
0 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

Thaís Patrícia Teodoro da Costa Poma de Azevedo 

 

 

 

 

 

Adaptação curricular para criança na Educação Infantil com 

Transtorno do Espectro Autista 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2015 



1 
 

THAÍS PATRÍCIA TEODORO DA COSTA POMA DE AZEVEDO 

 

 

 

 

 

 

ADAPTAÇÃO CURRICULAR PARA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada à Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, como parte das exigências do curso de Pós-

graduação Latu Sensu em Educação Inclusiva e Deficiência 

Intelectual, requisito parcial para obtenção do título de 

especialista em Educação Inclusiva e Deficiência 

Intelectual, sob orientação da Profª Darcy Raiça. 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2015 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradeço imensamente a Deus, meu marido e família que me deram 

forças com suas orações, paciência e amor, para que eu conclui-se mais 

essa conquista. E não poderia deixar de agradecer a orientadora Dr. 

Darcy Raiça que além de me auxiliar na monografia, teve um olhar 

individualizado, carinhoso e acolhedor. 

 



3 
 

RESUMO 

 

AZEVEDO, Thaís. Adaptação curricular para criança na Educação 

Infantil com Transtorno do Espectro Autista, 2015, 44f. Monografia 

apresentada ao Curso de Especialização em Educação Inclusiva e 

Deficiência Intelectual, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 

PUC/SP 2015. 

 

Em meio as dificuldades apresentadas não somente pelos educadores, mas pela 

escola, em receber crianças com determinadas dificuldades e deficiências, em adaptar o 

currículo pedagógico, e exercer a efetiva inclusão escolar, é que surgiu a necessidade de 

pesquisa para que se proporcionasse avanços nesse aspecto. 

O presente trabalho abordará adaptação curricular na educação infantil para 

crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), como a comunidade escolar deve 

receber essa criança de forma humana e conseguir acolhê-la educacionalmente e 

afetivamente. 

 Importante salientar o quanto é significativo para a criança sentir-se assistida por 

todos a sua volta, além de perceber que faz parte de uma comunidade; é nessa idade a 

primeira relação social acontece, ela se dá na escola, se não houver esforços para não 

haverá inclusão. 

Assim tão importante quanto a relação da família-criança, é a do professor-aluno, 

seus vínculos e disposição em proporcionar um ambiente acolhedor e estimulante. 

Por meio de pesquisas bibliográficas e relatos da minha prática quanto 

coordenadora pedagógica, auxiliando professores em adequar atividades para as crianças 

com o TEA, organizei esta monografia como objetivo de trazer algumas sugestões que 

deram certo em sala de aula de acordo com a minha realidade atual. 

 

Palavras-chave: Adaptação Curricular. Transtorno do espectro autista. Aprendizagem. 

Professor. Aluno. Pesquisa.  
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Introdução 

 

Sabe-se que a nossa Constituição Federal de 1988 (CF/88) diz que a educação 

é um direito de todos, inclusive daqueles quem tem mais dificuldades na aprendizagem, 

ou algum tipo de deficiência. E para assegurá-la é necessário que se tenham propostas de 

formação continuada e atualizações por parte do governo e diferentes instituições de 

ensino sejam públicas ou privadas. No entanto o papel principal nesse processo é do 

professor, daquele que está disposto a respeitar a individualidade com as dificuldades e 

diferenças, valorizando o potencial de cada um. 

 

"Incluir não significa tentar "curar" o educando ou adequá-lo a métodos já 

existentes e fossilizados. Incluir significa trabalhar com todos dentro de suas 

habilidades diferenciadas; aprimorá-las, desafiá-las... 

É respeitar e entender as capacidades de cada um sem esperar o modelo ideal. 

É aprender e ensinar que o ser humano pode e deve crescer dia a dia sem que 

seja tolhido por uma sociedade segregadora, excludente e discriminatória."  

(Brito, A. 2014, pág.3) 

 
 

Atualmente, a questão da inclusão das pessoas com deficiências ou 

necessidades educativas especiais tem sido vastamente debatida nos contextos 

educacionais e sociais, havendo uma busca por regulamentação nos direitos dessas 

pessoas. Entende-se que a inserção do aluno com necessidades educacionais especiais 

como o autismo é a mesma que para as crianças neurotípicas, conforme preconizado nos 

artigos 58º e 59º, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96 estabelece que 

alunos com autismo devem frequentar preferencialmente as escolas de ensino regular, 

assegurando aos mesmos, currículo, métodos, técnicas, recursos educativos específicos 

para atender às suas necessidades, entretanto sabe-se que muitos professores e instituições 

não estão preparados para receber esses alunos. 

Toda instituição de ensino deveria ter programas de atualização para 

professores, pois a demanda de crianças com algum tipo de deficiência tem aumentado 

nas escolas de ensino regular, o que é ótimo pois demonstra que as barreiras do 

preconceito estão sendo quebradas. Mas não são somente os obstáculos que devem ser 

vencidos, pois o estudante inserido no contexto escolar deverá ter diferentes 

oportunidades para aprender sobre um mesmo conteúdo. A inquietação do professor faz 

com que ele tente diferentes estratégias para assegurar que seu aluno compreenda e se 

interesse pelo o que está sendo desenvolvido. 
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Nota-se que cada dia mais, os professores interessados em avançar em seu 

exercício profissional têm ido em busca de especializações, congressos, simpósios, 

palestras e muitas outras formas de informação sobre o tema da educação especial. Esse 

interesse que faz do educador, ser curioso com altas expectativas de enriquecimento em 

sua prática, que vem com a necessidade de ampliar repertório de saberes em sala de aula 

e adequar o currículo escolar diariamente por meio de estudo, pesquisas e vivências suas 

e dos colegas. 

Além da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases, temos a recente 

lei Berenice Piana, sancionada dia 27 de dezembro de 2012 pela presidenta Dilma 

Roussef, e publicada no diário oficial no dia 28 de dezembro de 2012, que nos traz um 

olhar diferenciado para pessoa com autismo no ambiente escolar, fica estabelecido na Lei 

nº12.764 Art.3º inciso IV, que fala sobre acesso a educação, que "São direitos da pessoa 

com transtorno do espectro autista: IV - o acesso: a) à educação e ao ensino 

profissionalizante;" 

A atenção da escola deve ser a todos os alunos, no entanto respaldado por 

diferentes leis, além do acesso a educação em rede regular de ensino, devemos nos 

preocupar em não inserir essas crianças em sala de aula indevidamente, sem que haja 

planejamento para recebe-las. A visão histórica ultrapassada de integração, em que era 

necessário que a criança somente estivesse presente em sala para ter contato com outras 

crianças deve ser de vez extinta.  

 

"A integração tinha como pressuposto que o problema residia nas 

características das crianças excepcionais, pois centrava toda a sua 

argumentação na perspectiva de detecção mais precisa dessas características e 

no estabelecimento de critérios baseados nessa detecção para a incorporação 

ou não pelo ensino regular, expresso pela afirmação "sempre que suas 

condições pessoais permitirem". 

A inclusão coloca a questão da incorporação dessas crianças pelo ensino 

regular desde outra ótica, reconhecendo a existência das mais variadas 

diferenças, ..."(BUENO, 2011, pág.120) 
 

 

Pregamos a inclusão, e devemos vivê-la com a sensibilidade de perceber que 

o outro é diferente de nós, enfatizando que "o importante é respeitar a diversidade, não 

querendo resultados padronizados quando da inclusão da pessoa com deficiência 

intelectual." (PRIOSTE, RAIÇA e MACHADO, 2011, p.46) 

Tendo em vista essa problemática, notou-se a necessidade de discorrer sobre 

o assunto, pois a grande parte dos professores ao receber um aluno com Transtorno do 

espectro autista, não sabe o que fazer. No momento de aplicar atividades, embora sua 
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formação tenha sido para atender a todos, há grande ansiedade e até aflição em saber 

como agir, como ensinar, qual a melhor forma de lidar, até porque estamos falando de 

seres humanos e seja autista ou não cada um tem sua peculiaridade. Então, como respeitar 

a cada um? Como adaptar conteúdos desde o planejamento escolar na educação infantil? 

Como assumir a impotência e correr atrás do insabido? 

 

"Uma coisa é certa, dentro das atuais condições não há como incluir crianças 

com necessidades educativas especiais no ensino regular sem apoio 

especializado, que ofereça aos professores dessas classes de orientação e 

assistência, na perspectiva da qualificação do trabalho pedagógico ali 

desenvolvido e que demanda a ampliação da visão das dificuldades e 

potencialidades dos alunos, incluídos os com necessidades educativas 

especiais." (BUENO, 2011, pág.135) 
 

 

Após assistir uma palestra dia 12 de maio de 2015 com Anita Jovelina Brito 

de Jesus e Nicolas Brito Sales, ouvir a história de uma mãe que se apropriou de 

conhecimentos sobre autismo lutando até hoje para que seu filho tenha acesso aos seus 

direitos, e que por meio de palestra responde a inquietação das famílias e educadores, 

ajudando aos que querem avançar no relacionamento, didática e até dia a dia,  foi que 

pensei em buscar subsídios por meio de pesquisas bibliográficas e reflexões sobre as  

minhas vivências como coordenadora pedagógica auxiliando as professoras a realizarem 

adaptações curriculares, mesmo sabendo que "não há receita mágica, mas há recursos que 

podem facilitar, e muito, o desenvolvimento do trabalho e crescimento para todos os 

envolvidos"  ( Brito, A. 2014, p.44) 

A metodologia utilizada para realizar a monografia com o título de "Adaptação 

curricular para criança na Educação Infantil com Transtorno do Espectro Autista", tem 

como desígnio o aprofundamento bibliográfico por meio de leituras e pesquisas, além de 

relatos de vivências pessoais de projetos e estratégias que deram certo em minha recém 

prática diária como coordenadora pedagógica, adaptando o currículo. Buscando 

ampliação e apropriação do tema abordado. 
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Cap 1- A inclusão escolar, educação para todos 

 

Falar de inclusão em pleno ano de 2015, parece um assunto já superado ou 

ultrapassado, algo em que não deveríamos nos preocupar, no entanto não é isso que 

vivemos diariamente seja no âmbito social ou escolar. 

