
TÍTULO: A VISÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALISTAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
AUTISTA: CONTRIBUIÇÕES E ESTRATÉGIAS
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: PedagogiaSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): FACULDADE MAX PLANCK - FMPINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): KELLY DOMINGUES DOS SANTOS, JANAINA DEPIERI SIEGLEAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): FABIANA MARQUES BARBOSA NASCIUTTIORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

Este projeto tem como objetivo analisar a prática de profissionais da educação que 

lidam com crianças que apresentam Transtorno do Espectro Autista (TEA), buscando 

compreender as estratégias e concepções adotadas pelos especialistas atuantes em 

uma instituição de Indaiatuba. O estudo se enquadra na modalidade de pesquisa 

qualitativa e será realizado por meio de entrevistas semiestruturadas com 

profissionais que atuam na referida instituição para o desenvolvimento da pesquisa, 

compreendendo os trabalhos desenvolvidos por eles, as dificuldades e iniciativas 

bem-sucedidas na instituição. Além disso, a pesquisa contempla o desenvolvimento 

de uma revisão bibliográfica sobre o tema que contribuirá para a futura análise do 

material empírico. Pretendemos ao final contribuir para a ampliação dos saberes 

profissionais na área e com a formação de profissionais qualificados para atender a 

demanda, capazes de interpretar as reais necessidades dos autistas e quais 

estratégias para conseguir uma aproximação efetiva e a partir desta relação trabalhar 

o pleno desenvolvimento do educando.  

  

 2. INTRODUÇÃO  

Vemos que as pessoas com deficiência, ao longo de sua trajetória histórica, são 

estigmatizadas pela visão da sociedade sobre a deficiência. Esta forma de pensar 

revestida de preconceito e discriminação, manifestava-se na maneira como eram 

tratadas, reconhecidas e “torturadas”, assim trazendo a exclusão nas escolas – sendo 

lançadas sementes do descontentamento e da discriminação (STAINBACK & 

STAINBACK, 1999, pág. 21). Contudo, a realidade foi se transformando, hoje temos 

leis que buscam garantir a valorização do potencial de todas as pessoas (BARBOSA, 

2013, p.11). Na cidade de Indaiatuba, a criação de um espaço voltado às crianças 

diagnosticadas com um grau severo de autismo, reúne diversos profissionais com 

intuito de colaborar num avanço para as crianças com TEA. Um estudo sobre os 

trabalhos realizados nesse espaço e o levantamento dos resultados podem ajudar nas 

futuras ações dos profissionais da educação que tiverem acesso a práticas bem-

sucedidas, culminando para um desenvolvimento mais abrangente dos alunos. O 

objetivo dos trabalhos realizados neste espaço é a independência e melhoria nas 

práticas diárias dos alunos e a forma como é abordado as dificuldades dos alunos, 

pode ser usado por outros profissionais como auxílio no trabalho desenvolvido. A 

junção dos educadores e profissionais da saúde num mesmo local, pode ter uma 



grande influência no desenvolvimento que buscamos analisar. O contato e vivência 

com crianças com o espectro autista nos fez despertar o desejo de trabalhar com essa 

pesquisa e perceber a importância de oportunizar estratégias para obtenção de 

profissionais preparados para lidar com as adversidades encontradas no processo de 

aproximação e interação social com os mesmos. 

  

3. OBJETIVOS 

 Apontar as estratégias utilizadas pelos profissionais do Espaço Avançar que 

contribuem para o desenvolvimento dos alunos com Espectro Autista. Os objetivos 

secundários são: Analisar métodos e estratégias pedagógicas usados nas atividades; 

identificar dificuldades encontradas por profissionais e responsáveis. 

 

4. METODOLOGIA 

Pretendemos realizar pesquisa de cunho qualitativo, por investigação na modalidade 

pesquisa de campo do tipo estudo de caso que será realizada no Espaço Avançar. 

Com o objetivo de identificar os diferenciais e boas práticas que são utilizadas para 

potencializar o desenvolvimento de crianças e adultos diagnosticados com TEA, 

pretendemos realizar entrevistas semiestruturada que serão realizadas com os 

profissionais da educação que atuam na instituição, tais como a educadora, 

professora de educação especial, técnica de educação especial e reabilitação e 

auxiliares de classe. Conhecer a instituição e divulgar quais são seus objetivos e 

resultados que favoreçam a autonomia e desenvolvimento dos alunos. O estudo de 

caso pode ser definido como:  

                         “É uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências 

biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros 

delineamentos já considerados (GIL, 2008, p.54). ” 

 

O projeto passará pelo comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos, e após 

aprovação, será realizado o convite ao Espaço Avançar para realização das visitas e 

entrevistas dos profissionais atuantes na instituição, procedendo com a produção de 

dados. 

  



5. DESENVOLVIMENTO  

       Iniciamos a pesquisa consultando a base de dados da plataforma Scielo 

(www.scielo.br/?Ing=pt), na seção artigos, índice de assuntos, na coleção da 

biblioteca digitamos a palavra AUTISMO.  O site retornou 189 referências, foram 

selecionados 11 artigos para realização da leitura do resumo e a partir desses 

resumos, selecionar os artigos que poderiam contribuir de alguma forma com a nossa 

pesquisa. Destes 11 artigos, 5 foram descartados após da leitura dos resumos, devido 

aos objetivos das pesquisas não terem uma relação significativa para este trabalho. A 

pesquisa bibliográfica segue para elaboração do questionário para entrevistas que 

serão utilizados na instituição pesquisada. 

  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

A partir das leituras realizadas, pode-se perceber que o profissional que atua 

diretamente com pessoas com Espectro Autista precisa ter um olhar diferenciado para 

as situações diárias em sala de aula, a importância da colaboração dos familiares vai 

além do que podemos imaginar. Sabemos o quão importante é o trabalho de 

multiplicação de estratégias para trabalhar com esse público. Temos como 

perspectivas ações que possam colaborar para o amadurecimento profissional e 

tornar o desenvolvimento significativo para esse aluno, através de uma relação onde 

há compreensão, há esse interesse e investigação sobre o que ainda não foi 

compreendido por quem está em contato com autistas.  
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