo foi desenvolver um jogo para tablet que servisse como apoio às 

mais diversas atividades a serem realizadas com o aluno autista. Participaram do 

estudo um grupo de crianças de 4 a 8 anos com autismo nível 2 e 32. Na aplicação, 

os resultados indicaram que o jogo despertou interesse dos alunos e auxiliou no 

desenvolvimento das capacidades para resolução de problemas. 

Outro estudo que abordou o desenvolvimento jogos para alunos autistas foi o 

de Ribeiro (2013), que desenvolveu um jogo, o qual denominou de Pec’s Game. 

Trata-se de um jogo colaborativo portátil que atua no estímulo da comunicação 

mediante estratégias colaborativas para promover interações. Além da interação em 

duplas de usuários o jogo também estimula a comunicação. O jogo foi testado por  

 
2  Existem três níveis de TEA: nível 1 ou autismo leve – precisam de menos suporte para realização 

das atividades; nível 2 – necessitam de apoio para determinadas atividades; e nível 3 ou tipo grave 
de autismo – requerem suporte quase constante para realizar tarefas cotidianas. 
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8 semanas com 4 crianças com TEA, e permitiu a comunicação como espaço de 

compartilhamento de ações entre os participantes. 

Os estudos de Rodrigues (2018), Silva (2016) e Almeida (2016) objetivaram, 

por meio dos jogos desenvolvidos pelos próprios autores, incentivar o 

reconhecimento das emoções mediante a observação de expressões faciais. 

Segundo Boccardi (2003, p. 11), a “intervenção é uma possibilidade de atendimento 

e sua prática caracteriza-se pela ação direta sobre o indivíduo, na qual algumas de 

suas capacidades são trabalhadas no âmbito motor, social e/ou psicológico”, 

desenvolvendo, assim, entre outros aspectos, a capacidade de reconhecer emoções 

e expressões faciais. 

A pesquisa de Rodrigues (2018), por exemplo, propunha ao participante de  

7 a 14 anos com TEA, reconhecer as emoções das expressões faciais de 

personagens animados. As emoções representadas eram: alegria, tristeza, medo e 

raiva. Além de denominar a expressão facial observada, o participante também era 

estimulado a reproduzi-la. O autor concluiu que esse jogo, no caso do aluno com 

TEA, foi importante para que o aluno autista consiga, em seu cotidiano, reconhecer 

os sentimentos seus e de outros por meio da observação da expressão facial. 

O outro jogo que explora expressões faciais e reconhecimento de emoções foi 

desenvolvido por Silva (2016) e conta com três etapas; reconhecimento de emoções 

por meio de fotografia facial, do esquema facial e emoções baseadas em situações 

expostas do dia a dia da vida real. O objetivo foi potencializar a aprendizagem e as 

percepções socioafetivas. Os testes foram feitos com sete meninos com idades de 

8, 9, 10 e 14 anos e duas meninas de 9 e 13 anos. Após intervenção, observou-se 

melhora na percepção das emoções diárias e a interação socioafetiva, condição 

essa que costuma ser prejudicada nos indivíduos com TEA. 

O “Reino de Altriras” foi desenvolvido por Almeida (2016) e se configura como 

um jogo computadorizado no formato role playing game que atua como auxílio ao 

reconhecimento das expressões faciais associadas às emoções. Situações lúdicas 

auxiliam na aprendizagem e estimulam as capacidades sociais. A aplicação para a 

pesquisa foi realizada com especialistas em jogos, psicólogos e educadores com o 

propósito de analisar as potencialidades do jogo no acompanhamento da criança e 

do adolescente autista. 

Outro jogo identificado nos trabalhos desenvolvidos para autistas foi o 

“Aventura Espacial”. O jogo foi desenvolvido por Rodrigues (2019) e apresenta 
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interface interativa e adaptativa para crianças e jovens com TEA. O jogo – seus 

desafios e sua interface/cenário – se alteram conforme as experiências dos 

jogadores, possibilitando, assim, a experiência de interação social com outros 

jogadores e com as circunstâncias do meio em que está inserido (cenário/interface). 

Esse jogo possibilita também como ferramenta para o profissional acompanhar o 

percurso de cada usuário e observar seu desenvolvimento. 

O Teabá é um jogo desenvolvido por Fernandes (2019) e para seu 

desenvolvimento foram aplicadas 36 sessões realizadas com quatro especialistas da 

educação especial. Funciona no apoio ao processo de alfabetização e teve seu 

processo baseado no sistema ABACADA. Seus objetivos são definidos com foco no 

atendimento das crianças com TEA e visam um retorno mais efetivo durante a 

alfabetização desses alunos. 

Candido (2018) desenvolveu o Letramento Interativo para Autista (LIA), com 

foco em Língua Portuguesa e no auxílio na produção textual, construção e 

interpretação de narrativas e comunicação. O jogo atua diretamente na habilidade 

de organizar e ordenar pensamentos, assim como identificar elementos em 

narrativas diversas. 

Com o objetivo de promover as interações sociais e auxiliar na aprendizagem 

das crianças com TEA, Silva (2018) desenvolveu o jogo intitulado “Knowledge 

Hunters” que, por meio da representação de personagens (monstros digitais) que 

oferecem objetos de aprendizagem, as crianças podem caçar e capturar outros 

monstros e, nesse momento, visualizam o conteúdo escrito pela especialista 

responsável pela criança. O jogo teve sua aplicação feita com 10 profissionais em 

autismo e se mostrou como ferramenta para o desenvolvimento de diversos 

conteúdos de maneira lúdica e objetiva. 

Bez (2014) desenvolveu o jogo “Scala” e fez o estudo com três crianças com 

TEA de 3 a 5 anos em diferentes contextos sociais. O jogo é um software para 

dispositivos móveis e tem foco na ampliação da comunicação intencional e nas 

formas de construção e representação comunicacional, possibilitando o 

desenvolvimento de alguns vínculos comunicacionais entre a criança com TEA e as 

situações diárias. 
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4.5 Amostragem dos trabalhos 

 

A seguir serão apresentadas as tabulações e análises dos trabalhos por ano de 

publicação, área do conhecimento, área de concentração, faixa etária, tipo de 

pesquisa, categoria da instituição e região do país. Primeiramente, a análise dos 

trabalhos possibilitou observar um maior número de publicações nos anos de 2016 e 

2017, com 9 e 8 ocorrências, respectivamente. Em seguida, vêm o ano de 2018 com 

7 ocorrências, 2015 com 4 publicações e 2013 e 2019 com 3 publicações (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 - Publicações entre os anos de 2013 e 2019 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

As teses e dissertações que atenderam aos requisitos desta pesquisa podem 

ser agrupadas em três áreas principais de estudo e suas ramificações, a saber: 

Educação e Ensino; Tecnologia e Comunicação; Saúde. As publicações em maior 

número concentraram-se na área de Educação e Ensino, com 23 estudos, seguidos 

de 8 produções na área de Tecnologia e Comunicação, e 3 na área de Saúde, 

conforme demonstrado no Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 - Área do conhecimento dos trabalhos tabulados 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Quanto à área de concentração dos trabalhos tabulados, entre os 34 estudos 

analisados, foi possível determinar que os programas aos quais pertencem são: 

Educação (13), Ciências da Computação (3), Diversidade e Inclusão (2), Computação 

Gráfica (1), Ensino de Ciências e Matemática (1), Ecossistemas Comunicacionais  

(1), Sistemas de Informação (1), Ensino de Ciências (1), Processamento de Sinais e 

