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“Do lado de fora, olhando para dentro, você nunca poderá entendê-lo. Do lado de 
dentro, olhando para fora, você jamais conseguirá explicá-lo. Isso é autismo.” 

AutismTopics 

  



RESUMO 
 

O presente trabalho trata sobre o Autismo na Educação Infantil: desafios e 
possibilidades encontrados na sala de aula. Tivemos como objetivo geral analisar 
como se dá a inclusão de um aluno com TEA na Educação Infantil de uma escola 
particular do município de Alegrete. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa e o 
estudo de caso como método. Os instrumentos utilizados foram a observação com 
registro em diário de bordo e uma entrevista semiestruturada com as professoras 
das duas turmas em que o aluno frequentou e com a sua mãe. Para analisar os 
dados, elegemos a análise de conteúdo e a técnica da triangulação. Concluímos que 
foi possível observar nesse período o quanto o aluno pôde vivenciar diferentes 
experiências, aprender, interagir, avançar e superar barreiras em seu 
desenvolvimento integral. Por isso, é preciso enfatizar o papel extremamente 
importante da Educação Infantil e da Educação Especial em uma perspectiva 
inclusiva para a consolidação de uma educação de qualidade para todos os 
cidadãos. 
 
Palavras-Chave: Transtorno do espectro autista. Inclusão. Desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

  



RESUMEM 
 
Este artículo trata sobre el autismo en la educación infantil: los desafíos y 
posibilidades que se encuentran en el aula. Nuestro objetivo general fue analizar 
cómo se incluye a los estudiantes con TEA en la Educación Infantil de un colegio 
privado del municipio de Alegrete. La investigación tuvo un enfoque cualitativo y el 
estudio de caso como método. Los instrumentos utilizados fueron la observación con 
cuaderno de bitácora y entrevista semiestructurada con profesores de las dos clases 
a las que asistió el alumno y con su madre. Para analizar los datos, optamos por el 
análisis de contenido y la técnica de triangulación. Concluimos que fue posible 
observar en este período cómo el alumno fue capaz de vivir diferentes experiencias, 
aprender, interactuar, avanzar y superar barreras en su desarrollo integral. Por ello, 
es necesario enfatizar el importantísimo papel de la Educación Infantil y la 
Educación Especial en una perspectiva inclusiva para la consolidación de una 
educación de calidad para todos los ciudadanos. 

 

Palabras clave: Desorden del espectro autista. Inclusión. Desarrollo 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Educação Inclusiva trouxe para as escolas novos desafios a serem 

enfrentados no cotidiano, pois a convivência com pessoas com deficiência traz, para 

muitos, um certo estranhamento. Para Cunha et al. (2015) a Educação Inclusiva se 

torna um desafio pois precisa insistir no rompimento de uma barreira de 

preconceitos. Visto isso, pode-se dizer que este processo requer muito apoio de 

familiares e profissionais da educação. Basílio e Moreira (apud WELLICHAN; 

FALEIRO, 2017), afirmam que na perspectiva da inclusão, não é a criança que 

precisa se adaptar ao ambiente escolar em que está inserida, mas sim, a escola que 

precisa passar por um processo de transformação para recebê-la. 

Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) — considerados como 

um dos públicos-alvo da Educação Inclusiva, estão cada vez mais inseridas no 

ambiente escolar, e por este motivo, essa temática ganhou grande repercussão 

sendo discutida por inúmeros pesquisadores. O TEA trata-se de um distúrbio 

neurológico que acompanha a pessoa desde os primeiros anos de vida, até o seu 

final causando possíveis atrasos em todos os aspectos do desenvolvimento, como 

por exemplo, na aprendizagem e na interação social (WELLICHAN; FALEIRO, 

2017). Além disso, cada caso pode apresentar situações diferentes, pois está 

classificado em três graus: autismo leve, moderado e severo. Algumas 

características visíveis na grande maioria dos casos, são os comportamentos 

repetitivos, as ecolalias e a obsessão por determinados objetos. 

Nesse sentido, ainda existem receios por parte de professores/educadores na 

prática de trabalho com alunos diagnosticados com TEA, talvez pela dificuldade que 

os indivíduos com esse distúrbio têm na questão comunicativa e a dificuldade de 

interação com o mundo que os rodeia. No entanto, são indivíduos capazes como 

todos os outros, apenas necessitando que as pessoas, principalmente as que os 

rodeiam, tenham respeito e entendimento sobre suas singularidades. Nesse sentido 

concordamos com Vygotsky quando afirma que “A criança defeituosa não é 

inevitavelmente uma criança deficiente. O grau de seu defeito e sua normalidade 

dependem do resultado da compensação social, ou seja, da formação final de toda a 

sua personalidade” (1997, p. 20, tradução nossa)1. Assim, é indispensável que haja 

 
1 El niño con defecto no es inevitablemente un niño deficiente. El grado de su defecto y su normalidad 
depende del resultado de la compensación social, es decir, de la formación final de toda su 



11 
 

uma abordagem pedagógica adaptada e eficaz para que se obtenha sucesso no 

desenvolvimento da vida escolar e social destes alunos (UCHÔA, 2015). Acredita-se 

que para o atendimento adequando das crianças com TEAs, é necessário que haja 

um rompimento do ensino no modelo tradicional, oportunizando aprendizagem 

dentro de suas possibilidades. Portanto, a escola e o profissional de educação 

precisam rever suas práticas e estratégias de sala de aula, adequando-as a 

realidade do aluno, respeitando suas singularidades e graus de comprometimento 

(SILVA; SOBREIRA, 2016). 

Ludke (2011) ressalta que os educadores demonstram um sentimento de 

insegurança por, em muitos casos, desconhecerem as definições sobre o autismo, e 

as condições particulares do aluno que está em sua sala de aula, ou seja, por não 

saber com o que está lidando, as suas ações e práticas se tornam confusas ou, até 

mesmo, inexistentes. Este é um grande limitador nas salas de aula e no progresso 

da criança com TEA. 

Direcionar práticas e estratégias visando o progresso da criança autista é 

função do professor, garantindo o desenvolvimento das aptidões humanas do aluno 

(SILVA; SOBREIRA, 2016). No entanto, o despreparo profissional dos educadores 

reflete em uma educação inclusiva que não prevê a evolução gradativa da criança 

com uma meta a ser alcançada. Dito isso, devemos considerar também outras 

questões que levam a falhas na inclusão, como a dificuldade que o educador tem 

em criar uma relação com o aluno autista, sabendo que suas condições de 

comunicação são limitadas e nem tudo lhe atrai.  

É notória a importância de criar vínculo com uma criança com transtorno 

autista, pois é através do contato afetivo — que tem uma grande importância no 

progresso intelectual desse aluno —, que se darão os resultados. Este estudo foi 

fundamentado em pesquisas e documentos já existentes com foco na inclusão da 

criança autista na infância e tivemos como questão norteadora a seguinte 

indagação: De que forma se dá a inclusão de aluno com TEA na Educação 
Infantil em uma escola privada do município de Alegrete? 

A partir desta questão tivemos como objetivo geral analisar como se dá a 

inclusão de aluno com TEA na Educação Infantil. E como específicos: Investigar os 

 
ppersonalidad (VYGOTSKY, 1997, p. 20). (cabe esclarecer que os termos defeito, defeituoso e 
normalidade eram adotados na época e local de origem do autor, mantivemos na tradução sua 
versão original). 
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aspectos que definem o Transtorno do Espectro TEA, Analisar de que forma se dá o 

planejamento pedagógico, incluindo o aluno autista. Observar o aluno em interação 

com as atividades pedagógicas que lhe são oferecidas. 

Alguns dos autores que nos acompanharam na construção do referencial 

teórico foram Rogé (2014), Oliveira (2016), Blanco (2009). Assim, o trabalho ficou 

estruturado da seguinte forma: no primeiro capítulo revisão da literatura discutimos 

autismo: inclusão e suas políticas públicas. Posteriormente a Estimulação Precoce, 

o desenvolvimento nos processos de ensino e aprendizagem. No segundo capítulo, 

apresentamos os encaminhamentos metodológicos e a análise dos dados que foi 

dividida em duas partes: na primeira, expusemos as observações que foram 

realizadas no processo de coleta dos dados e na segunda, analisamos os 

questionários aplicados. Por final, nossas considerações finais. 

 
1.2 TRAJETÓRIA DA ACADÊMICA OU PESQUISADORA E COMO SE DEU A 

ESCOLHA DO TEMA OBJETO DA PESQUISA 

 
A minha2 trajetória na educação, começou no ano de 2014 quando por 

necessidade ingressava no curso normal, que por falta de recursos minha família 

não tinha condições de pagar a faculdade de enfermagem que seria a profissão que 

eu desejava realizar, pois já tinham os gastos do curso da minha Irmã mais velha. 

Através de estágio obrigatório vivenciei experiências, trabalhando com 

diferentes faixas etárias e criança com necessidades especiais. Conclui o curso no 

ano de 2015 e ingressei como acadêmica na Universidade Norte do Paraná – 

UNOPAR, entretanto, após o segundo semestre percebi que não era o que eu 

desejava, pois as aulas eram ministradas uma vez na semana e estudos em casa 

através de livros. 

Por meio do processo de mobilidade acadêmica, fui contemplada com uma 

vaga e consegui transferência para a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul –

UERGS iniciando as aulas no terceiro semestre. Nessa instituição, as aulas eram 

ofertadas presencialmente e com a disponibilidade de professores, porém vivi vários 

semestres de muita angústia, medo e realizações, em razão de propostas e 

trabalhos desafiadores que foram surgindo. Mas, felizmente, todos os obstáculos 

 
2 Ressalta-se que apenas nessa parte do trabalho adotarei a primeira pessoa. 
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foram superados de forma muito produtiva, contribuindo para minha formação 

profissional. 

Durante todo o curso tive a oportunidade de ser estagiária remunerada em 

três diferentes escolas. Trabalhei com alunos diagnosticados com Dificuldade de 

Aprendizagem e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade –TDAH, na 

mesma turma, auxiliando os dois juntos. 

A escolha do tema para o meu Trabalho de Conclusão de Curso se deu por 

meio de uma experiência única com um aluno de uma escola particular do município 

Alegrete, onde convivi com ele durante dois anos e dois meses. O trabalho 

pedagógico que desenvolvi com esse educando foi extremamente desafiador para 

mim, que ainda me encontrava em um processo de formação inicial no Curso de 

Pedagogia. 

Entretanto, foram incontáveis os avanços conquistados com o aluno 

diagnosticado com TEA no decorrer desses dois anos de atuação. Cada uma 

dessas vitórias era comemorada por toda a equipe escolar e, especialmente, pelos 

familiares que o acompanhavam em sua aprendizagem e desenvolvimento no 

espaço escolar. 

Posso dizer, a partir de tantas experiências que vivenciei ao longo da função 

como auxiliar pedagógica da instituição, que foram esses momentos de desafios e 

avanços diários que me levaram a escolher este tema para aprofundar no meu 

Trabalho de Conclusão de Curso. É enriquecedor e gratificante poder observar o 

quanto o aluno se desenvolveu através dos estímulos e das propostas realizadas. 

Esse é o mais sincero motivo que me trouxe ao caminho trilhado neste estudo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



14 
 

2 REVISÃO DALITERATURA 
 

2.1 AUTISMO: INCLUSÃO E SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A palavra Autismo teve sua origem em Sena, na Grécia, sendo que autós 

significa “de si mesmo” (CUNHA, s/d).Foi o psiquiatra suíço Paul Eugen Bleuler em 

1911 que apresentou os sintomas como perda de contato com a realidade, 

isolamento e dificuldades do contato social, relacionados ao autismo. Ele 

“considerava o autismo um dos principais sintomas da esquizofrenia. Rebatizou a 

demência precoce de Kraepelin, associando a esquizofrenia a uma sintomatologia 

bastante abrangente” (STELZER, 2010 apud CARVALHO, 2019, p. 26). 

Já o termo autismo infantil precoce como fazendo parte de um conjunto 

psicopatológico, surge e foi nomeado em 1943 pelo, também psiquiatra Leo Kanner.  

De origem austríaca, vivendo nos Estados Unidos, Kanner dirigia o Hospital John 

Hopkins, em Baltimor. Após pesquisa em um grupo de crianças – que geraram 

publicações cientificas –, constatou sintomas semelhantes, dentre esses, recusa do 

relacionamento e da comunicação, causando isolamento e distúrbios de linguagem 

(CARVALHO, 2019).  

