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INTRODUÇÃO 

Para o exercício e aplicação do Método 
Galera NIN - Ninguém é igual a 
Ninguém se faz necessário levar em 
conta: os aspectos que envolvem a 
criança, as leis que permeiam seus 
direitos e os estudos científicos que 
identificam as dificuldades de 
aprendizagem bem como, o próprio 
desenvolvimento da criança. 
Apresentamos a seguir informações 
que vão auxiliá-lo na aplicação do 
método e também comprovam o 
embasamento teórico em que foi 
pautada a metodologia Galera NIN – 
Ninguém é Igual a Ninguém.
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1. PRIMEIRO CAPÍTULO  

Parte 1.1
Direitos das Crianças e Adolescentes
  O Estatuto da Criança e do Adolescente, muito 

sabiamente, consagra em seu artigo 19 que toda criança 

ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio 

da sua família. E isso é assim porque existe uma relação 

natural entre paternidade e educação.

 A família é uma atmosfera que a criança necessita 

para se desenvolver. Entre seus membros costuma haver 

laços de afeto incondicionais que fazem o lar um 

ambiente propício para a educação. Nesse sentido ela é 

essencial para a formação da pessoa. Os valores que se 

cultuam no lar irão marcar de forma indelével o homem e 

a mulher do amanhã. Um ponto essencial na relação entre 

os pais e a escola é cuidar para que haja coerência entre a 

educação que se desenvolve no colégio e o que os pais 

ensinam em casa.
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Parte 1.2
Direito à Educação
 Art. 53. ECA

 A criança e o adolescente têm direito à educação, 

visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, prepa-

ro para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho, assegurando-se-lhes:

I – Igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola;

II – Direito de ser respeitado por seus educadores;

III – Direito de contestar critérios avaliativos, podendo 

recorrer às instâncias escolares superiores;

IV – Direito de organização e participação em entidades 

estudantis;

V – Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua 

residência.

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter 

ciência do processo pedagógico, bem como participar da 

definição das propostas educacionais.
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2. SEGUNDO CAPÍTULO

Parte 2.1
O Afeto
 O afeto é essencial para um desenvolvimento 

saudável tanto físico quanto intelectual e emocional. O 

ambiente familiar e a escola são contextos de 

desenvolvimento humano e é importante estabelecer 

relações entre si, pois a comunicação e o envolvimento de 

ambas as partes trazem a possibilidade de uma melhor 

atenção para a criança se desenvolver adequadamente.

 A família é vista como um sistema social 

responsável pela transmissão de valores, crenças, ideias e 

significados que estão presentes nas sociedades 

(Kreppner, 2000). A família se configura como uma rede 

social de apoio, um agente socializador. É a partir dos 

vínculos entre os familiares nestes primeiros convívios 

que se inicia a relação do ensinar e o aprender, 

fundamentais para o desenvolvimento humano. A família 

tem, portanto, um impacto significativo e uma forte 

influência no comportamento dos indivíduos, 

especialmente das crianças, que aprendem as diferentes 

formas de existir, de ver o mundo e construir as suas 

relações sociais. 

 No ambiente familiar, a criança aprende a 

administrar e resolver os conflitos, a controlar as emoções, 

a expressar os diferentes sentimentos que constituem as 

relações interpessoais, a lidar com as diversidades e 

adversidades da vida (Wagner, Ribeiro, Arteche & 

Bornholdt, 1999). O desenvolvimento dessas habilidades 

transcende o ambiente familiar e tem repercussões em 

outros ambientes, demonstrando a aprendizagem de 

estratégias de enfrentamento. As figuras parentais 

exercem grande influência na construção dos vínculos 

afetivos (como autoestima e autoconceito) e também 

constroem modelos de relações que são transferidos para 

outros contextos e momentos de interação social (Volling 

& Elins, 1998). O desenvolvimento de estratégias de 

enfrentamento apropriadas é influenciado pela qualidade 

das relações afetivas, da segurança, da organização, da 

harmonia, quer na família ou na escola. Tais aspectos 

constituem importantes fatores de proteção para o 

indivíduo, favorecendo o desenvolvimento de habilidades 

e competências sociais como consequência, sua 

capacidade de adaptação às situações cotidianas. (Chaves 

et al, 2003).
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Parte 2.2
Frustração e Afetividade
 Como já vimos anteriormente, é necessário 

afetividade, segurança, compreensão e estabilidade para a 

criança ter um desenvolvimento saudável e um processo 

de aprendizagem adequado. Quando há um ambiente 

desfavorável, a criança pode desenvolver agressividade, 

sentimento de incapacidade, insegurança e até 

comportamentos antissociais. Porém, um ambiente 

saudável e propício para um bom desenvolvimento não é 

sinônimo de falta de regras, limites e uma liberdade 

excessiva para a criança. A frustração é muito importante 

e é necessária ao desenvolvimento infantil.

