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- Vou pegar esse cílio que caiu no seu rosto para fazermos uma 

brincadeira.  

- Pronto, agora coloca o seu dedo aqui. Vamos, coloca o dedo em 

cima do meu. Isso!  

- Agora você faz o seu pedido e depois eu faço o meu. 

- Eu quero ser Blu1 ... (disse ela sorrindo). 

- E eu quero sair voando! (sorrindo). Vamos soltar os dedos, quem 

ficar com o cílio vai ter o pedido realizado.  

- Espera! E eu desejo que Mariana esteja dentro da bolha. 

- Dentro da bolha? Então vamos lá. Tira o dedo...agora! Olha!!!  

É o meu pedido que vai se realizar. E agora eu vou sair voando? 

- Não vai não. Eu desejei para você. Lembra? Dentro da bolha. 

- Ah não... o que eu vou fazer dentro de uma bolha? (Ela riu). 

- Calma Bolinha de Sabão, vai ficar tudo bem... 

 

Diálogo com Luana - Diário de Campo - 10/05/2018. 

 

 

                                                           
1  Blu é uma ararinha-azul, personagem do filme Rio, que foi capturada na floresta do Rio de 
Janeiro e criada por Linda, com quem tem um forte laço afetivo. Linda aceita levar a ararinha Blu de 
volta ao Brasil para conhecer a ararinha-azul Jade, pois são as únicas da espécie. Só que Jade tem 

espírito livre e detesta ficar engaiolada. Blu e Jade resolvem se unir para serem livres. 

 

 



RESUMO 

 

Esta pesquisa se insere na linha de pesquisa de práticas educativas do Mestrado 

Profissional em Ensino de Humanidades. Ela objetiva compreender como ocorreu o 

desenvolvimento da linguagem de uma estudante com autismo no seu processo de 

escolarização no Ensino Fundamental. Trata-se de um estudo de caso (YIN, 2001) 

com análise qualitativa (PEDROSA; CARVALHO, 2005) de dados gerados por meio 

de observações participantes em sala de aula, entrevistas e documentos. Em termos 

teórico-metodológicos a pesquisa é fundamentada nos pressupostos da Teoria 

Simbólica (ELIAS, 1994) em possível diálogo com a abordagem epilinguística 

(FRANCHI, 2002), bem como, com as conquistas históricas que culminaram em 

políticas públicas. Ao permear o estudo por relatos autobiográficos de autores com 

autismo, nossas reflexões assumem abordagem histórico-sociológica sobre a 

linguagem e o uso da língua materna nas práticas pedagógicas de uma escola que 

se propõe ser inclusiva. Observamos que no processo de escolarização, as 

especificidades da estudante com autismo, quanto ao uso da linguagem e seus 

aspectos linguísticos, foram muitas vezes negligenciadas nos relatórios pedagógicos 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental, fragilizando a condução do processo 

formativo nos anos finais. E esses, por sua vez, invisibilizaram os equívocos 

linguísticos nas atividades escritas realizadas pela estudante por desconhecerem as 

especificidades do autismo. Por outro lado, observamos que as práticas 

pedagógicas nos anos finais potencializavam as relações por meio do diálogo e 

conduziram o ensino para uma aprendizagem significativa. As experiências 

educativas com esta estudante, a constatação de que houve aprendizagem e a 

preocupação com os outros estudantes com autismo matriculados na escola, vem 

ressignificando o conceito de conhecimento, linguagem e autismo naquela instituição 

escolar e demandado encontros formativos como iniciativas de cooperação entre 

professores dos anos iniciais e finais, para diálogos sobre práticas pedagógicas 

acessíveis a todos. O produto educacional resultante da pesquisa é um caderno em 

formato de E-Book que apresenta pistas para mediação das práticas pedagógicas 

nas atividades sob uma perspectiva epilinguística, sociológica e inclusiva.  

 

Palavras-chave: Autismo. Educação inclusiva. Práticas pedagógicas. Linguagem. 



ABSTRACT 

 
 
This research is inserted in the research line of educational practices of the 

Professional Master's in Humanities Teaching. It aims to understand how the 

language development of a student with autism occurred in her schooling process in 

elementary school. It is a case study (YIN, 2001) with qualitative analysis 

(PEDROSA; CARVALHO, 2005) of data generated through classroom observations, 

interviews and documents. In theoretical-methodological terms, research is based on 

the assumptions of the Symbolic Theory (ELIAS, 1994) in a possible dialogue with 

the epilinguistic approach (FRANCHI, 2002), as well as historical achievements 

culminating in public policies. By permeating the study with autobiographical reports 

of authors with autism, our reflections assume a historical-sociological approach on 

the language and the use of the mother tongue in the pedagogical practices of a 

school that proposes to be inclusive. We observed that in the process of schooling, 

the specificities of the student with autism, regarding the use of language and its 

linguistic aspects, were often neglected in the pedagogical reports of the initial years 

of Elementary School, weakening the conduction of the formative process in the final 

years. And these, in turn, made invisible the linguistic misunderstandings in the 

written activities carried out by the student because they did not know the 

specificities of autism. On the other hand, we observed that pedagogical practices in 

the final years strengthened relationships through dialogue and led the teaching to 

meaningful learning. The educational experiences with this student, the finding that 

there was learning and the concern with the other students with autism enrolled in 

the school, has been re-signifying the concept of knowledge, language and autism in 

that school institution and demanded formative meetings as initiatives of cooperation 

among teachers of the initial and final years, for dialogues on pedagogical practices 

accessible to all. The educational product resulting from the research is an E-Book 

format that presents clues for mediation of pedagogical practices in activities from an 

epilinguistic, sociological and inclusive perspective. 

 

 

Keywords: Autism. Inclusive education. Pedagogical practices. Language. 
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1 LUGAR DE FALA 

 

A minha trajetória profissional foi marcada por crianças e adolescentes com 

autismo2, por relatos autobiográficos desses indivíduos e pelas configurações das 

políticas públicas nacional e municipal de educação inclusiva. Tomando como ponto 

de partida as minhas vivências nas salas de aula das escolas e na coordenação de 

Educação Especial da Secretaria de Educação do município de Vitória/ES, esta 

pesquisa trata-se de reflexões dialogadas entre práticas pedagógicas e políticas 

educacionais, retratando as relações de interdependência que as permeia. 

Aspiramos com tal investigação superar o paradigma integracionista, com foco no 

modelo clínico, ao direcionar o estudo para a escolarização das pessoas com 

deficiências, transtornos globais do desenvolvimento - TGD3 e altas 

habilidades/superdotação, focando a pesquisa no acesso, na permanência e na 

participação desse público nas turmas regulares da escola. 

 

A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva – 

PNEE-EI (MEC/SECADI)4 e a minha trajetória profissional na rede municipal de 

Vitória, iniciada no ano de 2008, coincidiu com o início da elaboração do Projeto 

Político Pedagógico e a inauguração da escola municipal lócus desta pesquisa. 

Assim, a nova política influenciou diretamente o meu trabalho pedagógico e 

organização daquela unidade de ensino, e ambos impactaram o processo de 

escolarização da estudante com autismo, sujeito desta pesquisa. 

 

Nesse contexto, iniciou a minha trajetória profissional, como professora 

                                                           
2  A opção pelo uso do termo “com autismo” foi pela ênfase que pretendemos dar ao estudo do 
sujeito sob uma perspectiva sociológica. Sem, contudo, desmerecer o uso do termo “autista” 
utilizados pelos próprios sujeitos nesta condição, em seus relatos autobiográficos e, do mesmo modo 
por outros pesquisadores. 

3  Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam 
alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de 
interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com 
autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil (BRASIL, 2008, P.15). 

4  Documento elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria nº555/2007, 
prorrogada pela Portaria nº 948/2007, entregue ao Ministro da Educação em 07 de janeiro de 2008 
(BRASIL, 2008). 
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especializada5, acompanhando o processo de ensino e aprendizagem de um 

estudante com autismo, com onze anos de idade. Enquanto a equipe da escola 

ainda buscava entender como se organizariam os trabalhos pedagógicos a partir da 

nova política, tal estudante dava continuidade ao seu 5º ano de estudo naquela 

escola. O envolvimento da mãe com o processo de escolarização do seu filho, 

aproximava-nos para os diálogos, nos quais ela sugeriu a leitura da obra 

autobiográfica “Olhe nos meus olhos – minha vida com síndrome de Asperger” de 

John Elder Robison (2008).  

 

Naquele ano letivo, os relatos autobiográficos me apresentaram a singularidade do 

universo autista a partir do próprio sujeito, na forma como ele se reconhece, sem se 

deter nas causas da síndrome ou possibilidades de cura. Cinco anos depois do 

nosso primeiro contato, aquele estudante ingressou no Instituto Federal do Espírito 

Santo - Ifes tornando-se um dos primeiros estudantes com autismo a estudar na 

Rede Federal de Educação Tecnológica do Estado do Espírito Santo. A descrição 

desse caso foi para exemplificar que o processo de escolarização oportunizou 

apropriação de conhecimentos culturais e permitiu ao estudante fazer as suas 

escolhas. 

 

Outros encontros, parcerias, leituras e diálogos foram me constituindo nesta 

trajetória, mas ainda me inquietava as especificidades da linguagem, principalmente 

a apropriação dos aspectos linguísticos da língua materna. Preocupava-me oferecer, 

às crianças e adolescentes com autismo com os quais eu viesse a trabalhar, acesso 

ao universo simbólico que constitui a vida humana. Iniciava-se assim a minha busca 

por atividades que ofereceriam condições para operarem com a linguagem.  

 

Compreender a pessoa com autismo em sua totalidade tornou-se bastante 

desafiador, sobretudo em um contexto em que as práticas pedagógicas 

recorrentemente se desenvolvem em uma perspectiva de caráter biologizante, 

reducionista e homogeneizadora. 

  

Esse movimento de busca tornou-se uma constante ao longo desses treze anos 

                                                           
5  A expressão “especializada” será utilizada durante toda a pesquisa referindo-se às 
professoras que atuam na modalidade educação especial. 
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desenvolvendo práticas pedagógicas com vistas a serem inclusivas, demandando 

aprofundar os estudos sobre desenvolvimento da linguagem, uma vez que as 

relações estabelecidas entre os indivíduos transformam e, por elas, são 

transformados. Por isso a necessidade de compreender as partes no contexto, 

assim como compreender o todo, sem desconsiderar as particularidades que o 

compõe. Isso sempre me pareceu mais completo, mais complexo e mais 

humanizador.  

 

Em 2010, iniciava minha trajetória na escola que foi lócus desta pesquisa, e além 

dos estudantes que eram acompanhados no turno, havia duas estudantes com 

autismo com 7 e 8 anos que frequentavam o Atendimento Educacional Especializado 

– AEE6 no contraturno.  

 

Para subsidiar a prática pedagógica que seria desenvolvida, comecei uma 

investigação que tomava como objeto de estudo os possíveis instrumentos de 

intervenção pedagógica para a inclusão de uma criança com autismo que ingressava 

no Ensino Fundamental, culminando na pesquisa “Jogos e Brincadeiras na inclusão 

escolar de uma criança com síndrome de Asperger” (LIMA, 2011), na qual resgatava 

o ato de brincar como fantasia do real e como possibilidades para as manifestações 

de desejos e frustrações, ao mesmo tempo em que acolhe e estabelece vínculo.  

 

No mesmo ano, a equipe de profissionais desta escola, preocupada com o número 

crescente de matrículas de estudantes com deficiência visual, deficiência intelectual 

e transtorno do espectro autista, e vivenciando dificuldades em desenvolver práticas 

pedagógicas que contemplassem a todos, recorreram à nossa equipe de 

professores especializados buscando auxílio e orientações específicas. Nesse 

contexto, organizamos um grupo de estudos com a participação de profissionais da 

escola e familiares dos estudantes que são públicos da modalidade educação 

especial. Os conhecimentos produzidos nos encontros e debates sobre educação 

                                                           
6  O atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza recursos 
pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 
considerando as suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento 
educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo 
substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos 
alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela (BRASIL, 2008, p. 16). 
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inclusiva foram sistematizados e incluídos na redação preliminar do Projeto Político 

Pedagógico7 da escola, que já havia sido iniciado em 2008. 

 

Mais tarde, essa experiência foi descrita em “A processualidade de um grupo de 

estudos: reflexões sobre a política e gestão educacional em educação especial” e 

apresentada no 25º Simpósio Brasileiro e 2º Congresso Ibero-Americano de Política 

e Administração da Educação – ANPAE (2011). Uma discussão mais apropriada da 

experiência vivida no desenvolvimento daquele grupo de estudos foi sistematizada 

em capitulo de livro e publicada na coletânea intitulada “Africanidades: produções 

identitárias e políticas culturais”.  

 

Posteriormente, apresentada em um encontro de formação continuada de 

professores especializados do município de Vitória/ES, fui convidada a compor a 

equipe da Coordenação de Formação e Acompanhamento à Educação Especial - 

CFAEE8 da Secretaria Municipal de Educação. Ao longo de todos esses anos 

atuando como professora especializada vivenciei as discussões sobre a 

necessidade de articulação e sistematização das ações referentes à modalidade 

educação especial no município de Vitória/ES.  

 

Em 2016 foi aprovada a Política de Educação Especial na perspectiva Inclusiva - 

PEE da Rede Pública Municipal de Ensino de Vitória/ES, em consonância com a 

Resolução nº 2/2016 do Conselho Municipal de Educação de Vitória - COMEV e 

outras legislações, nela encontramos objetivos relacionados à formação de 

professores com o intuito de "[...] promover a formação continuada de profissionais 

para o aprofundamento teórico-prático da educação inclusiva e da modalidade 

Educação Especial" (VITÓRIA, 2016, p. 14,18), com este propósito venho 

coordenando dois cursos por adesão, ofertados para professores e demais 

profissionais que atuam nas unidades da Educação Infantil e Ensino Fundamental do 

município. 

                                                           
7  O Projeto Político Pedagógico desta escola ainda estava com uma redação preliminar porque 
ela havia sido inaugurada em 2008, no mesmo ano letivo em que a PNEE-EI foi entregue e estava 
sendo instituída no município de Vitória//ES. Igualmente, no mesmo ano em que iniciava minha 
trajetória profissional na rede municipal, como professora especializada em educação especial. 

8  Coordenação de Formação e Acompanhamento a Educação Especial, atualmente nomeada 
de Coordenação da Educação Especial. 
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A cada ano aumenta o número de inscrições nas formações e cursos oferecidos pela 

Seme/CEE, essa busca por mais qualificação decorrem do aumento do número de 

estudantes da modalidade educação especial nesses dez anos de PNEE-EI, 

atualmente 1.467 estudantes das unidades de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) formam o público da educação 

especial, segundo dados do Educacenso (2018)9. Desses estudantes, 405 foram 

diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista.  

 

Os conhecimentos produzidos nesses encontros formativos têm proporcionado a 

organização de novas redes de conhecimentos, para dentro das escolas, e 

possibilitado o envolvimento gradativo de mais profissionais da educação. Portanto, 

tenho vivenciado um movimento encadeado de ações em prol da implementação da 

PNEE-EI e da PEE – Vitória/ES para qualificação das práticas pedagógicas na 

perspectiva inclusiva, todavia, o processo de inclusão ainda carece de mais 

investimentos e de uma concepção de ensino que contemple a diversidade humana. 

Apesar desses movimentos, vivenciamos no mês de agosto/2018 a nova 

configuração do Educacenso, alterando a classificação de Transtorno Global do 

Desenvolvimento - TGD para Transtorno do Espectro Autista – TEA, seguindo as 

alterações ocorridas na Classificação Internacional de Doenças – CID 11 em 

18/06/2018, prevista para entrar em vigor no ano de 2022, lançada pela Organização 

Mundial da Saúde. 

 

Este ano, a PNEE-EI completa 10 anos de vigência e nesse contexto surge a 

proposta de “atualização” da Política, tal inciativa do Ministério da Educação e 

Cultura – MEC tem sido fortemente criticada pelos grupos de estudo e de pesquisa 

em ensino e diversidade das Universidades Federais de todo o Brasil, alegando uma 

condução autoritária e sem transparência. Esses grupos têm se pronunciado por 

meio de notas e cartas de manifesto pelas redes sociais. Do mesmo modo, o Fórum 

Permanente de Educação Inclusiva do Estado do Espírito Santo, no encontro 

                                                           
9  O Educacenso é uma radiografia detalhada do sistema educacional brasileiro. A ferramenta 
permite obter dados individualizados de cada estudante, professor, turma e escola do país, tanto das 
redes públicas (federal, estaduais e municipais) quanto da rede privada. Todo o levantamento é feito 
pela internet. 
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ocorrido no mês agosto de 2018, manifestou insatisfação com o que considera uma 

proposta de retrocesso ao pretender recuperar as classes especiais. 

 

A Coordenação de Educação Especial do município de Vitória/ES, em conformidade 

com os manifestos, entende que os investimentos na formação de professores e os 

movimentos formativos se perderão, juntamente com as conquistas adquiridas 

nesses últimos dez anos. Avançamos no entendimento de que a educação inclusiva 

não se constitui somente pela garantia de acesso, mas, sobretudo, pela condução 

de práticas pedagógicas que contemplem a aprendizagem de todos.  

 

Assim, na tentativa de continuarmos colaborando com a qualidade do ensino e 

aprendizagem do público da educação inclusiva, este trabalho procurou sistematizar 

questões relativas ao processo de escolarização de uma estudante com autismo. 

Entre outras questões, destacamos que o nosso interesse pela trajetória formativa 

de tal estudante, surgiu pelo fato de a nossa estudante ser a primeira estudante com 

autismo da Unidade de Ensino locus da pesquisa; ter cursado todo o Ensino 

Fundamental na unidade; ter sido a única estudante com autismo nas salas de aula 

que frequentou; e ainda vivenciar, durante seu percurso escolar, a implementação 

da Política Nacional e Municipal de educação especial na perspectiva inclusiva e do 

Projeto Político Pedagógico da escola. 

 

Nosso percurso metodológico inspira-se nas reflexões e contribuições de Norbert 

Elias, fundamentado nos pressupostos da Teoria Simbólica em possível diálogo com 

a abordagem Epilinguística, bem como com as conquistas históricas que culminaram 

em políticas públicas. De tal modo, acreditamos nos possibilitarão entender os 

indivíduos, a partir das redes de interdependência nas quais se encontram 

envolvidos no contexto escolar. Trata-se de um estudo de caso (YIN, 2001) com 

análise qualitativa de episódios (PEDROSA; CARVALHO, 2005) em que os dados 

foram gerados nas sínteses de observações participantes em sala de aula, 

entrevistas, documentos e formação de professores. Acreditamos que os recortes 

das situações da vida real possibilitarão apresentar uma visão micro e uma 

compreensão macro de uma realidade complexa.  

 



21 

 

Neste sentido, e mediados pelos relatos autobiográficos de autores com autismo, 

nossas reflexões assumem abordagem histórico-sociológica sobre o uso da 

linguagem e seus aspectos linguísticos nas práticas pedagógicas de uma escola que 

se propõe vir a ser inclusiva. 

 

Desse modo, propomos como objetivo geral compreender como ocorreu o 

desenvolvimento da linguagem de uma estudante com autismo no seu processo de 

escolarização no Ensino Fundamental. 

 

Em uma relação mais específica sobre o uso da linguagem e dos seus aspectos 

linguísticos, se propõe: a) investigar a intencionalidade pedagógica no uso da 

linguagem durante o Ensino Fundamental; b) conhecer práticas pedagógicas 

propostas pelos professores; c) verificar a apropriação dos aspectos linguísticos da 

língua materna nos textos, orais e escritos, produzidos pela estudante no último ano 

do Ensino Fundamental; d) sistematizar o produto educacional, de acordo com a 

Portaria Normativa 17/2009 do Mestrado Profissional, em formato de E-Book, 

fornecendo pistas para mediação das práticas pedagógicas nas atividades sob 

perspectivas epilinguística, sociológica e inclusiva.  

 

Considerando esses objetivos, organizamos esta pesquisa iniciando com uma 

apresentação do objeto de pesquisa a partir das minhas experiências profissionais, 

com as quais fui me constituindo professora especializada. 

 

No segundo capítulo intitulado “Autismos e processos de escolarização”, 

estabelecemos um diálogo com outros estudos que abordam os temas autismo, 

linguagem e inclusão escolar, destacando como as abordagens se aproximaram de 

nossa investigação. Do mesmo modo, apresentamos relatos autobiográficos de 

autores com autismo para entendermos a inclusão do ponto de vista daquele que foi 

incluído. 

 

No terceiro capítulo “Invisibilidades históricas”, contextualizamos a marginalização 

social das pessoas com deficiência e investigamos as proposições de políticas 

públicas na perspectiva da educação inclusiva. Em seguida, evidenciamos o 

autismo, a linguagem e a educação na perspectiva da inclusão, e buscamos na 
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Teoria Simbólica de Norbert Elias e na abordagem Epilinguísticas fundamentar 

nossos estudos. 

 

No quarto capítulo “Escolha de um caminho”, detalhamos o percurso metodológico 

da pesquisa que se configurou em um estudo de caso no qual os dados foram 

gerados e organizados a partir das observações participantes em sala de aula, 

entrevistas e documentos. 

 

No quinto capítulo “Processos de escolarização de Luana”10, refletimos sobre o 

desenvolvimento da linguagem e os aspectos linguísticos da língua materna 

retratados em cada um dos Episódios que tratam do processo de escolarização de 

Luana, uma estudante com autismo, do 9º ano do Ensino Fundamental. 

 

Posteriormente em “Últimas Considerações”, apresentamos nossas percepções 

durante o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, evidenciando a importância 

deste estudo para a temática do desenvolvimento da linguagem de estudantes com 

autismo no Ensino Fundamental, bem como destacamos o aprendizado 

proporcionado. E por fim, organizamos um produto educacional de acordo com a 

Portaria Normativa 17/2009 do Mestrado Profissional, como parte complementar da 

nossa investigação. 

 

Esta pesquisa resulta de um compromisso ético e político com a educação pública 

de qualidade para todos os estudantes, por isso adentra a escola por reconhecê-la 

como um espaço legítimo de apropriação dos elementos culturais, propiciadores da 

aprendizagem. Na pesquisa acreditamos ser possível deparar com tensões 

relacionadas à inclusão escolar dos estudantes com autismo, visto que até pouco 

tempo esses se somavam aos grupos dos invisibilizados socialmente. Daí a nossa 

disposição em reunir conhecimentos, buscando pistas para o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas acessíveis aos diferentes modos de aprender, evidenciando o 

desenvolvimento da linguagem na constituição de um sujeito social. 

 

                                                           
10  Adotamos o nome fictício de Luana como forma de omitir a identidade da estudante sujeito da 
nossa pesquisa. 
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2 AUTISMOS E PROCESSOS DE ESCOLARIZAÇÃO 

 

Este capítulo sintetiza algumas teses e dissertações desenvolvidas em torno da 

temática, com elas estabelecemos diálogos sobre as relações entre autismo, 

conhecimento e linguagem, destacando como as abordagens se aproximaram de 

nossa investigação. Assim, com a finalidade de investigarmos a perspectiva 

inclusiva do ponto de vista daquele que foi (ou deveria ter sido) incluído, trouxemos 

para mediar os diálogos alguns trechos do artigo de Bialer (2015) intitulado: “A 

inclusão escolar nas autobiografias de autistas”, no qual ela abordou as experiências 

escolares autobiografadas por pessoas com autismo falantes e não falantes, de 

baixo e alto funcionamento. 

 

Organizamos em sequência as teses e dissertações e realizamos um recorte 

temporal de nove anos, compreendendo o período de 2010 a 2018.  Esse recorte 

justifica-se pelo período em que a estudante, sujeito desta pesquisa, frequentou o 

Ensino Fundamental e vivenciou práticas pedagógicas orientadas pela PNEE-EI 

(2008). 