 
Kanner evidenciou nos casos descritos as seguintes características: (a) 
inabilidade em desenvolver relacionamentos com pessoas; (b) atraso na 
aquisição da linguagem; (c) uso não comunicativo da linguagem após o seu 
desenvolvimento; (d) tendência à repetição da fala do outro (ecolalia);(e) 
uso reverso de pronomes; (f) brincadeiras repetitivas e estereotipadas; (g) 
insistência obsessiva na manutenção da ‘mesmice’ (rotinas rígidas e um 
padrão restrito de interesses peculiares); (h) falta de imaginação; (i) boa 
memória mecânica; e (j) aparência física normal (RUTTER, 1978). Tais 
características não haviam sido consideradas até́ então em sua 
‘surpreendente singularidade’ (KANNER, 1971). Já em 1943, Kanner deixou 
claro que este relato era preliminar e carecia de mais estudos, observações 
e investigações (KANNER, 1971; RUTTER, 1978) (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2014). 

 

Outro médico austríaco que contribuiu significativamente para o histórico 

clínico sobre o autismo foi Hans Asperger que, 

 
[...] publica um artigo intitulado [‘psicopatia autista’ na idade infantil]. Nele, o 
autor descreve o acompanhamento de quatro meninos com dificuldades nas 
habilidades sociais desde a tenra infância. Embora apresentassem 
comportamentos autistas marcantes, possuíam inteligência e linguagem 
preservadas. Esses meninos também possuíam uma grande habilidade de 
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discorrer sobre um tema de forma detalhada e até mesmo brilhante 
(CARVALHO, 2019, p. 28, grifo nosso). 

 

Como podemos observar, “O trabalho de Hans Asperger relata sintomas não 

acompanhados de deficiência mental, surgindo assim o termo Síndrome de 

Asperger, visto como um espectro de condições variáveis em vez de um quadro 

único” (FERNANDES, 2017, p. 26). Portanto, o autismo é estudado e pesquisado há 

algumas décadas pela medicina. Esse termo passou por modificações em sua 

nomenclatura e significado, atualmente, de acordo com o Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais – DSMV (2013), o termo que se adota é 

Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ainda, o definem por características no 

comportamento humano, que comprometem a comunicação, a linguagem, 

interesses, desejos e aspectos sociais, além de grande estima por determinadas 

atitudes ou objetos e a realização de atividades repetitivas. O TEA pode ser 

detectado na infância, geralmente entre os 2 e 5 anos de idade, persistindo ao longo 

dos anos. 

As crianças que sofrem de distúrbios do espectro autista memorizam traços 

diferentes de seu meio social, ou seja, seu processo de exploração do meio estaria 

voltado para detalhes ao seu redor e isso os impediria de apreciar uma situação por 

inteiro (ROGÉ, 2014). 

Neste contexto, mesmo considerando as características do TEA, se entende 

que a interação da pessoa com esse transtorno, principalmente com seus pares, é 

importante para o seu desenvolvimento. O espaço escolar seria um local onde essas 

interações poderiam acontecer, até porque seu acesso, permanência e a oferta de 

uma educação de qualidade, são garantidos por lei. 

Dentre a legislação, podemos citara Constituição Federal de 1988 que no 

seu a Art. 205, traz a seguinte afirmação:  

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

 

No Art. 206, destaca que o ensino será ministrado, tendo como base alguns 

princípios, com destaque para o Inciso I, que defende a “igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola”. Esse acesso é extensivo a todos os 
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cidadãos brasileiros, incluindo os que têm algum tipo de deficiência ou transtorno, 

onde se inclui a criança com TEA (BRASIL, 1988). 

A Constituição, também garante no seu Art. 208, Inciso III, o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), às “pessoas com deficiência3, preferencialmente 

na rede regular de ensino” (BRASIL, 1988). Os alunos com TEA, também são 

considerados como público-alvo da Educação Especial (BRASIL,1998). 

Em 1990, a Lei nº 8.069, conhecida como Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), em seu Art. 3º, assinala que: 
 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade 
(BRASIL, 1990). 

 

Esta Lei garante, também o Atendimento Educacional Especializado às 

crianças com deficiência preferencialmente na rede regular de ensino; ainda, o 

trabalho protegido ao adolescente com deficiência é prioridade de atendimento nas 

ações e políticas públicas de prevenção e proteção para famílias com crianças e 

adolescentes nessa condição. Em seu Título I, parágrafo único descreve que: 
 

Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e 
adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, 
sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de 
desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, 
região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as 
famílias ou a comunidade em que vivem (BRASIL, 1990). 

 

Com isso, o Brasil entra em sintonia com o que defende a Declaração de 

Salamanca, em 1994. Esse documento é uma resolução das Nações Unidas que 

trata dos princípios, política e prática em Educação Especial, “com intuito de 

reafirmar dentro do sistema regular de ensino, um compromisso para educação de 

todos, [...] crianças, jovens e adultos com necessidades específicas, até então vistas 

como obstáculos a permanecerem na escola comum” (OLIVEIRA, 2016, p. 25). 

Em 1996 é sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

 
3Termo atual que foi modificado pela Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
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(LDB, 1996). Nesta Lei está presente os direitos educacionais assegurados às 

pessoas com deficiência. 

 
Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e ou superdotação: I - currículos, 
métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 
atender às suas necessidades; II - terminalidade específica para aqueles 
que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino 
fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em 
menor tempo o programa escolar para os superdotados; III - professores 
com especialização adequada em nível médio ou superior, para 
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; IV - 
educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida 
em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem 
capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com 
os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma 
habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; V - 
acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.[...]. O poder público 
deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou 
superdotação matriculados na educação básica e na educação superior, a 
fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao 
desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado (BRASIL, 1996). 

 

Outro importante documento considerado como um marco significativo no 

processo de inclusão das Pessoas com Deficiência (PCD), é a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008. Elaborado por 

um grupo de renomados pesquisadores, esse documento define o público-alvo da 

Educação Especial – as pessoas com TEA estão incluídas –, e garante o acesso e a 

permanência dos alunos com deficiência na Rede Regular de Ensino. Contempla a 

formação continuada de professores, a acessibilidade arquitetônica, nos transportes 

e nos mobiliários, com foco nesse público-alvo. 

No dia 27 de dezembro de 2012, foi sancionada a Lei nº 12.764, que prevê a 

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

Autista (TEA). Esta Lei, no seu art. 1º, §2º, deixou claro que o indivíduo 

diagnosticado com o espectro autista é considerado pessoa com deficiência para 

todos os efeitos legais. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com TEA - 

incluída nas classes comuns de ensino regular - terá direito a acompanhante 

especializado (BRASIL, 2012). 

E no ano de 2015 foi promulgada a Lei nº 13.146, de 6 de julho de2015 que 

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Esta Lei consolida 
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todas as leis existentes que respaldaram a inclusão das pessoas com deficiência e 

demonstra seu avanço nos princípios de cidadania. 

 
A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo 
de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de 
seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, 
segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem 
(BRASIL, 2015). 

 

Mesmo tendo grande avanço no que diz respeito à inclusão e proteção de 

crianças e adultos com TEA, ainda há muito que se fazer para que a educação 

inclusiva seja uma realidade em nosso país e, principalmente, no nosso cotidiano. 

Pois de acordo com a Organização Pan-Americanas de Saúde (OPAS, 2017), a 

estimativa em todo o mundo é que uma em cada 160 crianças recebe o diagnóstico 

de TEA, sendo este um valor médio e generalizado. 

A pesquisa de Prisco (2009), evidencia que os números de diagnósticos no 

mundo são muito elevados. No entanto, em países classificados com baixa e/ou 

média renda ainda não há um número equivalente. A OPAS4 (2017), afirma que nos 

últimos 50 anos a prevalência do TEA parece estar aumentando globalmente, isso 

devido a uma maior conscientização sobre o tema, ampliando o conhecimento e 

interesse para que a pessoa diagnosticada receba o devido tratamento, melhorando 

assim, as ferramentas de diagnósticos e aprimoramento sobre os casos. 

O TEA tem recebido destaque justamente pelo grande aumento de 

diagnósticos. Prisco (2019), acredita que as mudanças no Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV) é um dos fatores para a elevação de 

diagnósticos, pois inclui o TEA dentro dos transtornos invasivos do desenvolvimento 

ampliando os meios de estudos e diagnósticos. 

Além disto, segundo o Manual, os sintomas aparentes do autismo são os 

prejuízos persistentes na comunicação e interação social, além dos padrões restritos 

e repetitivos. As crianças com TEA possuem suas características muito individuais e 

singulares, portanto não se deve pensar o autismo como algo generalizado, pois 

nenhuma pessoa possui o mesmo diagnóstico dentro das mesmas especificidades 

(LIMA, 2019). 

 
4 A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) atua com os países das Américas tem em vista a 
melhoria da saúde das populações. A OPAS pode ser acessada pelo endereço eletrônico: 
https://www.paho.org/pt. 
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Pensando na inclusão escolar, a avaliação e diagnóstico preciso do autismo, 

corrobora com o trabalho pedagógico da instituição. A escola carrega a 

responsabilidade de abrir as portas para alunos com deficiência, visto que de acordo 

com a Constituição Federal (1988), é obrigatório ofertar educação gratuita e de 

qualidade para todos.  

 
Ao se refletir sobre o alcance ao conhecimento escolar e à formação de 
cada pessoa como um todo, levanta-se a reflexão sobre a perspectiva 
educacional inclusiva, que deu um grande passo em 2008, através da 
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva, PNEE-2008, cujo objetivo era garantir a inclusão escolar de 
crianças com alguma deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, 
bem como altas habilidades/superdotação. Tem o propósito de garantir o 
acesso, a participação e o processo de aprendizagem de estudantes com 
necessidades educacionais específicas [...]. (LIMA, 2019, p. 14) 

 

Entretanto, contrapondo ao que a autora assinala, em setembro do corrente 

ano, tivemos sancionado o Decreto nº 10.502/2020 que Institui a Política Nacional de 

Educação Especial: Equitativa Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida 

(PNEE)5.Em seu Art. 3º, traz os princípios dessa política assinalando: 

 
I - educação como direito para todos em um sistema educacional equitativo 
e inclusivo; II - aprendizado ao longo da vida; III - ambiente escolar 
acolhedor e inclusivo; IV - desenvolvimento pleno das potencialidades do 
educando; V - acessibilidade ao currículo e aos espaços escolares; VI - 
participação de equipe multidisciplinar no processo de decisão da família ou 
do educando quanto à alternativa educacional mais adequada; VII - garantia 
de implementação de escolas bilíngues de surdos e surdocegos; VIII - 
atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação no território nacional, 
incluída a garantia da oferta de serviços e de recursos da educação 
especial aos educandos indígenas, quilombolas e do campo; e IX - 
qualificação para professores e demais profissionais da educação (BRASIL, 
2020). 

 

O presente Decreto, sancionado em 30 de setembro de 2020 recebeu 

inúmeras críticas. Uma nota lançada pelo Instituto Jô Clemente, antiga APAE de São 

Paulo, expressou indignação em relação ao mesmo, publicando a seguinte nota:  

 
Valendo-se de expressões que integram a gramática da inclusão e da 
diversidade (singularidades, especificidades, aspectos locais e culturais), a 
política apresentada como inovadora replica garantias já asseguradas ao 
público alvo da educação especial, distorcendo conceitos e inspirando 
interpretações que não reconhecem os avanços que vivenciamos no país a 

 
5https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.502-de-30-de-setembro-de-2020-280529948  
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partir da Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva (PNEEPEI/2008). 

 

Certamente que esse Decreto ainda irá suscitar muitas discussões, visto ser 

um tema complexo e por ter sido decidido sem a participação das pessoas com 

deficiência. Essa iniciativa pode representar um obstáculo aos avanços que já 

vinham sendo conquistados quanto às políticas na perspectiva inclusiva no Brasil. 

Pensando em educação de qualidade e no desenvolvimento desse público, 

cabe ressaltar a importância desde cedo da estimulação precoce. No caso de alunos 

com TEA, a estimulação precoce torna-se eficaz, pois prevê melhorias na habilidade 

de comunicação, interação social, autonomia, motricidade, entre outras 

especificidades apresentadas em cada caso.  

 

2.2 A ESTIMULAÇÃO PRECOCE E A QUALIDADE NO DESENVOLVIMENTO 

 

A estimulação precoce tem como objetivo promover, em conjunto com a 

família e a instituição escolar, o bem-estar da criança que apresenta alguma 

deficiência e/ou transtorno, avaliando sinais que afetem seu desenvolvimento 

intelectual e motor. De acordo com o Ministério da Saúde (2016), a estimulação 

precoce possui uma abordagem de caráter sistemático e sequencial, utilizando 

técnicas e recursos da área terapêutica, evidenciando o estímulo de todas as 

especificidades apresentadas em cada caso de diagnóstico infantil. Desta forma, a 

estimulação alcança todos os aspectos que interferem no “desenvolvimento 

cognitivo, motor, sensorial, linguístico e social, evitando ou amenizando eventuais 

prejuízos” (BRASIL, 2016, p. 82). 