 É preciso que as crianças compreendam que 

ganhar e perder faz parte da vida e é necessário esforço 

para alcançar seus objetivos. Por isso é de extrema 

relevância que a criança aprenda a construir sua meta e 

saber onde quer chegar. Também é importante mudar a 

perspectiva de parabenizar e presentear apenas quando 

há vitórias e acertos - mas aprender também a valorizar o 

esforço, o trabalho realizado. 

 A aprendizagem de limites e da capacidade de lidar 

com a frustração na infância é essencial para a formação 

de um adulto tolerante e capaz de enfrentar as 

adversidades da vida. 
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3. TERCEIRO CAPÍTULO

Parte 3.1 
A Escola e a Criança
 A escola tem uma função social importante. 

Constitui um contexto diversificado de desenvolvimento e 

aprendizagem - isto é, um local que reúne diversidade de 

conhecimentos, atividades, regras e valores e que é 

permeado por conflitos, problemas e diferenças 

(Mahoney, 2002). O âmbito escolar também abrange a 

construção de laços afetivos e preparo para a inserção na 

sociedade. A escola é considerada uma instituição social 

com objetivos e metas determinadas, que utiliza e 

reelabora os conhecimentos socialmente produzidos, com 

o intuito de promover a aprendizagem e efetivar o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores: 

memória seletiva, criatividade, associação de ideias, 

organização e sequência de conhecimentos, dentre outras 

(Oliveira, 2000)

 Os vínculos afetivos são essenciais para o 

desenvolvimento infantil, pois a criança precisa sentir-se 

segura para poder desenvolver seu aprendizado, e é 

necessário que o professor tenha consciência de como 

seus atos são extremamente significativos nesse processo, 

porque essa relação aluno-professor é permeada de afeto, 

e as emoções são estruturantes na inteligência do 

indivíduo (Wallon, 1995). Os laços afetivos, estruturados e 

consolidados tanto na escola como na família permitem 

que os indivíduos lidem com conflitos, aproximações e 

situações oriundas destes vínculos, aprendendo a resolver 

os problemas de maneira conjunta ou separada.

 Conforme é trabalhado por Fernández (1991), é no 

decorrer do desenvolvimento da criança em que os 

vínculos afetivos vão se ampliando na figura do professor 

e na importante relação de ensino e aprendizagem na 

época escolar. Para ocorrer a aprendizagem é necessário 

que se tenha minimamente dois personagens: quem 

ensina e quem aprende. Para o estabelecimento desta 

relação é necessário confiança, pois não aprendemos com 

qualquer um e sim com aquele com o qual criamos 

alguma forma de afeto, a quem outorgamos o direito de 

ensinar. Portanto, esta relação é fundamental para o 

processo ensino-aprendizagem, e a escola tem grande 

influência neste aspecto. É comum ser presente nas 

escolas o foco no conteúdo e nas notas e não nos alunos, 

com suas singularidades e seu desenvolvimento, o que 

acaba gerando desmotivação e insegurança de forma 

contínua. Assim, forma-se um ciclo vicioso, em que 

aumenta o desinteresse trazendo problemas de 

aprendizagem, porém não necessariamente afeta sua 

capacidade de aprender. Caracteriza-se como uma reação 

a uma situação externa que não valoriza nem estimula o 

aluno. 
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Parte 3.2 
O Papel do Professor na Educação da Criança
 Percebe-se a importância da figura do professor 

para o processo de aprendizagem e também por exercer 

uma função de identificação, sendo muitas vezes 

referência em seus valores, opiniões e em sua 

comunicação, na forma de resolver conflitos, de ouvir e 

acolher. 