 

“A inclusão escolar é uma inovação educacional, que propõe a abertura das 

escolas às diferenças. O ensino que a maioria das escolas ministra, hoje, aos 

seus alunos, nas escolas de ensino regular, não dá conta do que necessário para 

que essa abertura se concretize, pois as escolas adotam medidas excludentes 

quando se defrontam com as diferenças. ” (BRASIL, PROCURADORIA 

GERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO. p.18, 2003) 

 

 

A palavra incluir significa inserir. Estar incluído é "fazer parte de". Se o aluno não 

está incluído, "não faz parte de" um determinado grupo. Tal situação se estabelece a partir 

de critérios que determinam as características de quem estará apto a fazer parte do grupo 

seleto. 

Assunto desafiador é discutir a inclusão, pensando que já foi escrito e falado tantas 

vezes. Penso em que se tratando de inclusão, faz-se necessário refletir além das pessoas 

com deficiência e avançar na discussão da relação que a escola estabelece com o diferente, 

"temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza; temos o direito a sermos 

diferentes, quando a igualdade nos descaracteriza." (SANTOS, B. S. p.15, 2003). 

Se a escola assume o fato de que é necessário incluir, significa que tem a 

compreensão de que há um grupo de alunos com a qual ela se identifica e várias outros 

grupos de alunos que estão a deriva por não reunirem elementos o suficiente para alcançar 

tal identificação. Incluir, nessa medida, seria romper o compromisso com um determinado 

grupo e abrir-se para abranger (compreender) os mais diversos grupos de alunos que 

chegam no ambiente escolar. 

Segundo Cunha, “não podemos pensar em inclusão escolar sem pensarmos em 

ambiente inclusivo. Inclusivo não somente em razão dos recursos pedagógicos, mas 

também pelas qualidades humanas. ” (CUNHA, E. p.100, 2015) 

Seria muito gratificante falarmos sobre o quanto as pessoas estão bem preparadas 

para receber a criança com algum tipo de deficiência, o quanto tudo e todos ao nosso 

redor estão se adequando a realidade da pessoa com deficiência, seja ela, física, motora, 
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não importa, seria algo natural e não motivo de novidade, gerando algum tipo de 

desconforto. 

"Na perspectiva de uma educação inclusiva, não se espera mais que a pessoa 

com deficiência se integre por si mesma, mas que os ambientes, inclusive o 

educacional, se transformem para possibilitar essa inserção, ou seja, estejam 

devidamente preparados para receber a todas as pessoas indistintamente." 

(SANTOS, B. S. p.15, 2003). 

 
 

No entanto o que podemos ver em nossa realidade são famílias que lutam para que 

seus filhos sejam incluídos na sociedade, e de forma bastante avassaladora essa realidade 

tem crescido, a busca pela inclusão começa pela necessidade das famílias em observar 

acolhimento aos seus filhos. Hoje temos uma infinidade de sites e blogs em que mães 

trocam suas experiências e contam como é ter um filho com transtorno do espectro autista, 

síndrome de donw, uma criança com dificuldade de mobilidade, entre outras deficiências, 

ensina o que observar nessa criança para chegar a esse diagnóstico, quais profissionais 

procurar, que escola indicam, são tantas dúvidas a serem sanadas que é possível que por 

alguns instantes a mãe tenha um pouco de conforto em quem entende sua realidade. 

No quesito procura pela escola, é possível notar que, sempre será um desafio a 

busca pela instituição perfeita, no entanto certo de ela não existe, é procurar um local em 

que haja preocupação com a criança em sua integridade, em que desde a chegada dos pais 

na visita escolar, possam sentir-se acolhidos, independente da criança do qual sejam pais, 

seja ela com desenvolvimento típico ou não. 

 

”O gestor escolar, ou autoridade competente que recusar a matrícula de um 

aluno com transtorno do espectro autista, ou qualquer outro tipo de deficiência, 

será punido com multa de 3(três) a 20 (vinte) salários mínimos." (Art.7º ,Lei 

n°12.764 Política Nacional de Proteção a Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista)  

 
 

Além de ser um ato desumano, é crime rejeitar a criança pela sua deficiência, 

embora, saibamos que isso ainda acontece de uma forma velada mas ocorre, além disso 

que tipo de alunos estamos gerando em uma escola que rejeita a criança com deficiência? 

"Quando as escolas são excludentes, o preconceito fica inserido na consciência de muitos 

alunos quando eles se tornam adultos, o que resulta em maior conflito social e em uma 

competição desumana." (STAINBACK, S e STAINBACK, W, 2008, pág.27)  
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1.1 Educação Especial Inclusiva  

 

A Educação Especial Inclusiva abrange diferentes tipos necessidades 

educacionais. 

"Em um sentido mais amplo, o ensino inclusivo é a prática da inclusão de todos 

- independentemente de seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou 

origem cultural - em escolas e salas de aula provedoras, onde todas as 

necessidades dos alunos são satisfeitas. (...) Educando todos os alunos juntos, 

as pessoas com deficiências têm oportunidade de preparar-se para vida em 

comunidade, os professores melhoram suas habilidades profissionais e a 

sociedade toma a decisão consciente de acordo com o valor social da igualdade 

para todas as pessoas, com os consequentes resultados da melhoria da paz 

social." (STAINBACK, S e STAINBACK, W, 2008, pág.21)  

 
 

Utilizar a expressão necessidades educacionais especiais é mais amplo do que 

imaginamos, a criança que não possuí algum tipo de deficiência poderá ter a necessidade 

de um olhar mais atento do educador, se por exemplo sua situação econômica não for tão 

favorável ao seu desenvolvimento, sendo de uma cultura ou etnia diferente do que se 

encontra, situações emocionais desfavoráveis como separação dos pais ou até morte de 

um ente querido.  

A dificuldade de aprendizagem então não necessariamente está ligada a algum 

tipo de deficiência, na verdade esse termo foi criado sabiamente, para evitar expressões 

chulas e negativas que no passado percorriam em nossas falas, como, deficiente mental, 

retardado, incapacitados... 

Mesmo que as necessidades educacionais na escola sejam vastas, a 

contemporânea política nacional de educação especial, aponta para uma definição de 

prioridades no que se refere ao atendimento especializado oferecido na instituição escolar 

para quem dele precisar. Diante dessa perspectiva define como um aluno com 

necessidades educacionais especiais aquele que "...por apresentar necessidades próprias 

e diferentes dos demais alunos no domínio das aprendizagens curriculares 

correspondentes à sua idade, requer recursos pedagógicos e metodologias educacionais 

específicas." (PARECER CNE/CEB 17/2001 -  BRASIL, MEC, 2001). 

De forma alguma podemos deixar de lado, negando fatores condicionantes 

orgânicos, socioculturais e psíquicos que estão associados a diferentes tipos de deficiência 

ou a influência que esses fatores podem desempenhar no sucesso ou insucesso escolar do 

aluno, mas não pode se interceder por sua hegemonia como a causa do fracasso escolar, 

ou como modo de justificar a falta de eficácia na ação escolar. 
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É necessário que não esqueçamos que assim como a aprendizagem não é algo que 

acontece somente na escola, cada um tem bagagens de aprendizagem que trazem consigo, 

e dessa forma devemos considerar que cada aluno é um ser individual tanto na sua forma 

de ser, quanto na de aprender. 

Quando nos referimos a inclusão, se levarmos em conta que a sociedade está 

progredindo nesse aspecto, esse avanço devemos a escola, que pôde mostrar a todos as 

pessoas que além de possível era necessário que esse processo tivesse início verdadeiro, 

para que déssemos continuidade ao longo dos anos e séculos, até que de repente nem 

chamemos mais de inclusão de tão natural que será. 

 

“A inclusão escolar promove às crianças com TEA oportunidades de 

convivência com outras crianças da mesma idade, tornando-se um espaço de 

aprendizagem e desenvolvimento social. Possibilita-se o estímulo de suas 

capacidades interativas, impedindo o isolamento contínuo. Acredita-se que as 

habilidades sociais são passíveis de serem adquiridas pelas trocas que 

acontecem no processo de aprendizagem social. A oportunidade de interação 

com os pares é a base para o desenvolvimento de qualquer criança. ” (CUNHA, 

E. p.134, 2015) 

 

 

É importante salientar que as contribuições acontecem para ambas as partes, não 

somente para a criança com necessidades especiais, mas também para aquela que é colega 

de sala daquele aluno que precisa de ajuda, seja ela de mobilidade, precisando de uma 

adaptação arquitetônica, ou o que precisará de ajuda no momento de adaptar uma 

atividade, o aprender é algo relevante que acontece de diferentes formas e relações. 

 

“...fica evidente que as crianças sem problemas em seu desenvolvimento 

fornecem modelos de interação para crianças com TEA, ainda que a 

compreensão social seja difícil. Acredita-se que a convivência compartilhada 

das crianças com TEA na escola possa possibilitar os contatos sociais e 

favorecer não só o seu desenvolvimento, mas o das outras crianças também, na 

medida em que estas últimas convivam e aprendam com as diferenças...” 

(CUNHA, E. p.135, 2015) 

 

Além das contribuições aos colegas de sala todos crescem com ricas experiências 

e vivências com essas crianças. 

“Educando todos os alunos conjuntamente, as pessoas com deficiência têm 

oportunidade de preparar-se para a vida na comunidade, os professores 

melhoram suas habilidades profissionais e a sociedade toma a decisão 

consciente de funcionar de acordo com o valor social de igualdade para todas 

as pessoas, com consequentes resultados de melhoria da paz social. ” 

 (KARAGIANNIS, STAINBACK e STAINBACK 199, apud, SCHMIDT, C. 

p.136, 2014) 
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 Aspecto de relevância, é o papel que o professor desempenha na sala de aula. Não 

se pode substituir a sua competência pela ação de apoio exercida pelo professor 

especializado, ou pelo mediador escolar, ou pelo trabalho de equipe interdisciplinares 

quando se trata de educação de alunos. Aceitar as possibilidades de eventualmente 

precisar recorrer ao suporte dos professores especializados e de outros profissionais 

(fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, entre outros) não significa se omitir, abdicar e 

transferir para eles responsabilidade do professor titular como condutor da ação docente. 

"Gerando respostas dessa maneira, os alunos e o professor podem ver que todos 

têm aptidões e habilidades e que todos precisam de ajuda em algumas áreas. 

Karen pode ser ótima em leitura, mas pode precisar de ajuda nas brincadeiras 

no playground. Carmen pode ter dificuldade em matemática, mas é ótima para 

lembrar-se de coisas e organizar pessoas e atividades. As salas de aula podem 

tornar-se comunidades de apoio mútuo se os professores promoverem o 

respeito pelas diferenças e proporcionarem oportunidades diversificadas para 

os alunos enxergarem uns aos outros de muitas maneiras." (STAIMBACK; 

STAIMBACK, 1999, p. 299). 