 

Utilizando como descritor “autismo” no sítio virtual do banco de dissertações e teses 

da Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior - CAPES, em 

janeiro/2018, encontramos 951 pesquisas, aplicamos os filtros: grande área do 

conhecimento ciências humanas/ área do conhecimento educação, educação 

especial e ensino-aprendizagem e localizamos 115 pesquisas, dessas optamos 

pelas pesquisas sobre autismo no Estado do Espírito Santo, localizamos apenas 08 

pesquisas. Optamos em estabelecer como critérios: percurso escolar e Ensino 

Fundamental. Identificamos, assim, 03 estudos: Santos (2012); Pinto (2013); Oliveira 

(2014).  

 

No sítio virtual do Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações - BDTD, 

utilizamos como descritores “autismo e práticas educativas” e encontramos 20 

pesquisas, estabelecemos como critérios: Ensino Fundamental e estudo de caso, e 

identificamos 03 estudos: Pinto (2013), Costa (2016) e Santos (2016). 

Ainda no sítio do BDTD, utilizamos com descritores “autismo e linguagem” e 

encontramos 40 pesquisas, aplicamos o filtro: programas de estudos pós-graduados 
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em linguística aplicada e estudos de linguagem, localizamos 03 estudos: Barbosa 

(2011), Dias (2012) e Tenente (2017).  

 

Também consideramos pertinentes para estes diálogos a tese de Gobete (2014) que 

trata das políticas e direito à educação no município de Vitória/ES e de Chiote (2017) 

que trata da escolarização dos estudantes com autismo no ensino médio, no Estado 

do Espírito Santo. 

 

2.1 DIÁLOGOS MEDIADOS POR RELATOS AUTOBIOGRÁFICOS 

 

Comenta-se com frequência a respeito do uso dos termos “pessoa autista” ou 

“pessoa com autismo”, acreditamos ser oportuno destacar a diferença no uso dos 

termos. Nas autobiografias, o uso do termo “pessoa autista” ou simplesmente 

“autista” é usualmente preferido, pois a ênfase é dada à identidade. Mas, neste 

estudo utilizaremos a expressão “pessoa com autismo” sob uma perspectiva 

sociológica para destacar que a condição autista é parte do sujeito, mas que não o 

defini por completo. Trabalhamos com a compreensão de que, em países marcados 

por extrema desigualdade social e educativa, o diagnóstico se constitui como 

importante dispositivo tendo por finalidade assegurar e legitimar direitos, no entanto, 

descartamos a perspectiva de que o diagnóstico tenha um fim em si mesmo, pois, 

quando isso ocorre, serve simplesmente para justificar a baixa expectativa em torno 

da ação pedagógica junto aos estudantes com autismo.  

 

Nesse sentido, acreditamos que o relatório clínico é um importante ponto de partida 

e pode nos oferecer pistas que auxiliem o trabalho pedagógico a ser realizado com o 

sujeito histórico, cultural, social e com autismo no seu processo de escolarização, 

quando lá, por sua vez, revelarão aspectos que vão além do biológico.  

 

Nesta investigação, referenciamos os estudos e apontamentos que evidenciam que 

os sujeitos na condição autista participam de forma singular da vida em sociedade e 

que também se apropriam de conhecimentos que foram culturalmente organizados 

pela humanidade. De tal forma que, enquanto eles constituem a sociedade também 

são constituídos por ela, enfatizando um processo histórico, por meio do qual o 

indivíduo evolui culturalmente. 
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Para mediar os diálogos entre teses e dissertações, trouxemos alguns trechos de 

relatos autobiográficos. Esclarecemos que ao serem citados destacaremos 

intencionalmente a nacionalidade do autor, dadas as diversidades. A escolha por 

essa forma de apresentação pretende mostrar que há pessoas com autismo em 

diferentes países, consequentemente em diferentes culturas, que aprenderam e 

utilizam a língua para comunicar-se com o outro, emitindo opiniões que lhes são 

próprias acerca do seu mundo singular. 

  

A utilização de autobiografias como opção metodológica vem sendo largamente 

utilizada nas investigações da área educacional e Nóvoa (2000) justifica essa 

tendência da seguinte forma: 

 

A nova atenção concedida às abordagens (auto)biográficas no campo 
científico é a expressão de um movimento social mais amplo [...]. 
Encontramo-nos perante uma mutação cultural que, pouco a pouco, faz 
reaparecer os sujeitos face às estruturas e aos sistemas, a qualidade face à 
quantidade, a vivência face ao instituído (NÓVOA, 2000, p.18). 

 

As leituras das autobiografias nos permitiram perceber como o sujeito com autismo 

vem se projetando socialmente, Huberman (1995) foi enfático ao defender a 

abordagem autobiográfica, afirmando que é evidente que a pessoa que mais sabe 

sobre sua trajetória é a pessoa que a viveu, “[...] do mesmo modo, a maneira como 

essa pessoa defini as situações com que se viu confrontada desempenha um papel 

primordial na explicação do que se passou” (HUBERMAN, 1995, p. 55). 

 

Nessa direção, problematizamos questões relativas a experiência dos sujeitos com 

autismo no ambiente escolar, tomando como mediadores a narrativa do próprio 

sujeito. Buscamos nos relatos, teses e dissertações pistas e indícios que nos 

revelariam a forma como se apropriaram dos conhecimentos.   

 

Sobre a apropriação do conhecimento, o objetivo do estudo de Santos (2012) foi 

analisar como ocorria o desenvolvimento da leitura e da escrita de uma criança com 

autismo no 1º ano do Ensino Fundamental, ao analisar os dados da pesquisa, a 

autora relatou que a inserção da criança com autismo na escola e a sua constituição 

como estudante aconteceu gradativamente com o passar dos anos. E que ele se 
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apropriou da linguagem escrita e demonstrou atribuir sentido a partir da sua relação 

com o outro. A autora destaca: 

 

No nosso caso, ficou claro que, quando contextualizadas as atividades de 
acordo com as que eram realizadas pela turma, o aluno demonstrava mais 
interesse em participar, do seu modo, ainda que inicialmente com pouca 
atenção. Foram apresentados indícios do desenvolvimento da atenção 
voluntária de Rafael, principalmente quando a palavra do adulto ou de outra 
criança orientava sua atenção para participar na atividade, contribuindo para 
a construção de suas funções superiores. [...] a apropriação da linguagem 
escrita por Rafael se deu a partir da interação do outro pela linguagem e de 
signos utilizados para atribuir sentido à leitura e à escrita (SANTOS, 2012, 
p. 174). 
 

Reiteradamente, ela destacou a importância de a prática pedagógica estar 

contextualizada atribuindo sentido para a atividade. No diálogo com essa 

compreensão de Santos (2012), observamos que o adolescente com autismo Ido 

Kedar11 ressaltou a importância de se respeitar a singularidade do funcionamento 

autístico e de ensinar utilizando recursos que despertem a atenção e a motivação.  

 

Nesta perspectiva, a atenção e motivação dependem da forma como as atividades 

serão propostas e dos recursos que serão disponibilizados. Além disso, Ido Kedar 

(2011) acrescenta também sobre a postura dos profissionais, segundo ele, quando 

criança, e por não ser falante, não conseguia discordar das constatações 

equivocadas sobre a sua condição autista e enfatizou: 

 
Eu fui bombardeado por experts, que falam sobre mim com tamanha 
convicção que assumem que eles é que estão certos, e eles não estão, [...] 
contando ao mundo insights errados e eu sabia que a minha vida seria pior 
porque eles tinham poder sobre mim na minha educação e em tudo 
(KEDAR, 2011 apud BIALER, 2015, p. 486).  

 

De certo que, o conhecimento sobre o autismo subsidia percepções dos professores 

ao buscarem receitas quando não há um modelo a ser seguido, mas a necessidade 

de ser construído com o estudante. Assim, o estudo de Pinto (2013), aponta a 

necessidade de uma prática pedagógica sistemática e contextualizada, direcionada 

ao estudante com autismo. Essa proposta é possível por via da observação e do 

                                                           
11  Ido Kedar possui um blog onde escreve sobre a forma como conduzem a educação dos 
estudantes com autismo. Ido lançou dois livros: “Ido in Autismland: Climbing Out of Autism's Silent 
Prison” (2012) e “In two worlds” (2018). Em 2014, recebeu dos Serviços de Defesa da Saúde Mental 
(Mental Health Advocacy Services) um prêmio pelos seus esforços para mudar a percepção que a 
sociedade tem da pessoa com autismo. 
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registro rigoroso, a fim de se conhecer as necessidades daquele sujeito. Em seu 

estudo, ela se propôs a analisar as práticas pedagógicas direcionadas a um 

estudante com autismo, matriculado no 1º ano do Ensino Fundamental e sobre as 

redes de relações, como resultado da investigação disse que foi possível ainda 

 

[...] observar as relações estabelecidas entre os sujeitos da pesquisa: as 
relações entre João e os educadores e as demais crianças da turma do 
primeiro ano com o educando e como essas relações revelavam mesmo 
que implicitamente, concepções arraigadas sobre quem era o sujeito. 
Apesar de os educadores possuírem um discurso favorável à inclusão, 
havia ainda o desconhecimento acerca do autismo, o que, em algumas 
situações, não possibilitou ver o educando como sujeito em suas 
potencialidades (PINTO, 2013, p. 153). 

 

As redes de relações e o conhecimento acerca do estudante com autismo interferem 

diretamente no sucesso do processo de ensino e de aprendizagem. Nessa direção, 

o desejo de estudar e aprender da canadense com autismo Carly Fleischmann 

(2012)12 aparecem no seu relato autobiográfico quando disse que não encontrava 

um lugar que pudesse acolher tanto a sua capacidade intelectual quanto os seus 

comportamentos intempestivos: 

 

É difícil ser autista porque ninguém me entende. As pessoas me olham e já 
supõem que eu sou burra porque eu não posso falar ou porque eu ajo 
diferente deles. Eu acho que as pessoas ficam assustadas com o que 
aparenta ou parece diferente deles. [...] Crianças com autismo precisam que 
suas histórias sejam contadas. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos 
que as pessoas acreditem. Nós precisamos que as pessoas compreendam. 
Nós precisamos que as pessoas escutem (FLEISCHMANN, 2012 apud 
BIALER, 2015, p. 488). 
 

Foi praticando a escuta das histórias contadas por um estudante com autismo que 

frequentava o ensino médio, que Oliveira (2014) investigou o percurso escolar dele a 

fim de evidenciar aspectos que pudessem contribuir para os processos de 

compensação sociopsicológica, aprendizagem e desenvolvimento na trajetória 

acadêmica. Sobre as narrativas do estudante, acerca de situações vividas no 

percurso escolar, ela diz: 

 

                                                           
12  Carly Fleischmann tem uma irmã gêmea, mas só ela foi diagnosticada com autismo severo, 
não falante, se comunicou com a família pela primeira vez aos dez anos de idade, via computador. 
Atualmente compartilha experiências com pessoas do mundo inteiro, possui facebook, twitter e blog, 
além de um programa de computador que lê tudo que ela digita em tempo real e com o qual pretende 
ser entrevistadora de programa de TV. Em parceria com seu pai escreveu o livro “Carly’s Voice: 
Breaking Through Autism” (2012). 
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Um exemplo foram os problemas narrados por Rafa no decorrer do Ensino 
Fundamental em relação à dificuldade em estabelecer interação com seus 
colegas de classe. Desta forma, compreender os processos formativos e 
midiáticos, por meio do pensamento e da linguagem, que desencadeiam a 
compensação, não se constitui em tarefa fácil de ser realizada uma vez que 
requer um movimento dialético em compreender o Outro por meio de uma 
análise macro e micro social, das relações interpessoais estabelecidas, dos 
sentimentos de menos valia que surgem em consequência de como a 
limitação, provocada pela deficiência, é vista pela entorno social, bem como, 
dos signos e representações que constituem sua personalidade (OLIVEIRA, 
2014, p. 229). 

 

Assim como Ido Kedar, Carly Fleischmann e “Rafa”, citados anteriormente, o alemão 

com autismo, não falante, Birger Sellin13, escreveu “[...] uma verdadeira escola é o 

sonho supremo, o sonho real e solitário, que anima o mais fortemente o super 

Birger” (SELLIN, 1998 apud BIALER, 2015, p.488) sobre o desejo de estar na escola 

para aprender. 

 

Do mesmo modo, a australiana com autismo Donna Williams (2012 apud BIALER, 

2015, p.489)14 e a sueca com autismo Gunilla Gerland (2004 apud BIALER, 2015, p. 

489)15 ressaltaram não terem encontrado nas escolas nenhuma flexibilidade que 

lhes permitissem manejar as particularidades dos seus funcionamentos autísticos, 

por isso eram alvo de bullying16.  

 

Segundo os dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, 

2015), no Brasil, um em cada dez estudantes brasileiros é vítima de bullying. De tal 

modo, os movimentos estereotipados dos estudantes com autismo são, muitas 

vezes, alvos desta violência. Sobre isso, Ido Kedar (2011), solicitou  

 

[...] Pare de olhar para nossos movimentos bizarros, falta de fala, dificuldade 
de escrita à mão, autocontrole pobre, como prova de atraso intelectual. 

                                                           
13  Birger Sellin nasceu em Berlim. Aos 2 anos começou a se isolar e com 4 anos foi 
diagnosticado com autismo. Ele foi também a primeira pessoa funcionalmente não verbal com 
autismo a ter um livro publicado na Alemanha, sob o título “Ich in kein mehr sein: Botschaften aus 
einem autistischen Kerker” (1993). 

14  Donna Williams é australiana e se tornou escritora, artista, cantora, compositora, roteirista e 
escultora. Sua primeira autobiografia foi “Nobody Nowhere” seguida de outras publicações. 

15  Gerland é conferencista e debatedora em eventos sobre o transtorno do espectro autista. 
Sua autobiografia traduzida foi intitulada “Uma pessoa real: a vida do lado de fora” (1996). 

16  A Lei nº 13.185/2016 classifica o bullying como intimidação sistemática, quando há violência 
física ou psicológica em atos de humilhação ou discriminação. A classificação também inclui ataques 
físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, dentre outros. 
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Pode parecer isto, mas eu penso que aqui as aparências enganam 
(KEDAR, 2011 apud BIALER, 2015, p. 487). 

 

O fato é que atitudes de discriminação revelam os valores que estão, ora implícitos, 

ora explícitos em nossa sociedade, reforçando as padronizações e a intolerância à 

diversidade. Quando os diálogos se tornam um caminho, ampliam as possibilidades 

de compreensão da realidade e as relações de poder estabelecidas, assim como 

oportuniza desconstruir o que não se deseja para construir algo melhor. 

 

A escolarização de estudantes com autismo, na perspectiva do professor, do 

estudante e da sua família, aparece no estudo de Costa (2016), ao mostrar que a 

existência de experiências anteriores, na prática pedagógica com estudantes com 

autismo, influenciou positivamente a prática dos professores. Por vezes, os 

comportamentos considerados inadequados que, ora são movimentos 

estereotipados, ora são provocados pelas dificuldades existentes com os códigos 

sociais e regras não explícitas. Como exemplificou o francês com autismo Josef 

Schovanec17 (2012 apud BIALER, 2015, p. 489), quando ele relatou que corrigia 

sistematicamente tudo que escutava, desde os colegas aos professores. Assim, se 

escutasse algo errado, ele levantava a mão e dizia em voz alta que o professor 

estava incorreto.  

 

Por mais que seja recorrente na escola os professores primarem pelo 

conservadorismo e pela valorização do estudante obediente ao seu modelo de 

disciplina, o tema da pesquisa de Santos (2016) trata de uma perspectiva 

emancipadora do processo de escolarização de crianças e adolescentes com 

autismo e, segundo ela, resulta de um trabalho removedor das barreiras que 

impedem a aprendizagem de todas as crianças. Essa perspectiva emancipadora 

abala a concepção de turmas homogêneas, anuncia o princípio da inclusão, e 

                                                           
17  Josef Schovanec é escritor, filósofo e ativista. Viajante apaixonado pelas civilizações antigas, 
conferencista e investigador universitário. Domina uma dezena de línguas e possui doutorado em 
filosofia. Sua autobiografia traduzida foi intitulada “Sou autista: o extraordinário testemunho de um 
gênio à parte” (2014). 
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abraça as expectativas do poeta indiano com autismo, Tito Mukhopadhyay18 (2011) 

quando ele relata:  

 

Eu sonho que nós poderemos crescer em uma sociedade madura onde 
ninguém tenha que ser ‘normal ou anormal’, mas apenas seres humanos, 
aceitando qualquer outro ser humano – pronto para crescer juntos” 
(MUKHOPADHYAY, 2011 apud BIALER, 2015, p. 491). 

 

Tendo em vista a perspectiva emancipadora, os estudos e os relatos autobiográficos 

discorrem sobre barreiras que impedem o trabalho coletivo e colaborativo, esses 

impedimentos são alimentados pelo dualismo normalidade/ anormalidade e as 

tentativas de reduzir a sociedade a esquemas dicotômicos, há os que defendem um 

dos polos dessa dicotomia e há os que se comprometem com as múltiplas 

dimensões da realidade humana. 

 

A pesquisa de Tenente (2017), por exemplo, teve como objetivo discutir qual a visão 

das escolas sobre a inclusão de crianças com autismo. Concluiu que existem 

divergências sobre os reais objetivos de se receber uma criança com autismo na 

escola, sendo comum focar apenas na socialização, sem o mesmo afinco no 

aprendizado da criança. Bialer (2015) ressalta a visão antagônica das pessoas com 

autismo em relação a essa ênfase dada pelas escolas à socialização, para ela todos 

os textos autobiográficos 

  

[...] ressaltam a importância da aposta no autista como um sujeito pensante, 
sensível, que tem algo a dizer, como condição para a aprendizagem e para 
a expressão das potencialidades do autista. Dentre eles, alguns fornecem 
orientações sobre o funcionamento autístico para, assim, permitir uma 
adequação da escola às nuances do funcionamento autístico (BIALER, 
2015, p. 490). 

 

Para que os estudantes com autismo consigam demonstrar as suas condições para 

a aprendizagem, e se expressar, é preciso que o professor também se interesse, 

assim a norte americana com autismo Grandin (2014)19, afirmou que o professor 

                                                           
18  Tito Rajarshi Mukhopadhyay foi diagnosticado na primeira infância com autismo não verbal 
grave ou de baixo funcionamento, sua mãe criou o método chamado Rapid Prompting Method, para 
ensiná-lo a ler e escrever. Seu primeiro foi livro foi traduzido em "Além do Silêncio" (2000). 

19  Temple Grandin é uma psicóloga com autismo (de alto funcionamento), com mestrado e 
Ph.D. em zootecnia, ministra cursos na Universidade Estadual do Colorado a respeito de 
comportamento de rebanhos e projetos de instalação, além de prestar consultoria para a indústria 
pecuária em manejo, instalações e cuidado de animais. Ela é a mais bem-sucedida e célebre 
profissional norte-americana com autismo, altamente respeitada no segmento de manejo pecuário. A 
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deve ser alguém que aposte na criança e no adolescente com autismo e que tenha 

uma posição gentilmente insistente, tendo cuidado para não estagnar a 

aprendizagem por excesso de informações e ao propor algo diferente, fazê-lo 

gradativamente. Ressalta ainda que situações difíceis podem e devem ser 

enfrentadas pelos estudantes com autismo, mas não devem ser produzidas no 

ambiente de aprendizagem excessos de estimulação sensorial.  

 

Nesta direção, Donna Williams (2012), já citada anteriormente, esclarece que em 

decorrência do modo como as pessoas com autismo processam as informações, 

pode ocorrer de acumulá-las até que, em outro momento, possam ser processadas. 

Tal afirmação de Williams nos possibilita pensar que as aprendizagens escolares 

das crianças e dos adolescentes com autismo precisam ser organizadas em 

processo e que necessitam de tempos diferenciados disponibilizando diferentes 

meios de comunicação. 

 

Focalizando nas questões relativas à linguagem, o estudo de Dias (2012) 

problematiza as manifestações linguísticas em que o nome próprio ocupa o lugar 

dos pronomes eu/tu. Segundo ela, essa inversão e instabilidade pronominal estão 

presentes na fala de crianças quando se apropriam da linguagem, porém na fala das 

crianças com autismo apontam para uma fixação sintomática cuja estabilidade é 

justamente a instabilidade, a oscilação, a hesitação.  

 

A enunciação é fundamental para uma relação discursiva entre locutores, mas Dias 

destaca que no caso das falas das pessoas com autismo algumas não são 

endereçadas ao outro, não se estabelece entre dois sujeitos. Desta forma, acredita 

que a singularidade na linguagem do sujeito com autismo está na relação 

sujeito/língua/fala (do outro).  

 

A autora destaca que as pessoas com autismo, muitas vezes, fazem uso do seu 

nome próprio no lugar do pronome eu, assim como a relação de um adulto com um 

bebê, que falando com e por ele, fazemos uso do seu nome próprio. Para Dias 

(2012), 

                                                                                                                                                                                     
tradução da sua autobiografia foi intitulada: “Uma menina estranha: a autobiografia de uma autista” 
(GRANDIN, 2014) e escreve outros livros sobre autismo. 
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Aprendemos sobre a disparidade entre pessoas do discurso (1ª e 2ª) e não-
pessoa (3ª): a primeira pessoa é aquela que fala, a segunda pessoa, é 
aquela a quem se fala e a terceira pessoa é aquela de quem se fala, o 
ausente. Por essa via, o nome próprio designaria uma não-pessoa do 
discurso [...] também o eu pode ser circunscrito como não-pessoa, estar 
presente numa fala sem implicação subjetiva (DIAS, 2012, p. 112-113). 
 

Essa afirmação nos alertou para maior atenção nas produções de textos orais e 

escritas da nossa estudante com autismo, no lócus da pesquisa, cujo 

desenvolvimento da linguagem nos propusemos compreender. Deste modo se fez 

importante saber se ela fez uso do seu nome próprio para referir-se a si mesma e/ou 

de que posição a estudante falou na cena enunciativa (ator/personagem/narrador). 

 

Isso nos possibilitou verificar se: I) houve a estabilização dos pronomes conforme a 

língua constituída, confirmando a aquisição da linguagem; II) os pronomes não se 

estabilizaram e caracterizam-se como repetição “repetitiva/estruturante”: 

incorporação da fala do outro como processo; III) os pronomes não se estabilizaram 

e se caracterizam como ecolalia: acontecimento sintomático da fala e barreira a 

estruturação do diálogo e da linguagem, um acontecimento linguístico singular. 

 

Nesta mesma perspectiva, Barbosa (2011) destaca que são poucos trabalhos que 

focalizam a fala dessas crianças, ao mesmo tempo que considera necessário 

compreender o modo de funcionamento da linguagem desses sujeitos. Durante os 

diálogos e as produções de texto com/pelo estudante que pesquisou, destacou a 

imprevisibilidade das manifestações linguísticas, pois se apresentam de forma 

heterogênea e muito peculiar. Aponta ser possível avaliar a escrita do estudante 

com autismo considerando um espaço de circulação simbólica, permitindo, 

dialeticamente, considerar a constituição do sujeito e a estrutura da linguagem. 

 

Ainda, de acordo com Barbosa (2011), há o sintoma do “não falar” que é um modo 

distinto da relação do sujeito com a linguagem, de posições subjetivas singulares 

que possa ter ocorrido na sua trajetória de subjetivação, supondo que algo da ordem 

de um laço não se estabeleceu na relação parental e que impossibilitou a 

instauração sujeito-falante.  
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Sobre o “não falar”, nas autobiografias dos autores com autismo, Tito 

Mukhopadhyay (2011) e Ido Kedar (2011) apresentam uma discrepância extrema 

entre o comportamento, típico de uma pessoa com autismo de baixo-

funcionamento20, e sua alta competência linguística. Kedar (2011) disse, 

 

Eu quero que as pessoas saibam que não falar não é o mesmo que não 
pensar; que motricidade fina pobre não é o mesmo que não pensar; que 
ações impulsivas são diferentes do que não compreender a diferença de 
certo e errado; que expressão facial pobre não é o mesmo que não ter 
sentimentos; que matar as pessoas de tédio é negá-las a vida, a liberdade e 
a busca de felicidade [...] quem sabe quanto está trancado dentro? (KEDAR, 
2011 apud BIALER, 2015, p. 487). 
 

