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RESUMO 

O presente estudo abordará a didática pedagógica de uma 
professora da rede municipal de Hortolândia, que desenvolve 
um trabalho de excelência com alunos diagnosticados autistas 
(TEA), fazendo com que eles tenham uma melhora significativa 
nas atividades pedagógicas propostas. A ideia surgiu através de 
um diálogo entre alguns colegas, despertando o interesse de 
como trabalhar com crianças autistas. Sendo assim, será 
realizada uma pesquisa de campo com três entrevistas, 
realizadas em diferentes períodos, voltadas à prática da docente 
bem como a observação do trabalho pela professora no 
cotidiano e perceber melhores possibilidades no convívio dos 
autistas com relação aos colegas de classe. Durante a pesquisa 
serão feitas visitas à escola e acompanhamentos para a 
observação do cotidiano de um autista. Com a análise dos dados 
coletados será possível compreender as práticas aplicadas e 
refletir sobre sua atuação com alunos autistas e terá grandes 
dimensões nos fatores sociais em ambiente escolar. Esta 
pesquisa ainda está sendo desenvolvida e a coleta de dados 
será apresentada no término do estudo. 

 

 

Introdução 

            Baseando-se na análise do relato de trabalho realizado por uma professora do 

Ensino Fundamental I, da rede Municipal de Hortolândia, será realizado um estudo de 

análise e reflexão comportamental do cotidiano escolar de um aluno com diagnóstico 

de Autismo (TEA). 

A ideia do tema surgiu através de um diálogo entre alunas do 4º Semestre do 

curso de Pedagogia da FACH Hortolândia, que tem como interesse saber trabalhar 

com alunos diagnosticados autistas. Algumas de nossas indagações foram: Como 

trabalhar com ele? Como agir em certas situações? Como fazer com que eles se 

envolvam nas atividades dadas em sala aula? 

A análise deste estudo terá abrangência nos fatores sociais em ambiente 

escolar, a relação aluno-escola e aluno-aluno. 

De acordo com estas ideias iremos estudar a fundo a didática usada pela 

profissional, para trazer algumas contribuições para nossa formação acadêmica, e 

demais profissionais que trabalham na área. 

Justifica-se a importância do presente estudo para avaliar a didática aplicada 

por uma professora focando somente no aluno com diagnóstico de autismo (TEA), 

bem como em sua relação com os demais estudantes. 
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Por autismo entende-se o aluno que possui: 

 

Dificuldades na comunicação social, comportamentos repetitivos e restritos, 
recusa para realizar atividades, dificuldades para olhar em um ponto indicado, 
além da falta de resposta a estímulos, são sinais principais observados em 
crianças com o transtorno, além da capacidade de memorização considerada 
excelente e da repetição de palavras (WELLICHAN; FALEIRO, 2017). 
 

 

Assim, visa também estudar os métodos utilizados por ela, que foram bem-

sucedidos dentro do cotidiano escolar, que fizeram com que o aluno tivesse um melhor 

convívio com seus colegas na sala de aula, uma vez que 

A perspectiva desses professores, que têm crianças e adolescentes com DEA 
em suas salas de aula, é que eles sentem falta de conhecimento sobre o 
quadro, falta de formação, dificuldade para encontrar apoio de outros 
profissionais, dificuldade para saber que conteúdo ensinar, descrença no 
desenvolvimento escolar de crianças com DEA, falta de base para acolher a 
família e falta de suporte tecnológico e de infraestrutura. (PIMENTEL; 
FERNANDES, 2014, p. 177). 

 

           Tendo em vista o objetivo de transformar nossa ideia em projeto, onde iremos 

compreender novas práticas educacionais e métodos de ensino para a contribuição 

de nossa formação.  

 

Objetivos 

 Compreender práticas bem sucedidas do trabalho escolar com crianças 

autistas. 

 Buscar conhecer maneiras diferenciadas por parte de professores para lidar 

com alunos autistas em sala de aula.  

 Observar o trabalho docente de profissional que lida com crianças autistas. 

 Perceber possibilidades de melhora no convívio com as crianças autistas no 

relacionamento aluno-aluno e professor-aluno. 

 

Metodologia  

A metodologia de coleta de dados utilizada será a partir da história oral que 

consiste em realizar uma entrevista com a professora da rede Municipal de 

Hortolândia, que dará depoimentos sobre acontecimentos dela na sala de aula com 

os alunos diagnosticados autistas (TEA). 
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A Análise do Discurso (BRANDÃO, 2002) será a metodologia utilizada para a 

análise dos dados obtidos. Assim, podemos dizer que o referido projeto se caracteriza 

como uma pesquisa qualitativa. 

 

Desenvolvimento  

 Realizaremos duas entrevistas e faremos três acompanhamentos com a 

professora em sala de aula para desenvolver a pesquisa de como é a didática aplicada 

para os alunos inclusivos da rede.  

Na relação aluno-escola serão observadas as didáticas adotadas pela 

professora, sendo elas bem-sucedidas. Daremos ênfase nas ações e reações de cada 

ação por ela utilizada. 

 Na relação aluno-aluno será observada a integração das crianças com autismo 

com os demais companheiros de classe, bem como o impacto e influência do trabalho 

do pedagogo nas relações intersociais na sala de aula. 

 

Resultados preliminares 

A presente pesquisa se encontra na fase de coleta de dados. Os resultados 

preliminares serão apresentados caso o projeto seja aprovado no CONIC. 
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