 

Então quando falamos de inclusão escolar, não estamos nos referindo apenas ao 

acesso a matrícula; falamos da implicação pessoal e profissional dos profissionais ligados 

à educação. 

 

1.2 Currículo escolar 

 

No Brasil, a necessidade de se pensar em currículo para escola inclusiva foi 

oficializada a partir das medidas desenvolvidas junto à Secretaria da Educação Especial 

do Ministério da Educação com a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Neste 

documento explicita-se o conceito de adaptações curriculares, consideradas como: 

"...estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que 

oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de 

aprendizagem dos alunos, considerando que o processo de ensino-

aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos 

da escola. " (MEC/SEESP/SEB,1998, p.15)  

 

Os anseios que movimentam as transformações em busca do que se julga ser o 

ideal correspondem às necessidades específicas de todos.  

De forma abrangente, pode-se falar em dois tipos de adaptações curriculares, as 

chamadas Adaptações de acessibilidade ao currículo e as Adaptações pedagógicas (SME-

RJ, 1996). As primeiras se referem à eliminação de barreiras arquitetônicas e 
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metodológicas, sendo pré-requisito para que o aluno possa frequentar a escola regular 

com autonomia, participando das atividades acadêmicas propostas aos demais alunos. 

Para acomodar os alunos com necessidades especiais são necessárias às 

adaptações curriculares, objetos de discussões apresentadas no dia a dia do professor e 

instituição reflexiva, são modificações do planejamento, objetivos, atividades e formas 

de avaliação, no currículo como um todo, ou em aspectos dele. 

O cumprimento das adaptações curriculares é o caminho para o atendimento às 

necessidades específicas de aprendizagem dos alunos. No entanto, identificar essas 

"necessidades", requer que os sistemas educacionais modifiquem não apenas suas atitudes 

e expectativas em relação a esses alunos, mas que, construam uma escola que dê conta de 

todas especificidades.  

 

"... representa muito mais do que um programa de estudos, um texto em sala 

de aula, ou o vocabulário de um curso, Mais do que isto, ele representa a 

introdução de uma forma particular de vida; ele serve em parte, para preparar 

os estudantes para posições dominantes ou subordinadas na sociedade 

existente. O currículo favorece certas formas de conhecimento sobre outras e 

afirma os sonhos, desejos e valores de grupos seletos de estudantes sobre 

outros grupos, com frequência discriminando certos grupos raciais, de classe 

ou gênero." ( MaCLAREN, 1998, p.116) 

 
 

Incluir os alunos com necessidades especiais em uma classe regular de ensino, é 

estar de frente com a adaptação flexível do currículo diário, é pensar em como o aluno 

poderá realizar uma mesma atividade, ou trabalhar um mesmo conteúdo, só que de forma 

diferente, individualizada, respeitando a peculiaridade caso a caso. Frente a isso de acordo 

com o MEC/SEESP/SEB (1998), essas adaptações curriculares realizam-se em três 

níveis: 

1. Adaptações no nível do projeto pedagógico (currículo escolar) que devem 

focalizar principalmente, a organização escolar e os serviços de apoio, 

propiciando condições estruturais que possam ocorrer no nível de sala de 

aula e no nível individual. 

2. Adaptações relativas ao currículo da classe, que se referem, 

principalmente, à programação das atividades elaboradas em sala de aula. 

3. Adaptações individualizadas do currículo, que focalizam a atuação do 

professor na avaliação e no entendimento do aluno. 
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Essa adaptação na verdade deviria acontecer de uma forma natural, por meio da 

sensibilidade do professor, que quando entra em sala, após ministrar a sua aula ao 

observar que nem todos seus alunos aprenderam, com frequência ouvimos por parte do 

professor que ele já repetiu o conteúdo várias vezes, mas determinados alunos não 

aprenderam e não aprenderam de jeito nenhum. Por meio dessa fala podemos localizar o 

problema real, repetir o conteúdo para aquele aluno que não está entendendo, de nada irá 

adiantar, a não ser que as estratégias utilizadas sejam outras, e somente o conteúdo o 

mesmo. 

Tentar alcançar a todos faz parte do objetivo pedagógico diário do professor, e o 

mesmo é responsável por proporcionar um ambiente e conteúdo estimulador a seus alunos 

sejam eles com desenvolvimento típico ou atípico. 

Entender a educação inclusiva, olhando pela vertente da adaptação curricular, 

pensar no aluno com necessidades especiais em uma sala de ensino regular aprendendo 

as mesmas coisas que os outros, só que de um jeito diferente, é estar preparado para o 

verdadeiro movimento de inclusão. 

Ao iniciar o ano letivo, em que as professoras e coordenação se reúnem para 

discussão e construção do planejamento escolar, é ter esse momento como pensar em 

todos os alunos, e como fazer e elaborar propostas que atendam a todos, se sabemos desde 

sempre que não há ninguém que pense ou receba algo igual ao outro? 

Entender e atender as especificidades de cada indivíduo pode-se dizer que é uma 

missão impossível, pois não existem salas homogêneas, ainda que não pensemos somente 

no contexto da inclusão das necessidades especiais, se tratando de educação e uma sala 

de vinte crianças por exemplo, teremos vinte histórias diferentes, vinte famílias com 

culturas variadas, vinte bagagens distintas, vinte cérebros com estruturas dessemelhantes 

para organizar as mensagens e ensinos recebidos, enfim, pensar no ser humano de forma 

nivelada é utópico, agir do mesmo jeito com pessoas diferentes não tem coerência, que 

dirá mediar o conhecimento a indivíduos da mesma forma se pensarmos em cada um 

como um ser individual. 

 

"Embora os objetivos educacionais básicos para todos os alunos possam 

continuar sendo os mesmos, os objetivos específicos da aprendizagem 

curricular podem precisar ser individualizados para serem adequados às 

necessidades, às habilidades, aos interesses e às competências singulares de 

cada aluno." (STAINBACK, S e STAINBACK, W, 2008, pág.241) 
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No contexto escolar, no momento de construção anual do plano escolar, a cada 

atividade o professor deverá pensar em propiciar a aprendizagem a todos, oportunizando 

o acesso ao ensino utilizando de diferentes estratégias para um mesmo conteúdo até que 

o seu aluno consiga aprender aquilo que é expectativa de aprendizagem para sua faixa 

etária. 

"Esta "desesperança aprendida" é exibida pelos alunos quando não há uma 

correspondência adequada entre os objetivos da aprendizagem e seus atributos; 

por isso, não se pode esperar que um conjunto único de objetivos padronizados 

possa satisfazer a capacidade de aprendizagem singular cada aluno nas classes 

inclusivas." (STAINBACK, S e STAINBACK, W, 2008, pág.241) 

 

Se esse movimento de utilizar das diferentes estratégias para um mesmo conteúdo 

não for implementado, o aluno que não conseguir atingir os objetivos propostos naquela 

atividade ministrada somente por meio de uma única estratégia, não conseguirá se sentir 

capaz o que poderá acarretar inclusive outros problemas para a vida dessa criança, como 

desinteresse pela aprendizagem e até levar ao fracasso escolar, no entanto devemos estar 

atentos a não gerar exclusão por meio dessas propostas de  "Desenvolver objetivos 

separados ou diferentes para um ou vários alunos pode conduzir ao seu isolamento e 

segregação dentro de classe ." (STAINBACK, S e STAINBACK, W, 2008, pág.241) 

O objetivo da utilização das diferentes estratégias, é para que todas tenham a 

oportunidade de aprender, não de expor aqueles que tem dificuldade ou necessidades 

especiais. 

 Diariamente o professor atento, por meio de sua sensibilidade de educador, 

aprende a conhecer seus alunos e perceber as habilidades e competências de cada um, no 

momento em que se pensa nas diferentes estratégias o educador deve trazer a memória 

aquilo que seus alunos tem como potencialidade e valorizá-las de forma natural e não 

excludente. 

"Criar atividades que abranjam as diferentes capacidades dos alunos e que, ao 

mesmo tempo mantenham um contexto de grupo com os membros da turma 

lidando com os objetivos diferentes em momentos diferentes, pode ajudar e 

superar esse problema potencial." (STAINBACK, S e STAINBACK, W, 2008, 

pág.21) 

 

Enxergar o aluno em uma rede regular de ensino pela ótica da adequação 

curricular, significa que o aluno com necessidades especiais deverá aprender o mesmo 

conteúdo que os colegas de classe, mesmo que seja necessário que se utilize de diferentes 

estratégias, o que é responsabilidade do educador, o importante é garantir que esse aluno 

irá ter acesso ao conteúdo de forma flexibilizada. 
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 No entanto quando pensamos em adaptação curricular, devemos fazer uma breve 

reflexão a respeito desse grande desafio, que pode começar a ser pensado desde o 

momento em que o ano se inicia no instante em que o planejamento anual é feito, e o 

projeto político pedagógico é revisto, deixar de lado a inclusão ideológica e partir para 

inclusão concreta e efetiva.  

Não nos esqueçamos de que a inclusão escolar não é a mesma coisa que inclusão 

social, escola inclusiva proporciona aos alunos momentos de conhecimento escolar, junto 

com os demais. Dessa forma, o benefício da permanência dos estudantes com deficiência 

nas classes do ensino regular se estende a todos. Por meio das relações com alunos com 

diferentes potencialidades e limitações, os estudantes têm oportunidade de aprender mais 

coisas do que o currículo formal pode ensinar. 

"Entre os benefícios que os alunos das escolas inclusivas, desde a educação 

infantil até o ensino médio, comumente relatam estão a descoberta de pontos 

em comum com pessoas que superficialmente parecem e agem de maneira 

muito diferente; ter orgulho em ajudar alguém a conseguir ganhos importantes, 

aparentemente impossíveis; ter oportunidade de cuidar de outras pessoas; agir 

consistentemente baseados em valores importantes, como a promoção da 

igualdade, a superação da segregação ou a defesa de alguém que é tratado 

injustamente; desenvolver habilidades cooperativas na resolução dos 

problemas, na comunicação, na instrução e na prestação de ajuda pessoal; 

aprender diretamente sobre coisas difíceis, incluindo a superação do medo das 

diferenças; resolver problemas de relacionamento ocorridos em aula; lidar com 

comportamento difícil, violento ou auto destruidor; lidar com os efeitos de 

questões familiares no coleguismo; enfrentar e apoiar um no outro durante 

enfermidades graves ou morte de alguém de sua própria idade." (O’Brien, 

1992, 1993, 1994, apud STAIMBACK; STAIMBACK, 1999, p. 53) 

Paralelo a aprendizagem das habilidades acadêmicas, as amizades conquistadas 

pelos alunos em um ambiente inclusivo podem auxiliá-los a se sentirem realmente 

membros de suas comunidades e a terem oportunidade de aprender o respeito, o interesse 

e o apoio mútuo em uma sociedade inclusiva. 