Segundo Bialer (2015), a argumentação principal do Ido Kedar (2011) é a de que a 

pessoa com autismo sempre será uma pessoa com autismo, só pode ser inserida no 

mundo enquanto uma pessoa com autismo, e ainda que ele e outras pessoas com 

autismo não falantes se esforcem arduamente para chegar na metade do caminho 

para o mundo “normal”, ainda será preciso que um outro humano esteja disponível 

para encontrá-los no meio do caminho. Ela também retoma a afirmação do Josef 

Schovanec (2012) sobre o risco de se atribuir a exclusão social (e escolar) de 

crianças e adolescentes com autismo ao seu encapsulamento autístico e à 

necessidade de solidão, desconsiderando as práticas sociais (e pedagógicas) de 

difícil acesso. Nas palavras da autora: 

 

Preconceber o autista em mutismo como incapaz de utilizar a linguagem, 
não se aposta na sua capacidade de aprendizagem, o que exclui a 
possibilidade de ele usar efetivamente suas potencialidades para se 
apropriar da linguagem (SCHOVANEC, 2012 apud BIALER, 2015, p. 490). 

 

Esses estudos têm mostrado que as pessoas com autismo podem ser “não falantes” 

e expressarem-se muito bem através da escrita, assim como podem ser falantes e 

não conseguirem iniciar ou manter uma conversa com o colega de sala de aula; ou 

ainda, elaborar um texto ou emitir opinião, por exemplo. 

 

Por isso, Bialer (2015) também destacou as considerações de Josef Schovanec 

(2012), ao afirmar que a escola não deve se restringir à transmissão de 

conhecimentos acadêmicos, mas deve ser também um lugar para o estudante com 

autismo aprender como estabelecer uma diversidade de laços sociais. Sabemos que 

                                                           
20  Ido Kedar usa o termo, comum nos diagnósticos clínicos, para se referir aos autistas não 
verbais. 
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interagir com outras pessoas fazendo uso da língua falada ou escrita, envolve 

conhecimento sobre símbolos linguísticos. Por isso a importância da escola não se 

reduzir a “espaços de socialização”, mas utilizar as interações sociais a favor da 

aprendizagem de conhecimentos sistematizados e intencionais. 

 

Até aqui trouxemos diferentes pesquisas que, em diálogos com alguns recortes 

autobiográficos de autores com autismo, conduziram nossas reflexões sobre as 

singularidades dos sujeitos, principalmente sobre as formas de expressão utilizadas 

para a comunicação, promovendo o desenvolvimento da linguagem. Em síntese, 

todos os estudos apresentaram tensões que não se limitam ao ambiente escolar, 

mas que nele também transitam. 

 

As tensões aparecem na dimensão micro, como nos relatos autobiográficos desde: 

I) a postura dos especialistas em autismo, dada como cegueira clínica diante de 

suas teorias; II) o espaço da escola, quando muitos relatam a invasão de sons, 

rostos e corpos indistinguíveis.  

 

E perpassam, por uma dimensão macro das políticas, sobretudo pelas diretrizes que 

orientaram a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva e subsidiaram a Política de Educação Especial na perspectiva Inclusiva do 

município de Vitória/ES. Em sua tese, Gobete (2014) não apenas percebe que há 

uma preocupação com a aprendizagem nas salas de aula do ensino comum da 

escola regular deste município, mas também uma preocupação com o acesso ao 

currículo, demandando ações de formação e de acompanhamento ao trabalho 

pedagógico das escolas. 

 

Assim identificou alguns desafios a serem enfrentados: a) políticas articuladas entre 

as várias secretarias do município de Vitória/ES e com outros entes da federação; b) 

políticas educacionais mais efetivas para o grupo de estudantes com maiores 

comprometimentos; c) fortalecimento das ações previstas na política de educação 

especial, exemplificando: formação, trabalho articulado entre professor especializado 

e professores regentes, apropriação do currículo pelo público da modalidade; d) 

elaboração de ações para garantia das condições objetivas de acesso, permanência 

e qualidade dos estudantes e professores. 
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Em estudos sobre o modo como a educação especial tem se configurado no ensino 

médio na rede estadual do Espírito Santo, Chiote (2017) alerta para o fato da 

educação especial ser ofertada nas escolas regulares sem a realização de concurso 

público de professores para as áreas dessa modalidade de ensino e explica: 

 

[...] Os professores especializados que atuam no atendimento educacional 
especializado são contratados anualmente e quase nunca conseguem 
permanecer de um ano para outro numa mesma escola, o que demanda, 
tanto para o professor do AEE quanto para os demais profissionais das 
escolas, o estabelecimento de novas relações para as possíveis 
articulações entre a educação especial e o ensino regular (CHIOTE, 2017, 
p. 189). 

 

E nessa rede de interdependências das etapas de escolarização, temos o Ensino 

Fundamental sob as condições teóricas e práticas das mesmas Políticas. Essa, por 

sua vez, se configura na etapa mais longa de todo o processo de escolarização e 

também aponta tensões que regem os discursos de muitos professores: a falta de 

formação para ensinar os conteúdos aos estudantes com autismo, com a 

profundidade que exige o currículo. 

 

De maneira geral, as teses e dissertações com as quais dialogamos, nos permitiram 

compreender que a condução do desenvolvimento da linguagem de um estudante 

com autismo, via trabalho articulado entre professores especializados e professores 

regentes, é uma parte de um todo, ao mesmo tempo em que é um dos grandes 

desafios. Se, por um lado, as políticas educacionais propõem a inclusão, por outro, 

devem garantir a formação dos professores para torná-la exequível. E se por outro 

lado, as formações continuadas em horário de serviço são disponibilizadas, cabe a 

nós, professores, a qualificação de nossas práticas pedagógicas no contexto 

escolar, com foco na aprendizagem de todos os estudantes envolvidos. Desse 

modo, porém sem deixar de evidenciar as fragilidades do processo, manteremos o 

compromisso ético e político em busca de melhorias e de proposições que visem 

potencializar o processo de escolarização, em vez de ficarmos justificando o “não 

fazer”. 

 

O “não fazer” e o “não dizer” é uma postura individualista que não agrega valor nem 

ao professor, nem aos estudantes, portanto tornam-se mecanismos de retrocesso no 

processo social. E, certamente, suas práticas pedagógicas assumem caráter 
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utilitarista e se pautam em um conjunto de teorias e métodos restritivos que não 

promovem diálogos e possibilidades de escrita como liberdade criadora, tão pouco 

transformam os sujeitos. Por esses, a aprendizagem da língua e de seus aspectos 

linguísticos são considerados menos importantes quando relacionados aos outros 

conhecimentos que compõem o currículo escolar. Assim, as aulas que não 

possibilitam o diálogo, o questionamento e pouco se importam com o 

desenvolvimento da linguagem, revelam “professores” que se colocam em um 

patamar favorável e confortável de detentores do saber, ao mesmo tempo em que 

temem que seus conhecimentos sejam destituídos e deslegitimados. 

 

Além disso, as pesquisas evidenciaram o contexto de não-inclusão e sua inegável 

relação com a história da sociedade. Quer sejam, pelos discursos vazios de alguns 

profissionais da educação que igualam nossos estudantes, padronizam o aprender, 

invisibilizam a diversidade e, consequentemente, fragilizam-se como professores; 

quer sejam para cortejar à moda dos “especialismos”, empilhando certificados que 

de nada lhes serviram para problematizar a realidade concreta, mantendo-os no 

realismo ingênuo da sociologia convencional. 

 

As pesquisas não só contribuíram para legitimar a escola como uma rede de inter-

relações para a apropriação de conhecimentos, como também evidenciaram a 

carência de estudos relacionados à inclusão da criança e do adolescente com 

autismo em escola regular, no que tange a relação desses com os seus pares e de 

potencialidades educativas. As pesquisas também problematizaram a condição de 

autismo, desmistificando a ideia de que não aprendem; bem como nos 

apresentaram diferentes realidades ainda vividas na sociedade contemporânea, de 

certo tratando-se de um legado histórico que inegavelmente nos custará muito caro. 

E para refletimos sobre este legado, apresentamos as invisibilidades históricas e a 

condição de marginalização social das pessoas com deficiência a seguir. 
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3 INVISIBILIDADES HISTÓRICAS 

 
No terceiro capítulo, desafiamo-nos a compreender as políticas públicas na 

perspectiva da educação inclusiva para interrogar a história da marginalização social 

das pessoas com deficiências e/ou transtornos.  

 

Uma vez que o objetivo de nossa pesquisa é compreender como ocorreu o 

desenvolvimento da linguagem de uma estudante com autismo, no contexto escolar, 

faz-se necessário entender o contexto histórico e social em que ocorreu o processo 

de escolarização das pessoas com deficiência e/ ou transtornos. 

 

Assim, dividimos o capítulo 3 em cinco subcapítulos para apresentar: no primeiro, 

um panorama sobre a história da inclusão social; no segundo, as políticas públicas 

na perspectiva da educação inclusiva; no terceiro, o campo da inclusão escolar de 

estudantes com autismo e as características da linguagem desses sujeitos; no 

quarto, o aporte teórico sobre Teoria Simbólica; no quinto, o aporte teórico com 

ênfase nas atividades epilinguísticas. 

 

3.1 MARGINALIZAÇÃO SOCIAL 

 

Primeiramente é imprescindível a reflexão sobre a historiografia21 das pessoas com 

deficiência e/ou transtornos para compreendermos os valores, a moral e a ética 

civilizatória que constitui a formação humana na sociedade contemporânea. E 

constatar que, ainda no século XXI, há indivíduos em situação de vulnerabilidade e 

carência de materialização de políticas públicas. Desse modo, há urgência em 

compreender os variados padrões de normalidades impostas e, sobretudo, repensar 

a construção de sentidos para as relações humanas na sociedade atual, 

perpassando pelas conquistas sociais e suas repercussões na escola. 

 

Considerando que a preocupação daquele que estuda a história é de relacionar a 

ordem de permanência e da transformação, buscamos as reflexões do historiador 

                                                           
21  Historiografia é um ramo da Ciência da História que estuda a evolução da própria ciência 
histórica no interior do desenvolvimento histórico global, ou seja, historiografia é a história da história. 
Vem se desenvolvendo desde o início do século XX, mas ganhou maior expressividade na década de 
70 (LE GOFF, 1996, p. 7).  
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francês Jacques Le Goff (1996) que definiu a história como a “ciência da mutação e 

da explicação dessa mudança” (LE GOFF, 1996, p.15) por meio de vestígios e 

registros de fatos históricos.22 Sendo assim, um mesmo fato histórico pode ser 

contado de formas diferentes e com registros distintos, tornando desafiador elegê-

los dentre as diversidades de relatos disponíveis.  

  

Por certo, consentimos a afirmação de que é o presente que interroga o passado 

para inová-lo e dar-lhe uma multiplicidade de sentidos, logo os conhecimentos 

adquiridos pelos relatos dos fatos históricos podem desencadear novas 

configurações sociais. Por isso não defendemos a mecanicidade das “causas e 

efeitos”, mas enfatizamos a importância de revisitar o passado de marginalização 

social das pessoas com deficiência e/ou transtornos para oferecer à sociedade atual 

uma multiplicidade de sentidos, desencadeando outros valores de moral e de ética 

civilizatória nas futuras gerações.  

 

Incontestavelmente, ao longo de séculos, parte da humanidade foi invisibilizada pela 

própria humanidade, nas mais diferentes culturas e em âmbito mundial. Nesses 

cenários, as pessoas com deficiências e/ou transtornos sofreram diferentes práticas 

de exclusão: genocídio, por serem consideradas sub-humanas e não atender aos 

ideais atléticos e clássicos que serviam de base à organização sócio-cultural de 

Esparta e da Grécia; exorcismo nos séculos XIV ao XVIII, em que essas pessoas, 

embora consideradas criaturas divinas, não tinham a graça celeste a iluminar-lhe o 

intelecto, eram castigadas pelo divino e tomadas pelo mal; segregação no século 

XVIII, em que pessoas com deficiências e/ou transtornos eram depositadas em 

asilos, pois era preciso livrar-se do “inútil”; integração no século XIX, em que a 

ênfase recaía sobre a deficiência e o esforço era unilateral partindo unicamente da 

parte excluída; e por fim, as perspectivas de práticas pedagógicas inclusivas dos 

séculos XX e XXI que, não sem tensões, evidenciam outro modo de compreender e 

de atuar nos processos formativos e educativos das pessoas com deficiência e/ou 

transtornos.  

 

                                                           
22  O fato histórico é uma construção do historiador, não é um dado pronto e acabado (LE 
GOFF, 1996, p. 9). 



39 

 

Embora não tenhamos a intenção de traçar uma continuidade evolutiva, em relação 

aos tratamentos dirigidos à essas pessoas no Brasil, revisitaremos alguns 

acontecimentos para contextualizarmos as perspectivas de inclusão escolar. 

Certamente, a adesão ao movimento de inclusão necessita mais que conhecer, é 

preciso aprimorar o olhar sensível e crítico sobre os tratamentos dados à essas 

pessoas, tencionando para a transformação social.  

 

Segundo Elias (1998, p. 172), “[...] nos últimos 400 ou 500 anos [...] os avanços do 

conhecimento eram muito mais fortuitos e intermitentes, e o ritmo de 

desenvolvimento, muito mais lento”. Observamos que no início da colonização das 

terras d’além mar, de acordo com Lobo (2008), foram enviadas ao Brasil a escória 

execrada da metrópole portuguesa: vadios, trapaceiros, prostitutas, ladrões e 

malfeitores de todo tipo, todos enviados ao “Reino da Exclusão”. Um “grande 

internamento” na expressão de Focault (1978), pela quantidade de gente e pela 

dimensão da terra, com obstáculos instransponíveis do oceano e das florestas.  

 

Carregado desses fortes sentimentos é que, no século XVIII, a idiotia23 era 

considerada monstruosidade moral, animalidade e destituição completa da condição 

humana, e, por essa razão, despertava a curiosidade popular nas feiras de 

exposição. 

 

Já no século XIX, o movimento higienista criou um conjunto de normas jurídicas para 

o controle médico sobre a população, principalmente sobre a população pobre. 

Sendo colocada à margem da sociedade por ser considerada ameaça e risco à 

ordem social e classificada como doentes mentais, portanto eram fiscalizadas nos 

novos estabelecimentos institucionalizados com características assistencialistas e, 

sob essa condição, se mantiveram no interior da Colônia em espaços devidamente 

determinados.  

 

Assim, o movimento higienista conseguiu uma maneira de limpar o “lixo humano” da 

cidade, expulsando-os do convívio social e familiar. Todavia àqueles antigos 

hospitais eram depósitos de gente desassistida e moribunda, cujo objetivo não era 

                                                           
23  Como eram chamadas as pessoas com deficiência. A partir daqui, utilizaremos itálico para 
destacar no texto as nomenclaturas utilizadas em cada época. 
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de salvar vidas, mas de amparar para a morte, preparar para a redenção cristã e 

submetidos aos discursos e as práticas médico-pedagógicas de normalização 

pautados no autoritarismo e submissão.  

 
Ainda no século XIX, segundo Mazzotta (2011), iniciaram as ofertas de serviços 

isolados para atendimento a cegos, surdos, deficientes mentais e deficientes físicos, 

por iniciativas oficiais e particulares. Assim em 1854, a Educação Especial iniciou 

sua trajetória no Brasil inspirada nos modelos de internato e de escolas especiais 

desenvolvidos na Europa. Neste contexto, surgiram as instituições de ensino para os 

anormais, o que promoveria a separação de espaços físicos distinguindo-se o que 

era considerado “normal” do que era “anormal”.  

 

Mais tarde, como consequência da primeira guerra mundial, houve o surgimento dos 

inúmeros casos de soldados com deficiência física e transtornos mentais fazendo 

surgir os centros de reabilitação, as oficinas protegidas de trabalho e os clubes 

sociais especiais. E, mais especificamente, as escolas especiais, ou seja, os 

espaços institucionalizados segregados da sociedade com objetivo de integrar. 

  

Sobre o final do século XIX, Foucault (2002) identifica os mecanismos pelos quais foi 

desenvolvido o princípio da necessidade de “defesa social” contra indivíduos de 

classes sociais considerados “perigosos”, emergem os domínios disciplinares para o 

“indivíduo a ser corrigido”, característicos dos séculos XVII e XVIII, demandando 

tecnologias para a reeducação para uma vida em sociedade. Consonantes aos 

conceitos de “biopoder” e “biopolítica”, Foucault (2009) alertou sobre os dispositivos 

de normalização que eram por ele considerados “mecanismos de regulação” da 

vida. O foco era vigiar os fenômenos amplos da vida dos indivíduos dentro de 

espaços determinados, essa era a “arte de governar”. 

 

Importa notar que o conceito de integração mantém ênfase na deficiência, exigindo 

um nível de competência para os padrões sociais vigentes, sem conceber condições 

igualitárias de direitos que oportunizasse a esta parcela da sociedade o esforço para 

superar as barreiras físicas e simbólicas existentes no contexto social, pelo contrário, 

exigindo-lhes que fossem economicamente produtivos.  
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É neste contexto que surgem no Brasil o modelo de escolas integradoras, àquelas 

que adotam o princípio de tornar “normais” as pessoas com deficiência e/ou 

transtornos para que possam adquirir competência para frequentar as escolas 

regulares, pressupondo que ao normalizá-los poderiam estar aptos para 

acompanhar a metodologia, processos de avaliação e currículo comuns aos demais 

estudantes, condicionando os indivíduos para um processo único de 

desenvolvimento. 

  

De tal modo, os esquemas dicotômicos de normalidade/anormalidade foram tão bem 

fortificados que a prática de “colocar à margem” ainda repercute na sociedade 

contemporânea, ecoa em nossas escolas e se manifestam, ora explícitas, ora 

silenciadas, em nossas salas de aula. Não obstante, ainda há os que, integrados na 

escola não tiveram acesso às salas de aula, e sob os mesmos mecanismos de 

controle, ocupam o espaço da escola que lhes é determinado: ora a classe especial, 

ora o isolamento na Sala de Recurso Multifuncional.24 Portanto, ao investigarmos os 

fatos históricos e a realidade presente podemos dizer, primeiramente, que o acesso 

à escola regular representa uma conquista e, em seguida, permanecer na escola 

representa resistência. 

 

Logo, o século XX iniciou com muitas demandas de políticas públicas e para 

organizá-las, em 1958, surgiu o Departamento de Educação Especializada; em 

1961, a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação - LDB enquadrando os 

deficientes no sistema geral de educação; em 1968 foi criada a Comissão Especial 

para estudo da regulamentação de cursos e especializações em educação especial; 

em 1971 a nova LDB retrocedeu nas discussões reforçando o encaminhamento dos 

estudantes para as classes e escolas especiais; em 1973 foi criado o Centro 

Nacional de Educação Especial - CENESP com a finalidade de promover a melhoria 

do atendimento aos excepcionais; em 1978 assegurou-se legalmente: assistência, 

reabilitação e reinserção dos deficientes na vida social e econômica do país, 

tornando possível a admissão no serviço público e, simultaneamente, a ilegalidade 

                                                           
24  O Decreto nº 6.571/2008 dispõe sobre o Atendimento Educacional Especializado e no art.3º 
sobre a implantação de Salas de Recursos Multifuncionais que são definidas como “ambientes 
dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos para a oferta do atendimento educacional 
especializado”. 
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das ações de discriminação. Por esse período temos um processo social marcado 

pela perspectiva da integração. 

 

Importante destacar que, embora determinadas crenças e expectativas fossem 

negativas relativas às pessoas com deficiência e/ou transtornos, dentro de uma 

mesma “fase” encontramos perspectivas distintas e até mesmo opostas entre si, 

marcando a complexa dinâmica social e histórica, na qual a humanidade está sendo 

constituída, em si mesma, pelas suas emoções e afetos. Essa é, para nós, uma 

importante “lente” a partir da qual precisamos ler a história que narramos sobre nós 

mesmos e sobre os outros. 

 

Finalmente, o século XX encerrava apresentando necessidade de novas 

organizações no campo da educação, provocando novas concepções de sociedade 

e de conhecimento, delineando o que se convencionou chamar inclusão social e 

educacional, certamente apontando outros grandes desafios para o sistema escolar 

do século XXI. 

 

3.2 POLÍTICAS NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

 

Dando continuidade às reflexões anteriores, apresentamos as políticas na 

perspectiva da educação inclusiva considerando as Políticas de Estado. Essas, 

independentemente do governo e do governante devem ser realizadas, pois são 

amparadas pela Constituição Federal de 1988, bem como também são amparadas 

as suas fontes reguladoras que visam a garantia dos direitos conquistados 

historicamente pelo público da modalidade educação especial. Assim, partimos da 

premissa que, articulando as políticas com as práticas pedagógicas haverá produção 

de sentidos nos processos de escolarização desses estudantes. 

 

De tal modo, nos detemos aos elementos constitutivos dessas fontes reguladoras 

direcionadas aos estudantes com transtornos globais do desenvolvimento nos quais 

foram inseridos os estudantes com autismo, quanto as leis, políticas nacionais e 

municipal na perspectiva inclusiva, decretos, resoluções, programa, plano de ação e 

documentos que subsidiaram a elaboração, implementação e/ou manifestação a 

favor das políticas nessa perspectiva, em especial no município de Vitória/ES. 
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A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 apresenta o compromisso 

político de igualdade de acesso à escola e a oferta de atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino. Em conformidade com o período de redemocratização no Brasil, iniciado em 

1980, pela primeira vez em nossa história constitucional, explicita-se a declaração 

dos direitos sociais, ela foi considerada um avanço no processo de conquista de 

direitos no país, sobretudo o direito à educação derivando a Lei de Diretrizes e 

Bases para a Educação nº 9.394/1996. 

 

É relevante destacar que o Capítulo V da LDB/96 trata exclusivamente da Educação 

Especial e instituiu o uso da terminologia “educandos portadores de necessidades 

educacionais especiais”, pondo em desuso o termo “portadores de deficiência’’. 

Posteriormente, essas terminologias foram revogadas pela Lei nº 12.796/2013, 

alterando a redação para “educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação25”. Também destacamos no 

Art. 59, inciso I, que determinou aos sistemas de ensino assegurar “[...] currículos, 

métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às 

suas necessidades” (BRASIL, 1996, p. 19). 

 

Seguida de outras alterações, a Lei nº 13.632/2018, incluiu na LDB/96 o Art. 12, 

inciso IX, incumbindo os estabelecimentos de ensino de promover medidas de 

conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, 

especialmente a intimidação sistemática (bullying), no âmbito das escolas; e alterou 

o Art.58, § 3º, para que a oferta de educação especial tenha início na educação 

infantil e estenda-se ao longo da vida. 

 

As inovações no sistema educacional do século XXI se afirmaram com a Resolução 

CNE/CEB nº 2/2001 que instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 

na Educação Básica, assim descrito no seu Art. 2º: 

 

                                                           
25  De acordo com o Ofício Nº 05/2015 do Conselho Brasileiro para Superdotação – ConBraSD 
reforça a necessidade de uniformizar os termos “Altas Habilidades/Superdotação” em vez de “Altas 
Habilidades ou Superdotação”. 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1034524/lei-12796-13
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Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às 
escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com 
necessidades educacionais especiais, assegurando as condições 
necessárias para uma educação de qualidade para todos. 
(MEC/SEESP, 2001).  

 

Sendo assim, as diretrizes nacionais determinaram que os processos educacionais 

de todo o público da modalidade educação especial aconteceriam prioritariamente 

na escola. Do mesmo modo, o Decreto nº 3.956/2001 reduziu algumas das barreiras 

que impediam acesso e permanência no contexto escolar, quando definiu ser 

discriminação toda forma de diferenciação e exclusão que possa impedir ou anular o 

exercício dos direitos humanos e de suas liberdades fundamentais.  

 

Igualmente importante para as práticas pedagógicas inclusivas, a Resolução 

CNE/CP nº 1/2002 determinou que as instituições de ensino superior previssem, em 

sua organização curricular a formação para a diversidade. Sem dúvida, focar 

esforços na formação inicial dos professores foi, estrategicamente, investir em novas 

configurações para os espaços escolares a longo prazo, prorrogando as conquistas 

atuais. 