 O aprender implica uma série de fatores 

multideterminados e correlacionados, realizados 

conjuntamente entre família a escola e o professor, pois 

são fundamentais uns para os outros. É importante que 

todas as partes envolvidas tenham uma contribuição igual 

neste processo de aprendizagem, auxiliando a criança 

com autoestima confiança em si, pois crianças 

submetidas a grande pressão, sentimentos de 

inferioridade e fracasso não conseguem aproveitar as 

possibilidades de aprendizado, o que pode gerar uma 

dificuldade de aprendizagem. Assim, é necessário 

despertar o interesse e a motivação para o aprender.
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4. QUARTO CAPÍTULO

Parte 4.1
Funções Executivas
 As Funções Executivas permitem uma interação do 

sujeito com o mundo de uma forma mais adaptativa. Elas 

podem ser caracterizadas como um conjunto de 

habilidades cognitivas que atuam de forma integrada, 

possibilitando ao indivíduo direcionar comportamentos a 

objetivos, utilizando as estratégias mais eficientes na 

resolução dos problemas. Além da cognição, as funções 

executivas também interferem e são fundamentais para a 

regulação das habilidades intelectuais, emocionais e 

sociais. 

 De acordo com Malloy-Diniz (2008) as funções 

executivas são habilidades que, integradas, capacitam o 

indivíduo a tomar decisões, avaliar e adequar seus 

comportamentos e estratégias, buscando a resoluções de 

um problema. Tais funções orientam e gerenciam 

funções cognitivas, emocionais e comportamentais. 

Cypel (2006) caracteriza as funções executivas como um 

sistema funcional neuropsicológico, composto por um 

conjunto de funções responsáveis por dar início e 

desenvolver uma atividade com um objetivo determinado. 

Tal sistema gerencia os recursos 

cognitivo-comportamentais com as finalidades de 

planejamento e regulação do comportamento. 
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Parte 4.2
Desenvolvimento da Criança e Adolescente 
 As funções executivas situam-se principalmente 

nos lobos frontais do cérebro, os quais incluem o córtex 

motor, córtex pré-motor e o córtex pré-frontal. O córtex 

pré-frontal é a principal estrutura responsável pela função 

executiva, onde relaciona-se com estratégias 

comportamentais, escolha das opções, manutenção da 

atenção e pelo controle do comportamento emocional. 

 O desenvolvimento das funções executivas pode ser 

compreendido sob o ponto de vista biológico, em que há 

uma maturação biológica necessária ao desenvolvimento 

cognitivo. As estruturas corticais necessitam alcançar um 

nível de desenvolvimento para que os processos cognitivos 

possam ser realizados de forma operacional e eficaz. 

 O desenvolvimento das funções executivas inicia-se 

no primeiro ano de vida e se intensifica entre 6 e 8 anos de 

idade, continuando até o final da adolescência e início da 

idade adulta (Vasconcelos, 2011). Dessa forma, há a 

intensificação da maturação biológica do córtex pré-frontal 

ao longo do desenvolvimento neurobiológico neste 

período, tornando-se mais complexas e ampliando o 

repertório de habilidades adquiridas. 
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Parte 4.3
Componentes das Funções Executivas   

De acordo com a literatura há distintas definições do 

conceito de funções executivas, assim como diferentes 

teorias e modelos acerca do tema. Existe um relativo 

consenso que estas habilidades constituem um construto 

multidimensional. Um dos modelos propostos é o de 

Diamond (2011), o qual compreende o construto funções 

executivas constituindo-se por componentes simples ou 

básicos, como a flexibilidade cognitiva, controle inibitório 

(autocontrole e autorregulação) e memória de trabalho; e 

em aspectos mais complexos das funções executivas, 

como a resolução de problemas, raciocínio e 

planejamento. 

 A flexibilidade cognitiva se relaciona a capacidade 

de alternar entre alternativas diferentes ou mais de uma 

tarefa a ser realizada; em mudar seus objetivos quando há 

imprevistos e se adaptar para atender as exigências do 

ambiente. Permite utilizar a criatividade para resolver 

demandas. Permitir que regras diferentes sejam aplicadas 

em diferentes contextos. 

 O controle inibitório é a habilidade de pensar antes 

de agir, de inibir um comportamento dominante em 

detrimento de outro. Habilidade de filtrar pensamentos e 

ações, controlar os impulsos, hábitos e distrações. 