A verdade é que, com frequência nos deparamos com muitos educadores, de 

diferentes faixas etárias, desde a educação infantil até o nível superior, que não estão nem 

um pouco envolvidos com a possibilidade de mudar a realidade educacional atual. Muitos 

chegam até incutir a responsabilidade nos professores com formação de Educador 

Especial, para que esse resolva todas as problemáticas. 

Contudo, se não for desenvolvido um trabalho em conjunto pelo bom proveito e 

desenvolvimento dos alunos, se não houver sensibilização e flexibilização por parte dos 

educadores, e a constante busca por conhecimentos, teremos uma realidade de estagnação 

educacional, além de podermos chegar a nos deparar com um sistema a parte de ensino 
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para estas crianças, gerando a não inclusão, desta forma a segregação, evidenciando um 

sério processo de exclusão. 

É certo de que lemos e ouvimos diferentes palpites e reclamações sobre o trabalho 

do professor, principalmente sobre a falta de pró-atividade em sua carreira acadêmica, no 

entanto ainda faltam subsídios temporais, financeiros e até psicológicos para não 

desistirmos dos objetivos reais educacionais inclusivos, entretanto, quando estamos 

envolvidos em algo que amamos, parece que nada nos importuna. Quando direcionamos 

nossos afetos em temas que nos fascinam, não economizamos forças até conhecermos os 

caminhos que nos levam respostas. (CUNHA, 2015) 
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Cap 2– A formação do professor 

 

Ao pensarmos em formação do professor podemos olhar e refletir sobre diferentes 

ângulos, o professor como aluno e esse professor como docente.  

Contudo de qualquer modo, em ambos os aspectos podemos pensar sobre a 

formação, seja ela a dos primórdios, que aconteceu inicialmente, aquela que é base para 

o restante, ou a continuada. 

Pensar em educação pressupõe pensar a formação docente e a prática pedagógica 

com qualidade. Para tanto se faz necessário entender a formação do professor para o 

desenvolvimento dos saberes docentes, o que exige qualificação, valorização profissional 

e políticas adequadas, considerando os lócus de trabalho do professor. 

Sabe-se que a formação não se dá simplesmente por acumulação de 

conhecimentos, mas constitui uma conquista construída com muitas ajudas: dos livros, 

mestres, das aulas, das conversas entre professores, da internet, e tantas outras formas 

atuais por meio da tecnologia dentre outros. Além do mais, depende sempre de um 

trabalho de teor pessoal. 

 

“O processo de desenvolvimento que o sujeito humano percorre até atingir um 

estado de plenitude pessoal.[...] Inclui problemas relativos aos fins e/ou 

modelos a alcançar, os conteúdos / experiências a assumir, ás interações 

sujeito-meio, aos estímulos e plano de apoio no processo. Mantém relação com 

o ideológico-cultural, como espaço que define o sentido geral dessa formação 

como processo” (ZABALZA e GONZÁLEZ apud GARCIA, 1999, p. 19) 

 

Podemos notar o quão importante é o esforço pessoal no quesito formação. No 

entanto, ao se enfocar no componente pessoal da formação, isto não quer dizer que está 

transcorra de modo independente.  

Em busca por definições de concepções de formação, Garcia (1999) por meio de 

seus estudos, faz distinção entre três tradições de concepções: autoformação, 

heteroformação e interformação.  

Então entende-se que na autoformação o indivíduo, de modo independente, 

participa e tem sob sua responsabilidade, os processos e os fins da própria formação. Na 

heteroformação, que se estrutura e se desenvolve de modo exógeno, sofrendo 

interferência de especialistas e/ou teorias diversas, sem maior envolvimento do sujeito 

que participa. Já a interformação é entendida como uma ação educativa entre os futuros 

professores ou entre professores em processo de aperfeiçoamento dos conhecimentos. 
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 Assunto complexo é a formação de professores. Entende-se então que a formação 

de professores deve proporcionar situações que estimulem a reflexão e a tomada de 

consciência das limitações sociais, culturais e ideológicas da profissão docente, 

considerando como horizonte um projeto pessoal e coletivo (GARCIA, 1997). 

 

“A formação apresenta-se nos como um fenômeno complexo e diversos sobre 

o qual existem apenas escassas conceptualizações e ainda menos acordo em 

relação às dimensões e teorias mais relevantes para a sua análise. [...] Em 

primeiro lugar a formação como realidade conceptual, não se identifica nem se 

dilui dentro de outros conceitos que também se usam, tais como educação, 

ensino treino, etc. Em segundo lugar, o conceito formação inclui uma 

dimensão pessoal de desenvolvimento humano global que é preciso ter em 

conta face a outras concepções eminentemente técnicas. Em terceiro lugar, o 

conceito formação tem a ver com a capacidade de formação, assim como com 

a vontade de formação. ”  (GARCIA, 1999, p. 21, 22) 

 

 

Crê-se então que o professor se torna responsável, em grande parte, por sua 

própria formação. Segundo já ratificado, isto não quer dizer que a formação seja 

necessariamente autônoma, de busca inteiramente individualizada por parte do educador, 

mas é através da autoformação e interformação (GARCIA, 1999), que os professores 

podem consolidar, estruturar e firmar a sua aprendizagem de modo a aperfeiçoar seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

Acredito que no momento da escolha de uma profissão tão fundamental quanto a 

de educador, há sérias reflexões para que nada aconteça de forma relapsa, pois lidamos 

com o processo de construções de vidas. 

 A cada dia mesmo nos percebendo como seres inacabados, temos a necessidade 

de mais, e de se perceber no mundo com seres importantes e de extremo significado. Por 

isso a paixão pelo o que se faz, principalmente nesses casos é essencial e de extrema 

relevância. 

Assim, o aprender continuado é essencial na profissão de professor, devendo, pois, 

o docente se basear em sua pessoa enquanto sujeito e na escola enquanto lugar de 

crescimento profissional permanente. Dessa forma podemos afirmar que estamos 

passando de uma lógica que separa os diferentes tempos de formação, onde se considera 

apenas o seu princípio, para outra que percebe esse desenvolvimento profissional como 

um processo ao longo da vida do educador. 

Para atender as diferentes especificidades de cada aluno, é necessário que o 

professor esteja em constante busca pelo conhecimento, procurando avançar em sua 
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prática e abrir-se para o novo diariamente por meio da convivência com o outro, e das 

aprendizagens significativas. 

Os professores não devem se acomodar com a sua vasta experiência e se 

colocarem na posição de detentores do saber, aqueles indivíduos intocáveis, e 

prepotentes, pois o conhecimento deve ser buscado diariamente, o mínimo que seja, por 

meio de leituras individuais, além da constante procura por aprimoramento profissional, 

por meio de formação continuada.  

 

“O despreparo, do qual os professores se queixam, não deixa de ser reflexo de 

um desarranjo maior, que alcança as bases da educação, envolvendo a 

formação de educadores, a estruturação curricular do ensino, tocando até 

mesmo nos princípios e objetivos que fundamentam a concepção da escola em 

nossa época. Portanto, não podemos falar de preparo do professor sem pensar 

na estrutura organizacional escolar, tão necessária à efetivação das políticas 

públicas inclusivas. ” (PRIOSTE, RAIÇA e MACHADO, 2011, p.44) 

 

 

Portanto é frequente ver professores colocando a culpa no sistema, pela falta de 

formação, ou inovações em suas aulas, além de quando têm a oportunidade e acesso ao 

estudo, tudo o que aprendem julgam como se fosse impossível ser aplicado na prática.  

Fato é, que em muitos cursos de formação ainda se prega um idealismo, no entanto 

cada educador fica responsável por viabilizar sua prática em sala de aula de acordo com 

a sua disponibilidade quanto ser humano.  

Se tratando de inclusão, a grande maioria dos educadores atuantes em salas de 

aula com alunos com algum tipo de necessidades educacionais especiais, não possuem 

especialização para atuarem com a inclusão, porém a formação de pedagogo nos habilita 

a estar com todos os alunos, sejam de desenvolvimento típico ou atípico. 

Pensando em avanços é sabido, que o educador que teria mais dificuldade em 

assumir financeiramente uma formação, atualmente o governo já disponibiliza de 

diferentes cursos, superiores ou não, para que o professor possa agregar conhecimentos e 

aperfeiçoar sua prática. Porém o que podemos observar, mesmo os educadores tendo o 

desejo de formação continuada, há muitas horas de trabalho para que se possa pagar as 

contas, além do chamado terceiro ou quarto turno, em que chegam em casa e cuidam de 

sua família, fazendo com que não exista tempo e ocasião para o estudo. 

 

“A formação continuada do professor deve ser um compromisso dos sistemas 

de ensino comprometidos com a qualidade do ensino que, nessa perspectiva, 

devem assegurar que sejam aptos a elaborar e a implantar novas propostas e 

práticas de ensino para responder às características de seus alunos, incluindo 
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aquelas evidenciadas pelos alunos como necessidades especiais.”                          

(MANTOAN e PRIETO, 2011, p.57) 

 

 

O que podemos nos perguntar então diante desta problemática, que parece que não 

tem fim, o que se pode fazer para melhorar nesse aspecto de formação continuada? Que 

sane talvez aulas ou cursos em horário de trabalho para que não haja evasão por parte do 

educador, ou quem sabe uma formação a distância, em que o professor ficaria livre para 

ter suas aulas e fazer suas leituras em um horário que julgasse mais apropriado. 

 

“Entretanto, sabemos que, para instituição de ensino atender a esses propósitos, 

deverá possuir adequação e organização concernentes à diversidade discente. 

Não somente isso, mas, ao quadro docente, deverá ela conceder as condições 

essenciais de trabalho e possibilitar a constante atualização dos seus 

profissionais; caso contrário, os resultados podem não ser tão positivo.”  

(CUNHA, p.99, 2015) 

 

 

De qualquer forma se começarmos a refletir demais, poderemos chegar a 

conclusão de qualquer profissional que tiver disponibilidade quanto ser humano para 

crescer, e até mesmo pensando no seu aluno como ser individual e único, que cada ano 

tem um público diferente, com necessidades variadas, deverá encontrar ao menos um 

pouco ou curto tempo para realizar leituras sobre um tema atual, ou de sua curiosidade., 

para que possa manter-se atualizado do necessário para atender a demanda de alunos tão 

diferentes. 