Imagens Médicas (1), Engenharia de Software (1), Tecnologia em Saúde  

(1), Formação de Professores da Educação Básica (1), Docência para a Educação 

Básica (1), Comportamento de Cognição (1), Linguagem e Sociedade (1), Cotidiano e 

Currículo do Ensino Fundamental (1), Ambientes Informatizados e Ensino a Distância 

(1), Ensino na Educação Brasileira (1) e Metodologia e Técnicas da Educação  

(1). Identificou-se maior número de produções na área de Educação seguido por 

Ciências da Computação e Diversidade e Inclusão, como demonstrado no Quadro 6: 

 

Quadro 6 - Área de concentração das publicações tabuladas 

Área de Concentração Quantidade 

Educação 13 

Ciências da Computação 03 

Diversidade e Inclusão 02 

Computação Gráfica 01 

Metodologia e Técnicas da Educação 01 

Ensino de Ciências e Matemática 01 

Ecossistemas Comunicacionais 01 

Sistemas de Informação 01 

Ensino de Ciências 01 

Processamento de Sinais e Imagens Médicas 01 

Tecnologia em Saúde 01 

Engenharia de Software 01 

Formação de Professores da Educação Básica 01 

Docência para a Educação Básica 01 

Comportamento de Cognição 01 

Linguagem e Sociedade 01 

Cotidiano e Currículo do Ensino Fundamental 01 

Ambientes Informatizados e Ensino a Distância 01 

Ensino na Educação Brasileira 01 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Os resultados encontrados, entre teses e dissertações, pertencem às áreas 

de estudo que fazem parte dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu de 

diferentes instituições acadêmicas do país; sendo 9 de Estaduais, 17 Federais  

e 8 Privadas, com um total de 7 teses e 27 dissertações; como mostram os Gráficos 

6 e 7. 

 

Gráfico 6 - Instituições: Estadual, Federal e Privada 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Gráfico 7 - Teses e dissertações 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

No tocante às regiões de publicação dos trabalhos, foi possível observar que 

a região Sudeste agrupa o maior número de publicações, perfazendo 16; seguida 

pela região Sul com 9 trabalhos, região Nordeste com 5 e regiões Norte e Centro 

Oeste com 2 produções cada. Assim, foi possível perceber que existe maior 

concentração de produções de trabalhos na área de interesse da pesquisa nas 

regiões Sudeste e Sul, totalizando mais de 70% dos estudos, conforme se verifica 

no Gráfico 8. 
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Gráfico 8 - Região de maior número de Pós Stricto 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Observou-se que o que prevalece nas publicações encontradas e definidas 

como de interesse para o estudo e tabulação de dados, independente da região e da 

área de concentração do estudo, é a afirmativa de que os jogos são fundamentais 

no processo de aprendizagem significativa dos alunos com TEA incluídos nas salas 

de aula do ensino regular. Nessa perspectiva, Azevedo e Nunes (2018) salientam 

que é de extrema relevância o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas 

que possibilitem aos alunos com TEA, incluídos nas salas regulares de ensino 

comum, a participação ativa no desenvolvimento das atividades escolares e, nesse 

contexto, os jogos atuam de maneira ativa. 

Informação constante nas publicações tabuladas consiste na indicação de que 

a ação gerada pelo uso dos jogos proporciona aos alunos maior apreensão do 

conteúdo de maneira prática. Vários jogos de diferentes tipos foram citados nesses 

trabalhos, porém os jogos digitais compõem a grande maioria, reforçando a ideia de 

que a tecnologia e os jogos digitais são metodologias funcionais e otimizadoras desse 

processo. 

O desenvolvimento de novos jogos, como os apresentados até aqui, é para 

Azevedo e Nunes (2018) relevante no desenvolvimento de práticas pedagógicas 

inclusivas que possibilitem aos alunos com TEA, inclusos nas salas regulares de 

ensino, a participação ativa no desenvolvimento das atividades escolares. Conforme 

assinala Souza (2018, p. 11): 

 

Podemos inferir que os jogos educacionais digitais, sendo utilizado com fins 
pedagógicos, podem auxiliar no desenvolvimento da língua escrita e motora 
de sujeitos com deficiência intelectual, visto que, é um ambiente motivador 
que oferece diversas possibilidades de interação e isso foi comprovado ao 
proporcionar um ambiente educacional favorável ao desenvolvimento das 
habilidades cognitivas do aluno, possibilitando ao seu exercício potencial 
criativo. 
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Outra informação constante nas publicações identificadas no presente estudo 

está no fato de a ação gerada pelos jogos proporcionar aos alunos maior 

aprendizagem do conteúdo de maneira prática e significativa. Vários jogos de 

diferentes tipos foram citados nesses trabalhos, contudo, os jogos digitais são 

maioria, reforçando a ideia de que a tecnologia e os jogos digitais são metodologias 

funcionais, ativas e otimizadoras desse processo, considerando que os alunos 

pertencem à atual geração tecnológica. Segundo Presnky (2016), os “nativos 

digitais” são aqueles que nasceram em meio a era tecnológica e adaptam-se 

naturalmente ao meio digital e ao uso dos aparatos tecnológicos, ao passo que as 

gerações anteriores são consideradas “imigrantes digitais”, pois tiveram que 

aprender a utilizar esses novos recursos. 
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5 MÉTODO 

 

5.1 Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa caracteriza-se como quanti-qualitativa do tipo descritiva 

exploratória e faz parte de um projeto maior denominado “Jogos e Tecnologias no 

Processo de Ensino e Aprendizagem”, aprovado pelo comitê de ética em pesquisa 

da Pitágoras Unopar. 

O recurso aplicado ao estudo das interpretações humanas acerca dos 

fenômenos é descrito por Minayo (2010) como método qualitativo. Analisar os 

detalhes dessas interpretações permite compreender o pesquisador a partir do olhar 

do participante. O estudo aqui apresentado objetivou analisar a percepção de alunos 

do ensino superior sobre o uso das tecnologias digitais e dos jogos no processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos com TEA. 

 

5.2 Participantes e instrumento para coleta de dados 

 

5.2.1 Instrumento de coleta de dados 

 

A pesquisa foi realizada durante o mês de julho por meio de um questionário 

on-line aplicado via google forms (ferramenta do Google que permite a criação de 

formulários on-line), disponibilizado em meio virtual. O questionário foi estruturado 

com um total de 36 questões entre perguntas abertas e fechadas, das quais quatro 

eram especificamente sobre identificação do participante, e as demais tratavam do 

uso de jogos no processo educativo de alunos com TEA e do conhecimento e 

experiência dos alunos acerca do tema.  

 

5.2.2 Participantes da pesquisa 

 

Os participantes da pesquisa foram alunos de uma universidade particular, do 

curso de Pedagogia, de diferentes regiões do Brasil, em modalidade presencial, 

semipresencial e EaD. 

Para participarem da pesquisa o único critério exigido foi ser aluno da 

educação superior, independente da modalidade ou instituição de graduação. Assim, 
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não foram determinadas condições como idade, região, estado civil e gênero. 

Nessas condições, o perfil dos alunos participantes será apresentado nos gráficos a 

seguir, com destaque para as duas respostas com mais frequência: 

O Gráfico 9 apresenta o estado civil dos participantes, sendo possível 

perceber que, das 1.877 3  respostas obtidas, a maior parte concentra-se entre 

solteiros e casados, dos quais 934 participantes são casados e 803 são solteiros. 