 

Destacamos que em 2003, o Ministério da Educação e Cultura criou o Programa 

“Educação Inclusiva: direito à diversidade”, visando transformar o sistema de ensino 

em sistemas educacionais inclusivos. Logo após, em 2004, o Ministério Público 

Federal divulgou o documento “O acesso de alunos com deficiência e/ou transtornos 

às escolas e classes comuns da rede regular”, disseminando os conceitos e 

diretrizes mundiais para a inclusão, bem como reafirmando o direito e os benefícios 

da escolarização dos estudantes com e sem deficiência.  

 

Consideramos de suma importância a divulgação dos documentos oficiais como 

mais uma estratégia para alcançar a formação dos profissionais da educação e, 

consequentemente, propagar pelo ambiente escolar, quer seja pelo discurso, quer 

seja pela prática pedagógica, as perspectivas de inclusão, tornando mais exequível 

a sua materialização. No Brasil, conforme Januzzi (1998), as políticas apontam a 

diferença no uso dos termos de integração e inclusão, diferentemente de outros 

países em que os dois termos são sinônimos. De tal forma que, entende-se por 

integração quando há um investimento em inserir o público da modalidade educação 
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especial na escola regular de ensino comum com o mesmo currículo e práticas 

pedagógicas que são oferecidas para crianças e adolescentes com desenvolvimento 

típico, e entende-se por inclusão quando há um investimento em incluir o público da 

modalidade em um sistema educacional flexível no que tange o currículo e a práticas 

pedagógicas acessíveis à todos. 

 

Em âmbito nacional, um Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria nº 555/2007, 

sendo essa prorrogada pela Portaria nº 948/2007, elaborou a Política Nacional de 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva – PNEEI-EI (2008) 

tornando-a um marco para a educação ao fortalecer os ambientes heterogêneos 

para a promoção da aprendizagem de todos e enfatizar o público da modalidade 

educação especial, sem se deter ao biológico, mas na sua constituição de sujeito 

social dada as relações humanas, econômicas, culturais e políticas.  

 

De certo, as políticas públicas para a educação inclusiva são relevantes quando 

contribuem para estabelecer uma nova organização na escola, contudo não 

passarão ilesas às tensões que emergem no caminhar para uma nova consciência 

coletiva. No ano seguinte da publicação da PNEE-EI, a Resolução CNE/CEB n°04 

de 2009 instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

preconizando o acesso ao currículo e afirmou que, para além dos serviços prestados 

nas classes comuns do ensino regular, seria ofertado o Atendimento Educacional 

Especializado em Salas de Recursos Multifuncionais- SRM ou nos Centros de 

Atendimento Educacional Especializado- CAEE da rede pública ou de instituições 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, no horário oposto da 

matrícula do estudante na escola regular. Assim, pontuou que o AEE tem função 

complementar ou suplementar a formação do estudante ao disponibilizarem 

recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena 

participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. E esclarece, no 

parágrafo único do Art. 1º:  

 

[...] os recursos de acessibilidade na educação são àqueles que asseguram 
condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência ou mobilidade 
reduzida, promovendo a utilização dos materiais didáticos e pedagógicos, 
dos espaços, dos mobiliários e equipamentos, dos sistemas de 
comunicação e informação, dos transportes e dos demais serviços 
(BRASIL, 2009, p. 1). 
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Posteriormente, o Decreto nº 7.611/2011, revogou o Decreto 6.571/2008, intensificou 

ações já desenvolvidas e instituiu o “Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência – Viver sem Limite”. Esse plano apresentou as ações desenvolvidas por 

15 ministérios e as contribuições da sociedade civil representada pelo 

Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CONADE. 

 

Certamente todas as iniciativas apresentadas contemplaram os estudantes com 

autismo, mas foi a Lei nº 12.764/2012 que instituiu a Política Nacional de Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelecendo 

diretrizes para sua consecução. A referida Lei utilizou a expressão “pessoa com 

transtorno do espectro autista” abrangendo as síndromes de Asperger, Kanner, 

Heller e, ainda, o Transtorno Invasivo do Desenvolvimento sem outra Especificação. 

Assim como, prescreveu que a pessoa com Transtorno do Espectro Autista é 

considerada pessoa com deficiência, para efeito legal, na garantia de seus direitos. 

Deste modo, as pessoas com autismo passaram a serem consideradas pessoas cm 

deficiência para a garantia de direitos sociais. Dentro do contexto de um país com 

extremas desigualdades e intermináveis escândalos de corrupção, ainda se faz 

necessário recorrer em âmbito judicial para demarcar enfaticamente os direitos, a fim 

de que a dignidade humana não seja mais ludibriada em discursos vazios e muito 

menos esquecida em papelocracias.  

 

3.2.1 Aproximando as políticas do público e da localidade da pesquisa 

 

Em conformidade com os direitos adquiridos pelos estudantes da modalidade 

educação especial e a Resolução nº 2/2016 do Conselho Municipal de Educação de 

Vitória – COMEV, a Coordenação de Educação Especial da Secretaria Municipal de 

Educação de Vitória/ES – CEE/Seme promoveram no período de 2010 a 2018 

(recorte temporal da pesquisa) encontros dialogados com os diferentes profissionais 

que atuam nas unidades de ensino, da educação infantil ao Ensino Fundamental, 

incluindo a modalidade educação de jovens e adultos. Os encontros de formação 

tinham como finalidade acompanhar as práticas pedagógicas nas escolas de acordo 

com as diretrizes da PNEE-EI, o que possibilitou a elaboração da Política de 

Educação Especial na perspectiva Inclusiva - PEEI do município.  
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Segundo Gonçalves; Oliveira; Santos (2018), nesses dez anos da PNEE-EI (2008) 

ocorreu um aumento considerável do público da modalidade educação especial. 

Quando em 2008 havia 1.130 estudantes com deficiências, transtorno global do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados na Rede 

Municipal de Ensino de Vitória/ES passando para 1.467 matrículas em 2018. Os 

dados mostram ainda, um aumento de 430% no número de matrículas de 

estudantes com TGD, no qual estão inseridos os estudantes com autismo, conforme 

a quadro 1: 

 
 

Quadro 1 - Matrículas de estudantes da modalidade educação especial. 
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do Educacenso (2018)  

 

Dessa forma, o Plano de Ação da Coordenação de Educação Especial/Seme vem 

ofertando formações continuadas em serviço aos professores especializados e 

cursos por adesão aos demais profissionais da educação, conforme Gonçalves, 

Oliveira, Santos (2018), 

 

[...] as ações formativas se deram a partir das demandas emergentes dos 
diferentes profissionais que estão nas unidades de ensino, principalmente 
considerando o aumento no número de matrículas de crianças/estudantes 

ÁREAS 
ANOS DE REFERÊNCIA 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Surdez 99 88 77 72 76 54 54 42 34 40 36 

2 Deficiência Visual 54 49 53 88 62 103 107 53 54 59 57 

3 

Deficiência Intelectual 395 485 469 503 573 483 553 604 543 618 647 

Deficiência Múltipla 81 77 86 91 97 85 95 120 111 121 121 

Deficiência Física 68 44 52 130 145 133 69 58 64 54 60 

Transtorno Global do 
Desenvolvimento 

94 101 133 162 180 204 256 274 345 372 405 

4 Surdo cegueira 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

5 
Altas Habilidades ou 
Superdotação 

338 419 396 422 280 110 84 109 117 152 141 

 
Total Geral 1130 1263 1266 1468 1413 1172 1218 1260 1268 1416 1467 
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público-alvo da modalidade da educação especial no município de 
Vitória/ES (GONÇALVES; OLIVEIRA; SANTOS, 2018, p. 5). 

 

Ainda segundo as mesmas autoras, na publicação intitulada “Uma década da 

Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva: 

Processos de Formação no Município de Vitória” relatam que 

 

[...] no decorrer de uma década houve um processo de percepção e 
compreensão do acesso e permanência do público da modalidade pelos 
profissionais das unidades de ensino da Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e da Seme Central. Sendo 
que nos últimos anos os profissionais intensificaram as demandas de 
formação continuada com foco nas práticas pedagógicas e currículo 
inclusivo (GONÇALVES; OLIVEIRA; SANTOS, 2018, p. 5). 

 

Em 2018, a Coordenação de Educação Especial/Seme ofereceu quatro formações 

continuadas para os professores especializados, por área de atuação: Deficiência 

intelectual, múltiplas e TGD; Surdez; Altas habilidades/superdotação; e Deficiência 

visual totalizando 241 inscrições, mas cabe destacar que a maioria dos professores 

especializados que atuam nas unidades de ensino de Vitória/ES são contratados por 

tempo determinado.  

 

Além das formações continuadas a CEE ofertou quatro cursos para os demais 

profissionais da educação, por adesão, a saber: Autismo; Altas 

habilidades/superdotação; Libras; e Práticas pedagógicas totalizando 255 inscrições. 

Pelo preenchimento total das vagas ofertadas, constatamos que os professores e 

outros profissionais das escolas municipais de Vitoria/ES estão cientes do 

compromisso profissional e ético com o processo de escolarização dos estudantes 

da modalidade e carecem de qualificação quanto aos serviços educacionais que 

deverão ofertar.  

 

De tal modo, as políticas públicas para a educação inclusiva são extremamente 

relevantes quando contribuem para estabelecer uma nova organização cultural e 

desafia a gestão pública municipal na garantia dos direitos educacionais, tanto na 

qualidade dos serviços ofertados, quanto na transformação das práticas 

pedagógicas. 
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3.2.2 Questões Atuais 

 

Todavia, as Políticas de Estado são periodicamente atravessadas pelas Políticas de 

Governo, essas reféns das alternâncias de poder interferem no processo de 

articulação em curso, intimidando com propostas de mudanças estruturais e 

culturais as políticas vigentes. Passados dez anos da Política Nacional de Educação 

Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – MEC/SECADI propõe 

“atualizações” na legislação submetendo à avaliação das universidades federais. 

Mas essas proposições acirraram a indignação das universidades federais, órgãos 

gestores, movimentos sociais e associações nacionais de pesquisadores da 

educação publicizadas em “cartas manifesto”, abertas ao público, com posições 

contrárias  

 

[...] considerando que o mais importante, nesse momento, não seria a 
“atualização”, mas o avanço e o aprofundamento da atual PNEEPEI em 
uma política de Estado, uma vez que o problema não é a política tal como 
está, mas como está sendo implementada. Considerando o problema da 
execução do processo, uma vez que sem conhecermos o documento, o 
MEC coloca sob consulta púbica das universidades públicas federais e dos 
grupos de pesquisa um tempo exíguo, que vai até 20 de julho de 2018; 
considerando os processos de mercantilização e privatização da educação, 
tais quais expostos nessa 13ª reunião da ANPED Sudeste, algo que, 
historicamente, vivenciamos na educação especial brasileira, retirando do 
aluno sua autonomia, sua independência e seu direito à educação (acesso, 
permanência e conclusão), ampliando e legitimando os caminhos para 
exclusão desse público-alvo. Nós, professores, pesquisadores e pessoas 
com deficiência presentes no GT 15 – Educação Especial da 13ª reunião da 
ANPED Sudeste, somos contrários a “atualização” da PNEEPEI [...].  
(ANPED Sudeste/GT 15 – Educação Especial, 18/07/2018). 

 

Diante dos fatos, o encontro no mês de agosto/2018 promovido pelo Fórum 

Permanente de Educação Inclusiva do Estado do Espírito Santo e realizado com a 

participação de gestores de secretarias municipais, profissionais da educação, 

estudantes universitários e movimentos sociais, por sua vez compostos por 

familiares de pessoas com deficiência, transtornos e altas habilidades/ 

superdotação, ocorreu exclusivamente para dialogar sobre as propostas de 

“atualização” do MEC/SECADI e pautar ações que manifestem posição contrária às 

alterações propostas. Uma vez que esse Fórum se caracteriza pela pluralidade, 

diversidade; não confessional, não governamental, não partidário; e se propõe a 

facilitar a articulação, de forma descentralizada e em rede, de instituições de ensino, 
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entidades governamentais e não governamentais e movimentos da sociedade civil 

engajados em ações em prol da educação inclusiva no Estado do Espírito Santo.  

 

Neste contexto, também comungamos com os manifestos ao considerarmos que as 

alterações propostas pelo MEC/SECADI se apresentaram de forma equivocada à 

sociedade e, se instituídas, provocarão retrocessos e perdas irreparáveis nas ações 

desenvolvidas ao longo de uma década e, de modo particular, desmerecerão às 

conquistas alcançadas e às que estão em vistas de acontecer nas unidades de 

ensino no município de Vitória/ES. 

 

A escola do século XXI está sob um novo paradigma conceitual ideológico, mais 

precisamente na promoção coletiva de novas atitudes e novos valores, sendo assim 

há necessidade de formação continuada dos professores numa perspectiva crítica e 

reflexiva sobre os avanços e desafios existentes nas relações entre os indivíduos e a 

sociedade, para que juntos sejamos incansavelmente resistentes às imposições das 

Políticas de Governo que ao proporem retrocessos, poderão legitimar a retomada de 

práticas pedagógicas homogeneizadoras, consequentemente excludentes.  

 

É no convívio com a diversidade que a história permanece viva, elucidando as 

conquistas históricas da humanidade, nesta rede de interdependências a prática 

social é o ponto de partida e o ponto de chegada que dá sentido as práticas 

pedagógicas nas quais as estruturas da psique, da sociedade e das histórias 

humanas são indissociavelmente complementares. De tal modo, trabalhamos sob 

expectativa dos processos de ensino e aprendizagem serem constituídos no 

encontro entre sujeitos, sendo assim importante compreender a dinâmica das 

relações humanas no contexto escolar, pois é lá que “[...] incidem os preconceitos, 

as representações sociais e os estigmas nas formas de ensinar e aprender” 

(VASQUES; BAPTISTA, 2014 p. 674). Por isso, no próximo subcapítulo 

evidenciaremos o autismo, a linguagem e a educação buscando aprofundar nossas 

reflexões.  
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3.3 AUTISMO, LINGUAGEM E EDUCAÇÃO 

 

Neste momento evidenciaremos o autismo, as especificidades da sua linguagem e 

as perspectivas de inclusão escolar. E a quem pretenda fazer um exame sem 

preconceito, Bobbio (2004, p. 25) aconselhava, “a quem pretenda fazer um exame 

despreconceituoso do desenvolvimento dos direitos humanos depois da Segunda 

Guerra Mundial, aconselharia este salutar exercício: ler a Declaração Universal e 

depois olhar em torno de si”. Pois apesar das muitas conquistas, o caminho a 

percorrer ainda é longo e são enormes as tarefas que estão diante de nós.  

 

A tendência atual é conceituar o autismo como uma síndrome comportamental, de 

etiologias múltiplas, com intensas implicações para o desenvolvimento global infantil 

e embora não haja um marcador biológico definitivo, alguns achados têm 

demonstrado particularidades nas áreas da genética e do funcionamento cerebral. 

Pode ocorrer em qualquer classe social, raça ou cultura, sendo que cerca de 65% a 

90% dos casos está associado a deficiência mental e as crianças com autismo de 

alto funcionamento (perfil cognitivo diferenciado em algumas das áreas de testes 

padronizados) representam apenas 30% dos casos diagnosticados, de acordo com 

Baptista, Bosa e cols. (2007, p.32), “[...] a ausência de respostas das crianças deve-

se, muitas vezes, à falta de compreensão do que está sendo exigido dela, ao invés 

de uma atitude de isolamento e recusa proposital”. 

 

Após leituras e vivências escolares, entendemos que o autismo se manifesta de 

diferentes formas nos indivíduos, porém dentro de um espectro, e apresenta um 

desenvolvimento acentuadamente atípico. Mais especificamente uma síndrome 

comportamental que “engloba comprometimentos nas áreas relacionadas à 

comunicação, quer seja verbal ou não verbal, na interpessoalidade em ações 

simbólicas, no comportamento em geral e nos distúrbios do desenvolvimento 

neuropsicológico” (ORRÚ, 2012, p. 29).  Além das características em comuns 

apontadas nos estudos de Wing e Gould (1970) como: dificuldades de comunicação, 

tanto receptiva como expressiva; dificuldade de participar de situações de interação 

social; capacidade imaginativa e criativa precária, acompanhada de repertórios 

restritos, estereotipados e repetitivos.  
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As nossas leituras também mostraram que as mudanças ocorridas no modo de 

conceber o autismo passam de uma condição de “doença” em que os problemas 

orgânicos estão definidos para “síndrome” que se diferencia por ser um conjunto de 

sintomas. Desta forma quando se fala em transtornos ou síndromes autísticas, “[...] 

quer-se designar a ‘tríade de comportamentos’ independentemente de sua 

associação a aspectos orgânicos” (BAPTISTA, BOSA e COL., 2007, p. 31), muito 

embora, nas últimas décadas vem sendo relacionado a diversos fatores, como citou 

Orrú (2011, p. 23): “[...] pais em idade avançada, alergias a determinados alimentos, 

intoxicação por metais pesados e tecnologia sem fio, [...]”, culminando em diversas 

frentes de pesquisa, nas mais diferentes áreas do conhecimento.  

 

As inúmeras tentativas de entender o autismo a partir de aspectos neurobiológicos 

influenciou documentos de referências médicas como o Manual do Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais – DSM 5 (2013) e a Classificação Internacional 

de Doenças – CID 11, cujo lançamento aconteceu neste ano, mas será apresentada 

oficialmente em maio de 2019, durante a Assembleia Mundial da Saúde e entrará 

em vigor em 2022.  

  

Visto que, grande parte dos casos de autismo não se encaixam totalmente em uma 

única categoria, o próprio termo “espectro autista” e “síndromes autísticas” refletem 

as ambiguidades, Vasques (2015) também destaca que ao centralizarmos o foco no 

diagnóstico deixamos em suspenso a pergunta sobre “o que fazer”. Como já 

mencionamos em capítulos anteriores, entendemos que o diagnóstico é para a 

educação um norteador na elaboração de propostas e não meramente 

determinantes, portanto, são sobretudo a garantia de direitos e nos responsabilizam, 

enquanto atores políticos no campo educacional, a pensar para além dele e apostar 

em possibilidades de transformação. 

 

De fato, é um exercício que não está imune às tensões de desconfortos pelo 

envolvimento que existe, mas pelo contrário, por estarmos envolvidos se faz 

necessário reconhecermos, enfrentarmos e provocarmos mudanças satisfatórias. 

Trata-se de um compromisso ético com o outro e consigo mesmo. Assim é o campo 

da educação, um exemplo de uma rede de funções interdependentes com uma 

dinâmica própria. Deste modo, cada sujeito com autismo é único, não só pela 
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condição de autista que apresenta e as variações no espectro, mas também porque 

o seu contexto interfere na sua constituição subjetiva, configurando suas 

singularidades, como acontece com todos os seres humanos.  

 

Embora existam avanços em todas as áreas de pesquisa, ninguém até hoje sabe 

dizer de forma indiscutível o que é o autismo, por isso é necessária humildade e 

cautela diante do tema, pois exige uma constante aprendizagem. No campo 

educacional o tema também nos desafia a ultrapassar o plano do instituído, 

planejando e concebendo práticas pedagógicas que atendam aos anseios de seus 

estudantes. E neste contexto, a escola se torna um espaço em potencial para a 

apropriação de conhecimentos que permeiam as relações humanas, constituindo o 

sujeito social e estabelecendo vínculos de pertencimento. 

 

Assim, a Educação que desejamos se aproxima do termo de origem latina, 

“educere”, que significa extrair, desabrochar e desenvolver algo no indivíduo e se 

diferencia de “educatio”, termo também de origem latina, que significa instrução, 

formação e transmissão de conhecimentos. E, da mesma forma, se diferencia de 

proposições de rotinas que não colaboram no enfrentamento de situações novas e, 

portanto, programas de ensino individualizados, já que partimos do que é iminente 

nas inter-relações, nas quais valorizamos a cuidadosa organização dos tempos, 

espaços e materiais necessários para acesso ao conhecimento, de forma intencional 

e sistemática, considerando a formação integral dos sujeitos e as singularidades dos 

sujeitos com autismo para o desenvolvimento de formas mais elaboradas do 

pensamento e do uso da linguagem.  

 

De tal forma, entendemos que essa proposta não cabe em um paradigma tradicional 

de educação com conceitos uniformes, por isso demanda formações continuadas e 

permanentes para os professores, tornando-se apostas nas suas experiências 

profissionais. Para Mantoan (2006, p. 54-55), “[...] as escolas não serão mais as 

mesmas, se abraçarem esse novo projeto educacional”. Se as apostas derem certo, 

um novo caminho se vivencia e poderá ser experimentado pelos outros professores, 

na realidade concreta da escola, na operacionalidade, visando superar segundo 

Baptista e Vasques (2014, p. 670), “[...] uma discursividade diferente ao desvelarem, 
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subverterem e interrogarem naturalizações e objetivações, construindo certa 

alteridade em relação aos interesses políticos e a imediatismo da prática”. 

 

Certamente que as relações entre indivíduos ocorrem no mesmo ritmo das suas 

experiências pessoais e profissionais, não se dão pelas políticas públicas. Há 

necessidade de os indivíduos atribuírem sentido as constatações, construindo novas 

práticas em substituição àquelas que antes eram tidas como únicas e verdadeiras. 

Assim, o processo de inclusão se dará por um esforço bilateral perpassando pelo 

diálogo entre todos os envolvidos. Nesse aspecto,  

 

[...] há que considerar as experiências vividas na avaliação das políticas e 
das propostas educativas que se vem implementando. Sem a referência 
àquilo que se fez e àquilo que se realiza na escola, continuaremos a tomar 
as possibilidades como um eterno vir a ser enquanto os desafios e tensões 
serão, via de regra, sempre tomados como a justificativa para o não fazer 
(SOBRINHO; PANTALEÃO; JESUS, 2016, p. 216). 

 

O que se fez e o que se realiza na escola é a potência do coletivo e poderão 

empreender novos movimentos que propiciem as inter-relações e o uso da 

linguagem pelos estudantes com autismo. É por meio da linguagem que o ser 

humano expõe suas ideias e sentimentos, seja através da fala ou da escrita, 

podendo então ser verbal, não verbal e a partir de outros signos não convencionais. 

 

O estudo da interação criança-criança foi relegado até a década de 70, segundo 

Pedrosa e Carvalho (2005, p.431), posteriormente retomaram o interesse nos 

estudos das relações sociais e do desenvolvimento humano, na qual as relações 

humanas foram utilizadas por diferentes abordagens teóricas que afirmavam que o 

processo de socialização é primordial na constituição psíquica. A base do 

desenvolvimento do ser humano está na relação que estabelece com o outro, sejam 

com pessoas mais experientes ou com seus pares, e por meio dela atribuem sentido 

ao mundo em que vivem. Mas no caso das pessoas com autismo, o 

desenvolvimento social encontra-se em risco desde os primeiros anos de vida pelos 

déficits sociais apresentados, afetando diferentemente a linguagem. 

 

Embora seja inato ao ser humano estabelecer vínculos sociais, o desenvolvimento 

social se constrói em qualquer etapa da vida. Portanto não é determinada somente 

pela genética, envolve vários fatores; dentre eles: as relações sociais, as condições 
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do ambiente, o nível cognitivo entre outros. Ou seja, as intervenções 

intencionalmente planejadas interferem nas dificuldades apresentadas por qualquer 

síndrome, trata-se de uma aposta no potencial educativo. Por isso que proporcionar 

as crianças e adolescentes com autismo o convívio com seus pares: crianças e 

adolescentes com desenvolvimento típico é também uma ação de impedimento do 

isolamento social uma vez que esses fornecerão modelos de interação para os 

primeiros e do mesmo modo, àqueles ensinarão aos demais a conviver e aprender 

na diversidade.  

