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“Jamais existirão mudanças em nossa sociedade 
sem o envolvimento de Homens e de Mulheres de 
bem. O que nos move é a certeza de que a vida é 
um presente, e o que queremos escrever e/ou 
deixar para as futuras gerações é uma história que 
mereça ser contada de lutas, batalhas pelo bem 
comum, e pelos valores que enobrecem a nossa 
existência e a dignidade humana. Ter autismo não 
é somente ter uma deficiência, mas é ter também 
um grande DESAFIO...” Ulisses da Costa Batista 
(um dos autores da Lei Federal nº 12.764, Lei 
Berenice Piana). 
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RESUMO 

 

 

INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM AUTISMO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: DESAFIOS PARA A GESTÃO ESCOLAR. 

 
 

AUTORA: Margarete Teresinha Gebauer Krakhecke 
ORIENTADORA: PROFª. Ms. Bruna Dalcin Gattiboni 

 Data e Local da Defesa: Três Passos, 30 de Junho de 2018.  
  
  
  

O presente trabalho tem como foco principal a linha da Gestão escolar, e o mesmo procurou 
analisar e entender quais são os desafios que a gestão escolar enfrenta para incluir crianças 
com Autismo na Educação Infantil em duas escolas no município de Três Passos/RS. Buscou-
se entender como o papel desempenhado pelo gestor escolar influencia no processo de 
inclusão de crianças com autismo na Educação Infantil, verificando dessa forma, as 
dificuldades da gestão para acolher esses alunos com autismo e analisar as estratégias 
usadas pelas instituições para acolher essas crianças. Para tanto, apoiou-se na abordagem 
qualitativa, para a coleta de dados utilizando como procedimento a pesquisa bibliográfica e a 
pesquisa de campo através de um questionário aplicado a duas gestoras e uma coordenadora 
pedagógica. Como resultado, foi possível constatar que os desafios que a gestão escolar tem 
para que a inclusão desses alunos aconteça são muitos, é necessário se ter um maior 
entendimento sobre as possibilidades e desafios da gestão escolar frente a inclusão de 
crianças autistas, pois precisa-se de uma educação de qualidade que valorize todos os 
sujeitos, respeitando as suas deficiências e habilidades, sem que isso se torne um problema 
para a escola. 

  
Palavras-chave: Gestão Escolar. Autismo. Inclusão. Educação Infantil. 
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ABSTRACT 

 

 

INCLUSION OF CHILDREN WITH AUTISM IN CHILD EDUCATION: 
CHALLENGES FOR SCHOOL MANAGEMENT. 

 

 

AUTHOR: Margarete Teresinha Gebauer Krakhecke 
ADVISOR: PROFª. Ms. Bruna Dalcin Gattiboni 

Date and Local of Defense: Três Passos, June 30, 2018.  
  

  

 
The present work has as main focus the line of School management, and the same one tried 
to analyze and to understand what are the challenges that the school management faces to 
include children with Autism in the Infantile Education in two schools in the city of Three Steps 
/RS. We sought to understand how the role played by the school manager influences the 
process of inclusion of children with autism in Early Childhood Education, thus verifying the 
difficulties of the management to accommodate these students with autism and to analyze the 
strategies used by the institutions to accommodate these children.  
To do so, it was based on the qualitative approach, for the data collection using as a procedure 
bibliographical research and field research through a questionnaire applied to two managers 
and a pedagogical coordinator. As a result, it was possible to verify that the challenges that 
the school management has for the inclusion of these students is many, it is necessary to have 
a greater understanding about the possibilities and challenges of school management in 
relation to the inclusion of autistic children, of a quality education that values all the subjects, 
respecting their deficiencies and abilities, without this becoming a problem for the school. 

Keywords: School Management. Autism. Inclusion. Child education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO.........................................................................................................8 

2. PRINCÍPIOS TEÓRICOS SOBRE A GESTÃO ESCOLAR E A INCLUSÃO DA 

CRIANÇA COM AUTISMO .......................................................................................11 

2.1 GESTÃO ESCOLAR............................................................................................11 

2.2 EDUCAÇÃO INFANTIL .......................................................................................14 

2.3 INCLUSÃO...........................................................................................................15 

2.4 AUTISMO.............................................................................................................17 

METODOLOGIA....................................................................................................21 

3. OS DESAFIOS DA INCLUSÃO NAS ESCOLAS: EM DISCUSSÃO OS 

RESULTADOS ENCONTRADOS.............................................................................24 

3.1 DESAFIOS PARA A INCLUSÃO DE CRIANÇAS 

AUTISTAS..................................................................................................................25 

3.2 DIFICULDADES NO PROCESSO DE INCLUSÃO DE CRIANÇAS 

AUTISTAS..................................................................................................................26 

3.3 MEDIDAS E AÇÕS PARA FACILITAR A INCLUSÃO DESSA CRIANÇAS 

....................................................................................................................................28 

4. CONCLUSÕES......................................................................................................32 

6. REFERENCIAS......................................................................................................35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Autismo é um Transtorno Global do Desenvolvimento que vem suscitando 

diferentes pesquisas nos últimos anos, o que vem trazendo resultados positivos para 

a educação destes alunos. Desde pequena falava em ser professora, brincava com 

os meus irmãos e amigas e isso me motivou a ingressar, no ano de 2010, em um 

curso de Pedagogia pela Sociedade Educacional Três de Maio (SETREM), mesmo 

ano em que tive a oportunidade de pela primeira vez participar de um seminário sobre 

Autismo o que me encantou logo de início, mas foi em 2012 que comecei a cursar 

Pedagogia pela Universidade Aberta do Brasil através da Universidade Federal de 

Santa Maria. Durante a graduação tive novamente a oportunidade de frequentar 

cursos sobre o autismo através da Associação Mantenedora Pandorga1. 

Sendo assim, com isso, o Autismo2 no geral me instiga muito e quando iniciei 

este curso de Pós graduação especialização em Gestão Educacional, eu tinha um 

aluno autista (Síndrome de Àsperger) na sala de aula onde trabalhava, era a monitora 

dele, eu o acompanhava e auxiliava em todas as atividades desenvolvidas em sala de 

aula e também fora dela e foi pelo contato que tive com ele que a presente monografia 

assumiu como tema os desafios da Inclusão de crianças autistas na Educação Infantil. 

A aproximação com ele e sua família só fizeram aumentar minha curiosidade sobre 

como as crianças com Autismo aprendem, quais os desafios para a inclusão deles em 

escolas regulares e buscar entender quais as maiores dificuldades existentes nesse 

processo de inclusão. 

Presenciei diariamente situações nas quais percebi que a gestão escolar tem 

ainda muito o que fazer para mudar essa realidade da inclusão em nossas escolas. É 

necessário que se tenha a preocupação com as práticas voltadas para a dimensão da 

dignidade e da inclusão, pois no cotidiano escolar a infraestrutura como o ambiente 

                                                           
1 Ela é uma entidade civil de caráter beneficente, e sem fins lucrativos, que integra a rede 
socioassistencial de proteção social e defesa de direitos, localizada na cidade de São Leopoldo/RS, 
sendo detentora dos seguintes certificados: Utilidade Pública Municipal n° 4058 de 25/08/04 - Utilidade 
Pública Estadual n˚ 002437 de 15/09/08 - Utilidade Pública Federal n° 1741 de 02/09/05 - Filantropia 
CEAS 0394/2006. 

 
2 Segundo o DSM-V (Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais), o Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) ou Autismo refere-se a uma série de condições caracterizadas por desafios com 
habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação não-verbal, bem como por forças 
e diferenças únicas. 
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escolar, sala de aula, qualificação de professores e políticas públicas, são elementos 

que constituem uma educação digna e de qualidade. 