 

Gráfico 9 - Estado civil dos participantes 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

 Na sequência foi perguntado sobre o Estado em que vivem. Foram obtidas 

1.877 respostas, das quais 346 são alunos provenientes de São Paulo e 317 são de 

Minas Gerais. Os outros dois Estados que apareceram com números significativos 

foram Bahia e Rio Grande no Sul (Gráfico 10). 

 

 
3  Existe divergência no número de respostas entre um gráfico e outro pelo fato de que nem todas as 

perguntas foram respondidas por todos os participantes. 
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 Gráfico 10 - Local onde residem os participantes  

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

 Foi possível perceber que a maioria dos alunos reside nos estados de São 

Paulo, Minas Gerais e Bahia, ou seja, há predomínio na região Sudeste do Brasil. 

Outro aspecto questionado sobre o perfil dos participantes foi sobre a 

formação anterior, obtendo-se 1.877 respostas. Houve predomínio para Ensino 

Médio com 1.212 respostas e Superior Incompleto com 431 respostas; conforme 

demonstrado no Gráfico 11. 

 

Gráfico 11 - Formação anterior dos participantes  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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No Gráfico 12, a pergunta foi acerca da modalidade de ensino da qual faziam 

parte no momento da pesquisa. 

 

Gráfico 12 - Modalidade de ensino do curso realizado  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Foram obtidas 1.865 respostas, as quais permitiram concluir que a 

modalidade semipresencial é maioria com 1.044, seguido pela modalidade 100% a 

distância (EaD) com 785 apontamentos. 

 

5.3 Análise de dados 

 

Os dados obtidos com as respostas dos participantes foram analisados quanti 

e qualitativamente. A apresentação dos resultados foi dividida em três Eixos, sendo 

eles: 

 

a) Eixo 1 – conhecimento, experiência e percepções sobre o aluno com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o uso de tecnologias na 

aprendizagem desses alunos; 

b) Eixo 2 – percepções e conhecimento de jogos digitais para trabalhar com 

os alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e;  

c) Eixo 3 – formação dos estudantes em relação à prática com jogos e 

tecnologias em alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 
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6 ANÁLISE E RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Para conhecer as percepções dos alunos, seu conhecimento em relação ao 

TEA e o uso de jogos digitais integrados ao processo educacional aplicou-se o 

questionário aos alunos do curso de Pedagogia.  

Para apresentação e análise dos dados, optou-se por preservar o anonimato 

dos participantes e, por esta razão, quando forem referenciados, serão identificados 

pela sigla AP (indicando Aluno Participante).  

Nesta seção apresentam-se os dados divididos em três eixos temáticos, que 

tratam inicialmente sobre o conhecimento, a experiência e as percepções sobre o 

aluno com TEA e o uso de tecnologias na aprendizagem desses alunos. Em 

seguida, abordam-se as percepções e o conhecimento de jogos digitais para 

trabalhar com os alunos com TEA. Finaliza-se a análise com o tema referente à 

formação dos estudantes em relação à prática com jogos e tecnologias em alunos 

com TEA. 

 

6.1 Eixo 1 – Conhecimento e experiência referente a alunos com Transtorno 

do Espectro Autista (TEA) 

 

A falta de conhecimento sobre o TEA pode levar a crenças relacionadas à 

aprendizagem destes alunos. Neste sentido, o presente trabalho iniciou este eixo 

com questões que permitissem identificar qual era o conhecimento dos participantes 

em relação ao Transtorno bem como do indivíduo com TEA. 

A primeira pergunta foi: “Você conhece algum aluno com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA)?” Dos 1.877 respondentes, 1.172 disseram que sim, 

conhecem aluno com TEA; e 705 informaram não conhecer (Gráfico 13).  
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Gráfico 13 - Conhece alunos com TEA 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Foi possível observar que mais de 60% dos alunos participantes afirmaram 

conhecer alunos com TEA, ao passo que os demais asseveraram nunca ter tido 

contato com esses alunos. 

A próxima questão apresentada aos participantes referiu-se ao processo de 

aprendizagem do aluno com TEA. Para isto, perguntou-se: “Sobre o processo de 

aprendizagem do aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA), responda”, 

nesse caso foram dadas opções para serem assinaladas como possibilidades de 

respostas. As opções de resposta foram determinadas levando-se em consideração 

as principais dificuldades de compreensão e aplicação dos professores em relação 

ao atendimento dos alunos com TEA: O processo de aprendizagem é o mesmo para 

todo ser humano; O aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem uma 

maneira própria de aprender; O professor precisará fazer adaptações, dependendo 

da necessidade do aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA) para aprender; 

A aprendizagem do aluno com autismo deve ser mediada pelos colegas, pois a 

interação social faz parte do perfil deste aluno, que sempre gosta de interagir; Não 

tenho conhecimento suficiente para responder a esta pergunta; e ainda havia a 

possibilidade de o aluno escrever alguma resposta em “outra opção”. 
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Gráfico 14 - Conhecimento sobre aprendizagem no TEA 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

De acordo com Brito (2006), o professor deve atuar como um agente 

transformador no processo de ensino e aprendizagem, e apropriar-se dos recursos 

tecnológicos a fim de possibilitar caminhos pedagógicos diferenciados, visando 

estabelecer relações com todas as áreas do conhecimento. Para Brito (2006, p. 16), 

“é necessário que o professor entenda a tecnologia como um instrumento de 

intervenção na construção da sociedade democrática contrapondo-se a qualquer 

tendência que a direcione ao tecnicismo, a coisificação do saber e do ser humano”. 

Assim, é fundamental que o professor compreenda as adaptações e ferramentas 

necessárias ao processo educacional dos alunos com TEA. 

Foram verificadas 1.937 respostas, das quais 1.024 compreendem que é 

necessário que o professor faça adaptações que atuem de maneira positiva na 

aprendizagem do aluno, de acordo com as necessidades educacionais de cada 

estudante. Um total de 468 entendem que os alunos com TEA possuem uma forma 

própria de aprender e isso torna fundamental o uso das metodologias diferenciadas. 

Dos 1.937 graduandos que responderam à pesquisa, 173 sinalizaram não ter 

conhecimento suficiente acerca do assunto (Gráfico 15). 

Conforme destaca Orrú (2016), é necessário que haja adaptações 

curriculares que se adequem e contemplem suportes que permitam a alteração de 

conteúdo, de estratégias de metodologias que promovam situações diferenciadas, 

tornando todo o processo educativo adequado às especificidades de cada aluno. 

Pode-se perceber que a maioria dos participantes reconhece a necessidade de 

adaptações no processo de ensino e aprendizagem dos alunos com TEA.  

Vitaliano (2010) defende a ideia de que para incluir alunos na sala de aula é 

preciso fazer adaptações e isto significa olhar a especificidade dos alunos 

atendendo-os em suas necessidades educacionais especiais. 
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Outra pergunta realizada para saber sobre o conhecimento dos participantes 

em relação ao aluno com TEA (Gráfico 15) foi: “Dentro do perfil do Transtorno do 

Espectro Autista (TEA), o aluno pode apresentar atraso em qual(is) área(s) do seu 

desenvolvimento?”. As opções dadas como resposta foram: Comunicação e 

Interação Social; Físico; Psicológico; Cognitivo e Não tenho conhecimento para 

responder a essa pergunta.  

 

 Gráfico 15 - Atraso no desenvolvimento do aluno com TEA 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Um total de 1.936 participantes responderam a esta questão, dos quais 1.115 

indicaram atraso no desenvolvimento comunicacional e na interação social e 322 

respondentes indicaram atraso no desenvolvimento cognitivo. 