Lembrando que, o processo de avaliação da criança precisa acontecer em 

todo o seu contexto, considerando cada uma de suas características para promover 

o estímulo adequado. No entanto, os autores Franco, Melo e Apolónio (2012), 

afirmam que os problemas de desenvolvimento das crianças: 

 
[...] durante muitas décadas, foram abordados a partir de uma perspectiva 
essencialmente etiológica. Ou seja, a origem da perturbação era entendida 
como o fator determinante na caracterização da criança. Afirmar que a 
criança tem paralisia cerebral, trissomia 21 ou autismo prevalecia sobre a 
identidade e as características da criança concreta. Apesar da diversidade 
incontestável e, por vezes enorme, entre as crianças de cada um destes 
grupos, tendia a falar-se delas como se fossem grupos homogêneos, 
constituídos por pessoas iguais ou semelhantes. Do ponto de vista da 
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intervenção também, muito frequentemente, as variáveis relativas aos 
indivíduos concretos tendiam a ser desvalorizadas e a afirmar-se o valor da 
intervenção padronizada (FRANCO; MELO; APOLÓNIO, 2012). 

 

Enxergar a criança de maneira generalizada acaba sendo um agravante 

para a deficiência apresentada, pois não recebe o devido estímulo, provocando um 

atraso perante seu desenvolvimento. Por este motivo a estimulação precoce vem a 

ser uma das principais preocupações que se devem atentar às crianças. O Ministério 

da Saúde (2016) afirma que:  

 
O desenvolvimento da criança não depende apenas da maturação do 
sistema nervoso central (SNC), mas também de vários outros fatores: 
biológicos, relacionais, afetivos, simbólicos, contextuais e ambientais. Essa 
pluralidade de fatores e dimensões envolvidas com o desenvolvimento 
infantil se expressa nas vivências e nos comportamentos dos bebês e das 
crianças, nos modos como agem, reagem e interagem com objetos, 
pessoas, situações e ambientes. (BRASIL, 2016, p. 22) 

 

Portanto, a qualidade de estímulos que a criança recebe é de grande 

importância, porque se relaciona com seu desenvolvimento e funcionamento 

orgânico, lembrando sempre que os estímulos têm que estar relacionados com as 

vivências cotidianas do educando. Por isso, se faz tão importante a identificação da 

deficiência através de um diagnóstico específico nos primeiros anos de vida, para 

que a criança passe pelo processo de estimulação adequada, visando seu 

desenvolvimento em todos os aspectos necessários. 

Nesta perspectiva, temos a instituição escolar, onde deve acontecer 

formações continuadas para os profissionais, tornando-os aptos a visualizarem o 

estímulo como algo de grande relevância para o bom desenvolvimento das crianças 

com deficiência ou, até mesmo, dificuldades de aprendizagem. O profissional da 

educação precisa manter um olhar atento para que ajude, também na identificação 

do problema, podendo encaminhar o aluno para o atendimento adequado.  

 

2.3 DESENVOLVIMENTO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Pensando no Transtorno do TEA, sabe-se que uma das maiores 

características é a ausência da fala e/ou dificuldade na comunicação logo nos 

primeiros anos de vida. Dentro da escola, a comunicação é um fator muito 

importante para o desenvolvimento, interação e para que o andamento do cotidiano 
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escolar ocorra da melhor maneira. Entretanto, para uma criança com o diagnóstico 

de TEA essa verbalização necessária, em alguns casos, é muito difícil, o que se faz 

necessário que os profissionais, façam uma adaptação na metodologia de ensino, 

revisando as práticas pedagógicas para que este aluno seja incluso. 

Podemos dizer que o Autismo não é um distúrbio tão antigo, visto que há 

apenas 76 anos Kanner fez as primeiras publicações sobre esse transtorno. Por 

ainda não ter uma causa específica definida, é chamado de Síndrome (conjunto de 

sintomas) e como em qualquer síndrome o grau de comprometimento pode variar do 

mais severo ao mais brando e atinge todas as classes sociais, em todo o mundo. 

Corrobora conosco o que afirma Tismoo (s/d)6: 

 
Atualmente a ciência fala não só de um tipo de autismo, mas de muitos 
tipos diferentes, que se manifestam de uma maneira única em cada pessoa. 
Para definir a grande abrangência do autismo, usa-se o termo ‘espectro’, 
pois há vários níveis de comprometimento [...] 

 

As crianças com autismo possuem uma grande resistência em aprender, 

além de não compreenderem com clareza instruções verbais solicitadas por outras 

pessoas e, juntamente a isso, ainda vem o comprometimento da fala (OLIVEIRA, 

2016). Esses aspectos vêm afirmar: 

 
[...] que a escola tem um papel importante na investigação diagnóstica, uma 
vez que é o primeiro lugar de interação social da criança separada de seus 
familiares. É onde a criança vai ter maior dificuldade em se adaptar às 
regras sociais, o que é muito difícil para um autista (SANTOS, 2018, p. 20). 

 

Observa-se que pessoas com autismo têm um estilo cognitivo diferente, pois 

seu cérebro processa as informações deum modo que não é o padrão. Elas ouvem, 

sentem e veem, mas o seu cérebro administra estas informações de uma forma 

peculiar, ou seja, cada autista tem sua singularidade no seu processo de 

desenvolvimento e aprendizagem(OLIVEIRA, 2016). Ainda, assinala a mesma 

autora que, 

 
As pessoas com TEA têm padrões variados. Alguns têm seus próprios 
interesses, suas próprias características, são repetitivos e estereotipados. 
Outros ainda, pulam, balançam o corpo para frente e para trás, balançam as 
mãos, batem palmas, fazem caretas ou ficam incessantemente vislumbrada, 
observando um único objeto, manifestando preferências exageradas por 

 
6https://tismoo.us/destaques/o-que-e-autismo-ou-transtorno-do-espectro-do-autismo-tea/ 
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trens, aviões, dinossauros, bandeiras, carros e outros, e por não interagir 
com os demais, tem dificuldades em participar de grupos e fazer 
planejamento de longo prazo (OLIVEIRA, 2016, p. 16). 

 

A inclusão, palavra-chave a partir da Educação Infantil, pressupõe uma 

adaptação, agregação e acolhimento do educando. Sendo um ambiente onde não 

pode haver mais uma educação igual para todos, um ambiente excluso, com 

metodologia inflexível e tradicional, ou seja, um ambiente que não há mudanças 

para receber crianças com autismo. 

A Educação Infantil é um processo cultural, em que através de métodos, 

didáticas e técnicas específicas conduzimos os alunos a desenvolverem relações de 

respeito mútuo, justiça, solidariedade, igualdade, tornando a criança pensante e 

autônoma das suas ações e atitudes na sociedade. A inclusão de crianças com 

deficiência na Educação Infantil é uma prática nova, apesar de esta etapa 

educacional ter sido incorporada ao Ensino Básico a mais de duas décadas. Por ter 

se tornado obrigatório a matrícula a partir dos quatro anos de idade (BRASIL, 2013) 

e pelas necessidades da sociedade contemporânea, seu público vem crescendo a 

cada ano. 

São objetivos principais da Educação Inclusiva, proporcionar ao educando, e 

o com autismo está incluído, a promoção de suas capacidades, envolvendo o 

desenvolvimento pleno de sua personalidade, a participação ativa na vida social e 

no mundo do trabalho. Para que isso seja efetivo, o trabalho pedagógico deve 

respeitar o ritmo da criança e propiciar-lhe estimulação adequada para o 

desenvolvimento de suas habilidades, levando em consideração suas necessidades 

(TOLEDO, s/d). 

É responsabilidade dos pais das crianças com deficiência escolherem a 

melhor escola para seus filhos frequentarem, isto é, uma instituição que estimule o 

aluno a sentir-se acolhido em meio ao espaço educativo e a sua comunidade 

escolar. A partir desse ambiente acolhedor e inclusivo, o aluno pode se adaptar 

melhor às propostas e ao cotidiano escolar, desenvolvimento avanços em suas 

capacidades. 

O ensino das crianças com deficiência deve ocorrer de forma sistemática e 

organizada, seguindo passos previamente estabelecidos, adotando métodos e 

estratégias diferenciadas, respeitando seu ritmo de aprendizagem e suas 

particularidades. Deve ocorrer de forma agradável para despertar seu interesse. A 



24 
 

inteligência, memória e capacidade de aprender podem ser desenvolvidas com 

estímulos adequados. 

Em se tratando de um aluno com autismo, o objetivo da educação seria o de 

aumentar sua independência, a fim de proporcionar tal segurança ao executar 

tarefas do cotidiano, oportunizar uma aprendizagem de acordo com as suas 

necessidades, criar um ambiente agradável para ajudar o mesmo com a 

socialização para que este aluno possa lidar naturalmente com outras crianças. 

Além de melhorar sua qualidade de vida e de seus familiares. 

Além disso, “é importante destacar o papel da família e da escola no 

processo social dessas crianças, como agentes facilitadores que podem desenvolver 

estratégias de inclusão social” (FERREIRA, 2018, p. 53). Os dois ambientes 

fundamentais onde acontecem o aprendizado são na escola e em casa. Segundo a 

autora Oliveira (2016, p. 30):  

 
Os professores que têm em sua sala de aula alunos com TEA precisam 
conhecer outros métodos pedagógicos e psicológicos para dar suporte a 
qualquer eventualidade que a criança possa precisar. Para isso, o professor 
não pode se sentir sozinho. A parceria família e escola são essenciais para 
o sucesso e aprendizagem da criança com TEA.  

 

Nesse sentido, para se ofertar uma educação de qualidade a todos(as) e, 

mais especificamente, para alunos com autismo, além da necessidade de 

conhecimentos sobre o transtorno, de métodos e de estratégias por parte do 

professor e da escola, a oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE), é 

essencial. 

Garantido desde a Constituição Federal (CF) de 1988, esse atendimento 

deve ser ofertado nas instituições escolares, com profissionais capacitados que 

realizem esse atendimento na Sala de Recursos Multifuncionais (SRM): 

 
A atual Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva (2008), a partir das Diretrizes Operacionais da 
Educação Especial para o Atendimento Educacional Especializado (2009), 
prevê o atendimento educacional especializado como uma modalidade de 
ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. 
Cabendo ao AEE prestar o apoio na identificação, elaboração e organização 
de recursos pedagógicos e acessibilidade, eliminando todo tipo de barreiras 
que impossibilitem a participação plena dos alunos com necessidades 
especiais [...] (FERREIRA, 2018, p. 31) 
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Este atendimento é um recurso que auxilia o desenvolvimento do aluno que 

está sendo atendido e minimiza as barreiras no processo de ensino e aprendizagem. 

Entretanto, para além de atendimento ao aluno, esse serviço realizado por 

profissional do AEE com formação específica, deve ser ampliado por meio 

deformações, para os demais profissionais da educação, principalmente aos 

professores regentes, a fim de corroborar com as adaptações que precisam serem 

feitas em sala de aula. Visto que as intervenções pedagógicas, clínicas e 

terapêuticas, no caso do autismo, precisam ser de acordo com a intensidade das 

características apresentadas, pois o TEA varia bastante entre situações (MENEZES, 

2012). 

É importante saber que a criança tem que ser vista de forma global e educá-

la não é apenas trabalhar a mente. Esse trabalho deve abranger todos os aspectos, 

inclusive a necessidade de interagir com o meio, tendo contato direto com o universo 

de objetos e situações que o cercam, podendo assim, efetivar sua construção sobre 

a realidade. Neste caso, a equipe escolar precisa avaliar suas práticas pedagógicas, 

acompanhar e observar bem seus alunos com o diagnóstico de autismo para que 

não haja uma educação sem significado, descontextualizada e de baixa qualidade. 

O professor é uma figura indispensável no planejamento, implementação 

dos programas de atendimento especializado e na inclusão das crianças. Entretanto, 

se percebe que a formação de professores ainda não oferece o devido preparo para 

lidar com a inclusão, pois são ofertados fundamentos muito básicos que nem 

sempre se comparam a prática de sala de aula. 

 
É preciso repensar a formação de professores especializados, a fim de que 
estes sejam capazes de trabalhar em diferentes situações e possam 
assumir um papel - chave nos programas de necessidades educativas 
especiais. Deve ser adaptada uma formação inicial não categorizada, 
abarcando todos os tipos de deficiência, antes de se enveredar por uma 
formação especializada numa ou em mais áreas relativas a deficiências 
específicas. (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p, 27 apud 
OLIVEIRA, 2016, p. 29). 

 

Deste modo, a formação contínua de educadores é fundamental. Cada caso 

de inclusão é única e se torna indispensável um estudo a respeito da situação, 

aliando, também a observações de atitudes, gestos e falas de cada aluno incluso. 

No caso do TEA, em muitas situações e em muitos ambientes escolares, o aluno é 

visto desde sua chegada na escola até a saída através do rótulo criado do que é ser 
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uma criança com autismo, delimitando-o por seu comprometimento na sala e 

interação social. No entanto, “é fundamental partir dos educadores um olhar sensível 

perante a situações como essas, enxergando a criança além de seu diagnóstico, 

considerando todas as suas possibilidades de evoluir” (ORRÚ, 2012, apud 

FERREIRA, 2018, p. 39). 