A inclusão escolar vem sendo cada vez mais destaque na sociedade, por ser 

um processo que requer cuidados, atenção, estrutura e muito amor das partes 

envolvidas. Os professores e gestores tem muitos desafios todos os dias e o processo 

de inclusão é um dos maiores que uma instituição de ensino enfrentam. A inclusão 

deve ser praticada no currículo escolar e não somente por alunos com alguma 

deficiência ou com algum transtorno, é dever da escola criar um currículo adequado 

que venha a favorecer a todos que apresentarem dificuldades particulares, pois todos 

tem direito a inclusão.  

Atualmente, percebe-se que teve um aumento considerável de crianças 

diagnosticadas com Autismo, mas sabemos que ainda existem muitas que não foram 

diagnosticadas, por isso ainda há muito o que fazer, começando pelos pais que 

demoram a procurar os profissionais que podem diagnosticar, muitas vezes por falta 

de informações e outras por medo do que possa acontecer. Quando os pais finalmente 

possuem o diagnóstico do filho, a família se depara com outro grande desafio que é a 

inclusão dessas crianças no espaço escolar. 

A partir destes pressupostos, a presente pesquisa buscou analisar e entender 

quais são os desafios que a gestão escolar enfrenta para incluir crianças com Autismo 

na Educação Infantil em duas escolas no município de Três Passos/RS. Procurou-se 

ainda, entender como o papel desempenhado pelo gestor escolar influencia no 

processo de inclusão de crianças com autismo na Educação Infantil, verificar as 

dificuldades da gestão para acolher esses alunos com autismo e analisar estratégias 

usadas pelas instituições para acolher essas crianças.   

O assunto vem ao encontro do momento em que se discute uma educação 

inclusiva de qualidade que leve em consideração as perspectivas e a realidade do 

aluno, que venha para superar barreiras, intervir e pensar em alternativas que 

atendam realmente a realidade educacional. Dessa maneira, esta pesquisa é 

relevante para educadores, gestores e a comunidade escolar em geral, pois possibilita 

através da leitura e pesquisa, um maior entendimento sobre as possibilidades e 

desafios da gestão escolar frente a inclusão de crianças autistas, pois precisa-se de 

uma educação de qualidade que valorize todos os sujeitos, respeitando as suas 

deficiências e habilidades sem que isso se torne um problema para a escola. 
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Desta forma, dentre as principais premissas deste trabalho, o principal 

argumento é a necessidade real de cada vez mais incluir pessoas com deficiências a 

sociedade. Cabe à escola se adequar à inclusão, partindo inicialmente da 

reestruturação do ambiente educacional onde deve-se ter um tratamento diferenciado 

e correto no processo de ensino dessas pessoas. 

Entender e fazer as pessoas entenderem que o processo de inclusão é 

possível e muito importante para a criança autista e também para a família é 

fundamental. Permitir e possibilitar esse processo faz com que o sofrimento delas 

diminua, pois sabemos que o preconceito é uma barreira que precisamos anular para 

que a educação e a qualidade de vida dessas crianças seja cada vez melhor. 
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2. PRINCÍPIOS TEÓRICOS SOBRE A GESTÃO ESCOLAR E A INCLUSÃO DA 

CRIANÇA COM AUTISMO 

 

Neste trabalho com foco nos desafios da Gestão Escolar frente a inclusão de 

crianças autistas na Educação Infantil, busca-se aporte teórico em diferentes autores 

que tratam do Autismo e da Gestão Escolar, destacando que a segunda reflete em 

todo o processo escolar e é constituída pela parte administrativa e pedagógica, as 

quais devem estar interligadas visando atingir ao objetivo comum que é uma educação 

de qualidade, por meio do cumprimento de cada uma de suas atividades com 

competência. Os autores pesquisados também destacam a importância do gestor 

escolar, sendo que a qualidade do ensino, também está relacionada às formas de 

distribuição de poder, as possibilidades de implementação do trabalho coletivo, que 

deve ser assumido conscientemente por profissionais e aos mecanismos de 

participação da comunidade.  

 

2.1 Gestão Escolar 

 

Conforme Dias (1999, p. 269), a “Gestão consiste na condução dos destinos 

de um empreendimento, levando-o a alcançar seus objetivos”. Assim, podemos 

entender que a gestão é um processo que envolve várias atividades de uma unidade 

escolar, sendo a construção principal delas a construção do conhecimento e a 

efetivação da aprendizagem. 

Dentro da gestão escolar encontra-se a gestão pedagógica que, segundo 

Luck (2007), é um processo de articulação que constitui em um meio importante para 

o trabalho do diretor escolar, e compartilhada com um coordenador ou supervisor, 

porem somente o diretor tem a responsabilidade de liderar, coordenar, orientar, 

planejar, acompanhar e avaliar o trabalho pedagógico exercidos pelos professores e 

praticados na escola em geral. Ainda dentro da gestão escolar encontra-se a gestão 

administrativa que trata da parte física da instituição, gestão financeira que controla 

os orçamentos e os recursos humanos que tem como papel lidar com os profissionais 

da instituição. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, em seu Art. 

12 da Lei 9.394/96 trata de uma importante dimensão da gestão escolar, em relação 
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com a comunidade. Sendo que, cabe à escola “articular-se com as famílias e a 

comunidade, criando processos de integração” entre a mesma e a sociedade e, ao 

mesmo tempo, informar aos pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento 

dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 

A gestão, numa concepção democrática, concretiza-se por meio da 

participação dos sujeitos sociais e com a comunidade escolar, na elaboração e 

construção de seus projetos, como também nos processos de decisão, de escolhas 

coletivas e nas vivências e aprendizagens de cidadania, quer dizer que, a gestão 

democrática é uma gestão que necessita da participação de todos envolvidos direta 

ou indiretamente no processo educativo, na tomada de decisões, constituindo um 

grande desafio na autonomia escolar. Neste aspecto Oliveira (2005, p. 32) expõe que: 

 

A ação política de democratização da escola contribuiria para a 
democratização da própria sociedade na medida em que representaria a 
ampliação das possibilidades individuais e coletivas de desenvolvimento de 
uma ação compatível com a liberdade de agir e de pensar, com o respeito da 
pluralidade e o reconhecimento do direito à diferença, equalizando as 
possibilidades de participação nas decisões de interesse coletivo. 

 

Dessa forma, é fundamental repensar a concepção de trabalho, as relações 

sociais estabelecidas no interior da escola, a forma como ela está organizada, a 

natureza e especificidade da instituição escolar e as condições reais de trabalho 

pedagógico. Complementando Veiga (2001, p. 18) relata que: 

 

A gestão democrática implica primeiramente o repensar da estrutura de poder 

da escola, tendo em vista sua socialização. A socialização do poder propicia 

a prática da participação coletiva, que atenua o individualismo da 

reciprocidade, que supera a expressão da autonomia que anula a 

dependência de órgão intermediário que elaboram políticas educacionais tais 

quais a escola é mera executora. 

 

Assim, a gestão democrática prevê a implementação de uma rede sistemática 

de ações que, disciplinadas, resultarão em benesses, comumente pensadas e 

promovidas pelo ideal democrático. É claro, respeitando o ideal de democracia para 

cada autor dentro do espaço escolar, afim de se chegar num consenso. Para Luck 

(2009, p. 08) a função da gestão democrática é “[...] promover a melhoria da qualidade 

da educação de seus alunos e dessa forma, contribuir decisivamente para o 

desenvolvimento econômico e social do país”. 
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Portanto, a gestão, numa concepção democrática é preciso que se discuta 

uma educação que leve em consideração as perspectivas e a realidade do aluno, 

visando um ensino de formação humana integral, que venha para superar barreiras, 

intervir e pensar em alternativas que atendam realmente a realidade educacional e 

local, ou seja, uma educação de formação cidadã, de construção do sujeito crítico e 

autônomo 

Outro ponto importante na gestão escolar é a autonomia que a escola possui 

e que está prevista na LDB de 1996 em seu Art. 15º, onde diz que, “os sistemas de 

ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os 

integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão 

financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público”. Através dessa 

autonomia as escolas conseguem atender as especificidades regionais e locais, assim 

como as diversas clientelas e necessidades para o desenvolvimento de 

uma aprendizagem de qualidade. 