Em muitos dos professores faltam informações sobre estratégias que deram certo; 

seja por falta de ir atrás e buscar, ou por falta de tempo, não para que sejam feitas cópias, 

mas que sejam tomadas como ponto de partida para que outras sejam pensadas, tendo em 

vista o conhecimento sobre o que está sendo realizado e que pode funcionar efetivamente.  

Nesse sentido, é fundamental que sejam conhecidos os processos da 

aprendizagem, assim como aspectos relativos às diferentes etapas do desenvolvimento 

humano, então é observado que se faz necessária a busca pelo desconhecido, ou seja, pelo 

conhecimento do que não se sabe e formação continuada do educador, constituindo-se 

cada vez mais como pesquisador e criador de sua própria prática pedagógica. 

 Contudo sabe-se que não existem receitas prontas, que solucionem os grandes 

desafios diários de sala de aula, mesmo porque cada educando é único, assim como são 

únicas as diferentes situações de aprendizagem. 

Diante de toda essa situação pela busca de formação continuada ou a falta dela, 

quem fica no meio do caminho à espera de uma resposta, clamando por uma aula 



22 
 

adaptada, por anseio de aprender, e não conseguir alcançar esse objetivo, que passa ser 

um sonho, é o aluno com necessidades especiais.  

Então o que fazer quando recebo um aluno com alguma necessidade especial 

como o Transtorno do espectro autista? 

 

“É através da escola que a sociedade adquire, fundamenta e modifica conceitos 

de participação, colaboração e adaptação. Embora outras instituições, tais 

como família ou igreja tenham papel muito importante, é da escola a maior 

parcela. ” (MELLO in MANTOAN, 1997, p.13) 

 

 

É nesse momento em que o professor reflete sobre a sua prática e busca em sua 

essência como pessoa o melhor que ele possa dar a aquele aluno.  

Pode-se dizer que a Educação para Todos é um Trabalho de Parcerias e faz-se 

igualmente necessária, para uma efetiva inclusão dos estudantes com deficiência nas 

escolas regulares, a participação dos profissionais do ensino comum e da educação 

especial em reuniões conjuntas, para a tomada de decisões sobre estratégias e adaptações 

necessárias para promover o desenvolvimento das potencialidades e o aprendizado dos 

alunos com deficiência, de acordo com as características de cada um. 

 

“Os próprios professores têm se queixado de sentimentos de segregação. Os 

que atuam em educação especial lamentam não serem incluídos em todas as 

reuniões pedagógicas que acontecem na escola ou nas Secretarias de Educação, 

ficando limitados às que são organizadas pela educação especial. 

Curiosamente, seus pares que trabalham em turmas regulares também não são 

convidados a participar dos trabalhos pedagógicos promovidos pela educação 

especial. ” CARVALHO (1998, p. 91) 
 

 

Neste sentido, no local em que trabalho, promovemos semanalmente um grupo de 

estudos, que tem por nome GETA, grupo de estudos Tarsila do Amaral.  

O intuito desse encontro para um grupo de estudos, é proporcionar por parte da 

instituição de ensino a não estagnação de conhecimentos e aprendizagem, já que tendo 

visto, que muitos educadores se acomodam, ou até mesmo são engolidos pela rotina 

maçante de trabalharem o dia inteiro, e ainda terem suas tarefas domésticas em seus lares, 

o que na minha opinião quanto profissional não seria justificativa para ao menos colocar 

o objetivo de fazer uma leitura por semana. 

Desta forma, neste grupo, sempre estarmos em busca de atualização relacionada 

a diferentes assuntos, como por exemplo, se tratando do tema em destaque nessa 
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monografia, ter um olhar apurado para os diferentes tipos de deficiências ou até mesmo 

para as dificuldades de aprendizagem. 

Dentro dos diferentes assuntos desenvolvidos, conversamos, discutimos e 

fazemos variadas leituras referentes à inclusão, partindo sempre do público de crianças 

atípicas que atendemos, que hoje é bem expressivo. A cada estudo percebemos o quanto 

temos que avançar quanto educadores, coordenadores e equipe multidisciplinar, o quanto 

temos que buscar atualizações para melhor atendermos os nossos alunos, dessa forma, 

por meio dos nossos estudos, ficamos com nosso olhar apurado, para qualquer sinal que 

o aluno venha passar, pois por meio da busca por saber mais, não pelo diagnóstico, mas 

sim para saber como lidar com determinada criança e suas dificuldades.  Assim podendo 

trabalhar em conjunto com a família, buscando desenvolver o melhor em todos os 

aspectos para essa criança e levando a todos para esse momento de reflexão. 

Quando apresentado temas do qual as pessoas acreditam que dominam, por alguns 

momentos os educadores se apresentam refratários ao tema, mas aos poucos há um 

quebrantamento, que por muitas vezes por meio desses grupos de estudos, plantamos a 

semente da curiosidade, e aquele professor mais atento, preocupado e pesquisador, vai 

atrás para ir além do que foi falado em uma hora e meia de grupo de estudos, pesquisa o 

tema e atividades diferenciadas para atender a diversidade de alunos que tem, e alguns 

deles chegam a ir em busca de especializações para ampliar e aprimorar o que deseja, o 

que muito nos alegra. 

No entanto, ratificando o que já foi dito, no momento em que o docente escolhe 

ser professor, deve ter a consciência que seu trabalho acontece diretamente com pessoas, 

e qualquer atitude que se tenha positiva ou negativa, deixará marcas, que poderão ser boas 

ou ruins, de acordo com a postura do educador. 
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Cap 3 – Autismo, Adaptação curricular  

3.1 Autismo 

Muito se ouve falar sobre o autismo, ainda mais agora, em que o tema inclusão 

tem sido cada vez mais falado e discutido, de forma aberta e aparentemente sem 

preconceitos. 

Pode-se falar que ninguém sabe dizer ao certo e de forma indiscutível o que é o 

autismo. Há uma recomendação sempre válida e que não deve ser esquecida, sobre a 

necessidade de humildade e cautela diante do tema.  

Conclui-se que compreender o autismo exige uma constante aprendizagem, que 

não para por esse estudo mediante a necessidade de pesquisa para esta monografia, mas 

uma busca incessante por respostas deverá perdurar-se além do imaginado, claro que 

muito pelo estudo e a sede por respostas, mas principalmente pensando nesse indivíduo 

que precisa de ajuda para avançar.  

Além da aprendizagem, uma revisão contínua sobre nossas crenças, valores e 

conhecimentos sobre o mundo e, sobre tudo sobre nós mesmos. 

Podemos usar da nossa criatividade para fazermos uma relação, a crônica de 

Martha Medeiros sobre os viajantes.  

O que posso dizer ao meu respeito com relação a essa pesquisa tão complexa e 

com assuntos tão novos e pouco percorridos, é que sou uma viajante a procura de 

experiências que tragam reflexos em minha vida.  

E para descrever o despojamento, encorajamento de pessoas que percorrem por 

caminhos pouco ou não conhecidos, que estão sempre em busca do a mais na condição 

de aprendiz é que podemos fazer um paralelo com o que a autora diz: 

 

Viajar é transporta-se sem muita bagagem para melhor receber o que as 

andanças têm a oferecer (...) é despir-se de si mesmo, dos hábitos cotidianos, das 

realidades previsíveis, da rotina imutável, e renascer virgem e curioso, aberto ao que lhe 

vai ser ensinado (...) Viajar é olhar para dentro e desmascarar-se (...) Viajar requer 

liberdade para arriscar (...). Viajando você é reinventado. (...) Sair de casa é a 

oportunidade de sermos estrangeiros e independentes, e essa é a chave para aniquilar 

tabus. A maioria de nossos medos é herdada. Viajando é descobrir nossa coragem e 

atrevimento, nosso instinto de sobrevivência e conhecimento. Viajar minimiza 

preconceitos.  
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Para ser considerado um viajante e aventureiro em tempo integral, deve-se ter 

sensibilidade, curiosidade diante do novo, daquilo que não se conhece, ou sabe muito 

pouco, que muitas das vezes somente a própria experiência poderá ensinar sobre aquele 

determinado lugar visitado. 

Então pode-se dizer que é desta forma que nos encontramos diante das antigas e 

recentes descobertas referente ao TEA. Devemos nos posicionar como exploradores desse 

terreno desconhecido, ou pouco conhecido, pois a cada andança descobrimos um novo 

lugar a ser descoberto, assunto novo que ainda instiga muita curiosidade e uma constante 

pesquisa, quase que interminável. 

O autismo não é um Transtorno fácil de ser explicado, até porque, se formos mais 

a fundo e buscarmos informações detalhadas sobre esse assunto, ficará claro que as 

pesquisas para essa monografia ou qualquer outro tipo de literatura atual, ainda seriam 

pouco para uma definição de algo tão complexo e de recente pesquisa. 

Há pouco o diagnóstico era demorado, ou até zero, faltavam informações, o que 

fazia com que as famílias corressem de consultório em consultório pela busca de uma 

resposta, sem encontrá-la. Recentemente a mídia começou a expor casos sobre autismo, 

levantando matérias sobre o assunto, fazendo divulgação de trabalhos, o que tem ajudado 

as famílias procurarem ajuda e sanado um pouco as angústias referente a descoberta da 

cura, e o porquê do TEA. 

Fato complicado para muitos dos que pesquisam sobre o assunto, seja pai, filho, 

irmão, professor, mestre, médico entre outros interessados no assunto, é o quão 

abrangente é o TEA, fala-se em graus de autismo, o que dificulta a procura por respostas, 

no entanto a forma mais comum de se pesquisar algo hoje em dia é utilizando a tecnologia, 

por meio da internet temos uma definição segundo Wikipedia, site de pesquisas por 

definições rápidas diz que, o autismo é um distúrbio neurológico caracterizado por 

comprometimento da interação social, comunicação verbal e não verbal e comportamento 

restrito e repetitivo.  

Dentre tantos estudiosos que buscaram respostas sobre o que é o autismo, o 

principal dado que se tem sobre, é a falta de socialização do indivíduo, pouco se sabe 

sobre o Transtorno do espectro autista na vida adulta, os estudos são poucos e recentes. 