Além desse olhar sensível, é fundamental conhecer as características desse 

transtorno. Nesse sentido, o TEA pode ser classificado em três níveis (QUADRO 1), 

para ser mais bem compreendido: nível 1, onde existe uma dificuldade na 

verbalização, nível 2, que apresenta uma grave resistência na interação social e 

nível 3, que se caracteriza por um grande déficit no interesse verbal e social: 
 

Quadro 1: Níveis de funcionalidade do TEA 
Gravidade Comunicação Social Comportamentos repetitivos 

e interesses restritos 
Nível 3 

Requer muito grande suporte 

Graves déficits em 

comunicação social verbal e 

não-verbal que ocasionam 
graves prejuízos em seu 

funcionamento; interações 

sociais muito limitadas e 

mínima resposta ao contato 

social com outras pessoas. 

Preocupações, rituais 

imutáveis e comportamentos 

repetitivos que interferem 
grandemente no 

funcionamento em todas as 

esferas. Acentuado 

desconforto quando rituais ou 

rotinas são interrompidas, 

grande dificuldade em 

redirecionar interesses fixos ou 

retornar para outros 
rapidamente. 

Nível 2  

Requer grande suporte 

Graves déficits em 

comunicação social verbal e 

não-verbal aparecendo 

sempre, mesmo com 

suportes, em locais 

limitados; tem respostas 

reduzidas ou anormais ao 
contato social com outras 

pessoas 

Preocupações ou interesses 

fixos aparecem 

frequentemente, sendo óbvios 

a um observador casual, 

interferindo constantemente 

em vários contextos. 

Desconforto e frustração são 
visíveis quando rotinas são 

interrompidas, dificultando o 

relacionamento dos interesses 

restritos. 
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 (conclusão) 
Nível 1  

Requer suporte 

Sem suporte local o déficit 

social ocasiona prejuízos. 
Existe dificuldade em iniciar 

interações sociais e demonstra 

claros exemplos de respostas 

atípicas e sem sucesso no 

relacionamento social com 

outros. Pode se observar 

diminuído interesse pelas 

interações sociais. 

Rituais e comportamentos 

repetitivos causam 
interferência significativa no 

funcionamento em um ou mais 

contextos. Resiste às 

tentativas de se interromperem 

os rituais ou de se redirecionar 

seus interesses fixos 

Fonte: Assunção Jr. (2013, p. 15-16) apud Santos (2018, p. 24) 

 

Partindo desta perspectiva, destaca-se a importância do professor alinhar 

suas práticas dentro das especificidades que seu aluno com autismo apresenta, 

visto que estes 3 níveis servem para auxiliar o profissional a reconhecê-las. No 

entanto é importante ressaltar que, por mais que existam níveis de funcionalidades, 

ainda é muito difícil encaixar um aluno e delimitar suas características. Assim como 

toda criança, o autista também tem sua personalidade, seus gostos, preferências e 

potencialidades. Desta maneira, é importante que o processo de avaliação do aluno 

com TEA seja adaptado, a partir disso, se consegue analisar os melhores recursos a 

serem utilizados, as estratégias e metodologias, bem como a visão de objetivos a 

serem alcançados com o aluno (FERREIRA, 2018). 

 
O desconhecimento sobre autismo pode levar professores a empreender 
práticas que não minimizam as barreiras à aprendizagem e participação 
escolares. Além disso, em termos de conhecimento sobre autismo, há 
características comuns a estes alunos, já destacadas pela literatura, que 
revelam uma especificidade cognitiva que pode interferir em sua 
escolarização. Neste sentido, algumas teorias poderiam auxiliar professores 
a compreender melhor estes aspectos, especialmente aquelas que buscam 
explicar o perfil cognitivo deste alunado (FERREIRA, 2018, p. 43). 

 

Neste panorama, que Ferreira assinala, percebemos que o papel de 

intervenção do professor pode e deve variar de acordo com as especificidades do 

aluno quando precisa de estratégias que ultrapassem as barreiras que o TEA 

apresenta. “Faz-se necessário investir tempo no conhecimento desse aluno através 

do cotidiano escolar para que se possa estabelecer as estratégias pedagógicas e 
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reconhecer as possibilidades de aprendizado” (CUNHA, 2011, p. 85), que vai variar 

de acordo com os estímulos que está recebendo.  

Uma das características presentes no autismo, é a dificuldade em manter a 

atenção, visto que, segundo Whitman (2015, p. 69 apud FERREIRA, 2018, p. 46), “é 

bastante comum que pessoas com autismo tenham dificuldades de atenção, estima-

se que 64% dos autistas apresentem esse déficit”. Portanto, essa falta de atenção 

pode interferir em seu processo de aprendizagem, exigindo do professor 

metodologias que ultrapassem essa dificuldade. Todavia, existem muitas 

características positivas que podem servir de grande auxílio no processo 

pedagógico, como a excelente memória visual e o pensamento concreto. 

Para acontecer uma aprendizagem significativa o professor deve conhecer 

as limitações e anseios de seus alunos, bem como conhecer os meios que 

despertem à atenção e interesse pelo o que está sendo proposto. Este é um 

processo demorado, que exige um trabalho de insistência e persistência, para que o 

aluno com autismo sinta confiança em seu professor, o que trará resultados 

positivos e avanços nos aspectos da linguagem e sociais.  

Mas no dia a dia da prática em sala de aula e conforme a trajetória 

profissional, observa-se que ainda se faz necessário a definição de políticas 

públicas, suas especificidades no campo educacional e as questões relacionadas 

com a educação especial inclusiva nas escolas. Sander (2005), examina a relação 

entre formulação e implementação de políticas públicas na área da educação. O 

autor evidencia o papel dos atores; governos nacionais, organizações não 

governamentais e comunidade internacional no desenvolvimento de políticas 

educacionais. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, já mencionada anteriormente, é um documento importante apresentado 

em 2008 pelo governo federal, através do Ministério da Educação, com o objetivo de 

constituir políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos 

os alunos.Se refere a todos os aspectos de criação e gestão de normas voltadas à 

garantia do direito à educação para todos, particularmente para os segmentos 

sociais historicamente excluídos do sistema de ensino. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva defende a inserção da modalidade da Educação Especial na proposta 
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pedagógica das escolas, trazendo contribuições para a Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva, mas também apresenta limites. 

Sá (2012) alega que a escola inclusiva exige novas estruturas e novas 

competências. Observa-se que as escolas públicas não têm correspondido às 

características individuais e socioculturais diferenciadas de seu alunado, 

funcionando de forma seletiva e excludente. Ainda, segundo o autor citado acima, 

“especial é a educação que legitima esquemas, espaços e dimensões do 

conhecimento e dos direitos humanos sem atributos restritivos’’ (SÁ, 2012). 

As normatizações relacionadas à inclusão escolar dos educandos com 

deficiência e as políticas dessa área, visam garantir os direitos reservados por essas 

legislações, tendo como consequência uma intensa reestruturação dos espaços 

escolares, dos posicionamentos dos educadores, das formações docentes e das 

práticas educativas a serem desenvolvidas nesse espaço (SILVA, s/d). Esse, 

logicamente, é um processo dinâmico e necessário. 

Vantagens e desvantagens do complemento em uma sala de aula padrão da 

educação, a inclusão em uma sala de aula geral é uma das maiores controvérsias 

com as quais as escolas lidam atualmente. As desvantagens que existem nas 

práticas de inclusão seriam a formação de educadores, aprimoramento das práticas 

pedagógicas, acessibilidade arquitetônica e tecnológica, construção de redes de 

aprendizagem e estabelecimento de parcerias junto à comunidade escolar. 

 
Ao refletir sobre a abrangência do sentido e do significado do processo de 
Educação inclusiva, estamos considerando a diversidade de aprendizes e 
seu direito à equidade. Trata-se de equiparar oportunidades, garantindo-se 
a todos - inclusive às pessoas em situação de deficiência e aos de altas 
habilidades/superdotados, o direito de aprender a aprender, aprender a 
fazer, aprender a ser e aprender a conviver (CARVALHO, 2005). 

 

Essas controvérsias foram/estão sendo ainda mais colocadas diante do 

Decreto nº 10.502/2020, mencionado anteriormente nesse trabalho. 

Diante das questões relacionadas à diversidade de etnias, culturas, religiões, 

crenças, condições sociais e econômicas, a Educação Inclusiva tem se mostrado 

uma proposta extremamente importante, apesar do não reconhecimento por parte 

de nossos governantes atuais. A Educação Inclusiva é um processo necessário ao 

reconhecimento das diferenças e ao respeito entre todos os educandos, 

independentemente de suas singularidades e características, pois, essa pluralidade 
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é uma particularidade marcante da realidade brasileira. Blanco (2009) contribui com 

essa questão, ao afirmar:  

 
O desafio, agora, é avançar para uma maior valorização da diversidade sem 
ignorar o comum entre os seres humanos. Destacar muito o que nos 
diferencia pode conduzir à intolerância, à exclusão ou a posturas 
fundamentalistas que limitem o desenvolvimento das pessoas e das 
sociedades, ou, que justifiquem, por exemplo, a elaboração de currículos 
paralelos para as diferentes culturas, ou para pessoas com necessidades 
educacionais especiais (BLANCO, 2009, p. 52). 

 

Como vantagem, a escola inclusiva incentiva uma atitude de reflexão sobre 

o trabalho na sala de aula e passa a ser um espaço mais rico para todos, onde 

podem aprender e compartilhar suas vivências. O fato é que a inclusão proporciona 

uma formação cognitiva e social através do processo de socialização entre 

educandos com e sem deficiência, ofertando condições educativas para preparar as 

crianças para conviver na sociedade de forma consciente, responsável e cooperativa 

(CORREIA, 2008). 

A inclusão nas escolas é necessária e benéfica, porque desperta, também 

atitudes de solidariedade. Outro fator importante é a relação família-escola, pois 

através de tal relacionamento é possível promover qualidade na inclusão, pois a 

comunicação da família junto à escola vem só a contribuir para o processo social 

dentro desses dois ambientes conjuntamente. Portanto, enquanto não conseguimos 

tratar e entender educação sem a dicotomia comum e especial, a Educação 

Inclusiva é um caminho muitas vezes desafiador, mas que se mostra relevante para 

a construção de uma sociedade mais justa e participativa, que concede 

oportunidades para todos e todas. 

Diante do exposto acerca da Educação Inclusiva e dos educandos 

diagnosticados com Transtorno do Espectro TEA, o capítulo seguinte irá apresentar 

os encaminhamentos e procedimentos do presente trabalho, que embasam 

metodologicamente a realização desta pesquisa. 
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3 ENCAMINHAMENTOS METODOLOGICOS 
 

3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

O presente estudo é de abordagem qualitativa com objetivo exploratório, 

visando conhecer o agir dos educandos em relação aos desafios que professores 

enfrentam durante a sua atuação, bem como as possibilidades do seu 

desenvolvimento nas salas de aulas com alunos que tenham o diagnóstico de TEA, 

tendo também em conta a forma que se dá a inclusão destes alunos na escola.  

Minayo (2001, p.22) diz que a pesquisa qualitativa “[...] trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes”. O que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis, 

tornando-se assim, motivo de muitas críticas por seu empirismo, pela subjetividade e 

pelo envolvimento emocional do pesquisador (MINAYO, 2001).  

A pesquisa qualitativa preocupa-se, com aspectos da realidade que não 

podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação do estudo 

realizado. Para tanto o pesquisador deve ter seu fenômeno de pesquisa claro para 

assim descrever, compreender e explicar, as diferenças entre o mundo social e o 

mundo natural. 

Quanto ao objetivo exploratório, segundo Gil (1999, p.43) “proporciona uma 

visão geral de um fato, do tipo aproximativa”. Esse tipo de pesquisa envolve 

levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências 

práticas com o problema pesquisado; e análise de exemplos que “estimulem a 

compreensão” (SELLTIZ et al., 1967, p.63 apud GIL, 2002). Uma de suas 

peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais 

como o questionário e a observação. Entendemos que o tema autismo, mais 

especificamente na Educação Infantil do município de Alegrete, ainda é pouco 

explorado no meio acadêmico, nesse sentido, essa proposta vem ao encontro dessa 

especificidade. 

O método adotado foio Estudo de Caso que analisou os desafios enfrentados 

pelo professor, a possibilidade de desenvolvimento e a inclusão de um aluno com 

transtorno autista na Educação Infantil de uma escola privada. Para Yin (2001), o 
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Estudo de Caso é uma estratégia de pesquisa que compreende um método que 

abrange tudo em abordagens especificas de coletas e análise de dados. 

Com este método conseguimos fazer um estudo mais minucioso sobre alguns 

dos desafios que professores e auxiliares têm ao trabalharem com alunos que são 

diagnosticados com TEA, bem como as possibilidades para o seu desenvolvimento. 

Portanto, uma análise mais aprofundada e que seja determinante para desvelar 

nossas inquietações.  

