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RESUMO 

Este trabalho consiste na descrição e análise do processo de 

alfabetização de estudante com o transtorno do espectro autista, por meio de 

reescrita de uma parlenda. Além disso, vale ressaltar que a presente pesquisa 

está fundamentada na inclusão escolar de crianças com necessidades 

especiais na rede de ensino regular. Desse modo, o trabalho foi desenvolvido 

com uma criança do espectro autista nível 1, matriculada no 2º ano do Ensino 

Fundamental. A escrita realizada pelo aluno foi planejada juntamente com a 

professora regente, foi filmada e analisada para conclusão final.  

 

INTRODUÇÃO 

Desde que iniciei o curso de Pedagogia, tive o privilégio de participar 

do Programa Bolsa Formação – Escola Pública e Universidade, mais 

conhecido como “Bolsa Alfabetização”. Durante esses anos em que estive 

dentro das salas de aula vi quão grande é a preocupação das escolas em 

relação à inclusão de crianças com deficiência. Vale ressaltar que a ideia de 

inclusão é recente, é por isso que a pedagoga e psicopedagoga Parolin (2006, 

p. 39) ressalta: “O novo quando não assusta, aguça a curiosidade. A exclusão 

escolar emociona e mobiliza intelectualmente. No entanto, a inclusão escolar 

como prática do cotidiano educacional ainda assusta, e o enfrentamento dessa 

situação, a muitos, paralisa”. 

De acordo com o parágrafo 1º, do artigo 1º, da Lei Federal 

12.764/2012, que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, “[...] é considerada pessoa com 

transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica 

caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II” (BRASIL, 2012, p. 6): 

  
I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação 
e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de 
comunicação verbal e não verbal usada para interação social; 
ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter 
relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento. 
II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e 
atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais 
estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; 
excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento 
ritualizados; interesses restritos e fixos. (BRASIL, 2012, p. 6). 

 



Assim, especificamente em relação à legislação e às orientações 

para a modalidade, a Secretaria da Educação de estado em que moro, utiliza a 

denominação Transtorno do Espectro Autista (TEA). De acordo com o DSM-5, 

o Transtorno do Espectro Autista (TEA), é subdividido em três níveis, citaremos 

aqui o primeiro, que faz parte de nosso estudo: 

 

Nível I para casos que exigem apoio. Na ausência de apoios, podem 
apresentar: 
a) déficits na comunicação social, causando prejuízos visíveis; 
b) dificuldade em iniciar interações sociais e exemplos claros de 
resposta atípica ou mal sucedida de incursões sociais dos outros; 
c) interesse reduzido em interações sociais; 
d) inflexibilidade de comportamento; 
e) dificuldade em alternar atividades; 
f) problemas de organização e planejamento são obstáculos à 
independência. (BRASIL, 2012, p. 32). 

 

Segundo o que observei, ao longo de três anos e do que ouvi dos 

coordenadores pedagógicos e dos professores, a grande preocupação não é 

apenas acolher esses alunos, mas oferecer condições de permanência, 

aproveitamento, assim como lidar com a família dessas crianças, uma vez que, 

na maioria dos casos: 

 

Trabalhar com famílias que têm crianças com necessidades especiais 
é conviver com uma série de depoimentos cheios com palavras como 
nunca vão conseguir..., ele não aprenderá tal coisa..., se ele 
conseguir chegar a tal ponto..., o que nós conseguimos já está bom... 
Ou seja, geralmente são famílias que estão cansadas e impotentes 
para lutar. E ainda, o que é pior, desacreditada das ciências e dos 
profissionais. (PAROLIN, 2006, p. 35). 

 

Por isso, segundo a pedagoga Parolin (2006, p. 49), a grande 

missão é “[...] orientar para que o foco não fique sobre a “doença”, e sim sobre 

as possibilidades”. 

Dentre as mais variadas deficiências, como a deficiência auditiva, 

visual, física e intelectual, a que eu mais encontrei nessas escolas em que 

atuei como aluna pesquisadora foram os transtornos globais do 

desenvolvimento, especificamente o transtorno do espectro autista, o que 

gerou em mim o desejo de pesquisar sobre o assunto. 