 

“O termo Autismo é objeto de várias controvérsias, relativas ao diagnóstico 

preciso do quadro clínico descrito em crianças que apresentam alterações na 

interação social recíproca, na comunicação, no comportamento ou ainda 

estereotipias.De acordo com DSM IV, estes distúrbios são classificados como 

Transtornos Invasivos do desenvolvimento que são subdivididos em: 
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• Transtorno Autista 

• Transtorno de Rett 

• Transtorno Desintegrativo da infância  

• Transtorno de Asperge 

• Transtorno Invasivo do Desenvolvimento SOE” (WAJNSZTEJN, C., 

A., WAJNSZTEJN, R., 2009, p. 220) 

 

Para BUGALHO e COLS, 2006, apud Revista Científica CENSUPEG, o autismo 

é um transtorno do desenvolvimento caracterizado pelo prejuízo na interação social e 

comunicação, além de um leque restrito de interesses e atividades, compondo assim o 

grupo de Transtornos Globais do Desenvolvimento. 

Plouller no ano de 1906 utilizou o adjetivo autismo na literatura da psiquiatria. 

Deu início a esse estudo devido ao excesso de pessoas, crianças e adultos com diagnóstico 

de demência precoce (esquizofrenia), mas foi em 1911 que o psiquiatra suíço, Eugen 

Bleuler, sofrendo influência da psicanálise, que descreveu a essa doença como estando 

fora da realidade causada pela impossibilidade e dificuldade na comunicação 

interpessoal. Citou o autismo como transtorno básico da esquizofrenia, que consiste na 

limitação das relações pessoais e com um mundo externo, parecendo excluir tudo o que 

parece ser “eu” da pessoa. (AMY, 2011) 

Por meio desta afirmação de Kanner, psiquiatra austríaco nascido em 1894 em 

Klekotow, fez seus estudos de medicina na universidade de Berlin, finalizando-os em 

1924, continuou em Maryland, na Hohn Hopkins University de Baltimore, onde se tornou 

professor adjunto de pediatria em 1948.   

No ano de 1957 foi nomeado professor de psiquiatria infantil. Leo Kanner é um 

dos membros fundadores do Jornal of Autism and Childhood Schizophrenia, Kanner, em 

1943, diferenciou o autismo das outras psicoses graves. Utilizando o termo difundido por 

Bleuer, Kanner separou o termo autismo para designar esta doença de que hoje todos 

ouviram falar. 

Está definição descrita por Kanner com relação ao Autismo Infantil, organizava-

se em torno do distúrbio central que é a falta de aptidão das crianças em estabelecer 

relações normais com pessoas e em reagir normalmente as situações desde quando essa 

criança nasce.  

 Para descrever o termo autismo, Kanner mostrava à importância que queria aplicar 

a noção de afastamento social. Infelizmente o conhecimento atribuído por Bleuler. 

Conforme o conceito de Bleuler, o autismo nos esquizofrênicos se refere a um retraimento 

ativo no imaginário. O fato é que sugere, primeiramente um retraimento fora das relações 
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sociais, em segundo lugar, ele implica uma vida social rica, enquanto que as observações 

de Kanner sugerem uma falta de imaginação. Por último, Bleuler diz que há uma ligação 

com a esquizofrenia dos adultos. São estas desordens que explicam o fato de os 

psiquiatras terem algumas vezes utilizado de forma incorreta os diagnósticos de 

esquizofrenia infantil em psicose infantil e autismo. 

 No ano de 1943, Leo Kanner descreveu sob o nome de Distúrbios Autísticos do 

Contato Afetivo, um quadro que ele caracterizou por autismo extremo, obsessividade, 

estereotipias e ecolalia, relacionando-o com fenômenos da linha esquizofrênica. Essas 

crianças em sua descrição apresentavam um alheamento extremo, já no início de suas 

vidas, não respondendo aos estímulos externos e vivendo “fora do mundo”. No entanto 

mantinham uma relação inteligente com os objetos que não alterava seu isolamento. 

 Durante um período de dois anos, Kanner criou o substantivo e passou a falar em 

autismo primário (aquele que ocorre desde o nascimento) e secundário (aquele que se 

manifesta após alguns anos). Inclusive em sua homenagem, durante algum tempo chegou-

se a chamar essa doença de Síndrome de Kanner. 

A princípio, ele considerou a causa da doença, como era chamada na época da 

pesquisa, como física sempre deixando bem claro que isso era resultado de teorias e que, 

como tal poderia mudar. 

Em 1944 quase na mesma época que Kanner, Asperger também diferenciou um 

grupo de crianças com retardo do desenvolvimento, expressão utilizada na época para 

descrever a deficiência intelectual, sem outras características associadas a deficiência 

intelectual, e deu o nome de Psicopatia autística.  

Ao contrário de Kanner que via um prognóstico mais sombrio a estes pacientes, 

Asperge acreditava que os pacientes responderiam melhor ao tratamento, possivelmente 

que os pacientes descritos por ele apresentavam rendimento superior aos de Kanner. Os 

dois autores escreveram na mesma época trabalhando cada um em seu país, os sintomas 

da doença que hoje conhecemos como autismo.  

 Kanner continuou a estudar sobre o autismo, em 1949, passou a referir-se ao 

quadro com o nome de Autismo Infantil Precoce, descrevendo-o a partir de uma 

dificuldade de contato com as pessoas, um desejo obsessivo de preservar as coisas e as 

situações, uma ligação especial aos objetos, a presenças de uma fisionomia inteligente e 

alterações de linguagem sem função de comunicação. 

Para Kanner a diferença entre o Autismo Infantil Precoce e esquizofrenia infantil, 

define-se da seguinte forma. 
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“O excepcional, o patognomônico, a desordem fundamental é a inaptidão das 

crianças a estabelecer relações normais com pessoas e a reagir às situações 

desde o início da vida. Os pais referem-se a eles como tendo sempre sido 

autossuficientes, como em uma concha, agindo como se ninguém estivesse 

presente, perfeitamente esquecidos tudo a seu redor, dando a impressão de uma 

sabedoria silenciosa faltando desenvolver a quantidade habitual de consciência 

social, agindo como se estivessem hipnotizados.... Há desde o início, uma 

extrema solidão autística que, sempre que é possível, despreza, ignora, exclui 

tudo aquilo que chega do exterior a criança. O contato físico direto, tal 

movimento ou tal barulho são vividos como uma ameaça de romper sua solidão 

e ou são tratados “como se não estivessem lá” ou, se não possuem uma duração 

suficiente, ressentidos dolorosamente como uma interferência desoladora. ”  

(AMY, 2001, p.31,32)  

 

Para Bender em 1947, o autismo seria a forma mais precoce de esquizofrenia, era 

nisso que ele e outros autores acreditavam. 

 No entanto para Mahler, em 1952 utilizou o termo psicose semiótica, atribuindo a 

causa da doença ao relacionamento mãe e filho, pois era sua área de maior interesse. Na 

psicose semiótica, as crianças, em vez de se relacionarem de maneira distante, se apegam 

a mãe. O comportamento é oposto de uma criança com autismo clássico, que esse pode 

apresentar por algumas vezes comportamentos de simbiose com a sua mãe e em outros 

momentos ser totalmente indiferente. 

 Em 1949 Ranke descreveu crianças autistas como tendo um desenvolvimento 

atípico do ego, baseado na visão psicanalítica. Este termo passou a ser usado para 

descrever pacientes com sintomas não tão graves. Em 1956, Bender usa o termo pseudo-

retardo ou pseudo deficiente, pelo fato dessas crianças funcionarem em um nível de 

retardo ou deficiência. Era uma tentativa de diagnóstico diferencial entre a deficiência 

mental (intelectual) e autismo, pois a maioria dos pacientes tinham um atraso – não 

conseguiam realizar tarefas sociais normais de acordo com a idade e não desenvolvem a 

linguagem adequada. 

  Kanner, 1956 diferencia o Autismo Infantil da Esquizofrenia Infantil, entretanto 

continua a considerar o autismo infantil como um problema psicológico. 

 No ano de 1966, o GAP, Grupo para Avanço da Psiquiatria define psicoses da 

primeira e segunda infância. Dentre as primeiras e colocado o Autismo Infantil precoce, 

considerado problema primário que deve ser diferenciado das formas secundárias 

seguidas a dano cerebral ou deficiência intelectual. 

 Rutter em 1967 fez uma análise crítica das evidências empíricas encontradas 

referente ao autismo e considerou quatro características como principais: a falta de 
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interesse social, incapacidade de elaboração de linguagem responsiva, presença de 

conduta com brinquedos antes dos trinta meses. O Conselho Consultivo Profissional da 

Sociedade Nacional para Crianças e Adultos com Autismo dos Estados Unidos (Ritvo e 

Freedman, 1978) defini o autismo como uma síndrome que aparece antes dos trinta meses 

e que possui as seguintes características: distúrbios no desenvolvimento, nas respostas 

nos seguintes estímulos sensoriais, na fala, linguagem capacidade de relacionar-se com 

pessoas e objetos. 

 Em 1976, Ritvo relaciona o Autismo com um déficit cognitivo, considerando-o, 

não uma psicose, e sim um distúrbio de desenvolvimento. 

Essa definição mais a de Kanner (1943) e a de Rutter (1967), formaram a base 

para os critérios diagnósticos do autismo nas duas principais classificações de transtornos 

mentais: a CID-9 (OMS, 1984) e o DSM-III-R9 (APA), 1980. Ambos tinham definições 

e critérios similares, mas diferença na conceituação: enquanto a CID-9 conceituava o 

autismo como subtipo das psicoses com origem específica na infância, evoluindo para 

esquizofrenia, o DSM-III o considerava um tipo de distúrbio global do de 

desenvolvimento, apresentando psicopatologia severa. 

Algum tempo depois, revisando seu próprio conceito, Kanner em 1968 continua 

referindo as falhas em se produzirem evidências neurológicas, metabólicas ou 

cromossômicas no Autismo Infantil. Ao mesmo tempo ressalta a importância do 

diagnóstico diferencial com deficientes mentais e afásicos afirmado que foi reconhecido 

por todos os observadores, exceto por um pequeno grupo que se atrasou por uma 

obediência doutrinária, que o autismo não é, na origem, adquirido, ou uma doença criada 

pelo homem”. 

Kanner revendo seus primeiros casos escritos, analisa as diferenças na evolução 

dos casos observados trinta anos antes, questionando-se sobre o porquê das diferenças 

observadas nessa evolução e propondo que explorações bioquímicas poderiam abrir 

novas perspectivas no estudo do Autismo infantil. No entanto até o final de seus trabalhos 

continuou colocando o Autismo infantil dentro das psicoses infantis.  