Os instrumentos usados para a coleta dos dados foram a observação e o 

questionário contendo perguntas abertas. Um dos instrumentos que adotamos, irá 

permitir que os participantes da pesquisa demonstrem suas concepções sobre os 

assuntos relacionados a temática principal da pesquisa. Definimos o questionário 

como uma técnica de pesquisa “pertinente para ser empregada quando se trata de 

problemas cujos objetos de pesquisa correspondem a questões de cunho empírico, 

envolvendo opinião, percepção, posicionamento e preferências dos pesquisados” 

(CHAER; DINIZ; RIBEIRO, 2012, p. 251). 

Após estes processos, será realizada a análise dos dados coletados durante 

a pesquisa por meio da análise de conteúdo, que pode ser definida como uma 

técnica ou procedimento de análise dos dados que considera “o que foi dito nas 

entrevistas ou observado pelo pesquisador. Na análise do material, busca-se 

classificá-los em temas ou categorias que auxiliam na compreensão do que está por 

trás dos discursos” (SILVA; FOSSÁ, 2015, p. 2). Assim, a partir das respostas 

coletadas através do questionário e das observações realizadas no decorrer da 

pesquisa serão elaboradas categorias específicas com o intuito de aprofundar a 

discussão acerca de cada temática. 

Ainda, a técnica de triangulação investigará e observará o contexto “a partir 

de vários ângulos, o que permite confluências, discordâncias, perguntas, dúvidas, 

falseamentos, numa discussão interativa e intersubjetiva na construção e análise 

dos dados” (MINAYO; MINAYO-GOMÉZ, 2003, p. 136). A análise deve tentar 

observar com atenção todos os aspectos investigados. 

Essa técnica contempla a análise dos dados alcançados com os instrumentos 

da pesquisa, a fundamentação em autores e pesquisadores do campo de estudo e a 

compreensão do contexto mais amplo do que se quer estudar, ou seja, o cenário 

geral que envolve o tema (MINAYO; MINAYO-GOMÉZ, 2003). Por isso, a realização 
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de observação e questionário aberto são instrumentos importantes para conhecer o 

contexto segundo a análise dos diversos pontos de vista. 

 

3.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

As observações realizadas como um dos instrumentos de coleta de dados, foi 

desenvolvida em uma Instituição privada de Educação Infantil de Alegrete, que 

aceitou contribuir com o estudo. A análise nesse espaço educativo teve como 

finalidade conhecer as práticas pedagógicas desenvolvidas com um educando 

diagnosticado com Transtorno do Espectro TEA, grau moderado, e de observar 

como o processo inclusivo se dá nessa escola. 

As observações tiveram início quando o aluno estava matriculado no nível A 

da Educação Infantil, nesse nível, frequentam crianças de 4 a 5 anos. No ano 

seguinte, o educando e seu processo inclusivo na instituição pesquisada continuou 

sendo observado até o término do nível B, último ano dessa etapa da Educação 

Básica. A criança com TEA, atualmente, tem 7 anos de idade e encontra-se no 1º 

ano do Ensino Fundamental, onde permanece sendo acompanhado em seu 

desenvolvimento social, cognitivo, motor e inclusivo. 

As observações aconteceram em um período total de aproximadamente dois 

anos e dois meses, sendo realizadas diariamente, período em que a pesquisadora 

exercia a função de monitora pela parte da manhã. Importante mencionar que 

exercendo essa função e já tendo decidido sobre o tema da pesquisa, como 

requisito para a obtenção de grau em pedagogia, aliou-se os momentos de trabalho 

ao de pesquisadora para a coleta de dados. 

Cabe ressaltar que tanto as observações quanto os questionários atenderam 

aos aspectos éticos de pesquisa com seres humanos, sendo entregues Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) à professora regente e à responsável 

legal pela criança, após a autorização da instituição escolar, da forma como se 

encontram nos anexos. 

A escolha da aplicação do questionário será com as professoras regentes das 

turmas de níveis A e B, as quais o aluno frequentou nos anos de 2018 e 2019 e com 

a responsável legal pelo aluno com TEA. Os desafios das práticas pedagógicas e os 

aprendizados em promover uma educação inclusiva a todos e todas foram fatores 
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que contribuíram para adotar o uso de observações e dos questionários, a fim de 

analisar essa realidade. 

A professora regente da turma de nível A, que atuou junto ao educando em 

seu desenvolvimento e aprendizagem no ano de 2018, é formada em Licenciatura 

em Pedagogia e está em exercício na profissão há cinco anos. A professora que 

atuou no nível B, em 2019, é Licenciada em Pedagogia e especialista em 

Neuropsicopedagogia Clínica e atua há mais de dez anos. 

A mãe da criança, que também aceitou em colaborar com a pesquisa, afirma 

ser autônoma profissionalmente. Quanto à sua família, ressaltou que possui dois 

filhos, sendo o aluno com autismo, o filho mais velho. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 
 

A presente seção visa apresentar a análise dos dados coletados no decorrer 

do trabalho através das observações e dos questionários aplicados à professora 

regente da turma, e a mãe do aluno com TEA. É importante reforçar que o processo 

de análise será com base na técnica de triangulação, pois essa proposta 

metodológica permite investigar a temática a partir de vários ângulos, confrontando a 

visão da pesquisadora, com os dados coletados e a partir de autores que investigam 

essa área do conhecimento. 

Diante disso, a análise representa uma parte extremamente importante da 

pesquisa, por se aproximar da realidade estudada, que neste caso, trata-se da 

instituição particular de ensino na qual foi possível conhecer o processo de inclusão 

e desenvolvimento de um educando com TEA na Educação Infantil. Isso, nos 

possibilitou perceber os desafios encontrados no espaço da sala de aula, conforme 

refere-se o título deste trabalho. 

Para uma melhor análise dos dados coletados, os dividimos em duas 

subseções, na primeira, foi possível examinar as práticas pedagógicas realizadas no 

decorrer do período de observação e, na segunda, analisar os relatos da docente e 

da responsável pela criança. 

 

4.1 ANÁLISE DAS OBSERVAÇÕES 

 
Como já mencionado, o período de observações da turma desenvolveu-se 

por dois anos e dois meses em uma instituição particular de Alegrete, tendo início no 

nível A, percorrendo até o ano seguinte, o nível B, ou seja, observando um aluno 

com autismo dos 4 aos 6 anos de idade. Esse tempo dedicado à pesquisa e ao 

acompanhamento do aluno autista, aliou-se à função de monitora da turma, que foi 

realizado no turno da manhã. Assim, o trabalho e a pesquisa possibilitaram a coleta 

das observações, pois, ao final da manhã eram transcritos os relatos no Diário de 

Bordo. 

Cabe ressaltar que o trabalho como monitora teve início no dia 18 de fevereiro 

de 2018, após a contratação para desenvolver a função de monitoria de um 

educando autista que já frequentava a escola, em uma turma composta por vinte e 

três crianças. As primeiras semanas de aula na turma de nível A, nova turma do 
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aluno, foram desafiadoras em razão da necessidade de readaptação ao espaço 

escolar no ano letivo que começava. 

Algumas estratégias foram utilizadas para auxiliar nesse processo, como a 

retirada da sala no momento da chegada e a presença do pai dentro da sala de aula, 

mas apesar dessas intervenções, o aluno continuava a manifestar atitudes 

agressivas consigo e com os colegas, mesmo já os conhecendo. Assim, a equipe 

fez reuniões para pensar na melhor alternativa para sua adaptação, conforme o 

trecho abaixo do Diário de Bordo: 

 
Mesmo muitas pessoas não sendo a favor da rotina, o melhor jeito para que 
ele ficasse na turma, ainda era adotando essa organização diária. Toda vez 
que ele chegava na sala, era encaminhado para a roda e sempre montava a 
tabela daquilo que seria feito na aula. Claro que essa rotina, as vezes sofria 
modificações, explicávamos para ele que para algumas coisas tinha o 
momento adequado para serem feitas, e isso foi tomando forma, 
conseguimos que ele ficasse sem chorar e viesse sempre para a escola 
(OBSERVAÇÃO DIA 10/10/2018, DIÁRIO DE BORDO). 

 

Machado (2019) corrobora com essa questão, ao afirmar que é importante 

“estabelecer uma rotina e antecipação visual para que ela possa orientar-se e 

preparar-se para as atividades e eventos na escola, mostrar-lhe visualmente como 

se comportar por meio de regras da sala” (p. 103). Portanto, a criança com TEA 

necessita de uma organização de sua rotina diária em sala de aula como forma de 

prepará-lo e acalmá-lo para a realização das atividades pedagógicas previstas. 

Outro desafio encontrado foi com relação a sua socialização, pois ele 

costumava ficar a maior parte do tempo isolado dos colegas e das professoras. 

Foram diversas as tentativas de incentivá-lo a sentar, conversar e brincar com as 

outras crianças, mas o cansaço ou a irritação eram alguns dos motivos que faziam 

com que ele se isolasse. Nessas situações, os docentes sempre o aguardavam se 

acalmar para, posteriormente, conversar e convidá-lo a brincar com os colegas. 

Quanto às festividades e eventos realizados pela instituição, inicialmente, 

ficava com medo do grande público e do barulho e, embora tivesse ensaiado as 

apresentações com a turma, não demonstrava interesse em participar. Então, foi 

decidido pela equipe pedagógica, que mesmo que ele não participasse teria que 

estar presente ali para se acostumar com aquilo, pois era algo que acontecia 

mensalmente. Aos poucos, o aluno tentava se adaptar. Por menor que fosse a sua 
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conquista, sempre era parabenizado na frente dos colegas e isso parecia ser 

agradável para ele e até para seus pais. Segundo o Diário de Bordo: 

 
No final do ano, as turmas fazem apresentações, e o educando participou 
dos ensaios, mas por escolha dos pais por estar presente na apresentação 
um grande público, eles não quiseram que o filho passasse por 
constrangimento (palavras deles). Então como ele sempre cantava a música 
em voz baixa, conseguimos gravar e agregar na música da apresentação, 
para que, de alguma forma, participasse junto com a turma. Os pais 
compraram os ingressos para assistir à apresentação e, para eles, foi 
emocionante, pois o filho tinha vencido o ano e conquistado amigos, 
conseguindo comunicar-se com algumas palavras. A família percebeu que 
estava feliz em integrar a turma (OBSERVAÇÃO DIA 23/11/18, DIÁRIO DE 
BORDO). 

 

Como as crianças com TEAs apresentam amplas dificuldades nas áreas da 

sociabilidade e da comunicação, “cabe aos profissionais, que com eles trabalham, 

utilizarem estratégias que contemplem a aquisição de habilidades que são pré-

requisitos para que outras se efetivem” (LEMOS; SALOMÃO; RAMOS, 2014, p. 

119). Nesse sentido, percebe-se o quanto o estímulo constante a interação social 

pode ser importante para avançar não somente nessas áreas, como também em 

outras dimensões de desenvolvimento.  

No ano de 2019, mantendo a função de monitora do mesmo aluno, agora 

matriculado no nível B da Educação Infantil, foi possível continuar as observações 

analisadas na presente pesquisa a fim de acompanhar seu desenvolvimento ao 

longo deste ano. Além dos colegas, a turma recebeu seis novos alunos. 

Inicialmente, a equipe pensou que este seria um motivo para dificultar sua 

readaptação, entretanto, demonstrou conhecimento da rotina da turma e sentiu-se 

tranquilo no seu retorno à escola. 

Neste segundo ano de observação, percebeu-se o quanto o aluno autista 

avançou no processo de socialização com as outras crianças, professores e adultos, 

visto que durante as festividades mensais promovidas pela escola, participou de 

todos os eventos. Durante os ensaios, em alguns momentos, o educando parecia 

não se concentrar nas coreografias, mas no decorrer das apresentações 

demonstrava ter aprendido todos os passos e as letras das músicas. 

Para evitar encarar a comunidade escolar, fechava os olhos e acompanhava 

os colegas, adequando-se à sua maneira às festividades. Em razão das crianças 

com TEA desenvolveram habilidades nas atividades que exigem “memória visual em 

detrimento de atividades de memória auditiva, o ponto chave pode se dar ao fato de 



38 
 

que as atividades visuais são processadas de modo concreto” (PROCIV; TORRES, 

2015, p. 66). Por isso, acredita-se que o aluno tenha conseguido aprender as 

coreografias, uma vez que sua capacidade visual é bem ampla. 

Antes das férias de julho, a professora regente teve que se ausentar e a 

turma recebeu outra monitora para compartilhar as práticas docentes. O aluno não 

se sentiu à vontade com essa mudança na rotina escolar, já que em consequência 

da professora titular ter se ausentado, não era possível auxiliá-lo em todos os 

momentos. Perante essas situações, observou-se que o aluno estava regredindo em 

alguns aspectos, isso foi evidenciado pelos responsáveis da criança. 

