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RESUMO 

 
O presente resumo tem como objetivo apresentar a pesquisa realizada sobre o processo de 
inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista na Educação Infantil do município 
de Ariquemes-RO. O referido estudo faz parte do projeto de pesquisa e extensão "Espaço 
de pesquisa e extensão AMAAR-UNIR: Diálogo da Educação Especial com a Universidade 
como fomento para Inclusão Social de Alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA)" do 
Departamento de Ciências da Educação da Universidade Federal de Rondônia do Campus 
de Ariquemes. Durante o processo de formação acadêmica, percebeu - se a necessidade de 
inserção dos acadêmicos de Pedagogia nas discussões sobre a educação inclusiva de 
alunos com o referido espectro. Neste sentido, a ideia do estudo é analisar em parceria com 
a Associação das Mães Autistas de Ariquemes os desafios e as possibilidades enfrentadas 
pelas escolas, pais de alunos autistas, alunos autistas e profissionais da educação perante 
este processo de inclusão. Assim, o estudo se justifica pela importância social da inclusão 
desses sujeitos no processo de escolarização das séries iniciais e na educação infantil. 
Como metodologia, a pesquisa se caracteriza como bibliográfica, exploratória, descritiva e 
qualitativa. Como resultados a partir de tal estudo foi possível identificar que a discussão 
acerca do autismo vem crescendo nos últimos anos, com destaque para crianças na 
educação infantil, onde são desenvolvidos componentes cognitivos e de socialização no 
cenário da educação inclusiva, destacando-se algumas características nesse processo, tais 
como, a relevância da participação de Organizações da Sociedade Civil de Ariquemes; as 
dificuldades na formação dos profissionais da educação que atuam nessa área; os baixos 
investimentos; e, pouca estrutura para atender pais de alunos autistas e alunos autistas.  
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INTRODUÇÃO  

O presente artigo constitui o trabalho do curso de Licenciatura em Pedagogia 

da Universidade Federal (UNIR) Rondônia campos Ariquemes. Tem como tema “A 

inclusão de crianças com transtorno do espectro autista na educação infantil”, o 

referido estudo faz parte do projeto de pesquisa e extensão "Espaço de pesquisa e 

extensão AMAAR-UNIR: Diálogo da Educação Especial com a Universidade como 

fomento para Inclusão Social de Alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA)" 

do Departamento de Ciências da Educação da Universidade Federal de Rondônia 

do Campus de Ariquemes. Vale ressaltar que, além disso, um dos interesses pelo 

tema partiu do acúmulo de experiências na área de Educação Especial e por termos 

nos identificado com a temática a partir da formação inicial, pois o currículo de 

Pedagogia contempla as disciplinas de Educação Especial e Inclusão na Educação 

Infantil.  

Cientificamente conhecido como Transtorno de Espectro Autista (TEA), o 

referido transtorno é caracterizado por problemas na comunicação, na socialização e 

no comportamento, habitualmente diagnosticado entre 2 e 3 anos de idade. 

Segundo Mello (2007), o autismo é um distúrbio do comportamento que consiste em 

uma tríade de dificuldades, por exemplo: dificuldade de comunicação, dificuldade de 

socialização e dificuldade no uso da imaginação. Deste modo, os profissionais da 

área da educação necessitam de um preparo para incluir crianças, adolescentes e 

demais pessoas com tais dificuldades ou transtornos. Todos os indivíduos com 

autismo devem ser tratados como seres humanos que possuem o direito a educação 

e de viver numa sociedade. Por tal aspecto, este tema vem sendo foco de variadas 

pesquisas na atualidade, entretanto, ainda há muito trabalho por se fazer, 

principalmente no sentido de sensibilizar e informar a comunidade a respeito desse 

distúrbio de desenvolvimento humano nas séries iniciais.  

Assim, este artigo tem como objetivo apresentar a pesquisa realizada sobre o 

processo de inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista na Educação 

Infantil do município de Ariquemes-RO. Neste sentido, o estudo se justifica pela 

importância social da inclusão desses sujeitos no processo de escolarização das 

séries iniciais e na educação infantil. Além disso, proporcionar maior compreensão 

sobre o TEA, no momento em que complexidade do autismo reforça a importância 

pela busca continua de informação e pelos avanços científicos na área. Aborda 



também a importância do diagnóstico e do processo de reabilitação para esses 

indivíduos. 

A ESCOLA E A INCLUSÃO 

A educação Especial no Brasil, não teve seu início calcado em ações 

governamentais ou em políticas públicas. O movimento educacional para as 

pessoas com necessidades especiais se inicia timidamente no século XIX, 

recebendo forte influência de concepções norte americanas e europeias baseada no 

paradigma da institucionalização.  