Como sabemos a estrutura organizacional da escola deve ser muito bem 

analisada para que possa está relacionada a funcionalidade da materialização dos 

compromissos fixados pelo projeto, compromissos que devem ser assumidos pelo 

coletivo, quando do processo elaborador da proposta. Afinal “... é preciso ficar claro 

que a escola é uma organização orientada por finalidades, controladas e permeadas 

pela questão do poder”. (Veiga, 2001, p. 25). 

Por se versar a respeito de uma escola regular de ensino, é imprescindível 

que a prática educativa utilizada atenda às necessidades tanto do aluno autista, 

quanto dos alunos considerados normais. Seguindo esse pensamento, BEYER 

(2006), nos esclarece que: 

 

O desafio é construir e pôr em prática no ambiente escolar uma pedagogia 
que consiga ser comum ou válida para todos os alunos da classe escolar, 
porém capaz de atender os alunos cujas situações pessoais e características 
de aprendizagem requeiram uma pedagogia diferenciada. Tudo isto sem 
demarcações, preconceitos ou atitudes nutridoras dos indesejados estigmas. 
Ao contrário, pondo em andamento na comunidade escolar, uma 
conscientização crescente dos direitos de cada um (BEYER, 2006, pg. 76). 

 

Portanto, o desafio para a Gestão Escolar de fazer acontecer a inclusão é 

enorme e precisa constantemente ser revista e buscar cada vez mais a qualidade do 

ensino oferecido aos nossos alunos. 

https://www.infoescola.com/educacao/aprendizagem/
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2.2 Educação Infantil 

 

É considerada a primeira etapa da educação básica, ajudando no 

desenvolvimento psicológico, físico e social da criança. É um alicerce e é primordial 

para a aprendizagem. Ela socializa, desenvolve habilidades, melhora o desempenho 

escolar no futuro, promove o lúdico, o ético, a cidadania e os laços afetivos, 

propiciando à criança resultados efetivos para toda a vida. Conforme diz a LDB, lei 

9394/96, Art.29:  

A Educação Infantil é conceituada como a primeira etapa da Educação Básica 
e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos 
de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade. (BRASIL, 1996). 

 

A Constituição atual reconheceu, pela primeira vez, a Educação Infantil como 

um direito da criança, opção da família e dever do Estado. A partir daí a Educação 

Infantil no Brasil deixou de estar vinculada somente à política de assistência social 

passando então a integrar a política nacional de educação. 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n. 

9.394/1996, no artigo 29, defende a educação infantil como primeira etapa da 

educação básica, tendo como objetivo “o desenvolvimento integral da criança até seis 

anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade”. 

De acordo com a referida lei, as instituições que atendem as crianças de 0 a 

6 anos são denominadas de creches e pré-escolas e diferenciadas exclusivamente 

pelo critério etário, ou seja, creche para o atendimento às crianças de 0 a 3 anos de 

idade e pré-escola às crianças de 4 a 6 anos. “No art.30. A Educação Infantil será 

oferecida em: I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos 

de idade; II- pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade”. 

(BRASIL, 1996). 

Almeida (1987) fala sobre a importância da criança frequentar a escola e ser 

bem atendida. Para ele, 

A esperança de uma criança, ao caminhar para a escola é encontrar um 
amigo, uma guia, um animador, um líder, alguém muito consciente e que se 
preocupe com ela e que a faça pensar, tomar consciência de si e do mundo 
e que seja capaz de dar-lhe as mãos para construir uma nova história e uma 
sociedade melhor (1987, p.195). 
 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Segundo Piaget (1977) cada vez que ensinamos prematuramente a uma 

criança alguma coisa que poderia ter descoberto por si mesma, está criança foi 

impedida de inventar e, consequentemente, de entender completamente. Por isso é 

fundamental permitirmos que cada criança tenha o seu tempo para aprender e 

descobrir as coisa que acontecem ao seu redor não realizando para ela o que ela 

mesma poderia ter feito. 

“Atualmente, nosso país possui uma legislação moderna e vibrante no que 

concerne à Educação Infantil. Pode-se afirmar que nunca houve uma legislação tão 

enfática e consistente no que se refere aos direitos da criança”. (DRAGO, 2011, p.34). 

Ainda, segundo Drago (2011), é possível encontrar duas reflexões distintas do que é 

hoje Educação Infantil. A primeira que considera a criança de zero a cinco anos um 

ser em desenvolvimento e que precisa da educação para vir a se tornar alguém, é a 

concepção de uma educação voltada para a criança embasada por dispositivos legais 

e estudos realizados neste campo; a segunda que também considera a criança como 

um ser em desenvolvimento, porém como um sujeito ativo, em transformação, 

mediador de cultura e produtor de seu conhecimento. Discorrer sobre a inclusão na 

Educação Infantil, especialmente com relação à infância na creche, implica no 

reconhecimento desse espaço como direito da criança na primeira etapa da Educação 

Básica. 

A educação infantil não pode se contentar apenas em preparar a criança para 

enfrentar outra fase de sua vida. O verdadeiro sentido da educação infantil deve ser o 

de contribuir para o desenvolvimento da criança a fim de que esta realize todas as 

suas possibilidades humanas características do período de desenvolvimento em que 

se encontra. 

 

2.3 Inclusão 

 

“Estar junto é se aglomerar com pessoas que não conhecemos. Inclusão é 

estar com, é interagir com o outro”. (Mantoan, 2005, p. 26). Para ela, inclusão é a 

competência de perceber e reconhecer o outro e dessa forma, ter o privilégio de 

conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. 

O Art. 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nos diz o 

seguinte, “entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade 



16 
 

de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação”.   

Fonseca (1995, p. 26) afirmou que, do ponto de vista teórico, “a ideia 

fundamental da definição e da classificação em Educação Especial deve ter em 

consideração que se classificam comportamentos e não crianças”. Ele ainda nos diz 

que não podemos classificar as crianças de acordo com o comportamento, pois 

independentemente do que elas possuem ainda assim são crianças e merecem toda 

a atenção possível. 

A principal lei no Brasil a LDB, através da Lei nº 9.394/96, garante a inclusão 

de crianças com necessidades educacionais especiais no espaço escolar, 

preferencialmente na rede regular de ensino, diz que se entende por educação 

especial, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. (BRASIL, 

1996). 

Segundo Mrech (1998), o processo inclusivo é,  

 

um processo educacional que visa atender ao máximo a capacidade da 
criança portadora de deficiência na escola e na classe regular. Envolve o 
fornecimento de suporte de serviços da área de educação por intermédio dos 
seus profissionais. A inclusão é um processo constante que precisa ser 
continuamente revisto. (p.37-39). 

 

O processo de inclusão deve ser norteado pelo entendimento do cotidiano das 

pessoas, envolvendo a coletividade e a escola, pois independentemente do aluno 

possuir necessidades especiais ou não, eles tem o direito de aprender, ter acesso ao 

conhecimento de forma que a mesma possa progredir tanto no aspecto, cognitivo, 

emocional e social. 