Além disso, o contexto familiar estava sofrendo transformações em virtude do 

nascimento da irmã do aluno. Em ambos os espaços, escolar e familiar, a criança 

estava sofrendo os impactos dessas mudanças em sua rotina, tendo que dividir a 

atenção dos pais com a irmã e da monitora com a turma. A rotina é percebida como 

um fator positivo para o educando com TEA e, quando esta é alterada, provoca 

efeitos negativos no seu comportamento (MACHADO, 2019). 

Ainda no que diz respeito as apresentações festivas da escola, houve um 

momento em que o aluno se aproximou de um colega, que o acalmava nos 

momentos de sua participação nas apresentações. Mesmo com resistência, após 

conversas, a apresentação acontecia, o que “foi uma grande conquista e a mãe ficou 

bem agradecida, pois aquele seria o primeiro show que ele participava e para ela foi 

gratificante vê-lo empolgado” (OBSERVAÇAO DIA 15/09/19, DIÁRIO DE BORDO). 

Através das observações, foi possível analisar que o aluno teve grandes 

avanços nas áreas da comunicação, socialização, cognição, autonomia e 

comportamento, a partir da metade do ano de 2018. Seus pais estavam sempre 

ressaltando o quão bom estava sendo o desenvolvimento de seu filho, que passou a 

sentir vontade de retornar para a escola todos os dias. As palavras de Menezes 

(2012, p. 50) vai ao encontro dessa questão, ao afirmar que: 

 
À medida que os alunos com autismo incluídos em turmas comuns 
conseguem demonstrar progresso em seu processo de aprendizagem e 
desenvolvimento, [...] podemos dizer que as estratégias utilizadas estão 
adequadas às suas necessidades. 

 

Conforme a autora, os avanços conquistados são resultado das práticas 

desenvolvidas que atenderam às especificidades de aprendizagem do educando 
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com TEA. Em relação às atividades pedagógicas realizadas com o aluno, as 

anotações contidas no Diário de Bordo, reforçam que “ele não apresentava 

dificuldades em realizá-las, pois conseguia tranquilamente e concluía antes de todos 

os colegas”. Nas aulas de Educação Física, a criança participava somente de 

brincadeiras, corridas, circuitos ou jogos de futebol. 

Segundo a pesquisa de Soares (2018, p. 36) “os pontos fortes da cognição no 

TEA estão relacionados com as habilidades viso-espaciais e habilidades para inferir 

padrões, fatores predominantes nos testes de inteligência não-verbal”. Nesse 

sentido, o interesse do aluno por atividades mais atrativas visualmente, como 

circuitos e brincadeiras revela a inteligência dos autistas com aspectos visuais. 

Inicialmente, o aluno era muito dependente, entretanto, durante estes dois 

anos de observações, nota-se que a criança se tornou mais autônoma, conseguindo 

usar o banheiro e colocar os calçados sozinho sem precisar de ajuda na hora de 

manusear o papel higiênico e sem terem que lembrá-lo de higienizar as mãos ao 

término de suas necessidades.  

Quanto à sua linguagem, ele não falava muitas frases e se comunicava 

apenas com alguns sinais, mostrando ou apontando para aquilo que ele queria 

fazer. Já ao final do ano, observou-se que a linguagem verbal desenvolveu-se 

profundamente, o que reforça a “importância do ambiente interpessoal para a 

aquisição de habilidades comunicativas, ressaltando o suporte do adulto” (LEMOS; 

SALOMÃO; RAMOS, 2014, p. 118), como a mediação do professor nesse processo. 

Ao final do ano letivo, novamente, foi proposto pela direção a oportunidade de 

permanecer com o aluno durante o 1º ano do Ensino Fundamental, momento de 

novas readaptações. Além da mudança de colegas e professora, o aluno com 

transtorno estava mostrando-se mais agressivo do que o habitual, porém, diante da 

pandemia causada pela COVID-19, transmitida pela contaminação com o Novo 

Coronavírus, a instituição teve de interromper as aulas presenciais e trabalhar a 

partir do ensino remoto. 

Em razão das aulas acontecerem de forma on-line, o que torna inviável 

observar o desenvolvimento diário do aluno com TEA, a aprendizagem e o 

desenvolvimento do educando durante o ensino remoto serão analisados por meio 

de alguns questionamentos contidos nos questionários aplicados às participantes da 

pesquisa.
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4.2 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 

 

Nesta segunda subseção, apresentaremos os questionários aplicados às 

professoras profissionais responsáveis pelas turmas em que o aluno cursou o nível 

A e o B, e da sua mãe. Como mencionado anteriormente, nesta etapa adotamos a 

análise de conteúdo e para as respostas que emergiram dos questionários, 

organizamos em categorias 1, 2 e 3, elencadas no que segue. 
 

Categoria 1: O processo de inclusão entre altos e baixos 
 

O Quadro 1, apresenta os relatos da mãe da criança acerca do processo de 

investigação e diagnóstico do autismo, bem como o seu acompanhamento. 

 
Quadro 1 -Diagnóstico e relações familiares 

MÃE DO ALUNO COM TEA 

Investigação e diagnóstico: 

Percebi uma falta de interação aos 11 meses, pois não atendia ao chamado do 
próprio nome, não compartilhava foco e nem se atentava a sons e luzes.Com um 
ano e meio levei ao neurologista por conta própria e recebi a notícia de um possível 
diagnóstico de autismo de grau leve e logo após fomos encaminhados para a fono, 
psicopedagoga e escola. 
Fonte: Autora (excertos do questionário, 2020). 

 
Segundo evidenciado pela responsável, os familiares observaram algumas 

características que passaram a chamar a atenção em razão da ausência de contato 

visual e da irritabilidade com luzes e barulhos, que se manifestaram no 

comportamento do bebê, ainda sem ter completado um ano de idade. O diagnóstico 

surgiu por volta do um ano e seis meses, quando uma equipe especializada 

construiu os pareceres do autismo de grau leve. 

A partir desse momento, foi sendo planejado o acompanhamento através de 

diferentes profissionais como terapeutas, fonoaudiólogos, neurologista e 

psicopedagoga, sendo indicado o ingresso da criança na escola desde os primeiros 

anos de vida. Esse diagnóstico precoce foi essencial para promover atendimentos 

especializados conforme suas dificuldades e possibilidades de desenvolvimento 

integral. 
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Em seus estudos, os autores Nunes, Azevedo e Shmidt (2013) indicam que a 

realização de diagnóstico e intervenção precoce constitui um fator essencial ao 

potencializar ações e acompanhamento de profissionais desde o início da formação 

infantil. O quadro 2, apresenta as respostas da professora A, professora B e da mãe 

da criança com relação ao processo inclusivo escolar voltado aos alunos com TEA e 

a importância do AEE. 

 
Quadro 2 - Inclusão escolar do aluno com transtorno autista e o AEE 

PROFESSORA A 
Com a realização dos PDI (Plano de Desenvolvimento Individual), com a presença 
da auxiliar que trabalha diretamente com ele, além de recursos adequados às 
necessidades dos alunos, a escola busca possibilitar um espaço pedagógico de 
inclusão. Além disso, observa-se claramente a importância do AEE, esse 
atendimento se reflete em suas conquistas diárias em sala de aula. 

PROFESSORA B 
A inclusão dos alunos é realizada através de práticas pedagógicas planejadas 
conforme as especificidades de cada aluno em sala de aula e do AEE com a 
profissional. Esse trabalho é fundamental para o desenvolvimento do aluno autista 

MÃE DO ALUNO COM TEA 
Na inclusão tivemos muitos altos e baixos, muitas crises na escola, muita insistência 
e persistência durante vários anos, tudo sempre seguindo orientações. Enfim depois 
de 4 anos conseguimos finalmente a compreensão dele, entendendo que a escola é 
um lugar bom e pode ser divertido, seguro e acolhedor também. 
Fonte: Autora (excertos do questionário, 2020). 
 

Ao ser questionada sobre a inclusão dos alunos com TEAs na escola privada, 

a professora A relatou que as profissionais do AEE desenvolvem o Plano de 

Desenvolvimento Individual (PDI), que é auxiliado pela presença de uma auxiliar 

pedagógica. Assim, os planejamentos são construídos coletivamente pelos 

profissionais especializados e pela professora do Ensino Regular, tendo o apoio de 

uma auxiliar para acompanhar os alunos com deficiência. 

A professora B defendeu a importância do AEE para trabalhar as 

características específicas de cada aluno e segundo ela, é fundamental para ampliar 

os avanços dos educandos com autismo. A mãe da criança destacou que o 

processo inclusivo é permeado por altos e baixos, avanços e retrocessos, mas que 

sempre traz benefícios e contribuições para o desenvolvimento dos alunos, pois a 

escola é um espaço de interação e aprendizagem para todos. 

O AEE, segundo o Decreto n° 6.571 de 2008, proporciona um conjunto de 

“atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 
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institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos 

alunos no ensino regular” (BRASIL, 2008). Esse serviço deve ser compreendido 

como um trabalho especializado aos alunos incluídos, que deve ser estendido à sala 

de aula comum para que a equipe valorize e explore as potencialidades de 

aprendizagem dos alunos. 

Assim, a educação inclusiva, através do AEE e do ensino regular, visa 

consolidar práticas pedagógicas adequadas a cada aluno, de forma a ampliar as 

aprendizagens, interações e experiências positivas para seu desenvolvimento. A 

inclusão na Educação Infantil constitui um processo fundamental para a formação 

tanto dos alunos com deficiência quanto das crianças sem deficiência, 

representando momentos essenciais de interação e desenvolvimento. 

 
Ao perpassar por todos os níveis e etapas, destaca-se a Educação Infantil, 
como momento ímpar para o início do processo. Ao se garantir o 
atendimento educacional especializado às crianças de zero a cinco anos, 
possibilita-se que as demandas sejam atendidas em desconsiderar as 
políticas públicas que orientam as práticas no contexto educacional 
(FROEHLICH; KAUFMANN; OLIVEIRA, 2019, p. 28). 

 

Dessa forma, percebe-se o quanto a inclusão é fundamental para todas as 

etapas e modalidades de ensino, sendo importante ser promovida desde os 

primeiros anos de escolarização e adaptação das crianças na Educação Infantil. A 

seguir, o quadro 3 destaca como as professoras participantes da pesquisa percebem 

e consideram a Educação Especial em uma perspectiva inclusiva: 

 
Quadro 3 - Avaliação da inclusão dos alunos autistas em sala de aula 

PROFESSORA A 
De grande valia, ensinamentos que levo para minha vida profissional e pessoal a 
lição da inclusão dos alunos com TEAs em sala de aula. 

PROFESSORA B 
Ainda necessitamos evoluir muito na adaptação do currículo destes alunos, 
compreendendo que existem outros aspectos mais importantes para serem 
desenvolvidos do que apenas os conteúdos previstos. 
Fonte: Autora (excertos do questionário, 2020). 

 

Ambas as professoras concebem a inclusão como um processo muito 

importante para o desenvolvimento de alunos com e sem deficiência, já que uma 

educação inclusiva e de qualidade é um direito de todos e todas. Entretanto, a 

professora B, entende que o processo inclusivo está em uma constante caminhada, 
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adquirindo novos avanços nos espaços escolares conforme algumas práticas 

exclusivas vão sendo transformadas. 

No que diz respeito ao currículo, conforme mencionado na fala da última 

professora, cabe destacar que sim, “a construção de um currículo centrado nas 

diferentes necessidades dos alunos, priorizando, além dos aspectos pedagógicos, 

as questões sociais e culturais” (LOGUÉRCIO et. al., 2013, p. 173) são de extrema 

importância de serem considerados. 

Nesse sentido, “a inclusão de um aluno com transtorno autista na escola 

regular, é um desafio constante ao professor, à escola e à família, pois muitos 

paradigmas necessitam ser rompidos, e o aperfeiçoamento profissional precisa ser 

conquistado” (GRACIOLI; BIANCHI, 2014, p. 125). A consolidação de uma 

verdadeira inclusão é uma questão desafiadora porque, além de garantir as 

condições de acesso e estruturais, é preciso que as atitudes da escola, das famílias 

e das outras crianças sejam de acordo com essa proposta, contribuindo que seja 

favorecida por toda a comunidade escolar. 

 

Categoria 2 - criança X escola 
 

Nesta categoria, são apresentadas as análises referentes a importância da 

parceria entre família e escola na inclusão dos alunos autistas, além dos maiores 

desafios que envolvem o trabalho pedagógico com o educando com TEA no ensino 

regular na visão das professoras A e B e das dificuldades manifestadas pela 

responsável. Sendo assim, o quadro 4, evidencia os relatos das três participantes 

acerca das relações entre os contextos familiar e escolar no processo inclusivo: 

 

Quadro 4 - Família e escola no desenvolvimento do aluno com TEA 
PROFESSORA A 

A família é extremamente presente, o aluno realiza diversos atendimentos fora da 
escola. Mostrando que a família se preocupa com que ele aprenda e possa a cada 
dia desenvolver mais suas habilidades. 