Verifica-se que os participantes têm conhecimento sobre as dificuldades ou 

atrasos no desenvolvimento que podem estar presentes no caso dos alunos com 

TEA. A prevalência de respostas em relação ao atraso comunicacional e social de 

indivíduos com TEA pode ser decorrente dos critérios de classificação do DSM-V.  

De acordo com essa classificação, entre outros déficits, tais como prejuízos 

em relação às funções cognitivas, dificuldade no controle inibitório, alteração no 

processamento sensorial; podem ser identificados com mais frequência, embora em 

níveis diferentes, complicações quanto ao comportamento adaptativo, gerando falta 

de interesse em estar com outras pessoas, tendência ao isolamento, prejuízo ou 

ausência de contato visual e inabilidade para desenvolver relações afetivas e 

comprometimento com as habilidades relacionadas com a comunicação com 

ausência ou atraso na fala (GARCIA; RODRIGUES; NERIS, 2016; BRUNONI et al., 

2015; BOSA, 2009; TORDJMAN et al., 2014).  
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atraso em qual(is) área(s) do seu desenvolvimento:
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A seguir apresentou-se a seguinte afirmativa aos participantes da pesquisa: 

“A pessoa com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) pode apresentar diferentes 

níveis de comprometimento no seu comportamento”. As possibilidades de respostas 

eram: concordo, concordo muito, não concordo nem discordo (não tenho opinião), 

discordo e discordo muito (Gráfico 16). 

 

Gráfico 16 - Níveis de comprometimento comportamental 

 
  Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Foram obtidas 1.874 respostas, das quais 1.106 concordaram que os níveis 

de comprometimento comportamentais se diferenciam, ao passo que 610 

discordaram desse apontamento. Esse resultado mostra que a maior parte dos 

entrevistados tem conhecimento de que existem diferentes níveis de 

comprometimento ocasionados pelo TEA. De acordo com Marinho e Merkle (2009), 

o CID-10 (1993) caracteriza o TEA por anormalidades qualitativas em interações 

recíprocas e nos padrões de comunicação, sendo observado um repertório de 

interesses e atividades restrito e, geralmente repetitivo e estereotipado; embora 

esses aspectos sejam variáveis de acordo com o grau do TEA. 

A seguir, conforme resultados apresentados no Gráfico 17, perguntou-se se 

os participantes já haviam trabalhado com alunos com TEA. A questão apresentada 

foi: “Você já trabalhou com aluno(s) com Transtorno Espectro Autista (TEA)?”. As 

opções de resposta foram sim ou não. Constatou-se que mais de 60% dos alunos 

participantes da pesquisa nunca tiveram experiências com alunos com TEA. 
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Gráfico 17 - Trabalho com alunos com TEA? 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Na análise das 1.874 respostas dos participantes, quando questionados se já 

trabalharam com alunos com TEA, verificou-se que 1.210 sinalizaram nunca ter 

trabalhado com alunos autistas, ao passo que 664 apontaram que sim, que já 

desenvolveram trabalhos com alunos com TEA (Gráfico 17). 

A pergunta seguinte foi sobre a experiência de trabalho ter sido boa, obtendo-

se o retorno de 665 respostas, das quais 344 destacaram que a experiência com 

esses alunos não foi boa e 259 responderam que sim, que a experiência foi 

significativa, conforme demonstrado no Gráfico 18. A questão foi apresentada da 

seguinte forma: “A sua experiência de trabalho foi boa?”. As respostas possíveis 

foram: concordo, concordo muito, não concordo nem discordo (não tenho opinião), 

discordo e discordo muito.  

 

 Gráfico 18 - Qualidade da experiência com alunos com TEA 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

O Gráfico 19 demonstra os resultados para o questionamento sobre a 

existência de dificuldades na experiência com os alunos com TEA. Um total de 666 
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participantes responderam e desse total, 365 afirmaram ter tido dificuldades no 

desenvolvimento do trabalho com alunos autistas; 147 assinalaram não ter tido 

dificuldades com esses alunos. A afirmativa apresentada a seguir para os alunos 

participantes da pesquisa foi: “Eu tive dificuldades com o aluno”. As alternativas para 

resposta foram: concordo, concordo muito, não concordo nem discordo (não tenho 

opinião), discordo e discordo muito.  

 

 Gráfico 19 - Dificuldades com alunos com TEA 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

A afirmativa relativa ao Gráfico 20 foi: “Me sinto preparado para trabalhar 

com aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA)”. Na pergunta sobre a 

segurança ao desenvolver trabalho com alunos com TEA, 666 alunos participantes 

da pesquisa responderam, dos quais 277 afirmaram estar preparados e 148 

apontaram não estar preparados para desenvolver atividades com alunos com TEA 

(Gráfico 20).   

 

 Gráfico 20 - Segurança para lidar com o aluno com TEA 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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As justificativas deixam explícitas as principais dificuldades daqueles que se 

dizem não se sentirem preparados para trabalhar com alunos com TEA, além disso, 

a falta de preparo e conhecimento sobre o assunto e as metodologias, bem como a 

falta de experiência aparecem como os principais fatores. 

A formação inicial do professor não costuma oferecer uma preparação muito 

específica em relação ao atendimento educacional dos alunos com TEA e/ou outras 

necessidades educacionais especiais. Diante disso, o eixo a seguir questionou os 

participantes a respeito do conhecimento e das percepções acerca do uso das 

tecnologias no processo educacional dos alunos com TEA. As questões 

apresentadas buscam mapear como eles compreendem o uso da tecnologia como 

ferramenta educacional para oferecer a esses alunos uma aprendizagem 

significativa. 

No Gráfico 21 são apresentados os resultados das respostas relativas à 

afirmação: “O uso de ferramentas, estratégias ou recursos tecnológicos em sala de 

aula pode promover o desenvolvimento e aprendizagem do aluno com Transtorno 

do Espectro Autista (TEA)”. As possibilidades de resposta foram: concordo, 

concordo muito, não concordo nem discordo (não tenho opinião), discordo e 

discordo muito, sendo possível perceber que a maior parte dos entrevistados 

concordam com os benefícios do uso da tecnologia na educação dos alunos com 

TEA. 

 

Gráfico 21 - Ferramentas, estratégias e recursos 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Do total de 1.874 respostas obtidas para essa afirmativa, 914 concordam e 

818 concordam muito que a tecnologia pode promover a aprendizagem significativa 

dos alunos com TEA. Das justificativas apresentadas para as respostas, muitos 
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apontaram os jogos como uma das ferramentas tecnológicas mais eficazes para 

esse processo. 

Para Romero (2016), as tecnologias são capazes de proporcionar aos alunos 

com TEA a aprendizagem, a possibilidade de criação, o desenvolvimento do 

pensamento e da interação, além de propiciar a superação das limitações e a 

valorização das potencialidades dos alunos. 

O Gráfico 22 representa a estatística computada com as respostas para a 

afirmativa “O uso de ferramentas ou recursos tecnológicos pode ser uma estratégia 

inclusiva para os alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA)”. Como nas 

afirmativas anteriores, as opções para resposta foram: concordo, concordo muito, não 

concordo nem discordo (não tenho opinião), discordo e discordo muito. Ao analisar as 

respostas, foi possível concluir que a maior parte dos entrevistados concorda que a 

tecnologia pode ser uma estratégia inclusiva para os alunos com TEA.  

Para Pletsch (2009), o uso de recursos tecnológicos é relevante para tornar o 

processo educacional significativo e ao mesmo tempo inclusivo. 