Ainda sobre a inclusão, as autoras Forest e Pearpoint (1997, p. 138) definem, 

Inclusão NÃO trata apenas de colocar uma criança deficiente em uma sala 
de aula ou em uma escola. Esta é apenas a menor peça do quebra-cabeça. 
Inclusão trata, sim, de como nós lidamos com a diversidade, como lidamos 
com a diferenças, como lidamos (ou como evitamos lidar) com a nossa 
moralidade. (...) inclusão não quer absolutamente dizer que somos todos 
iguais. Inclusão celebra, sim, nossa diversidade e diferenças com respeito e 
gratidão. Quanto maior a nossa diversidade, mais rica a nossa capacidade 
de criar novas formas de ver o mundo. (...) Inclusão é reconstruir nossos 
corações e nos dar as ferramentas que permitam a sobrevivência da 
humanidade como uma família global. 
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A lei de inclusão é a garantia de acesso ao espaço da escola por todos, 

levando a sociedade a criar relações de acolhimento a diversidade humana e 

aceitação das diferenças individuais, representando um esforço coletivo na 

equiparação de oportunidades de desenvolvimento, conforme registra a Declaração 

de Salamanca3: 

O princípio fundamental da escola inclusiva é o de que as crianças deveriam 
aprender juntas, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças 
que possam ter, elas deveriam reconhecer e responder as diversas 
necessidades de seus alunos, acomodando tanto estilos como ritmos 
diferentes de aprendizagem e assegurado uma educação de qualidade a 
todos, através de currículo apropriado, modificações organizacionais, 
estratégias de ensino, uso de recursos e parcerias com a comunidade. 
(BRASIL, 1994ª, p. 61).  

 

Dessa forma é necessário acolher todas as pessoas, sem exceção, no 

sistema de ensino, independentemente de cor, classe social e condições físicas e 

psicológicas, levando em conta todos os estilos e os ritmos que os mesmos estão 

acostumados, para ai sim promover a inclusão.  

 

2.4 Autismo 

 

 

A Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, institui a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 

3º do art. 98 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Nesta lei embasa-se que 

o autismo é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora 

de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II:  

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;  

                                                           
3 A Declaração de Salamanca é considerada um dos principais documentos mundiais que visam a 

inclusão social, ao lado da Convenção de Direitos da Criança (1988) e da Declaração sobre Educação 
para Todos de 1990. Ela é o resultado de uma tendência mundial que consolidou a educação inclusiva, 
e cuja origem tem sido atribuída aos movimentos de direitos humanos e de desinstitucionalização 
manicomial que surgiram a partir das décadas de 60 e 70. 
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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.  

Sendo assim, o autismo é uma inadequacidade no desenvolvimento que se 

manifesta de maneira grave por toda a vida. É incapacitante e aparece tipicamente 

nos três primeiros anos de vida. Acomete cerca de vinte entre cada dez mil nascidos 

e é quatro vezes mais comum entre meninos do que meninas.  

É encontrado em todo o mundo e em famílias de qualquer configuração racial, 

étnica e social. Não se conseguiu até agora provar nenhuma causa psicológica no 

meio ambiente destas crianças que possa causar a doença. Os sintomas são 

causados por disfunções físicas do cérebro, verificados pela anamnese ou presentes 

no exame ou entrevista com o indivíduo.  

Quando se fala em autismo infantil deve-se referenciar os pioneiros Leo 

Kanner e Hans Asperger que, separadamente, publicaram os primeiros trabalhos 

sobre esse transtorno. Léo Kanner, psiquiatra austríaco, foi o primeiro a descrever 

sobre o Autismo em 1943. Kanner, descreveu casos de 11 crianças que tinham em 

comum um isolamento extremo e faziam sempre as mesmas coisas, não suportando 

a ruptura da rotina. Ele denominou-as de “autistas” utilizando o termo “autismo 

infantil”, uma vez que surgia na idade muito precoce e geralmente acomete mais em 

meninos do que em meninas. 

Hans Asperger, psiquiatra e pesquisador austríaco, quase ao mesmo tempo 

escreve o artigo “A psicopatia autista na infância” em 1944. Ele observou que o padrão 

de comportamento e habilidades que descreveu, ocorria preferencialmente em 

meninos, que essas crianças apresentavam deficiências sociais graves – falta de 

empatia, baixa capacidade de fazer amizades, conversação unilateral, intenso foco 

em um assunto de interesse especial e movimentos descoordenados.  

Para Ritvo e Feedman (1978), o autismo é uma inadequação no 

desenvolvimento que se manifesta de maneira grave durante toda a vida. É 

incapacitante e aparece tipicamente nos três primeiros anos de vida. Acomete mais o 

sexo masculino que o feminino e não tem uma frequência maior quanto a condição 

sócio – cultural, de raça e etnia. É uma síndrome inata que se manifesta até os 36 

meses de idade e repercute de forma global no desenvolvimento do indivíduo, 
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interferindo de forma determinante, nas áreas que dizem respeito a comunicação, 

interação, socialização, comportamento geral e aprendizagem. 

Schwartzman (1994) também acredita que se possa referir-se a um espectro 

das manifestações autísticas, uma vez que podemos encontrar quadros em que o 

grau de severidade é muito variável, apesar de certas características comuns, pois 

sempre envolve as áreas da comunicação e linguagem, interação social e jogo 

simbólico. 

Segundo Silva (2012, p. 75), 

 
O desempenho escolar das crianças com autismo depende muito do nível de 
acometimento do transtorno. As crianças com nível mais grave de autismo 
podem apresentar atraso mental e permanecer dependente de ajuda. As 
crianças com autismo leve ou somente com traços autísticos, na maioria das 
vezes, acompanham muito bem as aulas e os conteúdos didáticos-
pedagógicos. 

 

Sendo assim, é preciso sempre ter um olhar atento para entender o grau de 

autismo que esse aluno, pois como vimos, crianças com um grau mais elevado, 

podem precisar de ajuda constantemente, e os que possuem graus mais leves, podem 

levar uma vida quase normalmente. É fundamental entendermos que partir daí 

possamos trabalhar com ele, de forma que possa dar resultados promovendo a 

educação de qualidade para esse aluno. 

Hocchman (2009, p.27) diz que “Atualmente é considerado portador de 

autismo aquela criança que tem dificuldades específicas de se comunicar e de se 

socializar, que apresenta interesses restritos e comportamentos estereotipados, tendo 

iniciado com essas dificuldades antes dos 3 anos e fixado até idade adulta”. 

Gauderer (1993) relata que o autismo inclui uma incapacidade em desenvolver um 

relacionamento interpessoal, marcada pela falta de resposta ao contato humano e de 

interesse pelas pessoas. Há uma inadequação no modo de se aproximar, falta de 

contato visual e de resposta facial, indiferença ao afeto e aversão ao mesmo. 

Esses autores destacam a importância do atendimento a crianças com 

autismo e a qualidade do ensino oferecido a eles, de forma a garantir uma maior 

qualidade na educação. Segundo Orru, 

 

O autismo é uma síndrome comportamental que engloba comprometimento 
nas áreas relacionadas à comunicação, quer seja verbal ou não verbal, na 
interpessoalidade, em ações simbólicas, no comportamento geral e no 
distúrbio do desenvolvimento neuropsicológico. (ORRÚ, 2011, p.30). 
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Este autor ainda cita como sintoma a incapacidade comunicativa, 

comprometendo tanto as habilidades verbais quanto as não verbais. Segundo ele, a 

linguagem expressiva verbal pode estar totalmente ausente, e, quando presente, é 

acompanhada de estrutura gramatical imatura, ecolalias, reversão pronominal, afasia 

nominal, etc. Há grandes distúrbios comportamentais, como, por exemplo, as 

respostas estranhas ao meio ambiente, incoerentes e a pragmáticas. Ainda afirma 

que, nos casos mais graves, há fatores coadjuvantes bastante repercutivos e nocivos, 

associados ao quadro, como: condutas auto – agressivas e/ou heteroagressivas, 

impulsividade, hiperatividade e movimento estereotipado. 
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METODOLOGIA 

 

Por meio de fontes bibliográficas que tratam da temática escolhida é possível 

verificar os desafios da gestão escolar frente a inclusão de alunos autistas na 

Educação Infantil. Para tanto, optei por desenvolver uma pesquisa bibliográfica que, 

para Lakatos (2003, p.158): 

[...] é um apanhado geral sobre os princípios trabalhados já realizados, 

revestidos de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e 

relevantes relacionados com o tema. O estudo da literatura pertinente pode 

ajudar a planificação do trabalho, evitar publicações e certos erros, e 

representa uma fonte indispensável de informações, podendo até orientar as 

indagações. 