 

Há evidências, como Bosa (2006) destacou, que a provisão precoce de educação 

formal, entre dois e quatro anos, considerando também o envolvimento de todos os 

profissionais, forte reestruturação, adaptação da escola e preparo dos professores, 

tem obtido bons resultados no processo de escolarização de estudantes com 

autismo. Mas a falta de conhecimento desses profissionais sobre o autismo tem 

alimentado a crença na baixa educabilidade e nas possibilidades de 

desenvolvimento desses sujeitos. Segundo o estudo de Baptista, Vasques e 

Rublescki (2003), o medo e a ansiedade dos professores que resistem em trabalhar 

com estudantes com autismo foram justificados alegando que não sabem como lidar 

com a agressividade desses estudantes, mas o que intriga os pesquisadores é o fato 

de que a agressividade não é um comportamento do sujeito com autismo. Sendo 

assim, a justificativa para o ‘não fazer” tem se respaldado mais na falta de 

conhecimento do que nas tentativas. 

 

Também é importante observar que nos processos de constituição de uma escola 

inclusiva, a instituição e os professores demandam tanta atenção quanto os 

estudantes propriamente ditos, para que não confundam, por exemplo, a integração 

com a proposta de inclusão. Enquanto o primeiro oferece recursos pedagógicos 

iguais para todos os estudantes, o segundo oferece recursos pedagógicos diferentes 

e acesso ao conhecimento de forma igualitária e justa, sendo assim evoca um 

currículo flexível e enriquecido, planos de ação que contemplem aspectos 

administrativos, institucionais e didático-pedagógicos para todos. Diferentemente da 

proposta de integração em que o plano de ensino é pensando para os estudantes 

com desenvolvimento típico e um projeto educativo ocorre em paralelo para os 

estudantes com autismo. 
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Nesse sentido, a intencionalidade e as discussões nas formações continuadas com 

professores regentes, independentemente da área do conhecimento que lecionam, 

precisam avançar principalmente no campo da linguagem, no desenvolvimento dos 

diálogos e da escrita. Uma vez que são fundamentos essenciais nas práticas 

pedagógicas e principais instrumentos de mediação. O desenvolvimento da 

linguagem acontece no percurso do desenvolvimento humano, torna-se um ponto de 

união entre a natureza e a cultura e se caracteriza pela indeterminação e 

ambiguidades, permeando um labirinto de significados que torna a linguagem uma 

representação simbólica do mundo.   

 

Neste ponto, é importante diferenciar a linguagem, da comunicação e da fala porque 

não são sinônimos, são conceitualmente distintos. Dentre as funções da linguagem 

temos a comunicação que se faz ao emitir, transmitir e receber informações através 

de métodos e/ou processos estabelecidos que podem decorrer da linguagem falada, 

escrita ou codificada por signos ou símbolos. E pressupõe a existência de uma outra 

pessoa, há, portanto, necessidade de um enunciador, do coenunciador e da 

representação. Portanto, a fala é um dos instrumentos/recursos/meios entre a 

linguagem e a comunicação, além de ser uma forma de expressão da linguagem e 

poder ser utilizada para comunicação desde os primeiros anos de vida.  

 

Mas a fala nem sempre é utilizada pelo sujeito com autismo, podendo esse 

permanecer por toda a vida sob mutismo26 ou apenas optar pelo “não uso” da fala 

em alguns anos da sua vida. Essa característica tão peculiar não significa ausência 

de comunicação, uma vez que a relação com o outro pode ocorrer sem o uso da 

fala, por meio da escrita, signos e símbolos. A comunicação dos surdos, por 

exemplo, pode ocorrer através da Língua Brasileira de Sinais - Libras e de maneira 

equivalente, há pessoas com autismo que utilizam a comunicação suplementar 

alternativa - CSA27 como recurso de suporte baseado em símbolos gráficos e em 

tecnologias de apoio para o desenvolvimento da linguagem e do processo de 

                                                           
26  O Mutismo Seletivo (MS) caracteriza-se pelo fracasso persistente em falar em uma ou mais 
situações sociais específicas, geralmente quando a fala é mais esperada (SERRETTI; COSTA-
JÚNIOR, 2010, p. 141) 

27  Comunicação suplementar e/ou alternativa é uma área da prática clínica que se destina a 
compensar (temporariamente ou permanentemente) os prejuízos ou incapacidades dos indivíduos 
com severos distúrbios da comunicação expressiva (ASHA, 1991).  
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comunicação. Mas como todo sistema de comunicação necessita de um grupo, 

conforme Orrú (2006), 

 

[...] embora a CSA seja significativa para o ato de ensinar e interagir com 
pessoas que se encontram nas situações mencionadas, para haver eficácia 
é preciso que seu usuário apresente motivação para se comunicar, 
demonstrada por meio do desejo de estabelecer uma comunicação 
interativa; que haja aceitação e envolvimento de sua parte e das pessoas 
que o acompanham na utilização de um determinado sistema de 
comunicação, atenção aos estímulos do contexto em que o usuário está  
inserido – pois há a necessidade de que a pessoa tenha certa habilidade 
cognitiva e nível de acuidade visual – e de envolvimento de outros 
profissionais que o acompanham em se desenvolvimento e tratamento 
(ORRÚ, 2006, p.65). 

 

Para além da motivação do estudante no uso do CSA é preciso considerar a 

importância do professor no processo de construção de um programa baseado no 

perfil do estudante e do seu contexto histórico e social, assim como deverá 

considerar a importância desse recurso ser utilizado numa perspectiva que não seja 

reduzida a simples troca de informações ou de comunicação mecanizada, mas 

envolva situações dialógicas com significado cultural. Para Enumo e Paula (2007), 

 

Mesmo que a linguagem verbal não seja a única modalidade de 
comunicação, quando o repertório verbal é inadequado, ou seja, quando a 
fala não se manifesta, é ininteligível ou sobremodo limitada, reduz-se 
consideravelmente a oportunidade de interação face a face nos diversos 
ambientes sociais. Para essa população, são necessários dispositivos - 
sistemas de Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) - que permitem 
uma comunicação significativa e mais funcional no contexto sócio afetivo 
(ENUMO; PAULA, 2007, p. 4). 

 

Outra característica singular do sujeito com autismo é a de que a fala, quando 

utilizada por ele, nem sempre tem a finalidade de comunicação. Observa-se, em 

alguns casos, há emissão de sons ou palavras estereotipadas,28 “frases 

espontâneas”29 ou ainda a fala por ecolalia30.  

                                                           
28  Emissão de sons e palavras estereotipadas: padrões restritos e repetitivos de 
comportamento, interesses e atividades, manifestados por pelo menos duas das seguintes maneiras: 
a. Comportamentos motores ou verbais estereotipados, ou comportamentos sensoriais incomuns; b. 
Excessiva adesão/aderência a rotinas e padrões ritualizados de comportamento; c. Interesses 
restritos, fixos e intensos (DSM-5, 2013). 

29  Frases espontâneas: que são pronunciadas abruptamente, repetidamente e seguidas de 
profundo silêncio 

30  Ecolalia: pronuncias de palavras memorizadas, monólogos incompreensíveis, não 
endereçados e criação de neologismos. Essa tendência à repetição aparece também nas respostas 
verbais como, por exemplo, repetir muitas vezes frases que ouviu de alguém ou na TV (ecolalias 
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Destacamos que independentemente de fazer uso ou não da fala, de ter a intenção 

ou não de comunicação, conceber uma não linguagem às pessoas com autismo 

seria o mesmo que não as considerar como sujeitos sociais, seria um equívoco. A 

linguagem não manifestada, essa “racionalidade silenciosa” e inconsciente, está em 

atividade permanente buscando estabilidade linear e projetando caminhos pelas 

operações mentais. 

 

Do mesmo modo, também seria um equívoco não dirigir as palavras verbalizadas às 

pessoas com autismo como se elas não as ouvissem ou não as compreendessem, 

“[...] a posição assumida pelo interlocutor diante das produções linguísticas do 

autista, que por vezes nega-lhe a possibilidade de subjetivação do sujeito” 

(BARROS, 2011, p. 228), ainda segundo essa autora é importante perceber o 

autismo como um modo singular de estar na linguagem, ainda que, muitas vezes, 

não se colocam como co-enunciadores. 

 

E diferentemente das teorias que apontam que o comportamento é mediado pela 

fala, Elias (1994) não está particularmente enfatizando a constituição desse 

processo na ontogênese, mas sim procurando mostrar como houve uma mudança 

nos tipos secundários e conteúdos de autocontrole no decorrer do que denominou 

processo civilizatório, nesse sentido este estudo comunga com o fato de que a fala 

nem sempre é a principal mediadora do comportamento da pessoa com autismo, 

assim como alguns indivíduos com autismo também demonstraram que a fala não 

necessariamente precede a escrita. Essas duas constatações surgem 

principalmente no século XX quando pessoas com autismo, que nunca falaram ou 

falaram tardiamente, publicaram livros autobiográficos sobre suas experiências de 

vida, inclusive escolares.  

 

Por isso a importância de articular conhecimentos com profissionais das mais 

diferentes áreas de estudos, pesquisa e atuação envolvidos no desenvolvimento e 

na formação do sujeito. Há necessidade de um trabalho em equipe e 

                                                                                                                                                                                     
tardias); responder às perguntas sempre com a mesma resposta; repetir o que o outro acabou de 
falar ou o final da frase dita pelo outro (ecolalias imediatas). 



59 

 

interdisciplinar31, problematizando e realizando tentativas de soluções de problemas 

na coletividade, pois são nessas experiências “[...] que nascem a disposição de 

busca de compartilhamento de saberes e o movimento humilde de olhar a realidade 

também sob a óptica do vizinho” (BAPTISTA, BOSA e COLS, 2007, p. 16), 

representando mais do que a soma de experiências isoladas de cada um desses 

profissionais sobre um mesmo indivíduo. 

 

O acompanhamento escolar de crianças e adolescentes com autismo aponta uma 

relação direta com o campo simbólico, às vezes muito desenvolvida, outras vezes 

idiossincrática, acreditamos que pela via da escrita, a criança com autismo começa a 

ter possibilidades de comunicação com o outro, assim como pelo uso de símbolos e 

pelas relações sociais podem ocorrer a significação da fala. Na escola, o 

desenvolvimento da linguagem está fortemente relacionado com o contexto 

situacional, por isso é importante que ele seja intencionalmente planejado pelos 

professores e equipe pedagógica para que as atividades promovam reflexões 

coletivas e individuais sobre o uso da língua. 

 

No início da comunicação humana, para além da vocalização e gestos, reportam-se 

às pinturas rupestres, mapas e escrita. Já no século XXI, outros meios de 

comunicação: sonora, audiovisual, multimídia e hipermídia, são utilizados nos 

processos de escolarização e potencializam o envolvimento e acessibilidade dos 

estudantes com autismo. 

 

Em nossas leituras, observarmos que os professores apresentavam dificuldades em 

iniciar o processo de comunicação com estudantes com autismo que tinham 

dificuldades na escrita. Se tomarmos a pré-história da linguagem escrita veremos 

que envolvem práticas culturais como os gestos, a fala, o desenho e o jogo 

imaginário, todas essas atividades de caráter representativo e carregado de 

significados, que se utilizam dos símbolos para representar e também para evocar 

na memória o que não está presente. Essas práticas culturais podem enriquecer as 

                                                           
31  A interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os diferentes campos de 
conhecimento produzida por uma abordagem que não leva em conta a inter-relação e a influência 
entre eles — questiona a visão compartimentada (disciplinar) da realidade sobre a qual a escola, tal 
como é conhecida, historicamente se constituiu. Refere-se, portanto, a uma relação entre disciplinas 
(PCN, 1998, p.30). 
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práticas pedagógicas e tornar o conhecimento acessível a todos, assim ao explicar o 

conteúdo por gestos, falas, desenhos e brincadeiras os estudantes poderão inferir 

sentido. Do mesmo modo ocorrerá, se os professores interpretarem gestos, falas, 

desenhos e brincadeiras dos seus estudantes. Destacamos ainda que todas essas 

formas de expressão do pensamento tendem a evoluir para o desenho das palavras 

e posteriormente para a linguagem escrita. Logo, esses instrumentos de mediação 

não se limitam à etapa de alfabetização e ao professor alfabetizador, mas estão 

disponíveis ao longo de toda vida. 

 

Embora, o desenvolvimento da linguagem escrita seja complexo porque simboliza a 

apropriação de conhecimentos anteriores encadeados pela percepção da realidade, 

o estudante precisa compreender sua importância para dar significação a função 

social da escrita. Inicialmente, as crianças escrevem para imitar os adultos, depois 

utilizando-se de traços com indícios de símbolos, para somente depois 

compreenderem que existem recursos gráficos socialmente padronizados para 

compreensão de um coletivo.  

 

Por isso a importância de o ensino da linguagem escrita ser a partir da sua função 

social, da relação com o contexto e com a realidade social do estudante, para que o 

sentido atribuído por ele possa ser associado ao significado social dessa linguagem, 

diferentemente de ser ensinado de forma técnica, reducionista e mecânica.  

 

Quando assim é feita o estudante não estabelece vínculo afetivo com o 

conhecimento que está disponível e nem o reconhece como uma necessidade, por 

isso não apreende o que ele entendeu ser uma imposição do professor. Ao 

contrário, quando compreende que a linguagem escrita é a representação do seu 

discurso (ou do que poderia vir a ser o seu discurso) e expressão do seu 

pensamento, torna-se transformadora inclusive para os estudantes com autismo. 

 

Mas a linguagem escrita não se dá de forma natural e espontânea, depende da 

mediação do outro, que no ambiente escolar é intencionalmente do professor, 

independente da sua formação inicial e da etapa de ensino em que atua, precisa 

acolher o estudante independentemente da sua especificidade e desafiar-se a  

função de mediar o conhecimento, neste caso a linguagem escrita para que seja 
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reconhecida sua função comunicativa, como afirma Smolka (2003, p. 69) “[...] essa 

escrita precisa ser sempre permeada por um sentido, por um desejo, e implica ou 

pressupõe, sempre, um interlocutor”, portanto o processo de escolarização é 

atravessado pela relação com a linguagem e com a língua materna. 

 

A estrutura da linguagem é a codificação da língua materna, fruto de decisões 

consensuais da sociedade com intuito de produzir enunciados, por isso é arbitrária e 

muitas vezes compreendida como um testamento que não pode ser contestado, um 

sistema imóvel com critérios linguísticos e duas opções de avaliação: certo ou 

errado. Quando o ensino da língua materna é entendido desta maneira, segundo 

Chauí (2000, p. 176), “[...] tem-se uma separação entre linguagem, considerada 

capacidade de expressão dos seres humanos, e línguas, que surge diante de 

condições históricas, geográficas, econômicas e políticas”. 

 

A partir dessas afirmações, a língua é um fato social e seus regulamentos refletem 

as relações de poder do grupo dominante de uma sociedade, sendo assim ainda 

mais importante a apropriação desses aspectos linguísticos convencionais para que 

tenhamos iguais condições de lutar, quer seja para questionar/enfrentar, quer seja 

para resistir.  

 

E, assim, a língua precisa ser compreendida sem desvinculá-la de um contexto e do 

seu potencial libertador, para tanto as escolas são os espaços instituídos que podem 

repensar o ensino da língua materna que possibilite aos estudantes o uso da 

criatividade em prol da emancipação, atravessando da ordem do individual para a 

ordem do coletivo. Enquanto ação libertadora, o ensino da língua materna não pode 

se limitar a escrita de códigos como mera transcrição da fala, pois exige a natureza 

comunicativa e se configura como fenômeno social. 

 

A linguagem é um sistema complexo de sinais, signos, símbolos convencionais e se 

constitui, portanto, na prática social, nas inter-relações, nos espaços da escola e em 

outras formas sociais de vivências históricas humanas; transmite conhecimentos 

constituídos nos processos históricos e sociais; de fundamental importância para os 

processos cognitivos e de consciência porque age como uma ponte entre o 

conhecimentos sensorial e racional.  
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Embora os estudantes com autismo apresentem comprometimento na comunicação, 

compreendemos que a aposta nas possibilidades de encontrar significações nas 

suas enunciações perpassa pelo investimento no uso da linguagem escrita e falada. 

E a escola, no encontro com a diversidade de relações sociais somadas às 

mediações dos professores, é um espaço em potencial para fazerem uso da 

comunicação e administrarem suas ações e pensamentos. Consequentemente, 

apresentarão melhoras nos aspectos globais do desenvolvimento, impactos 

positivos na qualidade de vida e aumento na crença sobre sua educabilidade no 

ensino comum. Por isso, a Teoria Simbólica eliasiana, ampliará nossas reflexões 

sobre emancipação simbólica, para termos elementos para discussão sobre o 

desenvolvimento da linguagem do estudante com autismo.  

 

3.4 CONHECIMENTO E EMANCIPAÇÃO SIMBÓLICA 

 

A abordagem histórico-sociológica constitui um dos aportes teóricos deste estudo e 

nesse sentido, as contribuições de Norbert Elias nos ajudarão a pensar a totalidade 

dos sujeitos, visto que sua formação acadêmica cobriu as áreas de medicina, 

filosofia, psicologia e sociologia, além de se aprofundar nos estudos de temas 

variados: costumes e comportamentos na idade moderna, gênese do Estado 

Ocidental, diferentes concepções sobre o tempo, vida cotidiana, símbolo, dentre 

outros. Assim, por quase cinquenta anos, Elias refletiu sobre a indissociabilidade 

indivíduo e sociedade. Alguns trabalhos só foram publicados postumamente e outros 

ainda permanecem inéditos. 

  

Assumiremos o aporte eliasiano, porque nos permite caminhar pelo universo da 

teoria social contemporânea, bem como por uma síntese de pressupostos que se 

harmonizam a fim de sustentar o todo teórico. Por esse caminho pretendemos 

compreender a estudante com autismo por completo, em conformidade com a ideia 

de que para isso é necessário compreender o contexto em que está inserida, quer 

seja na sociedade, quer seja na instituição escolar na qual ela constitui e por ela é 

constituída, ou seja, indivíduo é parte desse processo e tanto é afetado como o 

afeta. Tanto a sociedade quanto a escola são produtos de uma rede de inter-

relações humanas que se configuram no decorrer do desenvolvimento histórico-
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cultural e permanecem em contínuas transformações, desta forma pretendemos 

estabelecer relações entre as estruturas sociais e a atividade do sujeito.  

 

Entendendo que a vida de um ser humano implica em aquisição da cultura e 

formação da autoimagem, Elias (1994) procurou estudar as mudanças de 

autoimagem e autoestima no decorrer do processo histórico dos indivíduos de 

determinadas sociedades. Para o autor, a regulação dos impulsos e emoções 

depende de vários controles: 1) controle da natureza; 2) controle interpessoal; 3) 

controle de si. Em relação a este, Elias foi leitor de Pavlov e Gilbert Ryle, além de 

Freud e defende que o ser humano se diferencia dos outros animais porque 

consegue ter uma consciência reflexiva. Para Elias os três tipos de controles são 

interdependentes e necessários para o desenvolvimento das relações eu/nós, de tal 

forma que se torna inconcebível falar no indivíduo sem relacioná-lo a um grupo. 

  

Elias também discute o papel do indivíduo no processo histórico, indicando que um 

indivíduo sozinho não cria instituições nem mesmo muda o rumo desse processo 

civilizatório. Por isso destaca a contradição, pois ao mesmo tempo em que há um 

crescente individualismo, há também o reconhecimento de pertencer a uma 

estrutura social, embora esse crescente individualismo e competição representem o 

mal-estar no processo civilizatório ocidental. 

 

Quando o sentimento de pertencimento a uma estrutura social for maior que o 

individualismo, os seres humanos terão admitido que fazem parte de uma grande 

“nós”, de uma humanidade e que existem direitos humanos universais originados 

pelas lutas étnicas e dos processos civilizatórios. Elias (1993) coloca que é 

importante não considerar o homem como um ser isolado dos outros ou das 

instituições, isto é, considerar o homem econômico separado do homem filosófico e 

do homem psicológico, etc. Para o autor, é importante relacionar a sociogênese das 

instituições com a sociogênese dos tipos de personalidade, que por sua vez é 

afetada por instituições menores como a família. 

 

Logo, na perspectiva eliasiana, as pesquisas que envolvem seres humanos não 

podem ser compartimentadas, etapistas, lineares, como por exemplo, propor 

analisar as atividades econômicas desconsiderando as políticas. Entendemos que 
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todas as atividades humanas são indissociavelmente complementares e 

interdependentes, com todas as suas contradições. Por isso, ele priorizou a síntese 

e não a análise, evitando compartimentar pessoas e sociedades em categorias 

rígidas. Sendo assim, essa abordagem nos ajuda a superar a tendência de reduzir o 

estudo das sociedades e do ser humano a esquemas dicotômicos como 

indivíduo/sociedade materialismo/idealismo, voluntarismo/determinismo, 

objetividade/subjetividade, análise/síntese etc., muito comum em estudos que se 

comprometem apenas com um dos polos da dicotomia indivíduo ou sociedade, ou 

seja, se comprometem apenas com uma das múltiplas dimensões da realidade 

humana e social. Elias queria resolver esse dualismo com uma reflexão teórica 

estreitamente articulada à pesquisa empírica, na qual as estruturas da psique, da 

sociedade e das histórias humanas só podem ser estudadas juntas, porque formam 

uma única ciência humana. E advertiu que para o entendimento da sua abordagem 

teórica e metodológica seria necessária uma reeducação cognitiva, no sentido de se 

abandonar maneiras tradicionais de pensar. 

 

Comunga com nossa pesquisa, porque nossa concepção de sujeito concentra o 

tanto o biológico, quanto as relações de interdependência existentes no seu 

desenvolvimento, de tal modo nos propusemos refletir sobre o processo de ensino e 

aprendizagem considerando as possibilidades que as diferentes situações de inter-

relações pudessem oferecer, diferentemente de abordagens que enfatizam nas 

limitações e reduzem às próprias condições individuais do ser humano.  

 

Nesse sentido, Elias apresenta três níveis na natureza: o nível inorgânico, o nível 

orgânico e o nível humano-social, todos podem ser objeto de estudo do 

conhecimento científico, porém os métodos a serem utilizados para cada nível 

podem não ser apropriados para os outros níveis. Dentre eles, destacamos o nível 

humano-social, como descreveu Kirschner (1999):  

 

O nível humano-social está relacionado com os níveis orgânico e inorgânico 
(gravidez, nascimento, crescimento, morte, etc.); ao mesmo tempo, 
entretanto, ele é relativamente autônomo e possui características 
específicas como linguagem, códigos morais, sistemas de parentesco etc. 
De acordo com Elias, esse conjunto de propriedades que emerge da 
integração do nível humano-social possui regularidades próprias que não 
podem ser explicadas de forma reducionista, isto é, em termos de métodos 
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e conceitos empregados nas pesquisas dos fenômenos dos níveis orgânico 
e inorgânico (KIRSCHNER, 1999, p. 31-32). 
 

Tomamos para reflexão as características específicas do nível humano-social: 

linguagem, símbolos, comunicação, razão, pensamento e conhecimento, dado que 

constituem a evolução cultural da espécie, na medida em que os indivíduos se 

apropriam de conhecimentos que foram elaborados historicamente pela própria 

humanidade. Neste percurso cultural, social e histórico, ocorre a emancipação 

simbólica que é parte importante no processo de aquisição da linguagem e de seus 

aspectos linguísticos. 

 

A linguagem, diz Elias (1994, p. 14), não existe num reino independente é uma 

representação simbólica do mundo como os membros de uma sociedade 

aprenderam a experimentá-la e a língua é um fato social, porque ela expressa a 

distribuição das chances de poder em uma sociedade e, em grupos menores de 

indivíduos nessa mesma sociedade. Assim, a língua se constitui também como uma 

importante referência de poder nas interdependências humanas, afinal para fazer 

uso dela é preciso submeter-se aos regulamentos linguísticos que a determinam. 

 

Segundo Elias (1994), pelo fato de a comunicação humana não se referir somente a 

uma situação presente, os elementos simbólicos servem para evocar na memória, 

objetos que não estão presentes. Essa é uma das premissas que distinguem os 

seres humanos de outros animais, sua capacidade de simbolização o que torna 

possível sua sobrevivência e os possibilitam tornarem-se sujeitos de sua própria 

história, pois desenvolvem ações de ordem instrumental e psíquica adaptando-se 

aos mais diferentes ambientes, além de serem potencialmente capazes de provocar 

uma transformação na sua organização genética. 