 

Gráfico 22 - Tecnologia como estratégia inclusiva 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Das 1.871 respostas obtidas, 988 alunos participantes assinalaram que 

concordam que os recursos tecnológicos funcionam como uma estratégia inclusiva 

para os alunos com TEA, ao passo que 667 disseram concordar muito com essa 

afirmativa. Cabe ressaltar que, das 1.032 respostas, 167 responderam não ter 

conhecimento suficiente acerca do assunto.  

A pergunta a seguir foi “Qual(is) equipamento(s) tecnológico(s) pode(m) ser 

utilizado(s) no trabalho com pessoas que apresentam o Transtorno do Espectro 

Autista (TEA)?”, e dele foram obtidas 1.946 respostas, das quais 1.380 
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consideraram o computador como o principal equipamento tecnológico para esse 

trabalho e outros 937 apontaram o notebook como melhor aparato tecnológico.  

Conforme destaca Keller (2013), as tecnologias digitais abrangem diferentes 

equipamentos, plataformas e aplicativos, sendo possível desenvolver um trabalho 

amplo com uso de metodologias variadas e ainda estimular o uso das tecnologias 

digitais. No processo educacional dos alunos com TEA, de acordo com Souza 

(2010), os jogos digitais educacionais utilizam a ação em vez da explicação apenas 

oral; e assim são capazes de criar sentimento de satisfação pessoal, suprir as 

demandas dos vários modos de aprendizagem, reforçar e desenvolver habilidades, 

promovendo a tomada de decisões e contribuindo para que o processo de ensino e 

aprendizagem de conceitos mais complexos. Tratam-se de instrumentos de inclusão 

educacional que, quando conduzidos por abordagens pedagógicas adequadas, 

possibilitam o desenvolvimento da autonomia e das potencialidades do aluno com 

TEA. 

 

Gráfico 23 - Aparatos tecnológicos 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

A próxima pergunta fez referência aos aspectos relacionados às escolhas dos 

aparatos tecnológicos utilizados no processo educacional dos alunos com TEA. Nesse 

caso, a pergunta foi: “Qual(is) aspecto(s) abaixo deve(m) ser considerado(s) pelo 

docente ao escolher um recurso tecnológico para utilizar com o aluno com Transtorno 
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do Espectro Autista (TEA)? Foram capturadas 1.946 respostas das quais 960 

indicaram o som utilizado e 1.311 assinalaram o uso da imagem e o impacto que ela 

tem na educação dos alunos com TEA. 

 

Gráfico 24 - Aspectos para escolha de um aparato 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

6.2 Eixo 2 – percepções e conhecimento de jogos digitais para trabalhar com 

os alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

 

O uso de metodologias ativas e diferenciadas no processo de ensino e 

aprendizagem do aluno com TEA é essencial e, nesse sentido, os aparatos 

tecnológicos por meio dos jogos digitais são ferramentas facilitadoras desse 

processo. O eixo apresentado aqui refere-se às percepções e aos conhecimentos 

específicos que os alunos do ensino superior têm em relação ao uso dos jogos 

digitais para alunos com TEA.  

Para desenvolvimento do Gráfico 25 foram analisadas as devolutivas para a 

questão: “Você conhece algum jogo digital para alunos com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA)?”. Foram retornadas 1.936 respostas e, desse total, para a 

alternativa demonstrada no Gráfico 26 foram devolvidas 1.874 respostas que 

mostraram que 1.522 participantes da pesquisa não conhecem nenhum jogo voltado 

para o processo educativo de alunos com TEA; sendo possível concluir que a maior 
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parte dos alunos entrevistados não tem conhecimento de nenhum tipo de jogo 

específico para o trabalho com os alunos com TEA. 

 

 Gráfico 25 - Jogos digitais para alunos com TEA 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

É no mundo tecnológico que crianças e adolescentes descobrem novos 

caminhos para as vivências de mundo. E, inseridos nesse contexto, os alunos com 

TEA aprendem a escrever, a se comunicar e a ser capazes de transformar o mundo 

virtual em um mundo interativo e colaborativo por meio de diferentes recursos 

tecnológicos. Conforme destaca Cunha (2015), as ferramentas tecnológicas móveis 

podem e devem ser utilizadas como ferramentas facilitadoras do processo 

educacional visando ao desenvolvimento dos alunos com TEA. 

A seguir, os alunos participantes da pesquisa tiveram que opinar sobre a 

afirmação: “Os jogos digitais podem contribuir para o desenvolvimento e a 

aprendizagem do aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA)”. Foram 

retornadas 1.874 respostas, das quais 1.121 disseram concordar que os jogos 

digitais auxiliam no desenvolvimento e na aprendizagem do aluno com TEA, e 525 

apontaram que concordam muito, ao passo que 217 disseram não poder opinar por 

não ter conhecimento sobre o assunto (Gráfico 26). Os benefícios mais apontados 

foram os de contribuição no desenvolvimento cognitivo e o fato de facilitar o 

processo de aprendizagem. 
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Gráfico 26 - Desenvolvimento e aprendizagem 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Os alunos participantes da pesquisa tiveram que apontar quais os jogos que 

conhecem e que podem auxiliar e quais são voltados especificamente para o 

processo educacional dos alunos com TEA. Foram obtidas 1.939 respostas, nas 

quais os jogos mais citados foram os de quebra-cabeça com 1.492 sinalizações, o 

de memória com 1.240 apontamentos, o de associação de palavras e imagens com 

1.159. Os jogos de reconhecimento de expressões faciais e emoções, os de 

matemática e os de alfabetização apareceram em número reduzido (Gráfico 27). 

 

Gráfico 27 - Quais jogos conhecem 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

O Gráfico 28 evidencia que para os alunos participantes da pesquisa “Deve 

haver diferença no trabalho pedagógico realizado por meio do jogo digital com o 

aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA)”. Sobre o assunto os alunos 

puderam opinar entre concordo, concordo muito, não concordo nem discordo (não 

tenho opinião), discordo e discordo muito. Constatou-se que, das 1.872 respostas, 

924 disseram concordar com a necessidade de haver diferenciação no trabalho 
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desenvolvido por meio de jogo digital com o aluno com TEA; ao passo que 446 

alegaram não ser capazes de concordar e nem discordar, e 247 afirmaram discordar 

da afirmação. 

 

Gráfico 28 - Diferenças no trabalho pedagógico 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

O trabalho com o aluno com TEA deve ser diferenciado e pensado com foco 

nas habilidades do aluno. Nesse cenário, o tablet é uma das ferramentas 

tecnológicas mais avançadas e extremamente útil no trabalho com esse público-

alvo. De acordo com Orrú (2016), os jogos acessíveis e os aplicativos favorecem as 

formas de expressão e a comunicação, além de se mostrar como desafio, sendo 

atrativo e de fácil manipulação. Para o autor, a tela, por ser sensível ao toque é de 

fácil manipulação, estimula a concentração e prende a atenção com cores, 

animações e sons. 

Na próxima afirmativa – “O professor deve avaliar o uso do jogo digital a ser 

utilizado com o aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA)” –, das 1.872 

respostas obtidas, 1.159 concordaram que é necessária a avaliação prévia do jogo 

digital a ser utilizado e 540 apontaram concordar muito com essa afirmativa. Assim, 

foi possível compreender que a maior parte acredita na necessidade de avaliação 

do jogo digital a ser utilizado com os alunos autistas, de acordo com as habilidades 

individuais de cada aluno com TEA (Gráfico 29). 
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Gráfico 29 - Avaliação do jogo a ser utilizado 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

O Gráfico 30 evidencia os resultados para a afirmativa “O professor deve 

ouvir a opinião do seu aluno e de seus familiares durante a escolha dos jogos que 

irá utilizar” que obteve 1.872 respostas, e desse total, 1.040 disseram concordar 

com a importância de se ouvir os alunos com TEA e a família nesse processo de 

escolha dos jogos. Um total de 623 indicaram concordar muito com a afirmativa e 

59 apontaram discordar. 