PROFESSORA B 
Mostra-se uma família participativa entretanto, o cotidiano e as condutas do aluno 
provam que o trabalho combinado nem sempre é realizado. 

MÃE DO ALUNO COM TEA 
Sim! Para nós é o mais importante no processo criança x escola. A escola sempre 
foi e sempre será parte fundamental nesse processo de desenvolvimento, nós (pais) 
sempre andamos juntos e muitas vezes insistimos em algumas pequenas 
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mudanças para que a adaptação e permanência do nosso filho seja tranquila. 
Fonte: Autora (excertos do questionário, 2020). 

 

Ao ser perguntada sobre a participação da família do aluno com TEA 

investigado no estudo, a professora A, que o acompanhou no primeiro nível da 

Educação Infantil, afirmou que os familiares são muito envolvidos com a educação 

da criança, se interessando em conhecer suas aprendizagens, avanços e 

dificuldades. Já a professora B, relatou que embora a família seja participativa, em 

alguns momentos, não realiza os combinados acordados com a equipe escolar 

acerca das práticas pedagógicas. 

Na visão da mãe do aluno, o processo educativo entre criança e escola é 

fundamental para desenvolver as diversas capacidades dos alunos incluídos e 

evidenciou que, quando necessário solicita adequações ou novas estratégias que 

possam potencializar ainda mais o trabalho construído. A parceria entre família, 

escola, governo e sociedade em geral é defendida pela Constituição Federal desde 

1988, uma vez que a articulação entre esses segmentos é essencial para que a 

educação brasileira alcance maiores níveis de qualidade (BRASIL, 1988). 

Portanto, é importante reforçar que “os pais e/ou responsáveis devem buscar 

uma escola na qual favoreça o desenvolvimento do aluno com necessidades 

especiais” (PRAÇA; KOPKE, 2011, p. 09), participando ativamente da educação das 

crianças incluídas no ensino regular. Através do diálogo entre familiares, 

professores, especialistas do campo inclusivo e outros segmentos, é possível 

realizar um trabalho mais adequado aos alunos autistas, que seja realmente efetivo. 

Diante disso, é possível defender que a consolidação do diálogo família-

escola deve ser efetivo para que favoreça o contexto de inclusão, pois tal parceria, 

aliada a aspectos como suporte pedagógico e material, docentes qualificados e 

estrutura física adequada aos educandos constituem questões primordiais para 

efetivar uma educação mais qualificada para todos e todas (SCHMIDT et al., 2016, 

p. 232). 

O quadro 5 apresenta as respostas das docentes acerca dos maiores 

desafios enfrentados ao atuar com educandos com TEA, de forma geral, e também, 

manifestam as maiores dificuldades no trabalho pedagógico com o aluno com TEA 

acompanhado neste trabalho. 
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Quadro 5 - Desafios ao se trabalhar com alunos autistas 

PROFESSORA A 
Vejo como desafio a rotina diária de realizar um planejamento com PDI, que 
desperte no aluno a vontade de aprender. 
A questão do interesse, de ele ter satisfação em realizar as atividades. 

PROFESSORA B 
Acredito que o principal é a família, pois quando o trabalho de ambos está alinhado, 
todo o processo flui. Agora quando é uma via de mão única dificulta bastante, 
porque se trabalha algo na clínica e sabe-se que em casa e nos demais ambientes 
esta rotina não é seguida. 
A ausência dos demais atendimentos, como fonoaudiólogo, psicopedagoga, e 
escola. 
Fonte: Autora (excertos do questionário, 2020). 

 
A professora A destaca que o maior desafio encontrado no ensino dos 

autistas trata dos planejamentos especializados às suas necessidades, que, muitas 

vezes, não conseguem despertar o interesse dos educandos nas propostas. E ao se 

referir às dificuldades de trabalhar especificamente com o aluno com TEA, a 

professora reafirmou a dificuldade em envolver o educando nas atividades do 

cotidiano. Nesse sentido, entendemos que professores que trabalham com com 

TEAs devem ter muito presente, conforme Fernandes (2017, p. 23), que “Cada 

criança tem características e graus de comprometimento intelectual diferenciados”.  

Ainda, quanto a essa questão, a política da Educação Especial em uma 

perspectiva inclusiva de 2008 enfatiza que os autistas podem apresentar “um 

repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo” (BRASIL, 

2008, p.15), pois os alunos com transtorno autistas podem ter interesses muito 

peculiares que tornam mais difícil o seu interesse em outros assuntos. 

No entender de Schmitz, Picada e Pavão (2019, p. 295): 

 
Deve-se criar a oportunidade de o aluno manifestar, de forma bem clara e 
objetiva, quais são os problemas que ele pretende ver resolvidos, no sentido 
de ter ampliada a sua participação no ambiente e nos desafios propostos a 
todos na escola. Quais são os interesses e prioridades do aluno neste 
sentido? Deveremos também realizar uma observação sobre as condições 
pessoais do aluno no que diz respeito à sua condição (habilidades e 
dificuldades) físicas, sensorial, intelectual, emocional etc. 

 

Segundo os autores, conhecer o educando com TEA e suas características, 

dificuldades e potencialidades constitui uma questão fundamental das práticas 

pedagógicas a serem desenvolvidas com esse aluno. A professora B, ressalta, que 
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as famílias, em alguns casos, não participam do desenvolvimento dos alunos aos 

quais são responsáveis, o que dificulta a realização de um trabalho cooperativo e 

articulado entre os profissionais da escola e os familiares. 

Além disso, as autoras Gracioli e Bianchi (2014, p. 136), ressaltam que alguns 

docentes ainda “sentem uma enorme dificuldade em lidar com o comportamento de 

um autista, demonstrando-se confusas e perdidas quanto à metodologia de trabalho, 

sofrendo as consequências da falta de experiência e formação”. A ausência de 

formação de qualidade para discutir o processo de desenvolvimento dos alunos com 

TEA é uma questão que prejudica a atuação dos professores. Sobre essas 

questões, concordamos com o que assinala Fernandes (2017, p. 23-24) quando 

apresenta sua opinião acerca da sua experiência com alunos com transtorno 

autistas e a proposta da escola. Ela diz: 

 
[...] afirmo que cada vez que vou estudando a inclusão, vou achando mais 
interessante, um enorme aprendizado. Vou constatando que apesar de 
difícil, a inclusão de alunos com deficiência traz à escola a desacomodação, 
a busca por metodologias mais adequadas. É uma fonte muito interessante 
para pensar nosso cotidiano. E mostra que esta escola, baseada nos 
primórdios da história de nossa educação, precisa evoluir muito para se 
considerar inclusora. 

 

As palavras de Fernandes nos relembram que os processos educacionais 

necessitam sempre serem revistos no sentido de acompanharem as mudanças de 

cada tempo, contemporaneamente formas de “dar conta” do processo inclusivo. 

Uma das maiores dificuldades dos alunos com transtorno autistas é interagir 

com outras pessoas e se comunicar de forma oral. Por isso, o quadro 6 destaca as 

falas das professoras e da mãe da criança sobre esse aspecto: 
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Quadro 6 -Interação social do aluno com os colegas 

PROFESSORA A 
A turma o acolheu de maneira muito carinhosa, ele consegue brincar e realizar 
atividades em grupo. 

PROFESSORA B 
ÓTIMO, uma turma bastante acolhedora. 

MÃE DO ALUNO COM TEA 
Tem uma relação boa com outras crianças, interage e aceita sugestões para 
brincar. Com a irmã é extremamente amoroso, atencioso, protetor e interage com 
ela todo o tempo que estão juntos. 
Fonte: Autora (excertos do questionário, 2020). 

 

Ambas as professoras ressaltam que as respectivas turmas dos níveis A e B 

foram receptivos e carinhosos com o aluno autista, que conseguiu se adaptar, 

brincar e realizar propostas em grupo em razão desse acolhimento. Da mesma 

forma, a mãe da criança apontou que ele se relaciona bem com os colegas e com a 

irmã, com quem é muito afetivo. 

As crianças com TEA apresentam algumas dificuldades de comportamentos e 

comunicação com outras pessoas, podendo manter pouca ou nenhuma linguagem 

oral, sem interesse em se relacionar com o mundo ao seu redor(LEMOS; 

SALOMÃO; RAMOS, 2014). Contudo, é importante que a escola e os familiares 

estejam constantemente incentivando a socialização com os outros, a fim de ampliar 

as interações e reduzir os desafios de comunicar, assim como o espaço educativo 

também precisa estimular o desenvolvimento das outras potencialidades. 

A interação social entre crianças com e sem deficiência em diálogo com a 

mediação dos adultos, embora ainda seja menosprezada por muitos educadores, 

constitui uma oportunidade de ampliar as potencialidades e contribuir para o 

desenvolvimento das diversas dimensões de formação da criança com TEA. Além 

desses educandos se beneficiarem da interação com os colegas e professores, os 

próprios educandos que não integram o público-alvo da educação inclusiva podem 

aprender a respeitar diferenças e conviver a partir da diversidade (SCHMIDT et al., 

2016). 

Cabe ressaltar que a interação social entre a turma foi uma questão 

identificada ao longo da atuação das duas docentes participantes, quando das 

observações de suas práticas. As propostas eram planejadas de forma a envolver a 

participação do aluno com TEA, seja por meio de atividades em grupo ou de 
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brincadeiras realizadas dentro da sala ou no momento da Educação Física. Foi, 

justamente, em razão de essas atividades integrarem o cotidiano, que o aluno 

progrediu muito em sua comunicação e socialização com as outras pessoas. 

 

Categoria 3: as brincadeiras e trocas como um processo importante para o 
desenvolvimento 
 

Esta categoria visa apresentar as análises dos questionamentos sobre os 

avanços observados no aluno com TEA, matriculado na instituição particular, bem 

como discutir como o ensino remoto está sendo realizado durante a atual pandemia 

e quais os desafios que envolvem esse novo contexto. O quadro 7, destaca as 

percepções das professoras e da mãe acerca dessas questões. 

 

Quadro 7 -Avanços observados no aluno com TEA 
PROFESSORA A 

Os avanços são diversos, desde sua caligrafia até a interação com os colegas. 
PROFESSORA B 

Sim, consegue compreender melhor que qualquer rotina é composta por períodos 
de diferentes atividades, tanto de vida diária, como com compromissos escolares, 
aula, terapias. 

MÃE DO ALUNO COM TEA 
Meu filho desenvolve com muito mais facilidade as habilidades sociais em grupo, 
isso com a ajuda maior da escola. 
Fonte: Autora (2020). 

 

A professora A, que acompanhou o aluno com TEA ao longo do nível A, 

afirmou que os avanços foram observados em diversas áreas, dentre elas, a 

docente ressalta a melhoria no processo de escrita e na interação com os colegas. 

Como ficou evidente nas observações, esse ano foi bem desafiador quanto a 

adaptação ao cotidiano da turma, por isso, a profissional achou importante ressaltar 

que essa interação foi alcançada ao longo do ano. 

A professora B, também destacou que a adaptação à rotina escolar foi um 

ponto fundamental para o desenvolvimento do educando com TEA nos anos 

seguintes na escola, pois a partir desse avanço, compreendeu que o cotidiano da 

turma é composto por diferentes momentos e atividades. Esse entendimento de que 

existe uma organização para o dia a dia, afetou positivamente também o seu 

comportamento no contexto familiar e social. 
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A mãe reafirmou que o filho desenvolveu muito as capacidades de 

socialização e comunicação e a partir das intervenções e atendimentos realizados 

pela instituição conseguiu brincar e construir proposta colaborativamente. Desse 

modo, “a escola se constitui como um recurso fundamental para enriquecer as 

experiências sociais das crianças com TEA, oportunizando a interação entre pares e 

contribuindo para o desenvolvimento de novas aprendizagens e comportamentos” 

(NUNES, AZEVEDO,SCHMID, 2013, p. 558). 

Assim, a partir da parceria entre escola e os diferentes profissionais da 

escola, é possível promover uma formação integral, no sentido em que a instituição 

favorece a aprendizagem não apenas de conhecimentos escolares, mas de 

aspectos motores, afetivos, sociais, linguísticos e outras capacidades. É preciso 

considerar os alunos autistas como “aprendizes de sucesso e não como números de 

matrícula ou como mais um nasala de aula do ensino regular. Estou me referindo à 

sua presença integrada com os demais colegas participando e vivendo a experiência 

de pertencer” (CARVALHO, 2000, p.122). 

A educação inclusiva se efetiva através do esforço de todas as pessoas que 

constituem a comunidade escolar, transformando atitudes de exclusão em ações 

que valorizem as especificidades de cada sujeito. Além dessas questões, o quadro 

8, destaca os relatos das professoras A e B relativamente ao trabalho pedagógico 

desenvolvido com os alunos no atual contexto da pandemia. 