 

O psiquismo humano é unidade material construída filogeneticamente e 

ontologicamente por meio da atividade, ou seja, pelo modo prático como o homem 

se relaciona com a realidade atrelados ao mundo. Trata-se de uma interdependência 

ontológica e existencial, informa-nos o autor: 

 

Pessoas criadas na tradição mecanicista estão acostumadas a só procurar 
explicações em termos de ligações mecânicas de causa-efeito. Nesses 
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termos, o mundo inteiro assemelha-se a uma coleção de pedaços e peças 
ontologicamente independentes (ELIAS, 1998, p. 169). 

 
Da mesma forma, nos opomos aos modelos que prescreviam o desenvolvimento de 

forma unilateral, linear, como sucessão de fases naturalmente predeterminadas, 

homogêneas, de um realismo ingênuo da sociologia convencional, sendo externo 

aos indivíduos, não construídos por eles porque lhes é dado pronto e regido por leis 

gerais. Na perspectiva eliasiana, o processo de conhecimento abastece-se de 

tensões e conflitos com potencial transformador, não é meramente aditivo, visto que 

sofre constantemente alterações.  

 

A partir da noção de interdependência, Norbert Elias traz o conceito sociológico da 

configuração, compreendido como uma teia de relações de indivíduos dependentes 

que se encontram ligados entre si em vários níveis e de diferentes maneiras, 

envolvidos ou alienados.  

 

A alienação, em Elias (1998, p. 103), prevê a possibilidade de olhar a realidade “de 

fora”, eliminar a fantasia e visualizar os problemas imediatos da sua época, não se 

trata de uma neutralidade ou objetividade no mesmo sentido que para os 

positivistas, mas um distanciamento de uma determinada realidade. Ao mesmo 

tempo, envolver-se na realidade significa para Elias estar tão imerso que 

consideraria o desenvolvimento da sociedade humana a partir dos problemas de sua 

época. Ele explica que o distanciamento é necessário, mas “[...] é preciso saber de 

dentro como os seres humanos vivenciam seus próprios grupos e outros, o que não 

se pode conhecer sem participação e envolvimento efetivos”. Devemos, portanto, 

estar envolvidos ou alienados?  

 

Na perspectiva que adotamos não concebemos em separado, vejamos nossa 

posição atual de pesquisadores que pretendemos nos distanciar da realidade 

escolar para visualizar nossos problemas imediatos, ao mesmo tempo em que 

estamos, assim como a realidade escolar, envolvidos e pressionados pelas tensões 

da nossa época. Desta forma, a participação e o envolvimento configuram uma das 

condições para compreendermos os problemas que tentamos resolver enquanto 

pesquisadores. 
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Ao percebermos o quanto nossa incapacidade de distanciamento colabora para a 

manutenção das ilusões sobre a realidade social em que vivemos, abalamos as 

crenças que temos sobre nós mesmos. Desta forma, Norbert Elias nos desafia para 

uma nova maneira de olhar a realidade e de pensar sobre ela. 

 

A evolução da espécie asseguradas pelas características biológicas somam-se às 

funções produzidas na história de cada indivíduo singular, em decorrência da 

apropriação dos símbolos, a qual Elias denominou Teoria Simbólica. Ele considerou 

que o desenvolvimento do ser humano não resulta de uma evolução natural, mas de 

sua própria natureza social, de tal forma um dos objetivos básicos da Teoria 

Simbólica é lançar as bases de uma Sociologia do Conhecimento tratando 

conhecimento e pensamento sob uma perspectiva sociológica, tendo como ponto de 

partida a língua conhecida e utilizada por um grupo, entendida como o universo 

simbólico da vida humana social e individual.  

 

Para Elias (1994, p. 21), “[...] os processos biológicos e sociais são mutuamente 

dependentes; eles sobrepõem-se entre si quando os seres humanos aprendem, pela 

primeira vez, a falar uma língua”, isso quer dizer que existe uma predisposição 

biológica para aprender um idioma, ou seja, equipamentos sensoriais, motores e 

neurológicos capazes de transmitir e receber mensagens por meio de uma 

diversidade de sons, mas apesar desses equipamentos de herança inata e de 

caráter operacional, a língua materna é adquirida e prevalece sobre as dimensões 

biológicas.  

 

No processo de desenvolvimento social, a linguagem humana é composta pelos 

símbolos linguísticos criados e organizados por grupos de indivíduos, como meio de 

sobrevivência e, portanto, são transmitidos aos novos membros para serem 

apreendidos. O que é inato e comum a espécie humana não são os símbolos, a 

língua e nem a linguagem, são sons específicos como os gritos de dor, grunhidos, 

suspiros, bocejos e outros. 

  

Elias nos esclarece também que os símbolos são os meios auxiliares para a solução 

de tarefas psicológicas, podem representar outros objetos, pessoas e situações, que 

podem estar presentes ou distantes. E quando utilizados como modo de 
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comunicação compõem a linguagem humana e revelam sua capacidade ilimitada de 

ampliar e adaptar-se aos diferentes ambientes, demostrando o potencial de 

aprendizagem que os seres humanos possuem, inclusive, para adquirir os símbolos 

linguísticos de outros grupos, sem interferir na sua constituição biológica. Elias 

destaca que no processo de criação e desenvolvimento da linguagem não há um 

passo do concreto para um nível mais alto de abstração e generalização, mas há 

uma formação dos símbolos como processo progressivo, uma mudança de um nível 

inferior para um maior nível de síntese.  

 

Até aqui apresentamos as contribuições dos estudos de Norbert Elias para 

aprofundarmos nossos diálogos sobre linguagem e fundamentados na sua 

abordagem teórica-metodológica apontaremos as possibilidades de emancipação 

simbólica de uma estudante com autismo conduzidas pelas práticas pedagógicas e 

o ensino da língua no contexto escolar. Desta forma, ao longo dos próximos 

capítulos, retomaremos a Teoria do Símbolo para investigar a evolução cultural e a 

constituição do sujeito social. 

 

A seguir, explicaremos como as práticas pedagógicas com atividades Epilinguísticas 

poderão contribuir no processo de ensino e aprendizagem da língua materna.  

 

3.5 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E ATIVIDADES EPILINGUÍSTICAS 

 

Neste subcapítulo apresentaremos a abordagem Epilinguística, no que tange o uso 

dos aspectos linguísticos da língua materna nas práticas pedagógicas com 

perspectiva inclusiva, impulsionando as reflexões sobre o desenvolvimento da 

linguagem por meio das produções de textos orais e escritos, nas salas de aula no 

ensino comum.  

 

Por atividade Epilinguística se entendem os processos e operações que o sujeito faz 

sobre a própria linguagem (em uma complexa relação de exterioridade e 

interioridade) e envolvem manifestações de um trabalho sobre a língua e suas 

propriedades,  
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Ela se observa muito cedo na aquisição, como primeira manifestação de um 
trabalho sobre a língua e sobre suas propriedades (fonológicas, 
morfológicas, lexicais, sintáticas, semânticas) relativamente independente 
do espelhamento na linguagem do adulto. Ela prossegue indefinidamente 
na linguagem madura: está, por exemplo, nas transformações conscientes 
que o falante faz de seus textos e, particularmente, se manifesta no 
trocadilho, nas anedotas, na busca de efeitos de sentido que se expressam 
pela ressignificação das expressões e pela reconstrução da linguagem, 
visíveis em muitos textos literários (BRASIL, 1998, p.28). 

 
Nas atividades Epilinguísticas a reflexão está voltada para o uso, ou seja, em 

situações de produção e interpretação, como caminho para tomar consciência e 

aprimorar o controle sobre a própria produção linguística. Nesse trecho retirado dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs,1997) observa-se alguns exemplos: 

“quando, no meio de uma conversa um dos interlocutores pergunta ao outro “O que 

você quis dizer com isso?”, ou “Acho que essa palavra não é a mais adequada para 

dizer isso. Que tal...?”, ou ainda “Na falta de uma palavra melhor, então vai essa 

mesma”. Na sala de aula, esse tipo de prática oferece reflexão compartilhada sobre 

textos reais, 

 

quando planejadas didaticamente, situações desse tipo podem constituir 
uma importante fonte de questionamento, análise e organização de 
informações sobre a língua e, no processo de ensino, devem anteceder as 
práticas de reflexão metalingüística, para que essas possam ter algum 
significado para os alunos (BRASIL, 1997, p. 53). 
 

 

Verifica-se no PCNs o estudo do componente linguístico à luz da norma e/ou da 

descrição estrutural, sem estabelecer uma relação com o plano textual-enunciativo. 

E em se tratando do ensino da língua, o planejamento de situações didáticas 

possibilitam a reflexão sobre os recursos expressivos utilizados pelo autor do texto, 

sem que a preocupação seja a categorização, a classificação ou o levantamento de 

regularidades sobre essas questões. 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2003) determinam no Art. 14 que o 

currículo da base nacional comum do Ensino Fundamental deve abranger, 

obrigatoriamente e em conformidade com o art. 26 da Lei nº 9.394/96, o estudo da 

Língua Portuguesa e da Matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da 

realidade social e política, especialmente a do Brasil, bem como o ensino da Arte, 

Educação Física e Ensino Religioso, sendo esse último facultativo ao estudante. E 

no Art. 15 apresenta a organização dos componentes curriculares obrigatórios do 
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Ensino Fundamental em relação às áreas de conhecimento: linguagem, matemática, 

ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. E mas especificamente 

na área de linguagens: língua portuguesa, língua materna para populações 

indígenas, língua estrangeira moderna, artes e educação física. 

 

Na elaboração dessas diretrizes, o Conselho Nacional de Educação contou 
com a contribuição dos seus conselheiros, de representantes dos conselhos 
estaduais e municipais, técnicos e servidores do CNE, especialistas, 
pesquisadores, integrantes de sistemas de ensino, técnicos do Ministério da 
Educação e representantes de entidades representativas dos trabalhadores 
em educação que participaram dos seminários, debates e audiências 
públicas com o objetivo de promover o aperfeiçoamento da educação 
nacional, tendo em vista o atendimento às novas demandas educacionais 
geradas pelas transformações sociais e econômicas e pela acelerada 
produção de conhecimentos (BRASIL, 2013, p. 5). 

 

No mesmo documento, sob o título de “Diretrizes Operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial” 

descreve que a PNEE-EI (2008) orientou os sistemas educacionais para a 

organização dos serviços e recursos da educação especial, de forma complementar, 

conforme o trecho destacado abaixo: 

 

Dado o caráter complementar dessa modalidade e sua transversalidade em 
todas as etapas, níveis e modalidades, a Política visa atender alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação e inova ao trazer orientações pertinentes às condições de 
acessibilidade dos alunos, necessárias à sua permanência na escola e 
prosseguimento acadêmico (BRASIL, 2013, p. 279). 

 

No que tange às diretrizes específicas ao currículo da Língua Portuguesa, o 

documento “Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do Ensino 

Fundamental – Língua Portuguesa” (1998), ainda utilizado apesar das alterações 

para o Ensino Fundamental de 9 anos, no qual altera o terceiro e quarto ciclo, ou 

seja, antigas 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental, para 6º ao 9º anos. Nele 

descrevem que a escola deve assumir o compromisso de garantir que a sala de aula 

seja um espaço onde cada sujeito tenha o direito à palavra, reconhecido como 

legítimo, e essa palavra encontre ressonância no discurso do outro. Do mesmo 

modo, a boa situação de aprendizagem requer organização pelo professor e clareza 

quanto das finalidades colocadas para o ensino e dos conhecimentos que precisam 

ser construídos e alcançados. E no que se refere à produção de texto e análise 

linguística, trata da discretização dos conteúdos: 
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Nesse processo, ainda que a unidade de trabalho seja o texto, é necessário 
que se possa dispor tanto de uma descrição dos elementos regulares e 
constitutivos do gênero quanto das particularidades do texto selecionado, 
dado que a intervenção precisa ser orientada por esses aspectos 
discretizados. A discretização de conteúdos, ainda que possa provocar 
maior distanciamento entre o aspecto tematizado e a totalidade do texto, 
possibilita a ampliação e apropriação dos recursos expressivos e dos 
procedimentos de compreensão, interpretação e produção dos textos, bem 
como de instrumentos de análise linguística (BRASIL, 1998, p. 48). 

 

A discretização dos conteúdos é justificada pela necessidade de o adolescente 

desenvolver a capacidade de análise e investigação, bem como tratar dados com 

maior abstração, e complementa: 

 

Se, nos ciclos anteriores, priorizavam-se as atividades epilingüísticas, 
havendo desequilíbrio claro entre estas e as metalingüísticas, nesse 
momento já pode haver maior equilíbrio: sem significar abandono das 
primeiras ou uso exaustivo das segundas, os diversos aspectos do 
conhecimento lingüístico podem, principalmente no quarto ciclo, merecer 
tratamento mais aprofundado na direção da construção de novas formas de 
organizá-lo e representá-lo que impliquem a construção de categorias, 
intuitivas ou não (BRASIL, 1998, p. 49). 

 

Por atividades metalinguísticas entendem-se que são àquelas que descrevem a 

análise e reflexão, por meio da categorização e sistematização dos conhecimentos 

adquiridos pelas atividades Epilinguísticas, por isso envolvem o trabalho de 

observação por meio do qual se constroem explicações para os fenômenos 

linguísticos característicos das práticas discursivas, formulando um quadro nocional 

intuitivo para tratamento sistemático dos diferentes conhecimentos construídos, 

servindo como instrumentos de apoio para discussões dos aspectos da língua. 

 

Sobre a organização de conceitos e procedimentos subjacentes às práticas de 

linguagem, tomamos o desenvolvimento da linguagem como unidade de ensino e 

focamos nas produções de textos orais e escritos como formas de expressão da 

linguagem e meios de comunicação.  

 

A produção de textos perpassam as práticas pedagógicas das diversas áreas do 

conhecimento, este estudo pretende verificar a apropriação dos aspectos linguísticos 

da língua materna nos textos, orais e escritos, produzidos pela estudante no último 

ano do Ensino Fundamental, para tanto utilizaremos como referencial teórico a 
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abordagem epilinguística proposta pelo linguista francês Antoine Culioli, da forma 

como foi desenvolvida no Brasil por Carlos Franchi. 

 

A origem do conceito de Epilinguismo, ´conforme Romero (2011), é atribuída por 

Sylvain Auroux (1989) ao linguista francês Antoine Culioli, cujo programa de 

pesquisa iniciado na década de 60 ficou conhecido no Brasil por Teoria das 

Operações Predicativas e Enunciativas ou, simplesmente, Teoria das Operações 

Enunciativas. 

 

Segundo Romero (2011, p. 153), na obra mais recente, intitulada “Onze rencontres 

sur le langage et les langues” publicada em 2005, Claudine Normand e Antoine 

Culioli discorrem sobre a epistemologia culioliana, na qual o conceito de 

Epilinguismo é detalhado em entrevista, nela Culioli ressalta [...] “que estas 

entrevistas sejam uma verdadeira confrontação, sem outro princípio que não seja 

nosso esforço comum para esclarecer [...] o que se revelava opaco ou 

demasiadamente incerto” (CULIOLI; NORMAND, 2005 apud ROMERO, 2011, p. 

153). 

 

Para Culioli, há uma “nova racionalidade” quando as pessoas conduzem os 

pensamentos buscando certa coerência, um raciocínio que não passa pela 

linguagem verbalizada, por exemplo quando um adulto junta as mãos em forma de 

concha para beber água, nesse gesto há uma operação de “’nova racionalidade” 

pois ele recuperou uma racionalidade anteriormente existente. Do mesmo modo, a 

atividade Epilinguística consiste nessa “racionalidade silenciosa”. 

 

A “racionalidade silenciosa” organiza a racionalidade com o propósito da 

comunicação promovendo uma estabilidade linear de tal modo que se possam 

efetuar trocas com o outro. E é essa estabilidade da produção verbal denominada 

nível das representações linguísticas, nível dos enunciados ou textos que se deseja 

alcançar. Mas o nível linguístico que se expressa tem uma ordem aparente pois 

escondem o caos epilinguístico, uma atividade permanente da qual não temos 

consciência, mas que projeta caminhos possíveis a serem estabilizados. 
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A origem do termo epilinguismo apoiou-se em: I) do fato de não poder designar esse 

raciocínio silencioso; II) da sugestão do especialista em psicologia cognitiva 

Bresson; III) de suas leituras a respeito de epigênese e de caminhos estabilizados 

entre os caminhos possíveis. Na sua opinião, traçamos caminhos no nível mental 

como formas de estabelecer todas as conexões possíveis e imprevisíveis. Para essa 

definição Culioli emprega o termo câblage. Romero (2011, p. 155) destaca a 

explicação de Culioli, “[...] para uma dada língua, haverá decisões, isto é, trajetos, 

escolhas necessárias e, neste momento, você está no linguístico. E se, como 

linguista, você refletir explicitamente colocando-se em uma posição exterior, você cai 

no metalinguístico”. Desta forma, toda forma de expressão deixa vestígios das 

operações mentais de origem, o metalinguístico é a tentativa de concretizar o que é, 

por natureza, abstrato, não formulável e inacessível. 

 

Desta forma, a maior preocupação da abordagem culioliana é de ir além da estrutura 

visível, reconstruindo as operações cognitivas das quais os enunciados são os 

rastros. Explica Romero (2011) que  

 

[...] há a necessidade de, a partir desses rastros, mostrar como a linguagem 
funciona por meio de ‘glosas’, um tipo particular de reformulação, não 
assimilável a uma definição, nem a uma retomada com o propósito de 
melhor esclarecer algo anteriormente dito (ROMERO, 2011, p. 156).  

 

A glosa é concebida como explicação, como fundamento para uma metodologia da 

reformulação que supõe necessariamente uma operação mental. De tal modo, o 

epilinguismo integra-se à própria atividade de linguagem manifestando 

necessariamente “um aspecto diacrônico”, ou seja, um conjunto de acontecimentos 

em sua evolução no tempo. Segundo Romero (2011, p. 157), em entrevista a 

Normand, Culioli afirma “somos todos diacrônicos; nós representamos algumas 

centenas de milhares de anos”. 

 

No Brasil, uma das primeiras referências ao programa de pesquisa culioliano sobre 

Epilinguismo foi feito por Carlos Franchi no seu livro “Linguagem: atividade 

constitutiva”, publicado pela primeira vez em 1977. No qual ele destaca que a 

linguagem não pode ser reduzida a uma única face, puramente instrumental porque 

há uma “forma interna” que segundo Franchi (2002) compõe “a linguagem na 

universalidade de seu processo”, nesse contexto ele destaca que 
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[...] a atividade linguística, além de envolver a realização de funções sociais 
exteriores, em que a linguagem aparece como possibilitando tarefas de 
ocasião, realiza-se em uma multiplicidade de operações (em sentido 
intuitivo) subjacentes, interiores ao sujeito, de que a configuração superficial 
das expressões é traço revelador (FRANCHI, 2002, p. 59). 

 

Como observou Franchi (2002), a linguagem está em uma relação complexa de 

exterioridade-interioridade superando 

 

a dicotomia som-sentido, estrutura semântica-estrutura sintática, apagada 
na consideração da atividade que a constitui; para reencontrar a linguagem 
na universalidade de seu processo, que explica essas construções 
circunstancialmente estáveis que se descobrem nas línguas naturais e no 
seu exercício, sem esquecer que o seu dinamismo é a garantia (feliz) da 
provisoriedade de todos os sistemas (FRANCHI, 2002, p. 72). 

 

Para Rezende (2006), delimitações estabelecidas entre a linguagem e a língua, 

entre o léxico e a gramática, a gramática e a produção de texto são polarizações que 

refletem na linguística. No lugar dessas divisões tão consolidadas, vislumbra-se dar 

lugar às articulações. Do mesmo modo, para Franchi (2002) uma prática moderna 

em relação ao ensino de gramática, não deve ser pautada em um conjunto de 

teorias e métodos muito restritivos desprovidos de liberdade criadora, exemplifica 

citando a “redação” como estratégia para o desenvolvimento da capacidade de 

produção de textos e não para correção ortográfica. 

 

Desse modo, interessa-nos como a estudante, sujeito da pesquisa, conduz e é 

conduzida em suas singularidades durante a produção de textos orais e escritos, 

configurando as relações enunciativas que, por sua vez, são constituídas da relação 

léxico-gramatical e resultam dos processos de representação, de referenciação e de 

regulação, processos responsáveis pela produção de significação. 

 

Neste contexto Rezende (2006, p. 14) faz críticas a dizeres como: “o aluno deve 

aprender a norma culta”; “conservar a sua variável linguística de origem”; “O que 

importa é saber adequar-se às situações”. Ela explica que 

 

[...] convivemos em sala de aula, assim como na vida, com uma intensa 
variação de estilos, as abordagens de ensino e as pessoas que refletem 
sobre tal tema procuram encontrar nos textos orais e escritos dos alunos 
não o estilo de cada um, a sua possibilidade, mas as variáveis dos 
sociolinguistas e dos psicolinguistas (norma culta, variação de classe social, 
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regional etc.). Desaparecem, então, no ensino, o todo e a parte, em razão 
da ausência de mecanismos de estilo, ou ainda, o modo como cada sujeito-
aprendiz dá expressão à sua experiência singular (REZENDE, 2006, p. 15).  
   

Considerar o estilo de cada um expressar-se oralmente ou pela escrita pressupõe 

considerar a língua enquanto manifestação e a linguagem enquanto fundamento, 

ambas como processos de comunicação em que há necessidade do enunciador, do 

coenunciador e da representação, assim como de operações de regulação e 

referenciação que irão estabilizar e desestabilizar as noções. 

 

Dessa forma, a linguagem é fundamentalmente indeterminada e ambígua, de tal 

modo que no momento da enunciação um indivíduo determina certas significações 

para outro indivíduo e ao mesmo tempo indetermina outras. Portanto, representar 

um pensamento é adentrar por um labirinto de significados possíveis, esse exemplo 

fornece pistas para possíveis quanto às fragilidades do indivíduo com autismo nas 

operações de e sobre a linguagem. 

 

Contudo, é neste labirinto que o indivíduo precisa se encontrar e ocupar o seu lugar 

entre a representação e as noções a ela ancoradas, num ato criativo e original, 

sendo autor de seus processos representativos, exigindo-lhe auto-organização. A 

atividade epilinguística se configura nesse processo, muitas vezes de forma 

inconsciente e automática, de si mesmo e do outro. Rezende (2006) destaca que a 

atividade linguística interna constitui 99% da atividade linguística geral e que 

externamos apenas 1% deste trabalho, uma vez que optamos por apresentar um 

“texto possível", sem ameaças e desequilíbrios frente ao outro e a nós mesmos. 

 

Os “textos possíveis” são aqueles padronizados, que seguindo regras perde a 

originalidade, diferentes dos “textos instituintes” que despidos de regras se abrem à 

criatividade e assim relatam experiências, comportamentos, valores e significados 

alternativos. Investindo nessa perspectiva e assumindo-a como importante aporte 

teórico-metodológico para o desenvolvimento da linguagem de uma estudante com 

autismo,  

 

Pensamos que o importante não é o valor polarizado que podemos atribuir a 
uma construção gramatical, mas o mecanismo de montagem e 
desmontagem por meio do qual podemos mostrar o modo como a 
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experiência dos sujeitos com as noções envolvidas (empírico) podem 
influenciar na variação do valor final atribuído (REZENDE, 2006, p. 21). 
  

Ao operar com os enunciados, pretendemos explicitar que o valor gramatical 

atribuído a uma expressão linguística não é estável porque não se encaixa em uma 

classificação, resulta da articulação entre um mecanismo invariante e as 

experiências diversificadas dos indivíduos. Esta abordagem do ensino da língua 

materna não é instrumental, os meios e os fins coincidem, desta forma torna-se 

interdisciplinar, metodologicamente flexível, podendo estar presente nas diferentes 

áreas do conhecimento. 

