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Resumo  

O objetivo deste estudo é planejar, implementar, avaliar os efeitos de um Plano 

Individual de Estudos (PEI), elaborado com as professoras do ensino regular e do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), visando potencializar os domínios 

pedagógicos para a adaptação curricular de conteúdos acadêmicos e a aprendizagem de 

crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) nos  primeiros anos escolares. 

Para isso, propomos uma pesquisa de natureza qualitativa e quantitativa, a fim de 

percebermos os efeitos de um programa de ensino. Nossa pesquisa é quase-

experimental, intra-sujeito do tipo A-B (NUNES SOBRINHO, 2001; NUNES, 2013). 

Os instrumentos são observação direta, subsidiada por videogravação/videografia e 

notas de campo. Na revisão de literatura destacamos os seguintes autores: Vieira (2008), 

Bez (2010), Gomes (2011), Correa Netto (2012), Pereira (2014), que apresentam 

práticas de intervenção pedagógica para pessoas com o TEA. Sobre pesquisas 

descritivas destacamos: Vasques (2008), Braga (2009), Camargo e Bosa (2009), Cruz 

(2009), Giardnetto  (2009), Gomes e Mendes (2010), Lazerri (2010), Santos e Santos 

(2012). A análise/interpretação dos dados será apoiada na proposta teórico-

metodológica dos núcleos de significação, por meio de autoconfrontação simples e 

cruzada (CLOT, 2006). A pesquisa acontece numa escola da rede municipal em 

Mossoró-RN. São participantes três professoras e duas crianças com autismo. Nesse 

momento, os resultados indicam escassez de estudos sobre a inclusão de alunos com 

autismo, carência de trabalho educativo que apresente modos de fazer acontecer 

adaptações curriculares, necessidade de apoio aos professores. Inferimos, a partir da 

literatura nacional e internacional estudada, a relevância da nossa proposta. No  

contexto escolar brasileiro os caminhos da legislação estão avançados, entretanto no que 

se refere aos modos pedagógicos de ensino no contexto escolar há um longo caminho a 

percorrer visando à construção de práticas pedagógicas que favoreçam a permanência e 

progressão dos alunos com autismo na escola, assim efetivando uma verdadeira 

inclusão escolar.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste estudo é Planejar, implementar, avaliar os efeitos de um Plano 

Individual de Estudos (PEI), elaborado com as professoras do ensino regular e do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), visando potencializar os domínios 

pedagógicos para a adaptação curricular de conteúdos acadêmicos e a aprendizagem de 

crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) nos primeiros anos escolares. 



Nessa perspectiva, elaboramos uma pesquisa de natureza qualitativa e quantitativa. 

(LUNA, 1988).  

As abordagens metodológicas qualitativas e quantitativas, neste estudo, são 

elencadas como necessárias, devido à natureza do objeto de estudo, esse compreende 

um processo social que trata da aprendizagem de professoras e crianças e a demanda por 

perceber no comportamento humano freqüência e regularidades de ações, a fim de 

percebermos os efeitos de um programa de ensino.  

Entendemos ser pertinente buscar nos dados a evolução das idéias, descrevendo-

as e interpretando-as. Logo as dimensões do quantitativo e do qualitativo são 

consideradas necessárias para uma interpretação possível do fenômeno e isso não 

permite pensar em exclusão do quantitativo ou do qualitativo, mas na 

complementaridade das duas abordagens. Pesquisa quase-experimental, intra-sujeito do 

tipo A-B (NUNES SOBRINHO, 2001; NUNES, 2013), com observação e intervenção 

subsidiadas por vídeo-gravação. A análise/interpretação dos dados apoia-se na proposta 

teórico-metodológica dos núcleos de significação, por meio de autoconfrontação 

simples e cruzada (CLOT, 2006), com os sujeitos participantes da pesquisa em conjunto 

com a pesquisadora.  