 

Pesquisa bibliográfica de acordo com Vergara (1998, p. 46) “é o estudo 

sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, 

jornais, redes eletrônicas, (...)”. Gil (2010, p.29) conceitua pesquisa bibliográfica da 

seguinte forma: 

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. 
Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, 
como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos 
científicos. Todavia, em virtude da disseminação de novos formatos de 
informação, estas pesquisas passaram a incluir outros tipos de fontes, como 
discos, fitas magnéticas, CDs, bem como o material disponibilizado pela 
Internet. 
 
 

Sendo assim, a pesquisa bibliográfica foi utilizada como fonte de pesquisa 

para a primeira parte do estudo, utilizando-se de material que foi elaborado por outros 

autores interligando-os com a parte prática do trabalho.  

Essa pesquisa com enfoque qualitativo se preocupou em responder questões 

referente aos desafios que a gestão escolar tem frente a inclusão de crianças autistas 

na educação infantil. A pesquisa qualitativa preocupa-se com aspectos da realidade, 

centrando-se na compreensão e explicação das relações sociais. Para Minayo (2001), 

a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos.   

Ainda sobre a pesquisa qualitativa STRIEDER (2009, p.45) expõe sua ideia 

dizendo que: 

A pesquisa qualitativa caracteriza-se por considerar o ambiente natural como 
fonte de dados, tendo o pesquisador como instrumento fundamental. Por ter 
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caráter descritivo, tem como preocupação maior captar o significado que as 
pessoas atribuem aos fenômenos é a sua vida, portanto, estuda e reflete os 
valores, as crenças, as opiniões, as atitudes, as aspirações e as 
representações dos sujeitos.  

 

A pesquisa proposta visou produzir conhecimentos a partir de fontes 

bibliográficas que expressem o tema gestão escolar e inclusão, objeto de estudo desta 

pesquisa, juntamente com a pesquisa de campo através de um questionário que foi 

realizado para a busca de informações a fim de embasar a pesquisa.  

De acordo com Marconi & Lakatos: 

 

A pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 
informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se 
preocupa uma resposta, ou de uma hipótese que se queira comprovar, ou, 
ainda, descobrir novos fenômenos, ou relações entre eles. (2003, p. 186).  

 

Para Fonseca (2002), a pesquisa de campo caracteriza-se pelas 

investigações em que se realiza coleta de dados junto a pessoas, com o recurso de 

diferentes tipos de pesquisa. Ela é de fundamental importância para um projeto de 

pesquisa, pois não é uma simples coleta de dados, e devem-se levar em conta os 

objetivos estabelecidos e verificar se os dados são suficientes para a realização do 

projeto. 

Para a coleta de dados utilizou-se o questionário, que, segundo Lakatos e 

Marconi (2010, p. 190) “o questionário é um instrumento constituído por umas séries 

de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

pesquisador”. Para os mesmos autores os questionários podem ser classificados 

quanto ao tipo de questões, em questionário com questões fechadas, abertas ou 

dependentes. 

Aliada a utilização do questionário que, segundo Gil (1999, p.128), pode ser 

definido “como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos 

elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas”. Esse questionário foi aplicado aos gestores de duas escolas de 

Educação Infantil do Município de Três Passos/RS e uma orientadora pedagógica de 

uma das escolas, pois apenas em uma das duas escolas possui orientadora 

pedagógica, pelo fato de ela ser maior e frequentarem mais alunos. 
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Sendo assim, a escolha dessas gestoras se deu pelo fato de nessas escolas 

existirem alunos autistas, por ficarem próximas de meu local der trabalho e também 

em função de que todos os participantes tem elementos importantes para contribuir 

com a pesquisa, pois conhecem a realidade da escola. O objetivo desse questionário 

foi investigar (saber) quais os desafios encontrados frente a inclusão de crianças 

autistas em suas escolas. 

A partir disto, foram utilizadas técnicas de análise de dados composta por 

análise de conteúdo, das fontes bibliográficas, bem como os dados gerados com os 

questionários em função da elaboração de um texto com as contribuições da 

pesquisa. A análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa e, como tal, tem 

determinadas características metodológicas: objetividade, sistematização e 

inferência. Segundo Bardin (1979), ela representa um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações que visam a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e 

recepção dessas mensagens. 

Nos capítulos a seguir trago algumas reflexões acerca dos resultados 

encontrados ao longo dessa pesquisa, comparando os métodos citados com o 

objetivo deste trabalho, levando em conta todos os aspectos pesquisados que 

apareceram no trabalho. Dessa forma, apresento os maiores desafios que a gestão 

escolar enfrenta para incluir os alunos com autismo nas escolas, assim como as 

maiores dificuldades enfrentadas pelas gestoras e pala coordenadora pedagógica 

para fazer com que a inclusão desses alunos aconteça de forma mais natural possível, 

e ainda, as medidas e ações para facilitar a inclusão dessas crianças, proporcionando 

a eles uma educação de qualidade. 
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3. OS DESAFIOS DA INCLUSÃO NAS ESCOLAS: EM DISCUSSÃO OS 

RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

Pude observar, através da possibilidade de ter sido monitora de uma criança com 

autismo durante um ano e dois meses que a inclusão desses alunos é bem difícil, 

tanto para as crianças quanto para os pais e professores. Dessa forma, surgiu a ideia 

de realizar o presente projeto de pesquisa que volta o olhar para os desafios que a 

gestão escolar tem para incluir crianças com autismo na educação infantil. Nesse 

processo de busca por respostas e para que fosse possível responder meus objetivos 

foi elaborado e entregue um questionário para duas gestoras e uma coordenadora 

pedagógica de duas escolas no município de Três Passos/RS. A seguir, algumas 

informações sobre os participantes. 

Tabela 1 - Informações dos participantes que responderam os questionários: 

Profissionais Gestor 1 Gestor 2 Coordenação 

Pedagógica 

Idade 45 42 61 

Sexo Feminino Feminino Feminino 

Formação Licenciatura em 

Letras Português 

com 

especialização em 

Deficiência Mental 

Licenciatura em 

Pedagogia com 

especialização em 

Gestão 

Educacional. 

Licenciatura em 

Pedagogia. 

Concluindo a pós 

em Educação 

Infantil. 

Quanto tempo 

trabalha na 

EMEI? 

Como gestora a 5 

anos. Como 

professora a 25 

anos. 

Iniciou esse ano 

em fevereiro, 

portanto 

totalizando quatro 

meses. 

Há um ano. 

Há quanto tempo 

trabalha com 

alunos autistas? 

Esse ano é o 

primeiro ano com 

um aluno autista 

na escola. 

Essa é a primeira 

experiência com 

alunos autistas. A 

escola atende dois 

alunos autistas. 

Há seis meses 

trabalha na 

coordenação 

pedagógica. 

Fonte: Tabela construída a partir dos dados obtidos na coleta com os questionários. 
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4.1 Desafios para a inclusão de crianças autistas 

 

Muito tem se discutido nas escolas e na sociedade em geral sobre o processo 

de inclusão e também sobre quais são os desafios para que essa inclusão aconteça, 

pois a inclusão é um processo inacabado que ainda precisa ser frequentemente 

revisado. Sendo assim, de acordo com o gestor 1, pudemos observar que os maiores 

desafios que se encontra ou já foram encontrados para incluir as crianças autistas na 

escola, são “de como trabalhar com esse aluno, o que fazer, como possibilitar o 

assessoramento pedagógico e a dificuldade de entendimento por parte do quadro 

pedagógico”. Na perspectiva da coordenadora pedagógica os desafios são, “a falta de 

conhecimento sobre esse distúrbio, gerando insegurança no estabelecimento de 

interações cotidianas, bem como gerando dúvidas para nortear as práticas 

pedagógicas”. 