 

Gráfico 30 - Opinião do aluno e dos familiares 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

A justificativa mais recorrente aponta para o fato de que, ao se conversar com 

a família e com o aluno, é possível escolher jogos que já façam parte do cotidiano do 

aluno ou que tenham mais especificidades relacionadas às habilidades do aluno 

com TEA. 
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6.3 Eixo 3 – formação dos estudantes em relação à prática com jogos e 

tecnologias em alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

 

Embora, nos últimos anos, a educação inclusiva tenha se tornado uma 

realidade, a formação inicial do professor ainda apresenta carências em relação ao 

seu preparo para lidar com o aluno com necessidades educacionais especiais. 

Nesse cenário, o último eixo questiona os estudantes em relação à sua formação e 

ao preparo para o uso dos jogos digitais e outras tecnologias como ferramenta de 

aprendizagem dos alunos com TEA.  

A primeira questão desse eixo foi: “No curso que você realiza há disciplinas 

que podem auxiliar sua prática com Jogos Digitais?”. As respostas possíveis eram 

concordo muito, concordo, não concordo nem discordo, discordo e discordo muito. 

Foram retornadas 1.877 respostas, nas quais 51,1% (958) dos participantes 

responderam que concordam que o seu curso superior possui disciplinas que 

auxiliam no uso dos jogos digitais; outros 24,9% (467) indicaram não ter opinião 

para concordar ou discordar; e 12,6% (164) disseram concordar muito com a 

questão. Do total de respostas, 8,7% (51) evidenciaram que seu curso não 

proporciona preparo em relação ao uso dos jogos digitais na prática pedagógica. 

(Gráfico 31). 

 

Gráfico 31 - Práticas com jogos digitais 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

De acordo com Moran (2015), os professores são responsáveis por introduzir 

ao mundo educativo conceitos, esquemas e modelos de atividades novos e eficazes; 

além de materiais didáticos e programas educativos, caracterizando uma inovação 

na escola e, para isso, o professor precisa ter sido preparado; até porque, segundo o 
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autor, apenas a tecnologia por si só não tem sentido se o professor não promover 

um processo de ensino e aprendizagem inovador.  

Diante disso, a próxima pergunta foi: “No curso que você realiza há disciplinas 

que podem auxiliar sua prática futura com Jogos Digitais junto aos alunos que 

apresentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA)?”. As opções de respostas 

foram: concordo muito, concordo, não concordo nem discordo, discordo e discordo 

muito. 

O Gráfico 32 demonstra que 52,5% (986) concordam com a premissa de que 

seu curso oferece disciplinas de apoio ao uso dos Jogos Digitais com os alunos com 

TEA; ao passo que 22,8% (431) assinalaram não concordar e nem discordar. Do 

total de respostas – 1.877 – uma porcentagem de 9,9% (185) apontou discordar. 

 

Gráfico 32 - Capacitação na graduação 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

A última pergunta do eixo foi: “O meu curso proporciona conhecimento em 

relação aos jogos e à tecnologia que se aplicam aos alunos com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA)?”. As opções de resposta foram: concordo muito, concordo, 

não concordo nem discordo, discordo e discordo muito. Foram obtidas 1.874 

respostas, das quais 764 participantes (40,8%) sinalizaram concordar com  

o enunciado da questão. Do total, 600 (32%) disseram não concordar e nem 

discordar; ao passo que 16,4% (310) apontaram discordar da premissa apresentada 

(Gráfico 33). 
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Gráfico 33 - Conhecimento em relação aos jogos 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Ao observar as respostas dadas pelos participantes às questões solicitadas, 

foi possível perceber o número elevado de participantes que reconhecem a 

necessidade de o curso oferecer disciplinas que abordem e orientem o professor em 

formação acerca do desenvolvimento do processo educacional com o uso das 

tecnologias e dos jogos digitais.  

De maneira geral, ao analisar todos os eixos e as respostas obtidas em cada 

questão, observou-se que a maior parte dos participantes compreende a 

necessidade de disciplinas relacionadas à aplicação prática e ao desenvolvimento 

de metodologias ativas e que possibilitem a autonomia dos alunos por meio do uso 

de tecnologias digitais. 

 

Concordo Concordo
muito

Discordo Discordo
muito

Não concordo
nem discordo

(não tenho
opinião)

764

144
310

56

600

O meu curso proporciona conhecimento em relação aos 
jogos e à tecnologia que se aplicam aos alunos com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA).
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo teve o intuito geral de analisar as percepções e os 

conhecimentos de alunos do Ensino Superior sobre os jogos e as tecnologias como 

ferramentas participantes do processo de ensino e aprendizagem de alunos com 

TEA. 

No que concerne ao conhecimento e às experiências que os graduandos 

possuem para o atendimento educacional dos alunos com TEA, verificou-se que a 

maior parte conhece alunos com TEA e compreende a necessidade de adaptações 

e do uso de metodologias ativas e diferenciadas que instiguem a autonomia. 

Revelaram também compreender que cada aluno com TEA possui um ritmo próprio 

de aprendizagem, assim como mostraram entender as características comuns 

existentes nos indivíduos com TEA, como o comportamento repetitivo e 

estereotipado. Embora a maior parte tenha afirmado conhecer alunos com TEA, 

muitos não tiveram experiências práticas com esses alunos, mas reconheceram que 

a sua graduação prepara para essas futuras experiências. 

Acerca das percepções e do conhecimento que os participantes possuem 

sobre os jogos digitais específicos ou não para trabalhar com os alunos com TEA, 

constatou-se que a maior parte conhece diversos jogos e compreende a 

necessidade de avaliações prévias, e ainda reconhece a importância de se 

considerar as especificidades e a opinião dos alunos na hora da escolha dos jogos a 

serem desenvolvidos com eles. 

No eixo que trata da formação dos participantes quanto ao uso prático desses 

jogos com os alunos com TEA, foi possível perceber que a maior parte dos alunos 

considera que o seu curso prepara de certa forma; porém, fica nítida a falta de 

disciplinas específicas voltadas para o desenvolvimento desse trabalho de inclusão 

por meio das metodologias ativas que utilizam a tecnologia e os jogos digitais. 

O desenvolvimento da dissertação possibilitou concluir que a educação 

especializada para alunos com necessidades educacionais especiais demanda 

metodologias alternativas e diferenciadas, que sejam de fato capazes de incluir 

efetivamente esses alunos no processo educacional. Os alunos com TEA pensam e 

compreendem o mundo de uma forma muito peculiar e individual e, nesse sentido, 

as metodologias que envolvem o uso de jogos despertam interesses e desenvolvem 

a concentração e o foco nesses educandos. 
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Os jogos possibilitam metodologias ativas, em que a aprendizagem se dá por 

meio da ação prática e de desafios a serem superados. Sendo assim, estudos que 

tratem do tema são essenciais no apoio ao professor que precisa inovar com as 

metodologias de ação para o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos com TEA. A atividade lúdica é fator fundamental e 

motivacional, atuando da mesma forma sobre a aprendizagem, tanto de alunos 

regulares como de alunos da educação inclusiva e, nesse contexto, o professor é 

mediador ativo no processo. 