No campo, no semestre 2014.1, realizamos 10 filmagens numa sala de aula 

regular do 5º ano de uma escola da rede pública municipal de Mossoró-RN. Nas 

filmagens focamos alunos com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) realizando 

atividades com conteúdo acadêmicos (linha de base). Intencionamos num segundo 

momento, após análise de auto confrontação simples e cruzada das filmagens da linha 

de base, fazer com as professoras o planejamento de um Plano Educacional 

Individualizado (PEI) personalizado para cada um dos alunos, de acordo com as 

necessidades evidenciadas e filmaremos os momentos de trabalho com o PEI, 

intervenção a ser realizada no semestre 2014.2.  

O material filmado constitui documento para os encontros de formação, também 

filmados para análise, leituras e planejamentos de ações com as crianças na escola. 

Esses encontros deverão acontecer quinzenalmente, com duração de duas horas, na 

escola, nos horários de estudo e planejamento das professoras. Temos como variável 

independente: implementação do Plano Individual de Estudos (PEI) para os primeiros 

anos escolares e como variáveis dependentes: frequencia de episódios de participação 

dos alunos nas atividades propostas no PEI em cada aula; percentagem de respostas 

corretas emitidas pelos alunos às tarefas escolares propostas.  



Os procedimentos de investigação incluem uso de filmadora, tablet, caderno 

padronizado para registro, computador (notebook), materiais pedagógicos (papel, cola, 

tinta guache, cadernos, lápis, jogos, livros de literatura, brinquedos, aplicativos). Os 

instrumentos são diário de campo para registro dos aspectos observados e apreensão da 

dinâmica do trabalho com conteúdos acadêmicos na sala regular que inclui dois alunos 

com autismo. Nosso foco recai, também, na identificação da percepção/concepção das 

professoras participantes sobre o ensino de conteúdos acadêmicos para crianças com o 

TEA.    

Neste texto, apresentamos momentos iniciais de construção de uma tese. Na 

introdução expomos nosso objetivo e os aspectos metodológicos, no desenvolvimento 

um breve percurso literário acerca da temática e por fim tecemos algumas considerações 

acerca da situação atual deste estudo. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Esperamos com os dados a serem construídos, inicialmente, uma análise do 

movimento teórico-prático do fazer pedagógico no interior da sala de aula, a fim de 

problematizarmos e discutirmos estratégias didáticas adequadas para o ensino às 

crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).  

Num segundo momento, intencionamos construir uma proposta de intervenção 

elaborando o Plano de Estudos Individualizados (PEI) com as professoras da sala 

regular. Almejamos ampliar o diálogo entre pesquisadora e professoras com vistas ao 

aprofundamento na literatura que trata das especificidades da pessoa com autismo e seus 

modos de aprender, dessa forma pontuando o atendimento às necessidades da criança 

com o TEA.  

A nossa preocupação para percebermos como vem sendo tratado o ensino de 

conteúdos acadêmicos para pessoas com o TEA, justifica-se por conta da demanda de 

inclusão escolar dessa população, como enseja a política pública de educação especial 

(BRASIL, 2008) e as condições objetivas de sua operacionalização no contexto escolar, 

pouco estudadas (CAMARGO e BOSA, 2009). 

A sistematização didática de conteúdos acadêmicos requer do docente uma 

concepção de aprendizagem, ensino e sujeito que aprende, considerando as 

especificidades contextuais e singularidades de cada pessoa. Assim compreendido, 



interessa-nos saber “Quais autores convergem acerca da eficácia de estratégias 

educacionais para um ensino inclusivo às pessoas com o TEA?  

 O nosso percurso na literatura ainda nos faz perceber a necessidade de 

pensarmos em promover diálogos entre a teoria e a prática como unidade, a fim de 

contribuirmos para a superação da carência na interface inclusão escolar, autismo e 

modos pedagógicos mais efetivos de trabalho, com ênfase no ensino de conteúdos 

acadêmicos.  