Estimular o autocontrole e a autodisciplina. 
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Parte 4.4
Funções Executivas e Aprendizagem 

 Pode-se perceber a importância das funções 

executivas tanto para a adaptação do indivíduo ao meio, 

como na aprendizagem, no comportamento e interação 

social. Como já mencionado anteriormente a área do 

cérebro relacionada as funções executivas é o córtex 

pré-frontal, o qual é considerada a parte mais recente do 

cérebro humano, que alcançou maior desenvolvimento e 

mais conectividade - e, portanto, também a que leva mais 

tempo para maturar. O córtex pré-frontal tem sua função 

de coordenação e de integração das funções cognitivas na 

aprendizagem. Como é visto na literatura sobre 

dificuldades de aprendizagem na perspectiva 

neuropsicológica, é destacado o papel das funções 

executivas no processo de aprendizagem. Cypel (2006) 

afirma que a atividade escolar é o protótipo de uma 

solicitação ambiental no sentido da autonomia e dos 

recursos atencionais e de organização. Tal atividade, com 

suas exigências em termos de determinação de objetivos, 

de planejamento para executá-los e de controle sobre os 

passos estabelecidos, demandam um desempenho 

eficiente das funções executivas.

 Conforme relatado por Fonseca (2014), no âmbito 

escolar o estudante deve evocar um conjunto muito 

diversificado de competências executivas para obter bom 

rendimento e sucesso:

✔ Estabelecer objetivos

✔ Planificar, gerir, predizer e antecipar tarefas, textos e 

trabalhos

✔ Priorizar e ordenar tarefas no espaço e no tempo 

para concluir projetos e realizar testes

✔ Organizar e hierarquizar dados, gráficos, mapas e 

fontes variadas de informação e de estudo

✔ Separar ideias e conceitos gerais de ideias acessórias 

ou de detalhes e pormenores

✔ Pensar, reter, manipular, memorizar e resumir 

dados ao mesmo tempo que são lidos

✔ Flexibilizar, alterar e modificar procedimentos de 

trabalho e abordagens a temas e tópicos de conteúdo, 

aplicando diferentes estratégias de resolução de problemas

✔ Manter e manipular informação na memória de 

trabalho

✔ Auto monitorizar o progresso individual e do grupo 

de trabalho

✔ Autorregular e verificar as respostas produzidas e a 

conclusão, revisão e verificação de tarefas, projetos, 

relatórios e trabalhos individuais ou de grupo

✔ Refletir e responsabilizar-se pelo seu estudo e sobre 

o seu aproveitamento escolar, etc.

 O estudante, por definição, é um ser executivo. Se 

ele não pôr em prática tais habilidades, aprender não vai 

ser fácil para ele, nem prazeroso.

 As demandas no contexto escolar são exorbitantes 

como podemos observar, e alcançar o sucesso depende de 

suas habilidades executivas – seja na escola, em casa ou 

em sua vida diária. Apesar de haver um desenvolvimento 

que se é esperado para uma determinada faixa etária, cada 

indivíduo tem sua singularidade, vive em um contexto e 

tem comportamentos distintos. Isso pode acarretar 

diferenças de níveis de desenvolvimento, podendo resultar 

dificuldades no processo de aprendizagem. 

 Uma forma de compreender as funções executivas é 

através da abordagem desenvolvimentista trabalhada por 

Uehara 2013, a qual é realizada por meio de um olhar 

focado no desenvolvimento humano. 

 As teorias psicogenéticas de Jean Piaget e Vygotsky 

forneceram fundamentação teórica para a compreensão 

do desenvolvimento das habilidades cognitivas e 

emocionais e sua autorregulação ao longo dos primeiros 

anos de vida. Adotando abordagens teóricas centradas 

principalmente na gênese dos processos psicológicos, 

Piaget foi um dos pioneiros na investigação da 

autorregulação dos processos mentais e emocionais ao 

longo do desenvolvimento, o que foi fundamental para o 

entendimento do conceito das funções executivas. 

 Muito importante também é romper com a 

patologização no contexto escolar, em que qualquer 

criança fora do “padrão” de aprendizagem é compreendida 

com alguma disfunção ou transtorno. Piaget e Vygotsky 

mostraram, que mesmo seguindo uma trajetória padrão, o 

desenvolvimento é gradual, e que dependendo da idade a 

criança terá dificuldades em tarefas como planejar com 

antecedência, renunciar recompensas imediatas, 

concentrar-se por um longo período - mesmo não tendo 

qualquer tipo de transtorno ou déficit funcional. Ela 

simplesmente não consegue, pois ainda não adquiriu ou 

amadureceu as habilidades necessárias para tais 

atividades. Com essas descobertas sobre a mente humana 

e sua dinâmica, torna-se possível compreender o 

desenvolvimento em relação aos processos de maturação 

e crescimento, especialmente no que diz respeito ao córtex 

cerebral (Uehara, 2013).  Portanto, muitas demonstrações 

de crianças que são compreendidas com algum tipo de 

transtorno (TDAH por exemplo, que tem grande número 

de diagnósticos equivocados), podem ser explicadas 

apenas pela falta de aprendizado e exercício da 

autorregulação e habilidades executivas. Isto reforça a 

importância e necessidade de estimular e desenvolver as 

funções executivas desde a primeira infância. 
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de coordenação e de integração das funções cognitivas na 