As crianças autistas em seus diferentes níveis e comprometimentos 

vivem isoladas no seu próprio mundo, possuem características muito 



semelhantes e perceptíveis como hiperatividade, agressividade, 

hipersensibilidade aos sons, comprometimento na linguagem e na interação 

com as demais pessoas, é por isso que: 

 

Para muitos educadores o principal desafio da inclusão de autistas 
naescola regular é conseguir manejar os comportamentos 
inadequados, comogritar, fazer birras, pular ou correr em sala de 
aula. Ponto fundamental nesteaspecto é o entendimento de que os 
comportamentos acontecem em contexto.Por mais que um 
comportamento pareça não ter motivo, quase sempre estemotivo 
existe. Pode ser um motivo que não faz sentido aos olhos das 
outraspessoas, mas que claramente faz sentido no universo e nas 
peculiaridadescognitivas de um autista. (GIKOVATE, 2009, p. 31). 

 

Não apenas a questão comportamental, mas também a 

aprendizagem dessas crianças tem deixado os professores receosos, afinal de 

contas, o que de fato interessa é como fazer o processo de ensino-

aprendizagem ter real sentido para ambos: professor e aluno autista. Neste 

processo, podemos destacar a alfabetização, que tem sido debatida nos 

últimos anos pelas diferentes teorias, como a empirista e a construtivista, e os 

métodos para se trabalhar com o autismo como o Teacch e o programa de 

comunicação total de Schaeffer (1980), por exemplo. 

É importante ressaltar que mesmo diante de algumas limitações, as 

crianças com o transtorno do espectro autista, em determinados níveis, obtêm 

o desenvolvimento da leitura e da escrita da mesma forma que as demais 

crianças quando estimuladas adequadamente. Segundo Juhlin (2008), 

escritora do livro “O desenvolvimento da leitura e da escrita das crianças com 

necessidades especiais”, todos os seus alunos com autismo, com fala ou sem 

fala, com retardo mental ou não, aprenderam a ler e a escrever, mas o que 

diferenciou foi o tempo que necessitaram para se alfabetizarem. 

Na cidade onde moro, assim como no estado ao qual esta cidade 

pertence, o ensino nos anos iniciais está fundamentado numa teoria 

construtivista, desse modo, o método utilizado pelas escolas regulares é o “Ler 

e escrever”. Todavia, sabemos que o hábito rotineiro de um autista exige que o 

professor realize adaptações nesse material didático para poder desenvolver 

as atividades propostas, nisto podemos notar o quanto a inclusão carece de 

pesquisas para que o educador tenha acesso às diferentes estratégias de 



como fazer valer o processo de ensino-aprendizagem de crianças autistas. Por 

essas razões, pesquisaremos o sistema notacional da escrita e o transtorno do 

espectro autista. 

 

OBJETIVOS 

Investigar como são alfabetizadas as crianças que têm o transtorno 

do espectro autista e quais os métodos utilizados efetivamente pelos 

professores da rede de ensino regular. 

Pesquisar o transtorno do espectro autista e realizar pesquisa 

didática com autista matriculado no segundo ano do Ensino Fundamental. 

 

METODOLOGIA 

Para a realização desse projeto, que visa uma investigação didática, 

inicialmente, utilizamos de uma pesquisa bibliográfica, a qual possibilitou 

embasamento teórico, pois como afirma Lakatos e Marconi (2006, p. 25) que 

“O estudo da literatura pertinente pode ajudar a planificação do trabalho, evitar 

duplicações e certos erros, e representar uma fonte indispensável de 

informação, podendo até orientar as indagações”. 

No segundo momento, passamos a realizar a pesquisa de campo, a 

qual pode ser definida conforme Lakatos e Marconi (1991, p.186): 

 

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 
informações acerca de um problema, para o qual se procura uma 
resposta, ou de uma hipótese que se queria comprovar, e ainda 
descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. 

 

Na pesquisa de campo, como instrumento de coleta de dados, 

utilizamos um questionário, pois, conforme Cervo e Bervian (2007, p. 48), “O 

questionário é a forma utilizada mais ousada para coletar dados, pois 

possibilita medir com melhor exatidão o que se deseja”. Este questionário foi 

aplicado em Escola da rede municipal de ensino, situada na cidade de Tupã, 

com uma das professoras do 2° ano do Ensino Fundamental. Além disso, 

também realizamos gravações em formato de vídeo, contendo as situações de 

aplicação das atividades didáticas para que fossem analisadas para conclusão 

final. 



 

DESENVOLVIMENTO 

Para a realização desse projeto, primeiramente, pesquisamos sobre 

o processo de alfabetização e letramento, com base na teoria construtivista 

exposta por autores como Emília Ferreiro (1999), Délia Lerner (1995), entre 

outros.  

Em seguida, entrevistamos uma das professoras da rede de ensino 

regular de uma escola municipal, a fim de obter informações sobre o trabalho 

desenvolvido em sala de aula sobre a escrita dos alunos que estavam sendo 

alfabetizados. Nesta entrevista questionamos sobre o que seria uma atividade 

de proposição escrita para alunos que ainda não sabem escrever 

convencionalmente, o que os alunos aprendem com essa atividade e também 

se a proposição de escrita de textos pode ser realizada em uma classe de 

alfabetização. 