Complementando essa opinião, trago um trecho da Declaração de Salamanca, 

que nos diz o seguinte, 

Para crianças com necessidades educacionais especiais uma rede contínua 
de apoio deveria ser providenciada, com variação desde a ajuda mínima na 
classe regular até programas adicionais de apoio à aprendizagem dentro da 
escola e expandindo, conforme necessário, à provisão de assistência dada 
por professores especializados e pessoal de apoio externo. (Declaração de 
Salamanca, 1994). 

 

Dessa forma, a ação educativa passa a ser a procura do conhecimento interno 

dos mecanismos de funcionamento das crianças. É fundamental de que tenham ao 

seu lado uma equipe preparada para dar apoio e prepara-los para o futuro, ajudando 

a auxiliando no que apresentarem dificuldades e não realizar as atividades para eles. 

De acordo com MANTOAN, em entrevista para o Centro de Referência de Educação 

Integral4 sobre os desafios da inclusão escolar, nos diz que, “você faz um servicinho 

à parte para o outro. É bem mais fácil, mas não tem evolução, não tem mudança, não 

                                                           
4 O Centro de Referências em Educação Integral é uma iniciativa da Associação Cidade Escola 

Aprendiz em parceria com outras organizações não governamentais e com o apoio da União Nacional 
dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para promover a pesquisa, o desenvolvimento, 
aprimoramento e difusão gratuita de referências, estratégias e instrumentais que contribuam para a 
formulação, gestão e avaliação de políticas públicas de Educação Integral no Brasil. 

 

http://www.cidadeescolaaprendiz.org.br/
http://www.cidadeescolaaprendiz.org.br/
http://undime.org.br/
http://undime.org.br/
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/
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mexe com o que está feito. Inclusão é ‘estar com’ não é ‘estar junto’. Estar junto é 

fácil, não muda nada, nem você nem o Outro. O ‘estar com’ implica em uma troca”. 

Já o gestor 2 encontrou diferentes desafios, pois não acompanhou o processo 

de inclusão, “quando assumi a Gestão da escola estes alunos já frequentavam a 

escola em anos anteriores, portanto já estavam inclusos. Neste ano, observamos que 

cada um ficasse em turmas distintas, acompanhados por um monitor. Apesar de já ter 

estudado sobre o assunto, minha preocupação era em garantir que estas crianças se 

sentissem acolhidas em um ambiente de qualidade, com profissionais capacitados 

para garantir um desenvolvimento saudável”. Nesse sentido, é possível perceber a 

preocupação da gestora em acomodar e entender o processo de inclusão desses 

alunos, já que não acompanhou o processo de inclusão desde o início. 

Ainda de acordo com MANTOAN “o verdadeiro papel da inclusão não é só o 

de modificar as relações. As organizações devem reconhecer o direito de todos de 

serem diferentes e não cuidar dos diferentes de forma à parte”. E mais,  

 

a inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, pois não atinge 
apenas alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades de 
aprender, mas todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente 
educativa geral. (MANTOAN, 1999, p. 16). 

 

Sendo assim, deve-se procurar entender o processo de inclusão e repensar 

as nossas práticas, regras e o modo de atuar para realmente promover a inclusão, 

considerando as diferenças como um aspecto que pode ser empregado para 

promover a qualidade no ensino e não ao contrário, respeitando os mesmos em suas 

individualidades e subjetividades. 

 

3.2 Dificuldades no processo de inclusão de crianças autistas 

 

A inclusão escolar está inteiramente relacionada com ações políticas, 

pedagógicas, cultural e social. Todos esses movimentos tornam possível a interação 

de crianças com necessidades especiais com as crianças sem necessidades 

especiais, convivendo no mesmo ambiente escolar, aprendendo e respeitando as 

diferenças. 

Para Sassaki, a inclusão é,  
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“Um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em seus 
sistemas sociais gerais pessoas com necessidades especiais e, 
simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papeis na sociedade. 
(... )  Incluir é trocar, entender, respeitar, valorizar, lutar contra exclusão, 
transpor barreiras que a sociedade criou para as pessoas. É oferecer o 
desenvolvimento da autonomia, por meio da colaboração de pensamentos e 
formulação de juízo de valor, de modo a poder decidir, por si mesmo, como 
agir nas diferentes circunstâncias da via.” Sassaki (1997, p. 41) 

 

Na perspectiva do gestor 1, “a maior dificuldade é que essa criança precisa 

ser atendida nas suas necessidades e de que precisamos buscar informação e 

formação para atendê-los”, entendendo que uma criança é diferente da outra, cada 

uma possui as suas especificidades. Complementando essa opinião, ORRÚ (2011, p. 

32) nos diz o seguinte, 

Assim como qualquer um de nós, a pessoa com autismo também tem sua 
individualidade, desejos e necessidades que vão além das características da 
síndrome. Logo, nem tudo, que venha a dar resultado para uma pessoa com 
autismo, serve de referência positiva à outra pessoa com a mesma síndrome. 
(ORRÚ, 2011, p. 32). 

 

Ainda de acordo com o gestor 1, a aceitação deste novo aluno incluso na 

escola é um ponto delicado para se trabalhar, assim como coordenar a equipe 

pedagógica que trabalha com esses alunos e a relação com os pais. 

Conforme Nogueira (2002), apesar da legislação ser rica e ampla quanto a 

inclusão da família no contexto escolar e de algumas iniciativas de aproxima-la 

tenham obtido bons resultados, estes não tem sido suficientes para superar a 

distância entre a família e escola. 

Para a Coordenadora pedagógica, a maior dificuldade é o “despreparo para o 

relacionamento e ensino de alunos com deficiências e o desconhecimento de 

conteúdos e metodologias especificas, falta de recursos humanos, já que inclusão 

escolar requer a contratação de profissionais especializados”. 

A pesquisadora Vanildes Menezes Oliveira, no texto “A inclusão e a proposta 

pedagógica da escola” já havia detectado esse problema, como nos diz a seguir,  

 

Muito tem se falado, refletido e discutido sobre inclusão escolar. Devido a 
falta de uma proposta pedagógica, o que ocorre nas escolas públicas, até o 
momento, é a integração escolar e não a tão esperada inclusão. (Oliveira, 
2007, p.19) 

Como vimos, infelizmente o que ainda acontece hoje em dia, é a integração 

dos alunos com deficiências e não a inclusão, pois a mesma não é colocar em uma 
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sala de aula e pensar que ela foi feita. Requer muitos investimentos, interesses, 

estudos, dedicação e superação para que ela de fato aconteça. 

Percebe-se que existem várias questões que dificultam o processo de 

inclusão. Sendo assim, o gestor 2 nos diz o seguinte, “na minha opinião, são várias 

questões que dificultam, para que esta inclusão seja de fato positiva e garanta o 

desenvolvimento global da criança autista. Toda a escola precisa estar ou ter 

garantido um processo de formação que lhe de condições de atender estas crianças 

em todos os seus direitos e não somente o da socialização com as outras crianças e 

adultos, profissionais da escola. É necessário um plano de ensino que respeite a 

diversidade”. 

Desse modo, podemos perceber que o currículo é o ponto chave do cotidiano 

escolar. O importante é a qualidade sobre o que se ensina. Entender e conhecer o 

nível de possibilidades de seus alunos é fundamental e primordial para que o processo 

de ensino aconteça. Para Mantoan (2003) esse é o grande desafio a ser enfrentado 

pelas escolas regulares tradicionais, cujo paradigma é condutista, e baseado na 

transmissão dos conhecimentos. Ainda de acordo com Mantoan, não há previsão 

quanto a utilização de métodos e técnicas de ensino especificas na inclusão, mas os 

alunos aprendem até o limite em que conseguem chegar. Não há receita pronta para 

ser seguida. 