aprendizagem. Como é visto na literatura sobre 

dificuldades de aprendizagem na perspectiva 

neuropsicológica, é destacado o papel das funções 

executivas no processo de aprendizagem. Cypel (2006) 

afirma que a atividade escolar é o protótipo de uma 

solicitação ambiental no sentido da autonomia e dos 

recursos atencionais e de organização. Tal atividade, com 

suas exigências em termos de determinação de objetivos, 

de planejamento para executá-los e de controle sobre os 

passos estabelecidos, demandam um desempenho 

eficiente das funções executivas.

 Conforme relatado por Fonseca (2014), no âmbito 

escolar o estudante deve evocar um conjunto muito 

diversificado de competências executivas para obter bom 

rendimento e sucesso:

✔ Estabelecer objetivos

✔ Planificar, gerir, predizer e antecipar tarefas, textos e 

trabalhos

✔ Priorizar e ordenar tarefas no espaço e no tempo 

para concluir projetos e realizar testes

✔ Organizar e hierarquizar dados, gráficos, mapas e 

fontes variadas de informação e de estudo

✔ Separar ideias e conceitos gerais de ideias acessórias 

ou de detalhes e pormenores

✔ Pensar, reter, manipular, memorizar e resumir 

dados ao mesmo tempo que são lidos

✔ Flexibilizar, alterar e modificar procedimentos de 

trabalho e abordagens a temas e tópicos de conteúdo, 

aplicando diferentes estratégias de resolução de problemas

✔ Manter e manipular informação na memória de 

trabalho

✔ Auto monitorizar o progresso individual e do grupo 

de trabalho

✔ Autorregular e verificar as respostas produzidas e a 

conclusão, revisão e verificação de tarefas, projetos, 

relatórios e trabalhos individuais ou de grupo

✔ Refletir e responsabilizar-se pelo seu estudo e sobre 

o seu aproveitamento escolar, etc.

 O estudante, por definição, é um ser executivo. Se 

ele não pôr em prática tais habilidades, aprender não vai 

ser fácil para ele, nem prazeroso.

 As demandas no contexto escolar são exorbitantes 

como podemos observar, e alcançar o sucesso depende de 

suas habilidades executivas – seja na escola, em casa ou 

em sua vida diária. Apesar de haver um desenvolvimento 

que se é esperado para uma determinada faixa etária, cada 

indivíduo tem sua singularidade, vive em um contexto e 

tem comportamentos distintos. Isso pode acarretar 

diferenças de níveis de desenvolvimento, podendo resultar 
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Uehara 2013, a qual é realizada por meio de um olhar 
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5. QUINTO CAPÍTULO

Parte 5.1 
Transtorno Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)
 Apesar da necessidade de romper com a 

patologização no contexto escolar devido a quantidade de 

diagnósticos equivocados de crianças (entre eles o mais 

comum de TDAH) o transtorno existe e é preciso 

compreendê-lo em sua estreita relação com as funções 

executivas.

 Estudos de Mahone e Silverman (2008) citado por 

Dias 2010, verificaram que a maturação do córtex 

pré-frontal de crianças com TDAH é atrasada de dois a 

cinco anos, porém a maturação das áreas motoras 

primárias é adiantada. O que remete a um 

desenvolvimento neurológico atípico que conduziria a 

uma excessiva atividade motora destas crianças e uma 

falha em inibir tais comportamentos inadequados pelo 

córtex pré-frontal, ainda imaturo. A imaturidade na parte 

de controle do córtex pré-frontal em crianças nestas 

condições confirma a teoria de Barkley, 1997 – citado por 

León, o qual traz que o TDAH reflete uma alteração no 

funcionamento executivo, mais especificamente um 

prejuízo na habilidade de inibir o comportamento, tendo 

consequências diretas sobre o autocontrole do indivíduo.