Atualmente, a chegada da criança com autismo na escola regular gera grande 

preocupação, tanto por parte da família quanto da escola,  pois trata-se de um 

processo desafiador à criança com essa necessidade, visto que, geralmente ela 

possui grandes dificuldades em se adaptar ao seu meio social. Tal afirmação se 

justifica porque o TEA gera alterações neurocoognitivas, no desenvolvimento da 

criança, as quais são identificadas por meio de diferentes comportamentos 

importantes para a sua socialização nas séries iniciais, tais como, dificuldade na fala 

e comunicação, dificuldade de expressar sentimentos, isolamento, ausência de 

atenção compartilhada, dificuldade em fazer amizades e estabelecer vínculos 

afetivos. Por tais fatores, torna-se importante ressaltar que o trabalho de inclusão 

das crianças com transtorno de espectro autista na educação infantil não deve ter só 

a participação do professor, mas também da instituição escolar, família e sociedade 

civil.  

Nesse momento a família e os profissionais da educação se questionam 

sobre a inclusão dessas crianças, pois a escola necessita de adequações. Para as 

autoras, Brande e Zanfelice (2012, p. 44), receber alunos com deficiência, mais 

especificamente com transtornos invasivos do desenvolvimento, é um desafio que 

as escolas enfrentam diariamente, pois pressupõe utilizar de adequações 

ambientais, curriculares e metodológicas. Entretanto, isso não é tarefa fácil, pois 

segundo Scardua (2008, p. 2), para que haja inclusão escolar, é necessário 

comprometimento por parte de todos os envolvidos, ou seja, alunos, professores, 

pais, comunidade, diretor, enfim, todos que participem da vida escolar direta ou 

indiretamente.    

 De acordo com Suplino (2009, p. 2), “para que o acesso esteja garantido, 

torna-se necessário assegurar a permanência com qualidade”. Dessa forma, é 

essencial focar nos potenciais de cada aluno, é necessário que o educador transmita 



confiança e segurança para este, para que ele aprenda de forma significativa. Além 

disso, “para que haja esse ensino de qualidade é necessário currículo apropriado de 

modo que promova modificações organizacionais, estratégias de ensino e uso de 

recursos, dentre outros” (MENDES, 2002 apud BRANDE; ZANFELICE, 2012, p. 44). 

Pensar numa proposta curricular vai além dos conteúdos. Ou são os 
conteúdos mais importantes que o processo educativo? Ao educador 
faz-se necessário observar a real necessidade do aprendente autista 
e como esse currículo vai ajudá-lo no seu desenvolvimento cognitivo 
(CHAVES; ABREU, 2014, p. 6) 

Quando a criança chega à escola os professores devem ter em mente que 

além de conteúdos escolares a serem aprendidos pela criança é necessário que ele 

se torne independente, capaz de desenvolver atividades do dia-a-dia por si só, pois 

muitas vezes os pais realizam tarefas que as crianças poderiam realizar sozinhas. 

Um exemplo de currículo importante para o estímulo da autonomia da criança é o 

Currículo Funcional Natural, que tem por objetivo central segundo, Leblanc citado 

por Suplino (2005, p. 33), “tornar o aluno mais independente, produtivo e também 

mais aceito socialmente”. Entretanto, é preciso determinar o que é funcional, e isso 

depende de diversos fatores, pois:  

Aquela habilidade que pode ser considerada funcional numa 
determinada comunidade, poderá não ser em outra. Portanto, ao 
eleger-se os objetivos funcionais para ensinar, é necessário ter em 
mente aquilo que a pessoa portadora de deficiência necessita 
aprender para ser exitosa e aceitável em seu meio, como qualquer 
outra dessa mesma comunidade (SUPLINO, 2005, p. 34). 

No entanto, para que o educador consiga fazer essa relação sobre o que e 

como ensinar o aluno com autismo é necessária formação adequada, caso contrário 

a metodologia utilizada em sala não servirá para alcançar o objetivo desejado, que é 

a aprendizagem. 

 Esse é um grande problema encontrado nas escolas, pois os professores 

não estão preparados para lidar com essas crianças, pela falta de formação. Santos 

(2008, p. 9) cita que no currículo dos cursos superiores, as informações sobre 

autismo são pobres e obsoletas, além disso, a bibliografia é escassa e a maioria dos 

textos é importada e traduzida, assim como as experiências nesta área. 

O professor por sua vez, deve ter consciência que para a concretização da 

aprendizagem significativa por parte da criança autista é importante a mudança de 

suas crenças e atitudes, pois toda criança é capaz de aprender basta um olhar 



reflexivo para quais habilidades esta possui, assim é possível focar em suas 

aptidões. 

 Além disso, é importante que a criança autista interaja com outras crianças, 

pois, de acordo com Camargo e Bosa, (2009, p. 67), “para ultrapassar os déficits 

sociais dessas crianças, é preciso possibilitar o alargamento progressivo das 

experiências socializadoras, permitindo o desenvolvimento de novos conhecimentos 

e comportamentos”. As autoras ainda enfatizam que proporcionar às crianças com 

autismo de conviver com outras da mesma faixa etária, possibilita o estímulo a suas 

capacidades interativas, impedindo o isolamento contínuo. Além disso, o convívio de 

uma criança autista no ensino regular irá favorecer o seu desenvolvimento e de seus 

pares.  

 Outro fator que deve ser trabalhado com crianças autistas é a rotina. 