Outro ponto importante a ser observado é a necessidade de rever o curso de 

pedagogia, no sentido de implantação de disciplinas específicas com foco na 

preparação do professor para o uso das tecnologias e jogos digitais no processo 

educacional dos alunos com TEA. Embora a maior parte dos professores aponte que 

seu curso, de certa forma, prepara para essa demanda; porém, não eles oferecem 

uma disciplina que aborde o assunto de maneira específica. 

Essa revisão da formação do profissional em pedagogia faz-se urgente e, 

para tanto, torna-se necessária a reformulação de toda a estrutura curricular, tanto 

das universidades que preparam os futuros profissionais, como da prática 

pedagógica aplicada por eles como profissionais atuantes. Quanto mais específico e 

focado no trabalho coletivo, porém com as individualidades inseridas, mais 

significativo torna-se o processo de ensino e aprendizagem. 
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APÊNDICE A - PLANILHA ADAPTADA DO MODELO DE CRISTINA HAYASHI 

 

Fonte: Elaborada pela Autora, adaptada de Hayashi (2013).  

 



92 

APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS 

 

Perfil do participante: 
 
1. Nome completo* 
________________________________________ 

 
3.  E-mail* 
________________________________________ 

 
4. Idade* 
_______________________________________ 
 
5. Profissão* 
_______________________________________ 
 
6. Estado civil* 
(  ) solteiro(a) 
(  ) casado(a) 
(  ) divorciado(a) 
(  ) separado(a) 
(  ) viúvo(a) 
 
7. Estado* 
(  ) Acre (AC) 
(  ) Alagoas (AL) 
(  ) Amapá (AP) 
(  ) Amazonas (AM) 
(  ) Bahia (BA) 
(  ) Ceará (CE) 
(  ) Distrito Federal (DF) 
(  ) Espírito Santo (ES) 
(  ) Goiás (GO) 
(  ) Maranhão (MA) 
(  ) Mato Grosso (MT) 
(  ) Mato Grosso do Sul (MS) 
(  ) Minas Gerais (MG) 
(  ) Pará (PA) 
(  ) Paraíba (PB) 
(  ) Paraná (PR) 
(  ) Pernambuco (PB) 
(  ) Piauí (PI) 
(  ) Rio de Janeiro (RJ) 
(  ) Rio Grande do Norte (RN) 
(  ) Rio Grande do Sul (RS) 
(  ) Rondônia (RO) 
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(  ) Roraima (RR) 
(  ) Santa Catarina (SC) 
(  ) São Paulo (SP) 
(  ) Sergipe (SE) 
(  ) Tocantins (TO) 
 
8. Cidade* 
____________________________________ 
 
9. Formação anterior* 
(  ) Ensino Médio completo 
(  ) Ensino Superior incompleto 
(  ) Ensino Superior completo 
(  ) Pós-Graduação incompleto 
(  ) Pós-Graduação completo 
(  ) Mestrado incompleto 
(  ) Mestrado completo 
(  ) Doutorado incompleto 
(  ) Doutorado completo 
 
10. Instituição na qual estuda* 
(  ) PITÁGORAS UNOPAR 
(  ) UNIDERP 
(  ) UNIAN 
(  ) outra 
 
11. Curso superior no qual está matriculado(a) * 
________________________________________________ 
 
12. Semestre no qual está matriculado(a) * 
(  ) primeiro semestre 
(  ) segundo semestre 
(  ) terceiro semestre 
(  ) quarto semestre 
(  ) quinto semestre 
(  ) sexto semestre 
(  ) sétimo semestre 
(  ) oitavo semestre 
(  ) nono semestre 
(  ) décimo semestre 
 
13. Modalidade em que está matriculado(a) no curso* 
(  ) Presencial 
(  ) Semipresencial 
(  ) 100% a Distância (EaD) 
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Conhecimento e experiência referente a alunos com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) 
Agora, vamos falar sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
 
14. Você conhece algum aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA)? * 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
15. Sobre o processo de aprendizagem do aluno com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), responda* 
(  ) o processo de aprendizagem é o mesmo para todo ser humano 
( ) o aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem uma maneira própria de 
aprender 
( ) o professor precisará fazer adaptações, dependendo da necessidade do aluno com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA), para aprender 
(  ) a aprendizagem do aluno com autismo deve ser medida pelos colegas, pois a interação 
social faz parte do perfil deste aluno, que sempre gosta de interagir  
(  ) não tenho conhecimento suficiente para responder a esta pergunta 
 
16. Dentro do perfil do Transtorno do Espectro Autista (TEA) o aluno pode apresentar 
atraso em qual(is) área(s) do seu desenvolvimento* 
(  ) Comunicação e interação social 
(  ) Físico 
(  ) Psicológico 
(  ) Cognitivo 
(  ) Não tenho conhecimento suficiente para responder esta pergunta 
 
17. A pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) pode apresentar diferentes níveis 
de comprometimento no seu comportamento* 
(  ) Concordo muito 
(  ) Concordo 
(  ) Não concordo nem discordo (não tenho opinião) 
(  ) Discordo 
(  ) Discordo muito 
 
18. Você já trabalhou com aluno(s) com Transtorno do Espectro Autista (TEA)? * 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
19. A sua experiência de trabalho foi boa* 
(  ) Concordo muito 
(  ) Concordo 
(  ) Não concordo nem discordo (não tenho opinião) 
(  ) Discordo 
(  ) Discordo muito 
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20. Eu tive dificuldades com o aluno* 
(  ) Concordo muito 
(  ) Concordo 
(  ) Não concordo nem discordo (não tenho opinião) 
(  ) Discordo 
(  ) Discordo muito 
 
21. Qual(is) a(s) dificuldade(s) que você teve com o aluno com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA)* 
_____________________________________________________________________ 
 
22. Me sinto preparado para trabalhar com aluno com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA)* 
(  ) Concordo muito 
(  ) Concordo 
(  ) Não concordo nem discordo (não tenho opinião) 
(  ) Discordo 
(  ) Discordo muito 
 
23. Justifique a resposta referente a sua preparação para trabalhar com alunos com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA)* 
_____________________________________________________________________ 
 
Conhecimento e percepções sobre o uso de tecnologias para trabalhar com alunos que 
apresentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
 
Agora, vamos falar sobre o uso da tecnologia para alunos com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) 
 
24. O uso de ferramentas, estratégias ou recursos tecnológicos em sala de aula pode 
promover o desenvolvimento e aprendizagem do aluno com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA)* 
(  ) Concordo muito 
(  ) Concordo 
(  ) Não concordo nem discordo (não tenho opinião) 
(  ) Discordo 
(  ) Discordo muito 
 
25. Justifique sua resposta sobre o uso de ferramentas, estratégias ou recursos 
tecnológicos em sala de aula pode promover o desenvolvimento e a aprendizagem do 
aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA)* 
_____________________________________________________________________ 
 
26. O uso de ferramentas ou recursos tecnológicos pode ser uma estratégia inclusiva para 
alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA)* 
(  ) Concordo muito 
(  ) Concordo 



96 

(  ) Não concordo nem discordo (não tenho opinião) 
(  ) Discordo 
(  ) Discordo muito 
 
27. Justifique sua resposta sobre o uso de ferramentas ou recursos tecnológicos enquanto 
uma estratégia inclusiva para alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA)* 
_____________________________________________________________________ 
 