Collemam (1976) frisa que investigadores que veem o autismo como uma doença 

orgânica tinha identificado um grande número de entidades clínicas que produziram na 

criança sintomas autísticos. 

Autores mais recentes como Ungerer (1985), veem a síndrome de modo mais 

amplo, permitindo assim a inclusão de diversas patologias dentro de um mesmo quadro 
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nosográfico, embora frisem que as características do autismo devem ser diferenciadas da 

deficiência mental (intelectual). 

Defeito de organização ou desorganização de personalidade, é como a escola 

francesa define ao tipo de psicose, que enquadra o autismo nessa categoria, no mesmo 

modo que a nova revisão da Classificação Internacional das Doenças Mentais – CID. 

Por outro lado, o DSM-III-R (Associação de Psiquiatria Americana, 1989), dentro 

de uma abordagem eminente descrita, com sinais e sintomas comportamentais, distintos 

de uma visão compreensiva do quadro, coloca o autismo infantil dentro dos distúrbios 

globais do desenvolvimento e das habilidades de comunicação verbal e não verbal e da 

atividade imaginária. 

Da mesma maneira, a décima classificação Internacional da Doenças Mentais – 

CID-10 (1993), seguindo os mesmos padrões já descritos, enquadra o autismo na 

categoria de “Transtornos Invasivos do Desenvolvimento”, caracterizados por 

anormalidades na interação social recíproca e nos padrões de comunicação e por 

repertório de interesses e atividades restritas, repetitivas e estereotipadas. Ressalta ainda 

que, em alguns casos, os transtornos estão associados e decorrentes a uma condição 

médica, entretanto, ser diagnosticados com base nos aspectos comportamentais 

independente dessas condições. 

O manual aponta, também, outros distúrbios com quadros autísticos: 

• Síndrome de Asperger: difere do autismo clássico principalmente por não 

ocorrer deficiência mental, atraso cognitivo e considerável prejuízo na 

linguagem. Apesar de não haver o retraimento peculiar autístico, a criança, 

entretanto, torna-se também muito solitária. Desenvolve interesses 

particulares em campos específicos, modos de pensamentos complexos, 

rígidos e impermeáveis a novas ideias. 

 

• Autismo Atípico: esta categoria deve ser usada quando existe um 

comprometimento grave e global do desenvolvimento da interação social, 

da comunicação verbal e não verbal, e a presença de estereotipias de 

comportamento, interesses e atividades, não satisfazendo os critérios para 

a classificação de Transtorno Autista, em vista da idade tardia de seu 

início. 
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• Transtorno de Rett: proveniente de causas desconhecidas e com severa 

deficiência mental. O Transtorno de Rett é relatado até o momento apenas 

em crianças do sexo feminino. Ocorre pelo desenvolvimento progressivo 

de múltiplos deficitis específicos após um período de funcionamento 

normal durantes os primeiros meses de vida. Tem severo prejuízo no 

desenvolvimento da linguagem, expressiva e receptiva, aliado a uma grave 

deficiência mental e psicomotora, além da probabilidade da incidência de 

convulsões. 

 

• Transtorno Desintegrativo da Infância: é muito mais raro que o autismo, 

com sintomas semelhantes ao de Rett, mas incidindo predominantemente 

em meninos, geralmente acompanhado de deficiência mental. “É uma 

regressão pronunciada em múltiplas áreas do funcionamento, após um 

período de pelo menos dois anos (até antes dos dez) de desenvolvimento 

aparentemente normal” (BAPTISTA & BOSA, 2002, p. 46). No período 

em que antecede ao quadro, a criança pode se tornar irrequieta, ansiosa e 

hiperativa. Ocorre o empobrecimentos e perda da fala e da linguagem, 

acompanhado por desintegração do comportamento. 

E se tratando dos diferentes comportamentos, as manifestações do autismo tem 

grande variação, é claro que tudo depende da idade e do nível do desenvolvimento e da 

idade cronológica do indivíduo. 

O autismo normalmente vai além da ausência de fala e interação social, por isso é 

conhecido por agrupar diferentes tipos de comorbidades, o que por muitas vezes não 

facilita no momento de um diagnóstico. 

 

“Em razão da combinação de comprometimentos, que se observa em outros 

distúrbios, o autismo deixa de ser visto como um quadro específico para ser 

considerado uma síndrome que abarca subtipos variados. É um conjunto de 

sintomas iniciados na infância onde a capacidade para pensamentos abstratos, 

jogos imaginativos e simbolização fica extremamente prejudicada. Segundo 

Cavalcante e Rocha (2002), as qualidades sensoriais – audição, visão, tato etc.- 

ficam reduzidas a um estado fragmentado, dominado pela compulsão, 

repetição e manuseio de materiais e objetos inapropriadamente, em razão do 

contato sensorial, com pouca ingerência cognitiva. Assim surge as 

estereotipias. ”  (CUNHA, p.27, 2015) 
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A pessoa que tem o autismo cria formas próprias de se comunicar com o mundo 

exterior. Sua comunicação é comprometida, não interagindo com ninguém ao seu redor, 

inclusive parentes mais próximos como os próprios pais. 

  

“O mundo exterior é estimulador para o aprendizado. Na infância, por 

intermédio das suas relações exteriores, a criança aprende os nomes dos 

objetos, podendo utilizá-los de forma funcional ou simbolizar brincadeiras. A 

informação torna-se conhecimento. Entretanto, no autismo, sua interação 

social é prejudicada, e esses conhecimentos não são descortinados, e os objetos 

passam a ter funções apenas sensoriais, com pouca contribuição cognitiva. 

Surgem dificuldades para simbolizar, nomear e, por conseguinte, prejuízos na 

linguagem. A inteligência não depende somente do que foi liberado, mas 

também se soma ao indivíduo o que ele adquire nas suas relações com o mundo 

exterior. ” (CUNHA, p.28, 2015) 

 

Até a rotina diária para quem tem autismo, se torna algo complicado, seja desde 

brincar com seus pais ou irmãos, ou até participar de uma festinha de aniversário, o que 

para nós neurotípicos é muito comum, para as pessoas atípicas é um grande desafio. 

Existem alguns sintomas segundo CUNHA (2015), que se notado de forma 

precoce pode ajudar no reconhecimento do transtorno: 

• Retrair-se e isolar-se das outras pessoas; 

• Não manter contato visual; 

• Resistir ao contato físico; 

• Resistência ao aprendizado; 

• Não demonstrar medo diante dos perigos reais; 

• Não atender quando chamado; 

• Birras; 

• Não aceitar mudança de rotina; 

• Usar as pessoas para pegar objetos; 

• Hiperatividade física; 

• Agitação desordenada; 

• Calma excessiva; 

• Apego e manuseio não apropriado de objetos; 

• Movimento circulares no corpo; 
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• Sensibilidade a barulhos; 

• Estereotipias; 

• Ecolalias; 

• Não manifestar interesse por brincadeiras; 

• Compulsão. 

No geral, olhando amplamente, é muito difícil de fechar o diagnóstico da criança 

com autismo, apesar de todas as características acima deixarem claro o perfil da criança 

com TEA, nem sempre ela preenche todos os sinais, então por vezes ainda se confunde 

com algum outro tipo de transtorno. 

Quando se tem um aluno com autismo, espera-se sensibilidade, acolhimento e um 

olhar aprimorado caso a caso, pois ainda que se tenha tido um aluno com autismo, 

ninguém, seja com transtorno ou não, é igual a ninguém.  

 

3.2 Currículo escolar para as crianças com TEA 

 

Se tratando das adaptações curriculares no caso das crianças com TEA, pode-se 

dizer que devem corresponder ao conjunto de alterações nos aspectos físicos e materiais 

de ensino, desde os recursos pessoais do professor, até o seu preparo para trabalhar com 

esses alunos neurotípicos. 

Há redefinições em todos os âmbitos, desde conteúdos, projetos, métodos, 

critérios e processos avaliativos, ou de comunicação que venham facilitar os alunos 

autistas com necessidades educacionais especiais a desenvolver o programado no 

currículo escolar. 

Adaptar as a realidade escolar para esses educandos, e pensar em focalizar as 

diferentes formas de ensinar, os conteúdos que serão trabalhados considerando a 

temporalidade. São definidas como alterações realizadas nos objetivos, conteúdos, 

critérios, e procedimentos de avaliação, atividades metodológicas para aprender as 

diferenças individuais desses alunos, que podem ser adaptações metodológicas e didáticas 

ou de conteúdos curriculares e no processo avaliativo. 

Os alunos com TEA que não conseguem corresponder aos objetivos e conteúdos 

e componentes propostos, decorrem de dificuldades orgânicas associadas a déficits 

permanentes muitas vezes, degenerativos que comprometem o funcionamento cognitivo, 
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psíquico e sensorial vindo a constituir deficiências múltiplas graves, entende-se então 

que, é indispensável que o currículo extrapole as concepções de déficit e torne a prática 

pedagógica rica em experiências educativas nas relações humanas. (CUNHA, E. p.99, 

2015) 

Determinados programas, devido a expressividade das adaptações curriculares 

efetuadas, podem ser enxergados como currículos especiais relacionado as habilidades 

básicas. 

“Quando se discute o que os alunos devem aprender, deve-se tomar cuidado 

para não enfatizar em excesso interesses pré-definidos. Embora matemática, 

história, geografia, habilidades da vida diária (p. ex., dirigir, cozinhar) e 

habilidades vocacionais seja importante, este não é o único ou o principal 

objetivo dos alunos com deficiências importantes. ” (STAIMBACK; 

STAIMBACK, 1999, p. 233). 

 

A elaboração e a execução de um programa adequado devem contar com a 

participação da família e ser acompanhadas de um criterioso processo de avaliação 

pedagógica do aluno, bem como a deficiência dos procedimentos pedagógicos 

empregados na sua educação. 

Para isso é necessário o acesso a um sistema de apoio definido como um sistema 

de recursos e estratégias que promovem o interesse e as capacidades da pessoa, bem como 

oportunidades de acesso a bens e serviços, informações e relações no ambiente em que 

vive. O apoio estimula autonomia, produtividade, integração e a funcionalidade no 

ambiente escolar e comunitário. 