 

O uso das atividades Epilinguísticas no ensino da língua materna é o exercício de 

refletir sobre a linguagem, dessa forma os enunciados são confrontados e 

transformados, sem utilizar os “termos técnicos”, que na maioria das vezes são 

ensinados de maneira descontextualizada, despidos de sentido, um fim que se 

esgota em si mesmo.  

 
Para ilustrarmos o nosso entendimento sobre uma abordagem epilinguística, e 

criarmos uma metalinguagem para entender tal abordagem, elaboramos três 

quadros com atividades, seguidas de orientações para o professor. 

 

Atividade Epilinguística 1 

Preencha o texto com as palavras do quadro: 

acreditar - existir – ser – inventar 

Não _______________ que ____________ qualidades, valores, modos de vida especificamente 

femininos: ____________ admitir a existência de uma natureza feminina, quer dizer, aderir a um 

mito _____________ pelos homens para prender as mulheres na sua condição de oprimidas. 

Simone de Beauvoir 

 

Orientações para o professor 

 Objetivo: Conjugar os verbos no infinitivo 

 Metodologia: Solicitar a turma que leia o enunciado da atividade e a realize a partir das suas 
experiências com a língua falada. Após a turma preencher as lacunas conjugando o verbo no 
infinitivo, orientá-los para a correção coletiva com a leitura do trecho do texto de Simone de 
Beauvoir.  
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            Fonte: https://ar.pinterest.com (2018) 

 

Observe que não haverá necessidade listar verbos para serem conjugados em diferentes modos e 

tempos para que a turma realize esta atividade. Os conceitos podem ser explicados e registrados 

pelos estudantes posteriormente. 

 

Atividade Epilinguística 2 

Remonte o texto: 

O Pastor Mentiroso 

 

 Quando regressou à aldeia, o rapaz queixou-se amargamente, mas o homem mais velho e sábio da aldeia 
respondeu-lhe: 
– Na boca do mentiroso, o certo é duvidoso. 

  

    

 Como os camponeses já tinham sido enganados várias vezes, pensaram que era mais uma brincadeira e não o 
foram ajudar. O Lobo pôde encher a barriga à vontade porque ninguém o impediu. 

  

    

 Como estava sozinho durante todo o dia, aborrecia-se muito. Então pensou numa maneira de ter companhia e 
de se divertir um pouco. Voltou-se na direção da aldeia e gritou: 
– Lobo! Lobo! 

  

    

 Era uma vez um Pastorzinho que costumava levar o seu rebanho para a serra a pastar.   

    

 Alguns dias depois, um Lobo saiu da floresta e atacou o rebanho. O rapaz pediu ajuda, gritando ainda mais alto 
do que costumava fazer: 
– Lobo! Lobo! 

  

    

 Os camponeses correram em seu auxílio. Não gostaram da graça, mas alguns deles acabaram por ficar junto 
do Pastor por algum tempo. O rapaz ficou tão contente que repetiu várias vezes a façanha. 

  

 
Fonte: http://www.fabulasecontos.com/o-pastor-mentiroso (2018) 

 

https://ar.pinterest.com/
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Orientações para o professor 

 Objetivo: paragrafação, interpretação de texto e sequência de ideias. 

 Metodologia: Entregar a cada estudante um envelope com tiras embaralhadas que formam um 
texto. Solicitar que remontem o texto e colem no caderno. Orientá-los para a correção coletiva 
do texto intitulado “O Pastor Mentiroso”. 

Observe que em nenhum momento falamos sobre paragrafação, pois esperamos que 

o estudante observe os parágrafos, a sequência dos fatos e a moral da história. Os 

conceitos podem ser apreendidos e registrados pelos estudantes ao fazer a atividade. 

Posteriormente, o professor pode fazer uma contextualização desses conteúdos.  

 

Atividade Epilinguística 3 

Complete as orações: 

Ele seria muito rico, se...  
O menino queria subir de elevador, mas ... 
Ele estudou pouco, logo... 
Não fez o exercício porque... 
Ora todos ficaram de pé, ora...  

     > 

Fonte: http://www.lalec.fe.usp.br  (2018) 

Orientações para o professor 

 Objetivo: perceber a ideia introduzida pela conjunção e completar coerentemente a frase. 

 Metodologia: Em uma roda de conversa os estudantes vão complementando as frases lidas 
pela professora. Em um segundo momento poderão sortear as conjunções e desafiar os 
colegas a elaborarem frases. 

Observe que a ênfase está em usar conectivos e não em memorizar listas de conjunções ou 

suas classificações. 

 

 

Ao final deste estudo nos propomos organizar um E-Book apresentando aos leitores 

possibilidades de operar com a língua, da qual é falante, sem utilizar a gramática 

normativa, descontextualizada, como foco principal. Ao longo dos próximos 

capítulos, retomaremos as atividades epilinguísticas para investigar a sua utilização 

nas práticas pedagógicas na sala de aula do ensino comum, em que está 

matriculada uma estudante com autismo. E no capítulo a seguir, trataremos do 

percurso metodológico da pesquisa e de como os dados foram gerados. 

http://www.lalec.fe.usp.br/
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4 ESCOLHA DE UM CAMINHO 

 

A questão central do estudo consiste em compreender como as práticas 

pedagógicas do Ensino Fundamental delinearam o desenvolvimento da linguagem 

no processo de escolarização de uma estudante com autismo, possibilitando-lhe a 

apropriação dos conhecimentos escolares. Assim, optamos por uma metodologia 

qualitativa, que se desenvolveu por meio de um estudo de caso, à luz da perspectiva 

histórico-sociológica eliasiana e da abordagem epilinguística.  

 

Com a finalidade de facilitar a configuração do que realizamos nesta pesquisa, 

dividimos o capítulo de metodologia em três subcapítulos. No primeiro, “Luana: do 

biológico ao social” apresentamos o sujeito da investigação; no segundo, “Escola: do 

político ao pedagógico” apresentamos o lócus de pesquisa; no terceiro, “O estudo de 

caso” apresentamos a dinâmica metodológica, o cronograma e a descrição das 

atividades. 

 

4.1 LUANA: DO BIOLÓGICO AO SOCIAL 

 

O interesse pela trajetória escolar da Luana se deu por diversos 

fatores/acontecimentos: I) o período do seu percurso escolar no Ensino 

Fundamental coincidiu com o tempo de vigência da Política Nacional de Educação 

Especial na perspectiva da Educação Inclusiva; II) cursou todo o Ensino 

Fundamental na mesma escola, o que favorece o estudo completo de um nível de 

ensino e, em particular, de toda a sua trajetória no Ensino Fundamental; III) foi a 

primeira estudante com autismo daquela Unidade de Ensino; IV) durante todos os 

anos letivos foi a única estudante com autismo nas salas de aula que frequentou; V) 

a pesquisadora já teve a oportunidade de lecionar para ela o que acreditamos ter 

facilitado o acolhimento dessa intervenção pela estudante com autismo; VI) os nove 

anos de sua escolarização foram documentados pelos(as) professores(as) da 

modalidade educação especial com a colaboração da equipe pedagógica.  

 

Desse modo, para apresentar as características da Luana e de seu contexto familiar 

e escolar reunimos os dados encontrados nos documentos arquivados na secretaria 

da escola e os dados gerados na entrevista com a mãe da estudante. Assim, 



80 

 

apresentaremos a Luana, do biológico ao social, considerando que ambas 

dimensões interferem diretamente no processo de ensino e na aprendizagem da 

estudante.  

 

A gravidez e o parto da Luana foram tranquilos. Embora Luana tenha nascido com 

36 semanas, não precisou ir para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal – UTIN. 

O desenvolvimento infantil da Luana se deu sem grandes preocupações, os 

primeiros gestos foram percebidos pela primeira vez quando ela tinha 

aproximadamente 3 meses. Começou a emitir sons para chamar a mãe e o pai com 

6 meses de nascida. A fala teve início com, aproximadamente, 1 ano e meio com a 

mãe, pois era quem cuidava integralmente da Luana. Segundo a mãe da Luana, “Na 

realidade, quando percebi que ela era diferente, ela tinha dois anos e meio”.  

 

Assim, ela e o marido, pai da Luana, conversaram com o pediatra sobre o atraso na 

fala e esse recomendou uma consulta com um neurologista. Então, contou a mãe, 

“aos 3 anos levei na neurologista onde relatei minhas queixas e ela não detectou 

nada, somente atraso na fala e encaminhou para fonoaudióloga”. Ao saber que 

havia fonoaudióloga na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE 

procurou a Instituição, “ficamos lá por 2 anos se não me engano, mas na ocasião ela 

só frequentou a brinquedoteca porque não tinha vaga na ‘fono’”, relatou a mãe. 

  

Nesta mesma época, Luana com 3 anos e meio iniciou o processo de escolarização 

em uma escola da rede particular, foi lá que “tive vários problemas principalmente o 

despreparo dos profissionais para lidar com um autista, mas nessa época não 

tínhamos o diagnóstico ainda”. A mãe também relata que no ano seguinte matriculou 

Luana em outra escola da rede particular, mas também não souberam como 

trabalhar com ela, “nesta ocasião ela estava muito agitada, não conseguia ficar todo 

o tempo em sala, eles não sabiam como lidar. Enfim, foi muito difícil, péssima 

experiência”. 

 

Após esses dois anos frequentando a APAE, a família avaliou que não estava 

atendendo a necessidade da filha, a mãe relata “passei a observar que não estava 

sendo proveitoso para ela ali e sai”. Em seguida buscou outra Instituição que 

pudesse oferecer os serviços fonoaudiológicos que Luana necessitava para 



81 

 

amenizar a defasagem na fala, foi quando conseguiu uma vaga na Unidade de 

Saúde de Jardim da Penha, bairro próximo de onde morava. Segundo a mãe, Luana 

frequentava a Unidade de 15 em 15 dias, durante aproximadamente um ano, 

quando a fonoaudióloga disse que a criança precisava de um acompanhamento 

semanal com um especialista em fala e indicou outra fonoaudióloga e aconselhou 

procurar o neurologista novamente.  

 

No mesmo período de troca de fonoaudióloga, buscou por uma nova consulta 

neurológica e tentativas de encontrar uma escola que conseguisse compreender a 

sua filha, iniciaram também os episódios de convulsão que aconteciam quando ela 

estava dormindo. Segunda a mãe, não havia uma causa e a família buscou um 

neurologista que atendia pelo plano de saúde e esse a medicou. Segundo a mãe, 

“[...] medicou com Gadernal, mas a deixou mais agitada e começou o sofrimento de 

trocas de medicamentos, doses, adaptações. Essa ‘Neuro’ não era neuropediatra, 

disse que a doença da Luana [...] era um tipo de Epilepsia Benigna que 

normalmente ocorre nesta idade, mas com tratamento, com passar do tempo, elas 

[as crises] cessariam. Mas foram momentos muito difíceis para nós”. 

 

O Relatório Fonoaudiológico (2007), informa que Luana foi encaminhada aos cinco 

anos de idade para avaliação por queixa de alteração da fala, conta ainda que na 

época além do atraso na fala houve episódios de convulsões, com comportamento 

hipercinético durante a marcha e movimentos de braços e pernas atípicos. Já nas 

avaliações fonoaudiológicas foram observadas as funções orais; o desenvolvimento 

infantil; o fonológico quanto à nomeação, imitação e vocabulário; a fonoaudióloga 

concluiu que se tratava de distúrbio global do desenvolvimento com prejuízo na 

linguagem oral, descrevendo que Luana: 

 

Desliga-se de comportamentos imediatos, porém as habilidades linguísticas 
estavam em defasagem de acordo com a idade cronológica. Foi observado 
quanto aos aspectos fonológicos da fala harmonização consonantal 
(processo esperado até 2 a 6m); simplificação de líquida (processo 
esperado até 3 a 6m) e processo desviante com eliminação de consoante 
inicial. A imitação da fala é realizada com dificuldade (RELATÓRIO 
FONOAUDIOLÓGICO, 05/11/2007).  

 

Diante das observações, a fonoaudióloga indicou a necessidade de a Luana ser 

submetida à reavaliação de um neuropediatra. Segundo o relatório, o tempo de 
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atenção da Luana para as atividades dirigidas ainda era restrito e difuso, 

apresentando hipersensibilidade para sons específicos do tipo fogos de artifício e 

demonstrando reações de pavor; medos imotivados, labilidade emocional e 

hipermnésia.  

 

Segundoo o relatório, o motivo do encaminhamento para Avaliação 

Neuropsicológica (2009) era reavaliação para acompanhamento da evolução 

cognitiva e diagnóstico, sendo a queixa principal: agitação, voluntariosa, resistente a 

limites. A avaliação neurológica conclui que 

 

A avaliada apresentou nível geral de funcionamento intelectual “abaixo da 
média”, em relação a sua idade e escolaridade. Os resultados obtidos 
indicam comprometimento global e homogêneo de todos os domínios 
cognitivos avaliados. Sugere hipótese diagnóstica de retardo mental leve 
com possível co-morbidade com Transtorno Invasivo do Desenvolvimento 
(AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA, 04/03/2009). 

 

O relatório neuropediátrico trouxe a indicação de manter o acompanhamento 

neuropediátrico e submetê-la a intervenção de terapia ocupacional, além de ampliar 

as intervenções fonoaudiológicas e intervenção psicológicas.  

 

No início do ano letivo de 2010, Luana foi novamente transferida de escola, desta 

vez para a escola pública da rede municipal de Vitória/ES, lócus da pesquisa, onde 

permanece, atualmente cursando o 9º ano do Ensino Fundamental. Os anos iniciais 

do Ensino Fundamental nesta Unidade de Ensino são ofertadas no turno vespertino 

e em diferentes momentos dessa trajetória ela permaneceu sendo acompanhada 

pelos mesmos profissionais neuropediatra, fonoaudiólogo, terapia ocupacional 

(durante 1 ano) e psicólogo (aproximadamente 1 ano), nos seus respectivos 

espaços de atuação e pela professora especializada, duas vezes por semana, no 

turno matutino, durante o Atendimento Educacional Especializado. 

 

Como atividades físicas complementares a família também matriculou Luana no balé 

e na natação, em entrevista a mãe informou “para gastar energia, aumentar a 

concentração, também questão de saúde. A pisada do pé era torta e a indicação foi 

balé. Fez dança na escola também”.  A escola também oferecia curso de dança para 

as crianças dos anos iniciais, no contraturno. 
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No período dos 5 aos 8 anos de idade, os medicamentos só aumentaram: Gadernal, 

Carbamazepina, Depakene para tirar agitação; Risperidona, Ritalina e Trofanil, para 

concentração; aos 9 anos, o pediatra identificou problema de crescimento e Luana 

passou a ingerir também hormônio para crescimento. 

 

No processo de escolarização, na escola pública municipal, Luana iniciou 

frequentando o 2º ano, segundo sua mãe “teve uma grande melhora, mas ainda 

tinha dificuldades na fala, tinha palavras que falava errado, a boca às vezes não 

articulava certas palavras, mas teve um grande avanço. [...] o desenvolvimento da 

escrita foi boa”. Quanto à relação da família com a equipe da escola, a mãe conta 

que: 

 

Logo quando ela entrou nesta Escola foi difícil, mas com muito esforço e 
dedicação dos profissionais fomos avançando. Nossa relação sempre foi 
boa, até porque sempre fomos parceiros da escola e os professores sempre 
nos atenderam bem com exceção de uma professora que não soube 
compreender e nem lidar com ela, mas superamos e seguimos em frente. 
Ela se relacionava bem com as crianças, apesar de algumas vezes ocorrer 
episódios de conflitos com os colegas, mas a escola sempre soube lidar 
com as situações (MÃE, 2018). 

 

Quando foi solicitado que a mãe fizesse uma avaliação deste período de 

escolarização da Luana (1º ao 5º ano) ela complementou: 

 

Foi um período difícil no início, mas aos poucos ela foi se adaptando a 
escola e a escola se adaptando a ela a minha única queixa foi uma única 
professora que nos entristeceu muito, mas as demais eu tenho muita 
gratidão pois se esforçaram e acreditaram no potencial dela e com muito 
amor e paciência o objetivo foi alcançado. Faço menção a uma professora 
que me marcou muito Marta Marinho se não me engano pessoa 
extraordinária, e muito humana e equilibrada, pena que passamos pouco 
tempo juntas. Veio a aposentadoria, mas fica o meu carinho a ela. Também 
a toda equipe do turno vespertino porque o trabalho foi de toda equipe. 
Também a Elisa, [ex] Diretora, maravilhosa, que sempre nos atendeu com 
muito amor e paciência. E claro Mariana que não tenho nem palavras para 
descrever essa profissional maravilhosa que nasceu pra essa profissão 
(MÃE, 2018). 
 

Os anos iniciais foram mais longos para Luana, uma vez que ficou retida no 5º ano, 

só passando a frequentar o 6º ano em 2015, no turno matutino devido à organização 

das turmas da escola.  Para a mãe, o desenvolvimento da fala nos últimos anos do 

Ensino Fundamental foi bem melhor, “mais claro de entender, [antes era] difícil às 

vezes de entender, até porque tinha também atraso na fala e era muito repetitiva, 

mas mãe sempre entende tudo”. Quanto a escrita, também avaliou de forma 
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positiva, “também, bem melhor quando não está com pressa de copiar”. Também 

relata que a comunicação da escola com a família era feita pela agenda da 

estudante e diz “confesso que minha comunicação era mais com a {professora 

especializada] e ela passava para os professores e vice-versa”. Quando foi 

solicitado que a mãe fizesse uma avaliação da escolarização da Luana do período 

do 6º ao 8º ano, ela relatou: 

 
O turno da manhã do 6º ao 8º foi muito proveitoso e tranquilo, ela cada vez 
mais amadurecida, responsável, entendendo tudo ao seu redor, passando 
os 50 minutos em sala, entendendo melhor as regras, participativa, e bem 
inserida, houve alguns contratempos, mas todos contornados com 
tranquilidade pelos profissionais. Só tenho elogios e gratidão a toda equipe 
(MÃE, 2018). 

 

Contudo, quando as mesmas perguntas foram feitas sobre este ano de 

escolarização de Luana, em que finaliza o Ensino Fundamental a mãe pediu perdão 

e disse que não faria nenhum comentário. Depois, complementou: 

 

Bem, não vou listar [se referindo as conquistas da fala e da escrita] porque 
as expectativas foram alcançadas, hoje temos uma jovem mais 
amadurecida em alguns aspectos, bem motivada pelos estudos, muito 
responsável, houve muitos avanços no seu aprendizado, lógico tudo dentro 
da sua limitação (MÃE, 2018). 

 

Por fim, os relatórios pedagógicos e clínicos arquivados na escola e a entrevista com 

a mãe da estudante nos apontaram quem é Luana e quais as expectativas poderão 

surgir quanto ao desenvolvimento deste trabalho de pesquisa. 

 

Neste estudo pretendemos investigar nas relações estabelecidas por Luana com os 

grupos da escola evidenciando o desenvolvimento da linguagem e apropriação dos 

símbolos linguísticos. Apresentaremos, a seguir, a escola de origem tendo como 

subsídios os documentos Projeto Político-Pedagógico e o Plano de Ação 2018, 

disponibilizados pela escola. 

 

4.2 A ESCOLA: DO POLÍTICO AO PEDAGÓGICO 

 

O lócus de investigação desta pesquisa é uma escola de Ensino Fundamental da 

Rede Municipal de Vitória/ES. Assim consideramos importante apresentar a história 
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da escola, a estrutura, os recursos humanos e a organização política e pedagógica 

desta Unidade de Ensino, assim como apresentar o atual quadro de estudantes.  

 

4.2.1 História 

 

O prédio da escola foi adquirido pela Prefeitura Municipal de Vitória em 31/12/2007 

dos proprietários de uma escola privada, iniciando as atividades em janeiro de 2008, 

oferecendo o Ensino Fundamental de 9 anos em dois turnos de funcionamento.  

 

O nome oficial da escola foi eleito pela comunidade considerado de classe média. 

Escolheram o nome de uma pedagoga que atuava em outra escola pública da Rede, 

moradora do bairro com participação ativa em ações sociais e mentora de projetos 

pedagógicos inovadores, além de ser uma mulher negra que palestrava contra 

abusos sexuais e violência doméstica, também era poeta e escritora. Essa faleceu 

de câncer um mês antes do início do primeiro ano letivo da escola.  

 

A escola teve apenas duas gestoras até o momento, a primeira ficou no primeiro ano 

da escola a convite da Secretaria Municipal de Educação, sendo eleita no final de 

2008 com mais de 90% dos votos, para o período de 2009 a 2011 e, reeleita com 

mais de 90% dos votos para o período de 2012 a 2014. Apoiou a candidatura da 

atual gestora da escola, para o período de 2014 a 2016 que foi reeleita para o 

período de 2017 a 2019. 

 

4.2.2 Estrutura 

 

A escola possui dois andares. O térreo dispõe de áreas cobertas que são utilizadas 

para recreação e refeitório, bicicletário, quadra coberta, biblioteca, sala de dança e 

secretaria. Nos 1º e 2º andares encontramos oito salas de aula, sala para reforço 

escolar oferecidos aos estudantes da escola no contraturno, sala de apoio 

pedagógico, coordenação, direção, banheiros, sala de atendimento educacional 

especializado para estudantes com altas habilidades ou superdotação 

encaminhados pelas escolas da região, sala de vídeo, sala de professores com copa 

e banheiros, sala para repouso dos profissionais da limpeza e cozinha com copa e 

banheiro, laboratório de informática, cozinha, lanchonete desativada e sala de 
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recursos multifuncionais para atendimento educacional especializado para apoio ao 

trabalho colaborativo no turno e atendimento educacional especializado aos 

estudantes com transtornos e déficit intelectual, no contraturno. 

 

Cabe destacar que a escola não é acessível para estudantes, profissionais, 

familiares, visitantes ou convidados cadeirantes porque não dispõe de rampa e/ou 

elevador, nem banheiros equipados adequadamente. Por já ter havido um estudante 

cego e haver estudantes com baixa visão, algumas adequações foram realizadas 

como instalação de pisos táteis e placas de sinalização. 

 

Somente este ano, após inúmeras reivindicações organizadas pelo conselho de 

escola junto à comunidade escolar, foi aprovado o projeto de climatização das salas 

de aulas que constituía de novas instalações elétricas e instalação de equipamentos 

de ar condicionado. A reforma eliminou o calor provocado pela pouca circulação de 

ar e reduziu os barulhos intensos no interior da escola, uma vez que todos os ruídos 

provocados dentro e fora da escola propagavam para dentro das salas de aula e 

interferiam diretamente no rendimento dos professores e dos estudantes, 

principalmente dos estudantes com autismo com hipersensibilidade auditiva.  

 

 

4.2.3 Recursos Humanos 

 

De acordo com o fluxo escolar de 2018, há 341 estudantes na escola, desses 173 

estudam no turno matutino cursando os anos finais e 168 estudam no turno 

vespertino cursando os anos iniciais. Sendo necessários dez professores regentes 

nos anos iniciais, duas professoras de  reforço escolar, duas professoras de Artes, 

dois professores de Educação Física, duas professora de Língua Inglesa, duas 

professores de Língua Portuguesa, dois professores de Matemática, duas 

professoras de História, dois professores de Geografia, duas professoras de 

Ciências, uma professora do laboratório de informática, três professoras 

especializadas na área de deficiência intelectual e transtornos mentais, uma 

professora especializada em deficiência visual e dois professores especializados em 

altas habilidades ou superdotação. Também contam com uma bibliotecária, além do 

Corpo Técnico Pedagógico composto de cinco pedagogas, quatro coordenadoras e 
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uma diretora. Totalizando 49 profissionais da educação sem somar os profissionais 

que atuam na secretaria, cozinha, limpeza e segurança do patrimônio público. 

 

4.2.4 Organização Política e Pedagógica 

 

A elaboração do Projeto Político Pedagógico - PPP da escola iniciou em 2009, um 

ano após a inauguração da unidade municipal de ensino e da publicação da Política 

Nacional de Educação Especial (PNEE-EI). O PPP foi amplamente discutido com a 

comunidade escolar, priorizando para o ano de 2010 a sistematização dos dados 

investigados e a aplicação de um novo instrumento de avaliação institucional 

elaborado pela comissão com representantes de diferentes escolas e organizada 

pela Secretaria Municipal de Educação.  