Para prosseguir a pesquisa, tomamos como base o planejamento de 

aula realizado pela professora, o qual foi planejado de acordo com uma 

sequência didática de parlendas e cantigas extraída do livro didático Ler e 

Escrever (2010). A atividade proposta foi uma reescrita da parlenda “Rei 

capitão”, os materiais utilizados foram: uma folha de papel, lápis, borracha e 

também utilizamos recursos visuais por meio de figuras representativas, 

visando amparar as necessidades do aluno, uma vez que os autistas são mais 

visuais, que verbais. Desse modo, o planejamento tinha por objetivo refletir 

sobre o sistema de escrita e os problemas colocados para o aluno foram os 

seguintes: escolher quantas e quais letras seriam utilizadas; refletir sobre 

escolhas diferentes para a mesma necessidade e interpretar a própria escrita 

(ler o que escreveu), justificando para si mesmo e para os outros as escolhas 

feitas ao escrever. Além disso, contamos com os procedimentos didáticos, os 

quais foram: verificar se o aluno compreendeu o que foi proposto e garantir que 

ele saiba o texto de memória; problematizar de forma que as intervenções 

considerem as necessidades de avanço do aluno e contribua para que pense 

sobre as escolhas e decisões que tomou; ajustar o nível de desafio às 

possibilidades do aluno, para que realmente tenha problemas a resolver; 

propor a reescrita de próprio punho da parlenda “Rei, capitão” com apoio do 

alfabeto de mesa; e adequar a atividade utilizando imagens relacionadas à 



parlenda para apresentar antes da reescrita. 

Durante a reconstrução da escrita, realizamos a filmagem, a qual foi 

transcrita e analisada a fim de atender aos objetivos dessa pesquisa, que é 

investigar como são alfabetizadas as crianças que têm o transtorno do espectro 

autista e quais os métodos utilizados efetivamente pelos professores da rede 

de ensino regular. 

Ao analisarmos a gravação, notamos que a professora teve um 

papel fundamental de mediação por meio das boas intervenções, contribuindo 

com a escrita do aluno, por isso selecionamos algumas partes da transcrição 

do vídeo que julgamos mais importantes para expor a seguir: 

Professora: - Vamos escrever a parlenda “Rei, Capitão” você se 

lembra? Vamos cantar juntos? Oh! “Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita 

do meu coração!” Vamos lá? Vamos ver se você lembrou, fala pra mim. 

João: - Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. 

Neste momento, a professora verifica se o aluno sabe o texto de 

memória, o que torna esta intervenção adequada uma vez que é necessário 

garantir que o aluno conheça o texto que será escrito. 

Professora: - Isso! Agora, sabe o que você vai fazer? 

João: - O quê? 

Professora: - Você vai montar essa parlenda. O nome disso que 

você falou, dessa musiquinha, é parlenda. É... você vai montar com as 

imagens. Olha quanta imagem! Tudo o que tem a ver com a parlenda, essas 

figuras! Você vai procurar aqui a primeira palavrinha que tem e que começa a 

parlenda, você vai procurar aqui. Qual palavrinha? Como que começa a 

parlenda? 

(O aluno aponta para as figuras) 

Professora: - Hã? 

João (bem baixo): - Foi esse! (pegando a imagem do Rei). 

Vale ressaltar que a professora explica ao aluno o que ele irá 

escrever: neste caso, trata-se de uma parlenda. Além disso, o aluno conta com 

o apoio de imagens, pois este recurso é de extrema importância para crianças 

autistas. 

Depois de estruturar a parlenda com as imagens, o aluno começou a 

escrever, durante a escrita o aluno demonstrou características da hipótese de 



escrita silábica com valor sonoro convencional, como podemos constatar nos 

trechos a seguir: 

Professora: - É? Certeza? Então “tá”! Então aqui embaixo agora, 

olha aqui pra mim! Presta atenção, oh! Aqui nessa linha, você vai escrever 

agora a segunda palavrinha da parlenda. Qual que é lá da figura? 

João: - O “K”? 

O aluno confirma sua hipótese ao indicar a letra “k” de “capitão”, sem 

que seja necessário que a professora fale ou soletre a palavra que será escrita. 

Professora: - É, coloca aí então! Procura aí no alfabeto, onde tá o 

“K”? 

(João mostra no alfabeto a letra K) 

Professora: - O “K” de qual palavrinha? 