 

“Se realmente quisermos construir com o nosso educando atraentes situações 

de aprendizagem, não caberá em nosso trabalho nenhum modelo pedagógico 

que não parta dele. Precisamos ser pessoas criativas, com habilidade e 

sensibilidade para transcendermos os problemas de aprendizagem e, de 

maneira multidisciplinar e interdisciplinar, formar cidadãos para a vida. ” 

CUNHA, E. p.56, 2015) 

 

A principal preocupação de uma família quando seu filho ingressa na instituição 

escolar, é de como desenvolver a interação com o mundo externo, aquele que vai além do 

“eu” da criança com TEA. O pouco de comunicação, seja gestual ou verbal que essa 

criança adquire ao longo do tempo na escola é motivo de grande vitória e felicidade para 

as famílias, e educadores que se envolvem tanto quanto nesse processo para os progressos. 

 

“Com um enfoque nas amizades, muitas oportunidades para uma 

aprendizagem significativa começam a surgir, á medida que as amizades se 
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desenvolvem. É através da socialização com diferentes colegas em ambientes 

de ensino regular que as crianças aprendem, encontram significado e propósito 

na aprendizagem e conseguem um maior entendimento das muitas disciplinas 

ensinadas na escola. ” (STAIMBACK; STAIMBACK, 1999, p. 235). 

 

 

As relações sociais facilitam com que o indivíduo se abra para o novo, 

primeiramente podendo desenvolver o contato com o outro, avançando para o progresso 

na autonomia, e assim o educador, partindo de tantas evoluções pode começar a pensar 

no que diz respeito ao pedagógico. 

O que veremos no capítulo de Relatos a seguir são algumas adaptações 

curriculares que deram certo, feitas com crianças na escola que trabalho, após o árduo 

trabalho de acolhimento e estimulo para interação social e autonomia, podemos ver os 

bons resultados por meio dessas atividades aplicadas. 
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Cap 4 – Relatos pessoais 

Em minha recente prática quanto coordenadora pedagógica, desde o segundo 

semestre do ano de 2014, sempre tive em mente que não gostaria de perder minha essência 

de pesquisadora, daquela pessoa curiosa que está sempre em busca do melhor para os 

meus alunos, mesmo que isso me custe algumas noites de sono. 

Quando fui a procura de um curso de pós-graduação em Educação Inclusiva, 

estava em sala de aula como professora, e buscava ansiosamente respostas para as minhas 

dúvidas referente ao assunto 

 Na escola em que trabalho temos um grande número de crianças de direitos 

especiais, termo utilizado na escola para as crianças com necessidades especiais após a 

visita da diretora pedagógica na Toscana, Itália, em que fazem uso dessa expressão que 

julgo mais apropriada para a situação já que a criança com desenvolvimento atípico, já 

que se considerarmos o termo necessidades especiais todos temos alguma necessidade.  

Estando em sala de aula pude perceber que todo ano letivo tinha algum aluno com 

direitos especiais, então o que fazer para não ser só mais uma educadora na vida dessa 

criança? Como acrescentar algo significativo? Como fazer a diferença? 

Ansiando informação e formação, que por meio dessa, pude receber subsídios para 

ir em busca de cada vez mais conhecimento, fiquei ainda mais curiosa, entusiasmada e 

inquieta diante dos assuntos que não conhecia. 

Dessa forma quando tive a oportunidade por promoção de cargo, de professora a 

coordenadora pedagógica, teria a grande oportunidade de ser uma das responsáveis por 

proporcionar inquietações e curiosidades às educadoras, e que as mais comprometidas 

iriam rumo à busca incessante por sanar suas dúvidas. 

Claro que essa tarefa foi mais difícil do que imaginava, é necessário que se entenda 

que quanto coordenadora pedagógica, há um desejo que tudo dê sempre certo, e é óbvio 

que principalmente com as crianças que é o nosso principal foco 

Aos poucos, por meio de grupos de estudos promovido pela escola, como o 

GETA, já citado no presente trabalho, como Grupo de Estudos Tarsila do Amaral, 

pudemos trabalhar com textos reflexivos, dos quais primeiramente traziam e trazem 

sensibilização ao educador, para que depois pudéssemos conversar sobre o assunto 

planejado. 

Quando o assunto é inclusão, todos ficam sensibilizados, e pela demanda da escola 

ser de uma/duas crianças por sala, pode-se sentir que as educadoras ficam sensibilizadas 
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e se colocam como sendo defensoras da causa, que seria um absurdo total o professor ser 

tão desatento a não reparar as necessidades reais de seu aluno... 

Na prática, quando cobrado adaptação ou adequação curricular para as crianças 

com direitos especiais, o discurso mudou e pudemos encontrar um entrave quase que 

indissolúvel, pois nesses momentos estávamos trazendo mais trabalho e problemas para 

o dia a dia já tão corrido e sufocante do docente. 

No entanto, ao longo do tempo, aos poucos todos inclusive eu, estamos 

amadurecendo e em conjunto nos tornando mais flexíveis, e dessa forma só temos a 

ganhar. 

Muito me anima, quando em um grupo de estudos a própria educadora traz 

sugestões as suas colegas do que fez e deu certo com seu aluno, que de repente, apesar de 

não estarmos falando dos mesmos transtornos, síndromes, distúrbios, ou dificuldades, o 

que posso ver é um grande coleguismo e profissionalismo, em que todos passam a pensar 

no nosso objetivo principal, a criança. 

Dentre tantas conversas e aprendizados que tivemos ao longo desse quase um ano 

e meio, o que tive mais dificuldade em poder auxiliar as professoras em suas adaptações 

curriculares, foi quando se tratava das crianças com TEA, e por esse motivo instiguei-me 

em fazer a minha monografia a respeito do tema, saberia que seria muito difícil, mas não 

poderia perder a oportunidade de ir em busca de respostas daquilo que mais me intriga 

em minha prática diária. 

Por meio da experiência com os demais educadores, trocas, pesquisas 

bibliográficas e internet, foi que pude juntamente com algumas educadoras dar início a 

esse projeto de adaptação curricular para as crianças com TEA que a nossa escola atende, 

e dessa forma não as deixar de lado, ou como se trata de Educação Infantil, se tornarem 

somente cuidadoras, e até de repente insistir somente no foco da autonomia, que é muito 

importante, mas não tudo, se pensarmos que essa criança está na escola. 

Poderemos ver por meio das atividades desenvolvidas, que as crianças avançaram 

em muitos aspectos, o que nos animou muito para ampliar e crescer com esse trabalho. 

Os materiais e acessórios são de fácil acesso, e simples de serem confeccionados 

quando feito pelo educador, ou até a família, na maioria das vezes construídos com 

recicláveis. 
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Atividades adaptadas propostas 

 

 

 

  

 

Nessa atividade construída com caixa de sapato e EVA a criança deverá fazer 

associação das formas, e colocá-la no local correto. 

 

 

 

  

 

Nessa atividade feita com matéria mais duro, a criança deverá colocar as formas 

em cima do desenho da mesma. 

 

 

 

 

Nessa atividade construída com caixa de sapato e letras de EVA, a criança deverá 

colocar as letras do seu nome, fazendo associação com espaço correspondente. 
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Nessa atividade construída com caixa de sapato e números de EVA, a criança 

deverá colocar os números em ordem, fazendo associação com espaço correspondente. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nessa atividade construída com isopor, tampinha de suco e números móveis de 

plástico, a criança deverá ordenar os números, fazendo associação com espaço 

correspondente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nessa atividade construída com isopor, tampinha de suco e figuras de conjuntos, 

a criança deverá ordenar os conjuntos de figuras, fazendo associação com espaço 

correspondente. 
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Nessa atividade construída com caixa de sapato, palitos de sorvete com números, 

a criança deverá colocar os números dos palitos fazendo associação com espaço 

correspondente. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essa atividade confeccionada com impressão do nome da criança e foto, para que 

possa fazer associação foto, letra e construção do nome. 
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Nessa atividade construída com caixa de pizza e tampinhas de suco, a criança 

deverá fazer associação com as cores iguais, como um jogo da memória. 

 

Por meio dessas atividades pude notar juntamente com educadoras, as evoluções 

de seus alunos. 

No entanto é importante ressaltar que nem todas as atividades apresentadas 

resultaram positivamente para todas as crianças, cada indivíduo teve preferência por 

algum tipo específico de proposta, e dentro daquilo que mais chamou atenção foi 

observado avanços relevantes para a construção do presente trabalho. 

Dessa forma podendo contribuir na prática pedagógica do professor, com 

descrição de experiências pessoais e respaldo das pesquisas bibliográficas, acrescentado 

no planejamento para adaptação curricular das crianças com TEA. 
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Considerações finais 

Por meio desse trabalho pude perceber o quanto as pesquisas relacionadas ao tema 

estudado, ainda estão recentes. 

 O que hoje é uma verdade amanhã poderia não ser, desde algumas nomenclaturas 

utilizadas, a doenças e transtornos que algum dia fizeram parte do espectro autismo e já 

não fazem mais. 

Já dizia o Professor Paulo Freire, somos seres inacabados, dessa forma jamais 

deveremos parar de pesquisar sobre assuntos de nossa curiosidade e interesse para que 

não fiquemos estagnados. 

O tema desenvolvido por meio de pesquisas bibliográficas trouxe aquisição de 

conhecimento, pôde despertar-me a curiosidade de ir além do que ouvi falar 

superficialmente, e conduziu-me a uma vontade de auxiliar as professoras com quais eu 

trabalho a desenvolverem um projeto de adaptação curricular para essas crianças com 

TEA, o que foi um ganho considerável para o meu trabalho, mas principalmente para o 

processo de aprendizagem dessas crianças. 

Nem todas atividades deram certo com todas as crianças, até porque elas são 

diferentes umas das outras, além de serem de faixas etárias diferentes, o que proporciona 

a uma uma experiência diversificada. 

Algumas se recusaram a fazer no início e até rasgavam os objetos, no entanto, com 

um tempo e muita persistência e rotina das educadoras notou-se avanços, e a maior parte 

aceitou esse novo desafio. 

Conclui-se que o presente trabalho possibilitou detectar que embora a conquista 

dos conteúdos escolares seja indispensável para o exercício da autonomia desses 

educandos, a maioria dos professores não compreende como fazer essa adaptação 

curricular conforme as bases salientadas neste trabalho. 

No entanto espero que esses relatos e trabalho contribuam de forma significativa 

a todos aqueles que precisarem desse instrumento para pesquisa. 

Sinto-me contente e realizada em poder por meio desse curso e trabalho poder ter 

contribuído com o desenvolvimento dessas crianças, além de agregar conhecimentos as 

educadoras que se interessaram pelo trabalho. 

 Sem dúvidas foi uma pesquisa enriquecedora, que não irá estagnar por aqui, afinal 

a cada dia que passa há novas descobertas, novas curiosidades e novas aprendizagens. 
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