28. Qual(is) equipamento(s) tecnológico(s) pode(m) ser utilizado(s) no trabalho com pessoas 
que apresentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA)* 
(  ) Celular 
(  ) Tablet 
(  ) Notebook 
(  ) Computador 
(  ) outro ______________________________________________ 
 
29. Qual(is) aspecto(s) deve(m) ser considerado(s) pelo docente ao escolher um recurso 
tecnológico para utilizar com o aluno com o Transtorno do Espectro Autista (TEA)* 
(  ) Tempo 
(  ) Som 
(  ) Preferências de temas significativos ao aluno 
(  ) Tipo de linguagem 
(  ) Uso de imagem 
(  ) outro _________________________________________________________ 
 
Percepções e conhecimento de jogos digitais para trabalhar com os alunos com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA) 
Agora, vamos falar sobre jogos digitais 
 
30. Você conhece algum jogo digital para alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA)?* 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
31. Qual(is) jogo(s) digital(s)você conhece para alunos com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA)* 
_______________________________________________________________________ 
 
32. Os jogos digitais podem contribuir para o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA)* 
(  ) Concordo muito 
(  ) Concordo 
(  ) Não concordo nem discordo (não tenho opinião) 
(  ) Discordo 
(  ) Discordo muito 
 
33. Justifique sua resposta em relação à contribuição dos jogos digitais para o 
desenvolvimento e a aprendizagem do aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA)* 
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_____________________________________________________________________ 
 
34. Assinale os jogos digitais que você conhece* 
(  ) Quebra-cabeça on-line 
(  ) Expressão facial on-line 
(  ) Memória on-line 
(  ) Associação de palavras e imagens on-line 
(  ) Sequência numérica on-line 
 
35. Deve haver diferença no trabalho pedagógico realizado por meio do jogo digital com o 
aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA)* 
(  ) Concordo muito 
(  ) Concordo 
(  ) Não concordo nem discordo (não tenho opinião) 
(  ) Discordo 
(  ) Discordo muito 
 
Percepções e conhecimento de jogos digitais para trabalhar com os alunos com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA) 
 
36. Justifique sua resposta em relação ao trabalho pedagógico realizado por meio do jogo 
digital com o aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA)* 
_______________________________________________________________________ 
 
37.  O professor deve avaliar o uso do jogo digital a ser utilizado com o aluno com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA)* 
(  ) Concordo muito 
(  ) Concordo 
(  ) Não concordo nem discordo (não tenho opinião) 
(  ) Discordo 
(  ) Discordo muito 
 
38. Justifique sua resposta em relação à avaliação do professor sobre o uso do jogo digital a 
ser utilizado com o aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA)* 
_____________________________________________________________________ 
 
39. O professor deve ouvir a opinião do seu aluno e de seus familiares durante a escolha 
dos jogos que irá utilizar* 
(  ) Concordo muito 
(  ) Concordo 
(  ) Não concordo nem discordo (não tenho opinião) 
(  ) Discordo 
(  ) Discordo muito 
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40. Justifique sua resposta sobre o professor considerar a opinião do seu aluno e de seus 
familiares durante a escolha dos jogos que irá utilizar* 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Formação dos estudantes em relação à prática com jogos e tecnologias em alunos com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
 
Agora, vamos falar sobre sua formação 
 
41. No curso que você frequenta há disciplinas que podem auxiliar sua prática com jogos 
digitais* 
(  ) Concordo muito 
(  ) Concordo 
(  ) Não concordo nem discordo (não tenho opinião) 
(  ) Discordo 
(  ) Discordo muito 
 
42. No curso que você frequenta há disciplinas que podem auxiliar sua prática futura com 
jogos digitais junto aos alunos que apresentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA)* 
(  ) Concordo muito 
(  ) Concordo 
(  ) Não concordo nem discordo (não tenho opinião) 
(  ) Discordo 
(  ) Discordo muito 
 
43. Justifique sua resposta sobre o auxílio das disciplinas em relação a sua prática futura 
com jogos digitais junto aos alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA)* 
_____________________________________________________________________ 
 
44. O meu curso proporciona conhecimento em relação aos jogos e tecnologia que se 
aplicam aos alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA)* 
(  ) Concordo muito 
(  ) Concordo 
(  ) Não concordo nem discordo (não tenho opinião) 
(  ) Discordo 
(  ) Discordo muito 
 
45. Justifique sua resposta em relação ao conhecimento proporcionado em seu curso 
sobre os jogos digitais e tecnologia aplicados aos alunos com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA)* 
_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Título da pesquisa: “Jogos e tecnologias no processo de ensino e 
aprendizagem” 
 

Prezado(a) discente, gostaria de convidá-lo(a) a participar da pesquisa “Jogos 

e tecnologias no processo de ensino e aprendizagem”. Os resultados da pesquisa 

farão parte do projeto de pesquisa, o qual pertence ao curso de Mestrado e 

Doutorado em Metodologias para o Ensino de Linguagens e suas Tecnologias, da 

Universidade Pitágoras Unopar, sob orientação da Profª Drª Luciane Guimarães 

Batistella Bianchini.  

O objetivo geral desta pesquisa é analisar jogos integrados às diferentes 

tecnologias em processos de ensino e aprendizagem.  

Critério de inclusão: alunos matriculados em curso de Superior (em qualquer 

semestre, presencial ou EaD), que tenham 18 anos (ou mais) e que aceitem 

participar.  

Critério de exclusão: alunos menores de 18 anos, que não estejam 

regularmente matriculados em curso Superior (em qualquer semestre, presencial ou 

EaD) e que não queiram participar do projeto.  

A pesquisa será conduzida por meio da aplicação de questionário on-line, – 

com perguntas que versarão sobre: identificação pessoal, hábitos lúdicos digitais, 

sua compreensão sobre os jogos digitais, jogos digitais e alunos inclusos, e 

gamificação.  

Risco: considera-se que o risco é de desconforto, uma vez que você 

responderá ao questionário on-line. Caso você sinta desconforto diante de alguma 

questão poderá optar por não responder ou desistir da pesquisa.  

Os benefícios esperados são promover reflexões sobre os jogos e as 

tecnologias integrados ao processo de ensino e aprendizagem.  

Sigilo e confidencialidade: esclarecemos, ainda, que as informações serão 

utilizadas somente para os fins de pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto 

sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. 

Remuneração: Sua participação é totalmente voluntária, e você não pagará e 

nem será remunerado(a) por sua participação podendo você: recusar-se a participar, 

ou mesmo desistir a qualquer tempo, sem que isto acarrete qualquer ônus ou 

prejuízo à sua pessoa. Esclarecemos ainda que você tem direito à busca de 
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indenização se houver danos exclusivamente e comprovadamente decorrentes da 

participação nesta pesquisa. 

Caso você ainda tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos 

pode nos contatar Luciane Guimarães Batistella Bianchini, (43) 3371- 7834, – e-mail 

luannbi@hotmail.com, ou Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 

(Os CEP são colegiados interdisciplinares e independentes, de relevância pública, 

de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criados para defender os interesses 

dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos) da Universidade Norte do 

Paraná - Unopar, rua Marselha, 591 – Londrina, P.R., CEP: 86041-140, Jardim Piza, 

telefone(43) 3371-9849  ou e-mail cep@unopar.br. 

Você pode salvar uma via deste documento para consultar, caso necessite. 

Você pode baixar este documento (via do participante) no link 

http://stricto.pgsskroton.com.br (clicar em “Jogos e tecnologias no processo de 

ensino e aprendizagem"). 

 