 

Quadro 8 - Trabalho pedagógico durante o ensino remoto 

PROFESSORA A 
Durante a pandemia, as aulas são desenvolvidas através de diferentes recursos 
digitais para ensinar os conhecimentos previstos ao longo do ano. Quanto aos 
autistas, se já era desafiador antes, agora no ensino remoto têm sido ainda mais 
difícil auxiliar esse aluno em suas aprendizagem. 

PROFESSORA B 
O maior desafio é vencer os conteúdos que ao longo deste processo pandêmico se 
acumularam. O que torna a rotina cansativa para o aluno, intercalo com atividades 
que o mesmo demonstra prazer em realizar, pois tanto escola quanto família, 
exigem o cumprimento de determinadas tarefas, que ao meu ver, nem sempre 
agregam ao aluno. 

MÃE DO ALUNO COM TEA 
Está se sentindo bem, desenvolve-se melhor cognitivamente, não demonstra sentir 
falta da escola (estrutura) mas fala que gostaria de brincar com os colegas. 
Fonte: Autora (excertos do questionário, 2020). 
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A professora A afirmou que a equipe está se utilizando de tecnologias e 

alguns recursos importantes que tornam possível uma aproximação em tempo real 

com os alunos, além do envio de atividades por meios digitais. A fala da docente é 

marcante, ao mencionar que os desafios ao se trabalhar com os alunos com TEA se 

ampliaram no ensino remoto, pois essa nova realidade exigiu dos familiares maior 

tempo de dedicação ao lado dos filhos, em virtude da dificuldade de auxílio 

pedagógico por parte de professores, profissionais do AEE e monitores. 

Dessa maneira, “o aluno tendo o suporte da mediadora, vai evoluir de uma 

forma mais funcional. Sem a mediadora, o aluno está por conta do familiar, que na 

maioria das vezes, não são formados para instruir o aluno nas aulas” (MACHADO, 

2020). Além disso, a autora (MACHADO, 2020) também coloca que o processo de 

ensino nesse momento requer o bom funcionamento de tecnologias e acesso à 

internet para participar das atividades, exigindo que os pais saibam utilizar as 

ferramentas remotas de aprendizagem. 

A professora B manifesta um outro desafio que se refere ao acúmulo de 

conteúdos que o currículo da instituição demanda cumprir ao longo do ano, o que 

leva os docentes a enviar muitas atividades aos educandos incluídos. Para que os 

alunos com TEA tenham interesse pelas propostas, a professora relatou que procura 

elaborar atividades mais atrativas, dentro de um assunto que os instiguem a realizá-

las.  

O ensino remoto provoca uma falta de contato e apoio pedagógico diário, que 

produziu nos alunos autistas uma grande ruptura com a escola, limitando, assim, 

suas capacidades de construir conhecimentos e aprender os conteúdos trabalhados 

(SENHORAS, 2020). Além disso, “sem o constante contato presencial com o aluno e 

com as produções dele é difícil avaliar e identificar a capacidade ou dificuldade do 

aluno em assimilar os conteúdos” (FAUSTINO; SILVA, 2020, p. 61), gerando outras 

dificuldades que ampliaram os desafios da sala de aula presencial. 

No entender da mãe, a maior ausência advinda do ensino remoto se refere à 

falta de interação social do aluno com os colegas e professores, fator que era muito 

importante para promover seu desenvolvimento integral. Portanto, através das 

respostas dadas pelas professoras A e B e pela mãe e responsável pela criança, 

foi possível perceber que as práticas pedagógicas que foram realizadas com o 

educando com TEA e os avanços que ele teve em suas capacidades.  
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A seguir, são apresentadas as considerações finais acerca do presente 

trabalho, com o intuito de destacar as análises e conclusões acerca do problema 

investigado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho foi organizado a partir do objetivo geral que buscou analisar 

como se dá a inclusão de um aluno com TEA na Educação Infantil em uma 

instituição privada no município de Alegrete. Primeiramente, foi definido o Transtorno 

do Espectro Autista e discutidas as principais políticas públicas que regulam a 

Educação Especial em uma perspectiva no Brasil, uma vez que o autismo é 

contemplado pelo público-alvo das legislações do campo. 

Após, foi apresentado um capítulo que tratou sobre a estimulação precoce e a 

importância da avaliação neurológica da criança para a construção de um 

diagnóstico completo de suas necessidades. O capítulo seguinte abordou o 

desenvolvimento dos educandos com autismo no processo de ensino e 

aprendizagem, a fim de debater sobre a atuação dos professores educadores e 

profissionais que constituem a equipe das escolas com relação a efetiva inclusão 

desses alunos. 

A partir da finalidade delineada para a pesquisa, foi realizado um estudo 

qualitativo com objetivo exploratório, que se utilizou da aplicação de questionários a 

duas professoras e a mãe da criança. Esse instrumento coletou os dados dos 

participantes, de forma a analisar o processo de desenvolvimento do aluno com TEA 

ao longo de dois anos de escolarização, em que foram aliados os momentos de 

monitora pedagógica ao de pesquisadora na referida escola. 

Quanto ao método, o estudo de caso possibilitou a compreensão dessa 

realidade vivenciada pelo educando e pelos colaboradores da pesquisa em seu 

processo de aprendizagem escolar e, com base na Análise de Conteúdo, foram 

construídas as análises das respostas dadas pelas participantes aos 

questionamentos sobre o tema. Inicialmente, foi realizada a análise das 

observações, que diferenciaram as práticas realizadas pelas professoras assim 

como os desafios e as potencialidades avançadas em seu desenvolvimento durante 

os dois anos de análise. Após, foram formadas três categorias de análise com base 

nas frases trazidas nos questionários, que se referiram a questões importantes do 

ensino desse aluno com TEA. 

Nesse sentido e respondendo a nossa questão norteadora, qual seja: de que 

forma se dá a inclusão de aluno com TEA na Educação Infantil em uma escola 

privada do município de Alegrete, podemos concluir que as análises realizadas dos 
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dados coletados demonstraram que as práticas pedagógicas efetivadas com esse 

educando manifestaram importantes avanços das suas capacidades, principalmente, 

contribuindo para ampliar a comunicação, a linguagem verbal e a interação social 

com colegas, professores e familiares nos diferentes espaços em que ele convive.  

Foi possível observar nesse período o quanto o papel da professora, que 

juntamente com a auxiliar do aluno, foi fundamental no seu progresso, visto que o 

propósito era de identificar tais desafios e promover a estimulação necessária para 

que o aluno com TEA pudesse vivenciar diferentes experiências, aprender, interagir, 

avançar e superar barreiras em seu desenvolvimento integral, sabemos o quanto é 

difícil que uma criança com transtorno autista se desenvolva sozinha, então 

destacamos que um trabalho feito com excelência e com apoio da família é possível 

ampliar a evolução deste aluno. 

 Por isso, é preciso enfatizar o papel extremamente importante na Educação 

Infantil e na Educação Especial em uma perspectiva inclusiva para a consolidação 

de uma educação de qualidade para todos os cidadãos. Não podemos deixar de 

mencionar, também o quanto a atuação dos educadores, em uma parceria constante 

com o AEE e com a família pôde contribuir grandemente para o desenvolvimento do 

aluno com espectro autista com a promoção de práticas inclusivas para todos e 

todas.  

Logicamente, ainda temos que aprender muito acerca da interação e 

desenvolvimento das crianças autistas no espaço escolar, entretanto acreditamos 

que, a partir das iniciativas que relatamos nesse trabalho, aos poucos a inclusão, de 

fato e de direito, vai sendo efetivada na realidade da educação brasileira. Entretanto, 

mesmo com esses resultados, entendemos que ainda necessitamos de mais 

pesquisas sobre essa temática apresentando outras realidades educacionais. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – QUESTIONARIO APLICADO AS PROFESSORAS  
 
 

 

 

 

QUESTIONÁRIO PROFESSORA 

 

Prezada professora, você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada 
Autismo na educação infantil: os desafios e possibilidades encontrados na 
sala de aula. Onde eu Aline da Silva Gomes sou a pesquisadora enquanto 
acadêmica da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Antecipadamente 
agradeço sua participação que será muito importante para o meu Trabalho de 
Conclusão de Curso. 

 

Nome: 

 

Formação: 

 

Tempo de docência: 

 

1- Quais os desafios enfrentados ao trabalhar com um aluno autista? 

 

2- Que aspectos atualmente são mais difíceis para tu lidares com ele? como tu 

trabalhas estas dificuldades? 

 

3- Como é o relacionamento da família com a escola no acompanhamento e 

desenvolvimento do aluno autista? 

 

4- Como você e a escola garantem a inclusão do aluno autista durante as 

atividades? 
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5- Como é a interação com a/as professora/s? 

 

6- Como você vê a participação do aluno no Atendimento Educacional Especializado 

– AEE?Você observa se esse atendimento contribui para o desenvolvimento deste 

aluno? 

 

7- Neste momento em que estamos vivendo como você está auxiliando este aluno, 

ele consegue acompanhar as suas aulas? 

 

8- Como é o relacionamento dele com os colegas e dos colegas com ele durante as 

atividades e brincadeiras? 

 

9- Qual avaliação você faz da prática pedagógica em relação ao trabalho com 

alunos autistas? 

 

8-Houve avanços em seu desenvolvimento? Cite exemplos, por favor. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA A MÃE DO ALUNO 

 

 

 

 

 

Prezada mãe, você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada 
Autismo na educação infantil: os desafios e possibilidades encontrados na 
sala de aula. Onde eu Aline da Silva Gomes sou a pesquisadora enquanto 
acadêmica da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Antecipadamente 
agradeço sua participação que será muito importante para o meu Trabalho de 
Conclusão de Curso. 

 

Nome: 

Profissão: 

Quantos filhos: 

 

1-Como você descobriu o autismo do seu filho? 

 

2- Qual o grau de autismo do seu filho? 

 

3- Como você resolve as dificuldades do seu filho na escola e na sua casa? 

 

4- Como você vê a adaptação do seu filho na escola? 

 

5- Qual a sua percepção em relação a escola e o desenvolvimento de seu filho? 
Relate algum exemplo, por favor. 

 

6- Você acompanha o processo de escolarização de seu filho junto a escola? 
Participa das atividades propostas pela escola? 
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7- Neste momento de pandemia como seu filho está se sentindo sem o contato com 
a escola, percebestes alguma modificação? 

 

8 – Se tem mais de um filho, como é a relação do seu filho com a Irmã e com outras 
crianças? 
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APÊNDICE C –TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESLARECIDO 
INSTITUCIONAL 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu,__________________________________________, RG____________, 

declaro, por meio deste termo, que concordei em participar da pesquisa intitulada 

___________________________________________________________________

_____________________________________, desenvolvida pelo(a) acadêmico(a) 

da UERGS _____________________________________________. Fui 

informado(a) de que a pesquisa é orientada pela professora Edilma Machado de 

Lima a quem poderei contatar a qualquer momento que julgar necessário. Tenho 

ciência de que minha participação não envolve nenhuma forma de incentivo 

financeiro, sendo a única finalidade desta participação a contribuição para o 

sucesso da pesquisa, ainda que os objetivos do estudo são estritamente 

acadêmicos.  

Vale ressaltar que os dados obtidos serão utilizados apenas para fins da 

pesquisa e serão mantidos em sigilo, as identidades dos participantes da 

investigação, assim como a identificação da(s) escola(s), de acordo com o que 

prevê a resolução 466, de 12 de dezembro de 2012/CNS Diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

Fui ainda esclarecido(a), de que poderei me retirar dessa pesquisa a 

qualquer momento, sem sofrer quaisquer sanções ou constrangimento. 

 

Alegrete, _______ de ____________, de 20____. 

Assinatura: ___________________________________________________  

Assinatura do(a) pesquisador(a): ___________________________________ 

Assinatura do(a) professor(a): _____________________________________ 
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APÊNDICE D -CARTA DE APRESENTAÇÃO A ESCOLA 
 

 

 

 

À Direção da Escola  

Estamos realizando uma pesquisa intitulada 

“......................................................................................................................................

..................................................................”. A presente pesquisa irá compor o 

Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul/ Unidade Universitária de Alegrete. O presente 

trabalho está sob orientação da Professora Assistente Edilma Machado de Lima, 

docente na referida instituição. 

Solicitamos autorização para realizar este estudo nesta instituição escolar. 

Esclarecemos que será utilizado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

para cada participante da pesquisa.  

Os participantes do estudo serão claramente informados de que sua 

contribuição é voluntária e pode ser interrompida a qualquer momento, sem nenhum 

prejuízo. Vale ressaltar que os dados obtidos serão utilizados apenas para fins da 

pesquisa e serão mantidos em sigilo as identidades dos participantes da 

investigação, assim como a identificação das escolas. Agradecemos a colaboração 

dessa instituição para a realização desta atividade e colocamo-nos à disposição 

para esclarecimentos adicionais.  

Alegrete, ____de_________de 2020.  
 

   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Professora Edilma Machado de Lima 

UERGS - (55) 34212065 
 

 

 

 

 