O gestor 2 traz ainda elementos sobre os processos burocráticos que muitas 

vezes interferem diretamente na qualidade do processo de ensino-aprendizagem. A 

falta de profissionais habilitados para, ou mais especificamente focados no trabalho 

com a Educação Infantil. Formação Continuada oferecida especificamente para a 

Educação Infantil e para todos os profissionais que trabalham com essas turmas, 

professores, monitores, auxiliares, estagiários. 

 

3.3 Medidas e ações para facilitar a inclusão dessas crianças 

 

Para o gestor 1 “uma medida que auxiliará bastante seria o assessoramento 

pedagógico para apoiar a equipe que trabalha com esses alunos. Fornecer material 

de apoio, bibliografia, atividades para que os que trabalham tenham base”. A 

coordenadora pedagógica diz que seria importante o “uso de estratégias 

metodológicas diversificadas, contatos físicos e interações verbais com outras 
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crianças”.  Franco discorre sobre a importância das práticas pedagógicas nas escolas. 

Para a autora as práticas pedagógicas são:  

 

[...] práticas que se organizam intencionalmente para atender a determinadas 
expectativas educacionais solicitadas/requeridas por dada comunidade 
social. [...] enfrentam, em sua construção, um dilema essencial: sua 
representatividade e seu valor advêm de pactos sociais, de negociação e 
deliberações com um coletivo (FRANCO, 2012, p. 154). 

 

Ainda de acordo com a coordenadora pedagógica, é preciso chamar a 

atenção para os “recursos técnicos especializados e serviços de apoio diferenciados, 

mais estudos que busquem conhecer as expectativas e necessidades dessas crianças 

para nortear procedimentos, projetos e dinâmicas que sejam efetivos para a conquista 

da autonomia, da educação e da socialização dos mesmos”. O Gestor 2 acredita que 

é primordial termos uma “formação continuada para a gestão escolar e professores 

sobre o processo de inclusão e sobre o autismo”. E ainda, “estamos buscando, 

estudando sobre o assunto, porém ainda é preciso se aprofundar, conhecer para 

continuamente propor as mudanças necessárias. Percebemos muitos avanços, 

porém, nossa prática ainda não atende a diversidade, nosso currículo está muito 

padronizado”. Complementando, trago a ideia de Mantoan, 

Para ensinar a turma toda, parte-se do fato de que os alunos sempre sabem 
alguma coisa, de que todo educando pode aprender, mas no tempo e do jeito 
que lhe é próprio e de acordo com seus interesses e capacidades. Também 
é fundamental que o professor nutra elevada expectativa em relação à 
capacidade de progredir dos alunos e não desista nunca de buscar meios 
para de ajudá-los a vencer os obstáculos escolares (MANTOAN, 2015, p. 71). 

 

Sendo assim, o professor precisa conhecer bem seu aluno e entender como 

ele se comporta, pois essas observações vão nortear a compreensão de quando e 

como as necessidades de aprendizagem devem ser trabalhadas. 

Sobre a importância das ações nas escolas o gestor 1 destaca as “práticas de 

oficinas integradoras com turmas, onde as crianças de outras turmas participam. 

Brincadeiras pedagógicas de inclusão na própria turma”. Piaget nos fala sobre isso, 

da importância de trabalhar com atividades diversificadas e considerando o espaço 

educacional especial e a criança autista, vale ressaltar suas necessidades sociais, em 

que o jogo pode ser mais um apoio primordial para desenvolvê-las. Assim, para 

Piaget, o jogo tem um significado definido da seguinte maneira: 
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“O jogo na escola, para Piaget (1970), tem importância quando revestido de 
seu significado funcional. Por isso, muitas vezes seu uso no ambiente escolar 
foi negligenciado por ser visto como uma atividade de descanso ou apenas o 
desgaste de um excesso de energia. Ressalta Piaget (ibid) a importância da 
teoria de Groos que concebe o jogo como um exercício preparatório, 
desenvolvendo na criança suas percepções, sua inteligência, suas 
experimentações, seus instintos sociais etc. Afirma, entretanto, que está 
descrição funcional do jogo, realizado por Groos, adquire plena significação 
se apoiada na noção de assimilação”. (PIAGET, 1970 apud BRENELLI, 
1996). 

 

Sendo assim, o jogo passa a ter um significado muito importante na vida das 

crianças com autismo, uma vez que, através do jogo consegue-se atingir objetivos e 

expectativas antes não atingíveis, pois desenvolve a percepção, imaginação, 

inteligência e a capacidade de participar de atividades diferenciadas. 

Conforme Lopes (2006, p. 110) “Brincar é uma das atividades fundamentais 

para o desenvolvimento da identidade e da autonomia da criança, desde muito cedo 

começa a se comunicar por meios de sons, gestos, e brincadeiras que desenvolvem 

a imaginação”. 

Segundo Vygotsky (1994), 

 

A brincadeira tem um papel fundamental no desenvolvimento do próprio 
pensamento da criança. É por meio dela que a criança aprende a operar com 
o significado das coisas e dá um passo importante em direção ao pensamento 
conceitual que se baseia nos significados das coisas e não dos objetos. A 
criança não realiza a transformação de significados de uma hora para outra 
(VYGOTSKY, 1994, p.54). 

 

Através do brincar a criança amplia seus conhecimentos por meio das 

conversas e discussões que venham a acontecer durante a interação com as demais 

ou ainda, quando está só, através de sua própria imaginação que transforma seus 

brinquedos em seres animados capazes de dialogar com ela estabelecendo também 

uma interação produtiva em termos de aprendizagens. 

Nessa mesma perspectiva trago a fala do gestor 2 onde aponta que, “as 

professoras participam de encontros com profissionais com formação em Educação 

Especial e psicóloga, para estudo e trocas de experiências. Também “é garantida a 

participação destes alunos em todas as atividades desenvolvidas na escola, tendo o 

brincar como essencial para o desenvolvimento”. Dessa forma, saliento a importância 

das atividades realizadas em roda, pois, 

De todas as atividades da sala de aula, a hora da roda pode ser a mais 
importante, em termos da atmosfera sócio moral. Para muitos professores, 
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esta também pode ser a hora mais difícil e desafiadora do dia. (DEVRIES e 
ZAN, 1998, p. 115). 
 
 

A hora da rodinha de conversa pode exigir um pouco mais do professor, pois 

precisa manter a calma e a ordem dos alunos, pois cada um quer falar primeiro, mas 

também é a hora mais interessante e de muito aprendizado, são trocas de 

experiências. Deixar o aluno autista ter a sua vez de falar e fazer com que se sinta 

seguro nessa hora, faz muita diferença para o seu aprendizado e conquista da 

autonomia. 

Segundo o gestor 2 “a escola busca propor atividades desafiadoras que 

oportunizam o desenvolvimento das habilidades motoras e cognitivas de todas as 

crianças, inclusive as autistas. Buscamos observar seus interesses e desafia-los a ir 

além...” 

O aluno aprende. O aluno com o transtorno do espectro autista aprende. 
Essas são as primeiras ideias que queremos enfatizar neste pequeno texto. 
A aprendizagem é característica do ser humano. O ensino e aprendizagem 
são dois movimentos que se ligam na construção do conhecimento. É uma 
construção dialógica e não interpretativa; expressão imanente da nossa 
humanidade, que abarca também o aprendente com autismo (CUNHA, 2016, 
p. 15). 

 

O gestor 1 aponta para a importância de se criar “grupo de estudo sobre 

autismo com o quadro pedagógico e também organizar reuniões com os pais com 

temática: Inclusão para que esse processo de inclusão se efetive na escola de forma 

a atender as necessidades das crianças representando-os nas suas individualidades”, 

envolvendo todos os profissionais, alunos e, também, os pais destes, pois, “a 

conscientização da inclusão é também um trabalho que deve ser feito com os pais 

[...]” (RAMOS, 2010, p. 42). 