(João escreve a letra K) 

Professora: - O “K” de qual palavra que você quer escrever? Hã? 

(João continua escrevendo) 

Professora: - “K” de Ca...? 

Para ter certeza disso, a professora pergunta ao aluno qual palavra 

ele está escrevendo. 

João (pensativo): - É... Hã... De... 

Professora: - O “K” do quê? Qual que é? 

João: - De polícia! 

O capitão representado na figura estava parecido com um policial. 

Este fato nos mostra que as crianças do espectro autista tendem a notar 

detalhes minuciosos que muitas vezes, as pessoas nãoautistas não percebem. 

Professora: Ah... Capitão! Muito bom! Agora eu entendi! Porque a 

gente tem que saber o que a gente quer escrever antes de escrever, “né”? 

Vale ressaltar que nesta fala, a professora mostra ao aluno que é 

importante saber o que se quer escrever. 

(João escreve a letra “i” formando “KI”) 

Professora: - Que letra você escreveu? 

João: - I! 

Professora: - O “I” de “capitão”? Muito bom! E agora? Qual outra 

amiguinha aí, bacana, pra gente colocar junto com o “i” de “capitão”? 

João (cochichando na orelha da professora): - Ca-pi-tão! 



Professora: - Então põe! 

João: - O “T”! 

Professora: - O “T”! Isso mesmo! Põe!  

(João escreve a letra “t” formando “KIT”) 

Professora: - Isso!  

(João lê silabicamente: K (Ca) I (Pi) T (tão)).”. 

Neste momento, o aluno interpreta sua própria escrita por meio da 

leitura, garantindo o que foi proposto no planejamento, além disso, ele 

comprova que é possível escrever sem saber escrever convencionalmente. Ao 

término da atividade proposta, o aluno realizou a seguinte escrita: 

FEPE (rei) 

KIT (capitão) 

CITOE (soldado) 

ALDIL (ladrão) 

COAÃO (MOÇA) 

BPAT (bonita) 

QAOHO (coração)       (05/11/2014 – João) 

Ao nos depararmos com esta escrita, podemos notar o avanço do 

aluno que até o mês de junho de 2014 estava na hipótese de escrita pré-

silábica I e em poucos meses avançou rapidamente, passando pelas hipóteses 

pré-silábica II, silábica sem valor sonoro convencional e por fim, em novembro, 

silábico com valor sonoro convencional. 

Diante disso, as crianças que têm o transtorno do espectro autista, 

nível I, são alfabetizadas pelos professores da rede de ensino regular da 

mesma maneira que as demais crianças, porém os docentes precisam adaptar 

algumas atividades para que elas sejam mais significativas para os alunos com 

este transtorno. 

 

RESULTADOS 

Diante do trabalho exposto, notamos que o processo de construção 

do sistema de escrita entre as crianças típicas (ditas normais) e as com 

transtorno do espectro do autista nível I, é o mesmo, uma vez que as crianças 

autistas passam pelas mesmas hipóteses de escrita que as crianças típicas. 

Essas hipóteses são baseadas na teoria exposta por Ferreiro (1999), 



que revela que as crianças passam por diferentes etapas ao longo do processo 

de alfabetização.  

Diante disso, comprovamos que é possível alfabetizar crianças do 

transtorno do espectro autista, nível I, numa perspectiva inclusiva, ou seja, na 

rede de ensino regular, com os mesmos métodos utilizados com os demais 

alunos e não apenas em escolas de ensino especializado por meio de métodos 

como o Teacch, “Teachjngand Education of Autistic andrelated Communication 

Handicapped Children” (Watson et al., 1989) e o programa de comunicação 

total de Benson Schaeffer e colaboradores (1980), que são de extrema 

importância, porém não são os únicos possíveis de se trabalhar com os 

autistas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pesquisar sobre a construção da escrita de uma criança que possui 

o transtorno do espectro autista nos permitiu ampliar o conhecimento teórico e 

prático sobre o sistema de escrita, as concepções de alfabetização, as boas 

práticas de ensino e, sobretudo, sobre o autismo. 

Diante de todas essas contribuições, concluímos que o professor 

possui um papel decisivo no processo de ensino-aprendizagem, como 

mediador, uma vez que suas intervenções são determinantes e podem 

contribuir com a construção do saber do aluno quando realizada 

adequadamente ou até mesmo prejudicar ou impedir o avanço da criança 

quando a intervenção for inadequada, sendo a criança autista ou não. 

A título de considerações finais é importante ressaltar que este 

trabalho foi encantador, pois, concluímos que é possível escrever sem saber 

escrever convencionalmente, superando as mais diversas limitações. 
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