Gikovate (2009, p. 15) destaca que a quebra de uma rotina pode desencadear um 

comportamento agitado no qual a criança se recusa a ir em frente enquanto não se 

retorne ao padrão anterior. Além disso, a rotina para estas crianças é fundamental 

para que consigam se organizar no espaço e tempo e assim consigam aprender. 

Além disso, a inclusão das crianças com autismo na educação Infantil precisa 

de atenção da sociedade civil, como por exemplo, de organizações como a 

Associação de Mães de Autistas de Ariquemes (AMAAR). A AMAAR é uma 

organização da sociedade civil, caracterizada como um Centro de Atendimento 

Educacional Especializado. Tal associação assume caráteres educacional, 

pedagógico e social. Pelo aspecto educacional, opera nos âmbitos administrativos 

(adequação do espaço escolar, de seus equipamentos e materiais pedagógicos). 

Pelo aspecto pedagógico atua através da qualificação dos professores e demais 

profissionais envolvidos com o TEA. Pelo aspecto social, desenvolve atividades 

direcionadas principalmente para o reconhecimento de crianças, jovens e adultos 

com TEA como cidadãos e pelos seus direitos de estarem plenamente inseridos na 

sociedade. A participação de Organizações da Sociedade Civil proporciona uma 

ajuda importante para as famílias com autistas (BRASIL,2005; AMSTALDEN; 

HOFFMANN; MONTEIRO, 2010). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  A partir dos estudos realizados sobre nosso tema “A inclusão escolar de 

crianças com autismo na educação Infantil”, percebemos que para haver o acesso a 



uma educação para “todos”, é necessário um comprometimento por parte dos 

alunos, professores, pais, sociedade civil, ou seja, de todos que participem da vida 

escolar da criança com autismo. 

 Além do envolvimento da escola e comunidade é necessário que a escola 

possua as condições necessárias e adequadas à sua disposição para atender as 

necessidades e garantir o acesso e permanência desses alunos. É preciso que o 

professor tenha um olhar atento às necessidades de cada aluno, foque em suas 

potencialidades e não em suas dificuldades, para que de fato esse aluno se sinta 

incluído e assim se efetive o ensino-aprendizagem. Outro fator importante para a 

educação do autista é o currículo. 

 Este deve levar a autonomia do sujeito, tornando-o capaz de desenvolver 

atividades do cotidiano, que atue no desenvolvimento da autonomia da criança 

autista. Pois, quando a escola aplica na prática o que há na teoria, novos 

conhecimentos e comportamentos passam a ser desenvolvidos no aluno, e assim 

seus déficits sociais passam a ser ultrapassados e a escola se tornará 

verdadeiramente inclusiva. 

 É preciso que o professor olhe para a criança seja ela com autismo ou outra 

deficiência e a veja como um sujeito capaz de aprender. Todos aprendem, basta que 

se tenha um olhar reflexivo e consciência daquilo que se quer ensinar. Mas para isso 

o professor precisa de uma formação voltada para a forma como cada indivíduo com 

autismo aprende além de se fazer as seguintes perguntas: como o autista se 

relaciona com a outra pessoa? Será que ela está se sentindo bem na interação com 

seus colegas e professores? Como estamos nos relacionando com a criança 

autista? Paramos para ouvir o que elas têm a dizer? Percebemos, que mesmo os 

cursos de formação ofereçam disciplinas de Educação Especial, isso não impede 

que muitos professores se sintam desconfortáveis ao receberem aluno especial na 

escola, isso porque a formação inicial é o primeiro passo. O professor precisa 

conhecer e ter a mínima noção a respeito das diferenças, e assumir seu papel de 

mediador do conhecimento de todos os educandos, com vistas a contribuir com uma 

escola inclusiva e com uma sociedade mais inclusiva. 

 Existem inúmeras formas de se trabalhar com as crianças autistas e com isso 

alguns métodos são utilizados para uma melhor inclusão desses alunos, mas não 

existe uma receita pronta, é preciso investir no acolhimento e na mediação da 

aprendizagem. Outro fator de muita importância na educação das crianças autistas é 



a rotina, percebemos o quão fundamental é que a rotina seja estabelecida, pois a 

partir disso a criança autista conseguirá se situar no espaço e no tempo. No entanto, 

a rotina precisa ser estruturada, pois qualquer mudança que ocorra poderá 

influenciar no comportamento do aluno. 

 Este estudo poderá esclarecer a importância da estimulação da criança 

autista, aos profissionais que com eles atuam esperamos que percebam como o 

autista é capaz de aprender. Desafios? Sim, há muitos, mas que podem ser 

superados e gerar ótimos resultados, quando trabalhados de maneira correta. Para 

isso é importante que haja a interação entre família, sociedade civil e escola, para 

que ambos saibam como está ocorrendo o processo de ensino e aprendizagem e 

assim entender as diversas peculiaridades da criança autista, além de melhor incluir. 

Percebemos também que a educação de crianças autistas é algo que inclui muitas 

21 habilidades sociais, visuais, comportamentais e de rotina. Todas as estratégias 

são fundamentais para que a criança autista cresça cognitivamente e socialmente, 

além de elevar o bem-estar psicológico da criança e da família. 
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