O conhecimento favorece a instituição de atitudes inclusivas, daí a necessidade 

de conhecermos com maior profundidade o TEA. Uma deficiência caracterizada por 

uma tríade no funcionamento do desenvolvimento da pessoa, que implica déficits na 

comunicação, interação social e padrões repetitivos de comportamento. (Lei Berenice 

Piano, 2013). O Transtorno de Espectro Autista (TEA) é o termo mais adequado 

atualmente para definir uma síndrome marcada por alterações qualitativas nas interações 

sociais, na comunicação e interesses atípicos e repetitivos (NUNES, 2012). 

A literatura consultada declara como muito importante ter clareza de como 

funciona a percepção da pessoa com o TEA, pois isso favorece o planejamento de ações 

e implementação de práticas pedagógicas potencializadoras da aprendizagem de 

conteúdos acadêmicos com vistas ao estímulo e alargamento das capacidades 

cognitivas, sociais e afetivas. 

 Sobre isso Vieira (2008), propõe como objetivo interferir na edificação de novas 

competências conceituais das professoras que tinham alunos com TEA, na tentativa de 

possibilitar-lhes mudanças nos seus modos de conceber a atuação com esse público. 

Essa autora, utilizou como metodologia principal a formação de grupos focais para 

analisar os turnos de fala nas interlocuções e mediações semióticas evidenciadas por 

meio da tomada de consciência. A partir dessa pesquisa, percebeu alterações entre os 

participantes, e afirma que alguns migraram de um modelo clínico-pedagógico para 

outros esquemas conceituais de acordo com suas áreas de atuação profissionais. 

 Vasques (2008), com o intuito de cooperar para a constituição de um novo olhar 

acerca das pessoas com autismo e psicose infantil, foca nas potencialidades subjetivas e 

educacionais, utilizou-se da análise de teses e dissertações dos programas de pós-

graduação brasileira de 1978 a 2006. Os achados demonstram que o profissional da 

educação e a escola ao conceberem tais pessoas, adotam um procedimento ético ao 

invés de um método ou técnica em razão da impossibilidade de confiança das diversas 



teorias que se tem sobre esse público, ou falta de clareza e interesse por investigar com 

mais profundidade as teorias.  

 Giardinetto (2009) com o intuito de realizar uma análise enunciada na 

experiência escolar inclusiva de alunos com TEA e identificar a ajuda do programa 

Currículo Funcional Natural (CFN) para a participação desses estudantes na sala de aula 

comum no interior paulista, utilizou entrevistas e observações em atividades escolares e 

concluiu que para os professores, o programa é viável, principalmente para a educação 

infantil, pois os anos iniciais do ensino fundamental exigem orientações mais pontuais 

que as apresentadas no CFN, eles se mostraram positivos quanto à inclusão escolar de 

alunos com TEA. 

 Podemos inferir a partir das informações presentes nas 3 teses, todas discutindo 

aspectos da formação, respectivamente competências conceituais das professoras 

(VIEIRA, 2008), a percepção dos profissionais e da escola sobre a aprendizagem de 

pessoas com o TEA (VASQUES, 2008), e a viabilidade do Currículo Funcional Natural 

(GIARDINETTO, 2009), que as intervenções quando adequadas podem sim favorecer o 

processo de inclusão escolar dos alunos com o TEA.   

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de formação docente, contribui para a problematização de elementos 

impactantes para contribuir com a permanência e progressão escolar dos alunos. A 

literatura acerca da inclusão escolar de alunos com o TEA, declara além da escassez de 

estudos sobre essa temática a lida solitária de muitos professores. 

 Assim, vislumbramos o fortalecimento da prática pedagógica das professoras 

com vistas ao aprofundamento do debate da inclusão escolar e a consolidação do apoio 

pedagógico entre as profissionais envolvidas, elas poderão desencadear em outros atores 

sociais uma cultura escolar de inclusão.  

Acreditamos que professoras apoiadas serão mais receptivas à criação de 

ambientes escolares inclusivos, instituindo modos pedagógicos que sobrepõem-se ao 

sentimento de impotência e de falta de preparo frequentemente declarado em relação ao 

atendimento às políticas de inclusão escolar.  
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