Com base em Lima (2006, p. 63), a inclusão, portanto, não é algo que se fala, 

mas algo que se vive, intensa e conscientemente, contínua e tenazmente, concreta e 

francamente. A inclusão é a participação de todos pelo todo, com todos. A inclusão 

não é uma mera teoria da moda, mas uma atitude de vida; uma expressão de 

sociedade e cidadania; uma compreensão de que todos os seres humanos são 

humanos sem distinção. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nas análises dos questionários e da pesquisa bibliográfica foi 

possível responder os objetivos traçados e ampliar, de forma significativa, os 

conhecimentos sobre o autismo, uma vez que, através da pesquisa buscou-se 

analisar e entender quais são os desafios que a gestão escolar enfrenta para incluir 

crianças com Autismo na Educação Infantil em duas escolas no município de Três 

Passos/RS, conferindo a importância de se entender como o papel desempenhado 

pelo gestor escolar influencia no processo de inclusão de crianças com autismo na 

Educação Infantil e verificar as dificuldades da gestão para acolher esses alunos com 

autismo e dessa forma poder analisar estratégias usadas pelas instituições para 

acolher essas crianças.   

Pensar que as crianças autistas, não possuem condições de aprender e interagir 

com o outro é egoísmo e ilusão nossa. Eles são capazes de nos surpreender a cada 

dia, pois a todo momento estão se descobrindo e explorando o meio ao qual estão 

inseridas, aumentando assim sua capacidade de aprendizagem e raciocínio. Segundo 

Gadotti (2003, p. 4), "É o observar, o verificar, o pensar o modo como a criança vê o 

mundo e a ele reage que interessa ao educador. A ação educativa passa a ser a 

procura do conhecimento interno dos ‘mecanismos de funcionamento' das crianças". 

Após as análises dos questionários pôde-se constatar a realidade vivida hoje 

nas escolas analisadas. Os gestores e a coordenadora pedagógica têm conhecimento 

superficial das características e interação sobre o espectro do autismo, 

consequentemente apresentam receio ao receber alunos autistas na escola e em sala 

de aula devido os mesmos terem dificuldades na aprendizagem, na linguagem oral, 

no contato visual e em alguns casos, apresentam situações de agressividade. Mas 

mesmo possuindo pouca formação foi possível verificar a preocupação com as 

crianças autistas que ali estão, pois as mesmas procuram recursos para que a 

aprendizagem se efetive de forma mais completa, respeitando os limites desses 

alunos mediando na criança, a construção da sua identidade, articulando diferentes 

sensações e emoções, em um momento de alegrias, descobertas e interação entre 

educador e alunos, enriquecendo ainda mais o contato e o convívio entre eles. 

Ainda na questão da formação e capacitação dos professores que trabalham 

com alunos com necessidades especiais na educação infantil, considera-se que atuar 

com a diversidade em sala de aula pressupõe conhecimentos e disponibilidade para 
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aceitar o novo, o diferente. Esta formação deve incluir conteúdos sobre os fatores que 

levam a deficiências e as necessidades especiais apresentadas pelos alunos, temas 

estes que devem fazer parte de cursos de capacitação, graduação e pós-graduação, 

assim como vincularem-se a prática destes profissionais. 

Percebeu-se ainda, a partir das narrativas e das pesquisas realizadas que os 

desafios que a gestão escolar tem, frente a inclusão dessas crianças são muitos, mas 

também que isso é possível. É preciso força de vontade, comprometimento, união 

entre as escolas e famílias, para que esse processo, mesmo lento de resultados. 

Outro aspecto importante que percebi através dessa pesquisa é que as 

gestoras e a coordenadora pedagógica consideram muito importante a parceria dos 

pais nessa luta pela inclusão. É necessário se ter um maior entendimento sobre as 

possibilidades e desafios da gestão escolar frente a inclusão de crianças autistas, pois 

precisa-se de uma educação de qualidade que valorize todos os sujeitos, respeitando 

as suas deficiências e habilidades sem que isso se torne um problema para a escola. 

Dessa forma, é necessário cada vez mais uma escola que envolva a gestão 

democrática, que buscam superar desigualdades e diferenças sociais, tornando a 

escola um local de interações sociais e possibilitando aos alunos chances de 

aprendizagem real. Nada ocorre de forma isolada, tudo depende de interações e a 

equipe diretiva é a grande responsável por possibilitar a gestão dessa caminhada e o 

fortalecimento da união entre famílias e escola. 

A gestão democrática das escolas cabe muito mais do que o desejo de 

mudança e das tomadas de decisão. Para que o processo de ensino e aprendizagem 

ocorra, é preciso que todos os professores contribuam de alguma forma para a 

implementação das mudanças, mas nada disso será possível se a própria gestão da 

escola não acreditar nessas mudanças e na necessidade de estabelecê-las no 

ambiente escolar, pois como vimos, para que a inclusão realmente aconteça é 

necessário superar muitos desafios e barreiras que muitas vezes são impostas pela 

sociedade por não conhecer a situação. Cabe a gestão escolar realizar reuniões, 

palestras para falar sobre inclusão, sobre o autismo, afim de mostrar aos pais que 

essas crianças tem o direito de receber uma educação de qualidade e o respeito de 

todos. 

É necessário sempre, uma gestão escolar que visa realmente o processo de 

aprendizagem dos alunos e está envolve toda a comunidade escolar e participa 

ativamente da organização do planejamento escolar, tendo, assim, a oportunidade de 



34 
 

fazer um exercício de reflexão sobre as questões apresentadas, compartilhando 

preocupações, contribuindo para que se atinjam os objetivos educacionais 

predefinidos em favor da formação do aluno. 

Enfim, percebeu-se que a inclusão não consiste apenas em colocar o aluno 

na classe e esperar que o professor aprenda a trabalhar com ele. Depende também 

da postura do profissional, das suas representações, de acreditar no potencial do 

aluno e no seu, de aprender, aceitar desafios, de criar o novo, assim como todo o 

sistema escolar, que necessita estar disposto e aberto a aceitar e incluir esses alunos. 

Contudo, a pesquisa realizada contribuiu muito para a minha formação, 

levando-me a entender ainda mais sobre o autismo e a forma como os alunos 

aprendem e o que podemos fazer para melhorar a qualidade da educação para eles. 

Ainda há muito a fazer, pois estamos andando a passos lentos para que a inclusão 

aconteça de forma mais concreta e com mais possibilidades de aprendizagens e 

descobertas nas escolas.  

Sendo assim, as contribuições que essa pesquisa trouxe para o universo da 

gestão escolar, são ricas, possibilitando novos debates sobre os desafios da inclusão, 

percebendo assim que podem existir mais pesquisas, pois certamente irão surgir em 

turmas diferentes, com pessoas de idades diferentes, mostrando que cada situação 

de aprendizagem ocorre de forma diversificada, porém não menos importante. Outras 

sugestões são quanto aos desafios de incluir as pessoas com necessidades especiais 

na sociedade, como em clubes, teatros, a aceitação do novo. Fica essa sugestão para 

que mais tarde possa dar continuidade a esse projeto de pesquisa, que para mim foi 

de grande valia e aprendizagem. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

Universidade Aberta do Brasil - UAB 

Universidade Federal de Santa Maria - UFSM 

Centro de Educação - CE 

Curso de Especialização a Distância em Gestão Educacional 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1. Idade, formação e sexo:  

 

2. Quanto tempo trabalha na EMEI?  

 

3. Há quanto tempo trabalha com alunos autistas?  

 

4. Quais são os maiores desafios que você encontra ou já encontrou para incluir 

os alunos autistas na escola?  

 

5. Quais as maiores dificuldades encontradas para a inclusão desses alunos?  

 

6. Para você, quais as medidas que poderiam ser tomadas para melhorar o 

atendimento e a inclusão dos alunos na escola em que você trabalha?  

 

7. Que praticas são desenvolvidas (utilizadas) para promover a inclusão das 

crianças autistas na escola?  

 

8. Que dificuldades você encontra na Gestão Escolar?  

 