 Observa-se que déficits no funcionamento 

executivo estão frequentemente associados ao 

diagnóstico de TDAH e podem conduzir a 

comprometimentos em diversas atividades cotidianas das 

crianças, sobretudo na escola. Os prejuízos na memória de 

trabalho com muita frequência podem incorrer em 

dificuldades na compreensão de leitura, mesmo na 

presença de boas habilidades de reconhecimento de 

palavras (Mahone & Silverman,2008 – citado por Dias et al 

2010). Isso também pode ser verificado em atitudes como 

postergar tarefas e/ou não finalizá-las, dificuldade em 

focalizar e sustentar a atenção, dificuldade em organização 

e hierarquização, deficiência em memória de trabalho e 

prospectiva. Estas são alterações executivas são relatadas 

em associação com o transtorno e que levam a 

significativo impacto no desempenho funcional do 

indivíduo (Saboya, Saraiva, Palmini, Lima & Coutinho, 

2007 - citado por Dias et al 2010)

 Percebe-se então uma relevante relação do TDAH às 

funções executivas sendo a principal dificuldade 

associada ao controle inibitório e a impulsividade, como a 

baixa tolerância à espera e uma necessidade de 

recompensas imediatas. Por isso é importante que sejam 

pensadas estratégias para serem desenvolvidas dentro da 

sala de aula e também na mediação professor-aluno para 

estimular o funcionamento executivo dessas crianças. 

25



5. QUINTO CAPÍTULO

Parte 5.1 
Transtorno Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)
 Apesar da necessidade de romper com a 

patologização no contexto escolar devido a quantidade de 

diagnósticos equivocados de crianças (entre eles o mais 

comum de TDAH) o transtorno existe e é preciso 

compreendê-lo em sua estreita relação com as funções 

executivas.

 Estudos de Mahone e Silverman (2008) citado por 

Dias 2010, verificaram que a maturação do córtex 

pré-frontal de crianças com TDAH é atrasada de dois a 

cinco anos, porém a maturação das áreas motoras 

primárias é adiantada. O que remete a um 

desenvolvimento neurológico atípico que conduziria a 

uma excessiva atividade motora destas crianças e uma 

falha em inibir tais comportamentos inadequados pelo 

córtex pré-frontal, ainda imaturo. A imaturidade na parte 

de controle do córtex pré-frontal em crianças nestas 

condições confirma a teoria de Barkley, 1997 – citado por 

León, o qual traz que o TDAH reflete uma alteração no 

funcionamento executivo, mais especificamente um 

prejuízo na habilidade de inibir o comportamento, tendo 

consequências diretas sobre o autocontrole do indivíduo.

 Observa-se que déficits no funcionamento 

executivo estão frequentemente associados ao 

diagnóstico de TDAH e podem conduzir a 

comprometimentos em diversas atividades cotidianas das 

crianças, sobretudo na escola. Os prejuízos na memória de 

trabalho com muita frequência podem incorrer em 

dificuldades na compreensão de leitura, mesmo na 

presença de boas habilidades de reconhecimento de 

palavras (Mahone & Silverman,2008 – citado por Dias et al 

2010). Isso também pode ser verificado em atitudes como 

postergar tarefas e/ou não finalizá-las, dificuldade em 

focalizar e sustentar a atenção, dificuldade em organização 

e hierarquização, deficiência em memória de trabalho e 

prospectiva. Estas são alterações executivas são relatadas 

em associação com o transtorno e que levam a 

significativo impacto no desempenho funcional do 

indivíduo (Saboya, Saraiva, Palmini, Lima & Coutinho, 

2007 - citado por Dias et al 2010)

 Percebe-se então uma relevante relação do TDAH às 

funções executivas sendo a principal dificuldade 

associada ao controle inibitório e a impulsividade, como a 

baixa tolerância à espera e uma necessidade de 

recompensas imediatas. Por isso é importante que sejam 

pensadas estratégias para serem desenvolvidas dentro da 

sala de aula e também na mediação professor-aluno para 

estimular o funcionamento executivo dessas crianças. 

26



Parte 5.2
Transtorno do Espectro Autista
 O autismo também tem uma relação estreita com o 

funcionamento executivo, o que auxilia na compreensão 

da sintomatologia apresentada pela condição do 

transtorno do espectro autista. De acordo com Klin (2006), 

o prejuízo das funções executivas no autismo causa 

dificuldades no planejamento e manutenção de um 

objetivo na execução de uma tarefa, o que pode também 

gerar déficits no aprendizado por meio de feedback e uma 

falta de inibição de respostas irrelevantes e ineficientes.

 As funções executivas no autismo apresentam um 

déficit relevante, pois há um prejuízo na capacidade de 

atenção, na motivação, na memória de trabalho, no 

planejamento e execução de uma tarefa. Também foi 

identificado que a incapacidade de planejamento para 

atingir metas, a inflexibilidade cognitiva e a rigidez para 

mudança no foco de atenção estão presentes nos autistas. 

Portanto, pode-se supor que a estereotipia 

comportamental está diretamente ligada à desinibição e 

impulsividade, pois o lobo cerebral pré-frontal parece não 

inibir os estímulos eferentes do sistema límbico. Do 

mesmo modo, a dificuldade nos relacionamentos 

interpessoais, a dificuldade ao brincar, a indiferença 

afetiva, as demonstrações inapropriadas de afeto 

poderiam ser explicadas pelo déficit funcional do lobo 

frontal. (Gomes et al, 2014).

 É imprescindível a mediação no autismo, tanto no 

contexto escolar quanto pessoal, devido a suas 

características singulares, porém é necessário oferecer 

estratégias para que os alunos alcancem sua autonomia e 

independência e tenham maior domínio de habilidades 

executivas. A utilização de estratégias para mediar sua 

aprendizagem e adquirir a autonomia necessária está em 

obter uma rotina sistematizada, auxiliá-los na em sua 

organização, planejamento e na criação de estratégias 

próprias. 
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da sintomatologia apresentada pela condição do 

transtorno do espectro autista. De acordo com Klin (2006), 

o prejuízo das funções executivas no autismo causa 

dificuldades no planejamento e manutenção de um 

objetivo na execução de uma tarefa, o que pode também 

gerar déficits no aprendizado por meio de feedback e uma 

falta de inibição de respostas irrelevantes e ineficientes.

 As funções executivas no autismo apresentam um 

déficit relevante, pois há um prejuízo na capacidade de 

atenção, na motivação, na memória de trabalho, no 

planejamento e execução de uma tarefa. Também foi 

identificado que a incapacidade de planejamento para 

atingir metas, a inflexibilidade cognitiva e a rigidez para 

mudança no foco de atenção estão presentes nos autistas. 

Portanto, pode-se supor que a estereotipia 

comportamental está diretamente ligada à desinibição e 

impulsividade, pois o lobo cerebral pré-frontal parece não 

inibir os estímulos eferentes do sistema límbico. Do 

mesmo modo, a dificuldade nos relacionamentos 

interpessoais, a dificuldade ao brincar, a indiferença 

afetiva, as demonstrações inapropriadas de afeto 

poderiam ser explicadas pelo déficit funcional do lobo 

frontal. (Gomes et al, 2014).

 É imprescindível a mediação no autismo, tanto no 

contexto escolar quanto pessoal, devido a suas 

características singulares, porém é necessário oferecer 

estratégias para que os alunos alcancem sua autonomia e 

independência e tenham maior domínio de habilidades 

executivas. A utilização de estratégias para mediar sua 

aprendizagem e adquirir a autonomia necessária está em 

obter uma rotina sistematizada, auxiliá-los na em sua 

organização, planejamento e na criação de estratégias 

próprias. 
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CONCLUSÃO

 Fica evidente a importância das funções executivas, 

como um domínio cognitivo, comportamental e sócio 

emocional de grande relevância para o ser humano, presente 

em diversos contextos e com funções necessárias 

diariamente para realizar uma grande quantidade de 

atividades. 

 Decorrente disso apresenta-se como fundamental o 

treinamento das funções executivas através do método de 

mediação Escolar Galera NIN. Um dos maiores objetivos deste 

método é obter o maior e melhor potencial de aprendizagem 

das crianças e dos jovens, podendo otimizar a aprendizagem, 

oferecer auto regulação, controle e enriquecer e potencializar 

seus recursos de enfrentamento e de estratégias. Assim, 

tornando-os mais preparados para as exigências e demandas 

de problemas e conflitos, tanto do contexto escolar, quanto 

pessoal, social ou emocional. Estamos preparando as crianças 

de hoje para um futuro melhor. Crianças mais preparadas 

farão um futuro melhor.
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