 

Relatam que durante a sistematização foi necessário promover encontros e debates 

sobre educação inclusiva e normas disciplinares que se configurou em formação 

continuada, culminando em uma redação preliminar do PPP. 

  

Em 2016, no mesmo ano em que foi organizada a Política de Educação Especial – 

Vitória/ES, as discussões foram retomadas e o documento atualizado. Atualmente o 

PPP desta escola é composto por 31 páginas, nas quais apresentam a Unidade de 

Ensino, relatam a sua história, seus princípios e seus objetivos, dentre eles oferecer: 

[...] ação educativa fundamentada nos princípios da universalização, do 
acesso, da gratuidade, da inclusão, de toda a diversidade humana, da 
permanência e do sucesso dos seus educandos no Ensino Fundamental, 
conduzindo-se pelos princípios da Gestão Democrática. [...] O objetivo 
maior dessa unidade de ensino é promover o sucesso escolar dos 
discentes, garantindo-lhes a qualidade do ensino por meio da socialização 
do conhecimento acumulado pela humanidade e também pela produção de 
experiências cotidianas, preparando-os para a prática da cidadania (PPP, 
2011, p. 6).  

 

O Projeto Político Pedagógico é organizado em seis capítulos, desses três compõem 

80% de todo o documento: “Gerenciamento da Unidade de Ensino”, 

“Fundamentação teórico-metodológica” e “Resultados educacionais alcançados”. No 

capítulo 5 “Recursos Humanos e Materiais” informa que a escola foi contemplada 

com materiais enviados pelo Ministério da Educação e Cultura para a Sala de 

Recursos Multifuncionais no ano de 2012 e descreve que o trabalho pedagógico da 
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Educação Especial está fundamentada na Política Nacional de Educação Especial 

na perspectiva da Educação Inclusiva (PNEE-EI, 2008) e que tem como objetivo 

oferecer acesso, aprendizagem e permanência dos alunos e promover respostas as 

necessidades educacionais especiais, além dos objetivos principais,  

 

[...] identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 
acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação e 
aprendizagem dos alunos, considerando suas necessidades específicas 
(PPP, 2011, p. 11). 

 
Em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB/96 

e as orientações da Secretaria Municipal de Educação – Seme, a escola apresentou 

seu Plano de Ação para 2018 que trouxe como objetivo principal planejar as suas 

ações com foco na melhoria do processo de ensino e de aprendizagem dos seus 

estudantes.  

 

Para tanto, listaram e analisaram, no final do ano letivo de 2017, situações do 

cotidiano escolar que demandavam maior atenção, reuniram-se para planejarem: 

objetivos, ações, metas, prazos e, por fim distribuíram as tarefas ao definirem os 

responsáveis por cada ação. 

 

 As 28 “Situações Analisadas” foram subdivididas nos seguintes temas: “Gestão 

pedagógica”; “Gestão, infraestrutura e suporte”; “Gestão escolar compartilhada”; e 

“Ação formativa”.  

 

Verificamos que todas as situações analisadas interferem diretamente no bem-estar 

e no processo de ensino e de aprendizagem de todos os estudantes, nos dois turnos 

de funcionamento da escola. Contudo, destacamos as situações 5, 22 e 28 porque 

interferem diretamente no processo de escolarização dos estudantes que são 

públicos da modalidade educação especial, como veremos a seguir. 

 

A “Situação Analisada” nº 5, sob o título “Gestão Pedagógica”, tratou da percepção 

dos profissionais sobre discriminação e preconceito de alguns estudantes em 

relação àqueles considerados público da modalidade. O documento apontou dois 

objetivos: (1) promover discussões e análises acerca das pessoas com 

necessidades especiais; (2) proporcionar vivências que contribuam para uma 
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reflexão e mudança de postura em relação ao outro. A organização do trabalho foi 

apresentada como mostra o quadro 2: 

 

Quadro 2 - Plano de Ação da Escola - Situação Analisada nº 5 

AÇÃO DETALHAMENTO META PRAZO RESPONSÁVEL 

Refletir sobre os 
desafios enfrentados 
pelas pessoas com 
deficiência 

Promover palestras com 
pessoas com deficiências 
durante o período do projeto e 
no dia da culminância 

Realizar palestras com 
convidados para os 
estudantes e famílias 

Agosto CTA 

Expor trabalhos 
realizados pelos 
alunos 

Exposição de trabalhos e 
apresentações culturais com 
convidados para pais, alunos e 
profissionais no dia da 
culminância 

Expor trabalhos de pelo 
menos 50 alunos. 

Setembro Corpo Docente 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Plano de Ação da Unidade de Ensino (2018) 

 

A “Situação Analisada” nº 22, ainda sob o título “Gestão Pedagógica”, definiu a 

importância de um acompanhamento mais próximo dos estudantes que são públicos 

da modalidade, principalmente àqueles com altas habilidades ou superdotação. O 

documento apresentou como objetivo acompanhar o Atendimento Educacional 

Especializado. A organização do trabalho foi apresentada como mostra o quadro 3: 

 

Quadro 3: Plano de Ação da Escola - Situação Analisada nº 22 
 

AÇÃO DETALHAMENTO META PRAZO RESPONSÁVEL 

Atendimento em Altas 
Habilidades 

(Enriquecimento 
Curricular) 

Atender alunos com Altas 
Habilidades no contraturno. 

Atender 30 alunos da região 
continental e bairro Fevereiro a 

Dezembro 

Pedagogas e 
Professoras de Altas 

Habilidades 

Atendimento da 
Educação Especial 

(Trabalho Colaborativo) 

Acompanhar os alunos da 
modalidade educação especial 

em sala de aula no turno 

Atender 100% dos alunos 
da modalidade educação 

especial 
Fevereiro a 
Dezembro 

Pedagogas e 
Professoras da 

Educação Especial e 
estagiárias 

Atendimento 
Educacional 

Especializado (Trabalho 
colaborativo) 

Atender “alunos especiais” no 
turno e na Sala de Recursos 

Atender 100% dos alunos 
da modalidade educação 

especial 
Fevereiro a 
Dezembro 

Professoras da 
Educação Especial e 

estagiárias 

Atendimento 
Educacional 

Especializado 

Atender alunos “especiais” no 
contraturno na Sala de 

Recursos 

Atender 100% dos alunos 
da modalidade educação 

especial 

Fevereiro a 
Dezembro 

Professoras da 
Educação Especial 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Plano de Ação da Unidade de Ensino (2018) 
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A “Situação Analisada” nº 28, sob o título “Ação Formativa”, trata da necessidade de 

aprimoramento para o atendimento dos estudantes da modalidade educação 

especial e dos demais estudantes que apresentam transtornos diversos, mas a sua 

condição não o configura público dessa modalidade. O documento apresentou três 

objetivos: (1) aperfeiçoar os saberes necessários à atividade docente; (2) assegurar 

uma ação docente efetiva; (3) promover aprendizagens significativas32.  

 

Para tanto, foi organizada em Projeto de Formação e apresentado a Gerência de 

Formação e Desenvolvimento – GFDE da Secretaria Municipal de Educação a fim 

de validar e certificar os cursistas desse processo formativo, na modalidade 

semipresencial. A proposta prevê certificação de 100 horas, sendo 80 horas de 

atividades não presenciais, via Plataforma VixEduca33 e 20 horas de encontros 

presenciais no Laboratório de Informática com palestrantes convidados.  

 

Esse Projeto de formação na Unidade de Ensino foi uma demanda dos professores 

dos anos iniciais e finais em função do aumento gradativo de estudantes com 

deficiência e autismo, conforme mostra o Gráfico 1, a seguir:  

 

Gráfico 1 - Quantitativo de estudantes na escola no período de 2011 a 2018 

 

 Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do Sistema de Gestão de Vitória (2018)  

 

                                                           
32  Atividades relevantes para o desenvolvimento social dos seus estudantes. 

33  VixEduca é uma plataforma virtual, disponibilizada pela Secretaria de Educação/Seme, para 
a realização de cursos e formações continuadas, semipresenciais, aos profissionais que atuam nas 
suas unidades de ensino, a partir do software Moodle. 
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Este ano foram matriculados nos anos iniciais 3 estudantes com deficiência 

intelectual e 11 estudantes com autismo, tornando a busca dos professores dos 

anos iniciais por uma formação continuada na modalidade educação especial 

relevantes a sua docência. Cada professor regente tem pelo menos um estudante 

com deficiência ou TGD entre os seus 24 estudantes. 

 

As peculiaridades dos anos finais tornam a proposta de educação inclusiva mais 

complexa, por isso são extremamente necessárias as estratégias sobre a logística 

da organização do trabalho pedagógico. Atualmente cursam 1 estudante com 

deficiência intelectual, 2 estudantes com autismo, 01 com deficiência física e 01 

estudante com deficiência visual nesta etapa. Porém, por serem professores de 

áreas específicas, estarão em todas as salas de aula com todos os estudantes. É 

legítima a preocupação dos professores que buscam continuidade nos estudos para 

conseguirem atender as particularidades de 5 adolescentes em um grupo de 173 

estudantes, considerando ainda que o fluxo escolar mostra a possibilidade de terem 

10% do total de estudantes com deficiência e/ou autismo nos próximos anos. 

 

Além desse quadro crescente apresentado anteriormente, os professores também 

demandam formação para compreender como desenvolver as práticas pedagógicas 

que também incluam estudantes com transtornos específicos como Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH e Transtorno Opositor Desafiador - TOD. 

A formação continuada daquela unidade de ensino foi coordenada pelas duas 

pedagogas do turno matutino e diretora, intitulada “Educação Inclusiva”, e 

organizada em 5 módulos com os seguintes temas: documento norteador da 

educação especial (módulo I), transtorno do espectro autismo (módulo II), síndrome 

de down (módulo III), transtorno global do desenvolvimento (módulo IV) e avaliação 

(módulo V). Todos os professores, coordenadores, pedagogos e bibliotecária, dos 

turnos matutino e vespertino, atuando nos anos iniciais e finais, foram convidados a 

participar. Desses 39 foram participantes ativos nesta formação composta de 5 

encontros presenciais que aconteceram no laboratório de informática da escola e de 

atividades não presenciais, totalizando 100 horas de estudos. 

 

Na ocasião, a pesquisadora foi convidada a participar como mediadora nos módulos 

I, II e VI, sendo que no módulo I contribuiu sugerindo o material de leitura, no módulo 



92 

 

II elaborou as atividades não presenciais e no módulo VI mediou uma roda de 

conversa sobre o tema Avaliação, intitulado “Processos de Avaliação: modalidade 

educação especial em perspectiva inclusiva”, para tanto utilizou-se de apresentação 

em slides que foram, posteriormente, disponibilizados para a Plataforma. O encontro 

teve duração de 3 horas atravessados pelas dúvidas dos professores decorrentes de 

suas práticas pedagógicas com os estudantes que são públicos da modalidade, 

dentre eles a Luana.  

 

4.3 O ESTUDO DE CASO 

 

O Estudo de Caso foi escolhido como metodologia desta pesquisa ao definirmos as 

questões de estudo sobre a evolução cultural do indivíduo, ao longo do tempo, em 

acontecimentos contemporâneos observáveis no contexto de vida real.  Segundo 

Yin (2001), essa metodologia também apresenta “[...] capacidade de lidar com uma 

ampla variedade de evidências - documentos, artefatos, entrevistas e observações, 

além do que pode estar disponível no estudo histórico convencional” (YIN, 2001, p. 

27). Para esse autor, o estudo de caso representa a estratégia preferida pelo 

pesquisador que tem pouco controle sobre os eventos e coloca-se questões do tipo 

"como" e "por que", em se tratando de um estudo de caso único, essas questões se 

conduzirão fundamentadas teoricamente por perspectivas históricas, sociais e 

culturais. 

 

O estudo de caso se aproxima da abordagem teórica-metodológica eliasiana porque 

para Norbert Elias (1994a) não é possível considerar os termos “indivíduos” e 

“sociedade” separadamente, uma vez que a sociedade é constituída por indivíduos e 

os indivíduos constituem e são constituintes da sociedade, de forma que ambos 

estão inexoravelmente imbricados. Por isso é que, apoiados nas suas contribuições, 

assumiremos essa relação indissociável entre indivíduo e sociedade, bem como 

entre conhecimento e linguagem34. 

 

                                                           
34  Ao discutir linguagem e conhecimento, Elias (1994b) utiliza indistintamente as terminologias 

“língua”, “símbolo linguístico”, “palavra” e “fala”.  
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Compreendemos que o conhecimento e a linguagem são constituídos pelas e nas 

interrelações estabelecidas entre indivíduo(s) e grupo(s) e que a aprendizagem tem, 

portanto, origem histórica e social. Nesta mesma perspectiva, a linguagem é o ponto 

de união entre o processo de maturação que é inato e um processo de 

aprendizagem social que é adquirido.  

 

A pesquisa de estudo de caso também encontra ancoragem na epilinguística, 

levando em consideração que o nosso estudo vislumbra o uso da linguagem e de 

aspectos linguísticos da língua materna. Para Rezende (2006), não há delimitações 

estabelecidas entre a linguagem e a língua, entre o léxico e a gramática, a gramática 

e a produção de texto são polarizações que refletem na linguística. No lugar dessas 

divisões tão consolidadas, vislumbra-se dar lugar às articulações. 

  

Entendemos que o estudo de caso também possibilitará uma visão micro e uma 

compreensão macro de uma realidade complexa, ao fazer um recorte da vida real. 

Assim, percebemos que a proposta de investigação com abordagem qualitativa nos 

permitirá gerar dados em contato direto com a situação e o objetivo do estudo. 

Cabendo atenção aos procedimentos, às inter-relações estabelecidas com os 

participantes e a situação investigada, a fim de compreender como e porque as 

práticas pedagógicas ocorreram. 

 

Os processos de escolarização apresentam inúmeros desafios aos professores, 

especialmente quando as práticas pedagógicas envolvem (ou precisam envolver) a 

diversidade humana. Reconhecemos que as mudanças necessárias para a oferta do 

ensino para todos ocorrem de forma processual, disparadas pelas situações vividas 

na escola. Portanto, não se constroem naturalmente e nem antecipadamente, se 

constituem pelas relações estabelecidas entre professores e estudantes e neste 

caso, especificamente, incluem-se estudantes com autismo.  

 

Por isso, considerando o movimento vivido por uma adolescente com autismo, 

atualmente cursando o 9º ano do Ensino Fundamental, pretendemos encontrar 

elementos que possam contribuir com as práticas pedagógicas dos seus professores 

e na oferta de atividades que promovam o desenvolvimento da linguagem ao fazer 

uso da língua materna falada e escrita. 
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Embora houvesse a proposta de uma dinâmica metodológica35 aprovada por uma 

banca no exame qualificação, com o consentimento da família da estudante e dos 

profissionais da escola para pô-la em prática, a estudante apontou as fragilidades do 

processo. Após iniciados os acompanhamentos em sala de aula, a estudante 

solicitou à pesquisadora que acompanhasse somente as quatro primeiras aulas das 

quintas-feiras, visto que estava preocupada com a sua aprendizagem em Química, 

justificando que não sabia os conteúdos (o “não saber” os conteúdos foram 

evidenciados pelo fato de o estudo de Química no 9º ano ser novidade para todos os 

estudantes, pois até o momento, aqueles conhecimentos específicos estavam 

inseridos na disciplina de Ciências) e, nas aulas de História, justificando que o 

conteúdo era difícil e a professora não a conhecia (a preocupação pelo 

“desconhecimento” da professora sobre a sua pessoa demonstrava preocupação e 

ansiedade, por parte da estudante, ao mesmo tempo em que apontava a 

importância de conhecê-la). Dessa forma, a estudante estabeleceu os dias e 

horários de observação participante da pesquisadora. 

 

A princípio, o tempo reduzido em sala de aula trouxe preocupação à pesquisadora 

pois acreditava que durante todo o período da pesquisa deveria estar com a 

estudante em sala de aula, mas ao refletir sobre o ocorrido constatou um equívoco, 

pois “[...] nem os estudos de caso precisam demorar muito tempo. Isso confunde 

incorretamente a estratégia de estudo de caso com um método específico de coleta 

                                                           
35  A dinâmica metodológica proposta inicialmente no Relatório de Qualificação, aprovada no 
mês de abril de 2018, sofreu fortes interferências da adolescente – sujeito da pesquisa. A dinâmica 
inicial constituía-se de três momentos, a saber:  

 (1) Momento de Escuta: que previa acompanhamento das aulas e encontros com a estudante 
para registramos os seus relatos sobre suas experiências escolares, os instrumentos para gerar os 
dados seriam a observação participante, entrevistas e estudo documental; posteriormente 
identificaríamos os “participantes sugeridos”, ou seja, buscaríamos os sujeitos, mencionados nos 
relatos da estudante, para detalhamentos das histórias contadas com a finalidade de acrescentarmos 
novas informações como, por exemplo, a intencionalidade dos professores sobre as práticas 
pedagógicas relatadas, a metodologia e os recursos utilizados;  

 (2) Estudo dos relatos: os relatos da estudante e do “participante sugerido” seriam transcritos 
em Episódios e devolvidos à estudante para investigar no texto exercitando atividades Epilinguísticas. 

 (3) Sistematização do E-Book: os Episódios e as atividades Epilinguísticas desenvolvidas 
seriam disponibilizadas aos professores oferecendo à estudante com autismo a aprendizagem dos 
conteúdos propostos, de forma interdisciplinar, e reflexões sobre a linguagem, principalmente sobre a 
escrita, considerando os aspectos linguísticos da língua materna.  
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de dados, como etnografia [...]” (YIN, 2001, p. 29), desta forma não seria o longo 

tempo em sala de aula com a estudante que qualificaria o estudo, mas a qualidade 

do tempo disponibilizado pela estudante para estar com a pesquisadora. 

  

Outra fragilidade da dinâmica metodológica inicialmente proposta na Qualificação 

eram os encontros com a estudante para os Momentos de Escuta sobre suas 

experiências escolares. Ao conversar com a estudante sobre essa proposta, a 

pesquisadora foi questionada pela mesma que, com as peculiaridades da sua 

linguagem, repetia frequentemente que durante a aula não poderia conversar e que 

não poderia sair da sala de aula para não perder a “matéria”.  

 

As inquietações da estudante foram apresentadas pela pesquisadora à pedagoga 

que sugeriu a realização da pesquisa no contraturno, durante o Atendimento 

Educacional Especializado da estudante. Contudo a estudante não frequentava mais 

o AEE, quanto à família, essa justificou que não haveria quem a acompanhasse 

neste deslocamento da casa para a escola no turno vespertino, conforme descritos 

nos relatórios do AEE arquivados na secretaria da escola. A sugestão da pedagoga 

também nos apresentou a falta de conhecimento sobre o trabalho pedagógico 

oferecido à estudante, de tal modo que a pesquisadora se limitou a estar com a 

estudante em sala de aula no dia e horários que foram por ela estabelecidos e 

justificados. 

 

A nova organização do trabalho de pesquisa oportunizou realizar os estudos dos 

documentos da escola concomitantemente com as observações em sala de aula. 

Desta forma, nos dias em que não estava com a estudante, a pesquisadora acessou 

os documentos arquivados na secretaria da escola. 

 

Realizar esse estudo documental desde o início do trabalho em campo foi muito 

proveitoso, nele identificamos os motivos pelos quais a estudante definiu o tempo da 

pesquisadora em sala de aula e porque se colocou indisponível para os Momentos 

de Escuta, inicialmente propostos. Segundo os relatórios pedagógicos, quando ela 

ainda cursava os anos iniciais do Ensino Fundamental ocorreram inúmeras 

situações de conflitos entre a estudante e os profissionais da escola, principalmente 
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no 5º ano, quando ficou retida e precisou retomar os mesmos conteúdos no outro 

ano letivo.  

 

Quando a estudante chegou aos anos finais e passou a frequentar o turno matutino, 

os relatórios descrevem que a estudante passou por um longo processo de 

reconquista, tanto da confiança dos profissionais e da sua família, quanto do seu 

desejo de frequentar as aulas sem a presença constante de um apoio pedagógico, 

quer seja a professora especializada quer seja um estagiário. Desse modo, os 

relatórios pedagógicos foram nos apresentando elementos que explicaram a postura 

da estudante, esclarecendo que não se tratava de negar ou dificultar o trabalho da 

pesquisadora, mas estabelecer limites razoáveis que não interferissem nas suas 

conquistas pessoais. 

  

Diante das constatações, compreendê-la e respeitá-la foi o primeiro passo para a 

reorganização deste estudo, o segundo foi solicitar a compreensão da equipe 

pedagógica para as alterações que se fizeram necessárias. 

 

Após essas primeiras tensões vividas na escola, a reorganização da dinâmica 

metodológica da pesquisa ficou acordada da seguinte forma com a estudante: (1) 

observação participante durante as aulas de Química e História, acompanhando e 

colaborando na mediação dos conhecimentos e nas relações que se estabeleceriam 

entre as professoras e a estudante; (2) entrevistas com a professora especializada, 

com a estudante e com sua família; (3) estudo dos documentos arquivados na 

secretaria da escola que relatam o contexto histórico e social da estudante, assim 

como as práticas pedagógicas que evidenciam o processo de desenvolvimento da 

linguagem; (4) sistematização de atividades epilinguísticas utilizando as práticas 

pedagógicas observadas.  

 

Assim, acreditamos que a observação participante, as entrevistas e os estudos 

documentais geraram dados que possivelmente atendam os nossos objetivos, isto é, 

de investigar a intencionalidade, identificar atividades epilinguísticas e verificar 

aspectos linguísticos da língua materna nos textos, orais e escritos, produzidos pela 

estudante. 
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4.3.1 Observação Participante 

 

Primeiramente, para gerar os dados da pesquisa, utilizamos a observação 

participativa por compreendermos que oferece oportunidades incomuns em um 

estudo de caso, como Yin (2001, p. 116) afirmou “[...] a capacidade de perceber a 

realidade do ponto de vista de alguém de "dentro" do estudo de caso, e não de um 

ponto de vista externo”. Esses dados foram gerados no período de maio a setembro 

de 2018, dado o tempo previsto no cronograma da pesquisa. 

  

As mediações em sala de aula, por meio das observações participantes, 

aconteceram nos momentos de diálogos entre a estudante com seus professores, 

com outros estudantes e com os demais profissionais da escola, além dos 

momentos de realização de atividades escritas. Nessas ocasiões produzimos 

instrumentos de apoio para a posterior escrita deste trabalho: gravações de áudios e 

registros fotográficos com autorização das professoras. 

 

As gravações dos áudios foram transcritas, organizadas, estudadas e selecionadas 

para compor os dados, oportunizando o detalhamento das informações. Desse 

modo, as transcrições dos áudios foram demasiadamente importantes para 

elaboração da escrita, na qual [...] uma tarefa deliberada do pesquisador deve ser a 

seleção da maneira mais eficaz e pertinente para apresentar qualquer "relatório" 

determinado (YIN, 2001, p. 165). 

 

Os registros fotográficos das atividades realizadas pela estudante também foram 

consultadas para a realização da escrita e contribuíram para interpretações dos 

dados, corroborando com Yin (2001, p.165) ao afirmar que “[...] fotos específicas 

podem, em geral, realçar um texto escrito, mas será muito difícil substituir um texto 

na sua totalidade [...] embora a máxima de que uma imagem vale mais do que mil 

palavras seja verdadeira”. Também realizamos registros fotográficos da estudante 

em diferentes situações de aprendizagens para serem consultadas durante as 

ilustrações que irão compor o Produto Educacional.   
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4.3.2 Entrevistas  

 

Em segundo momento, realizamos entrevistas com a professora especializada, a 

estudante e a família, de acordo com os roteiros (APÊNDICES I-IV). As entrevistas 

com a professora especializada e a estudante foram gravadas e as informações 

foram, posteriormente, transcritas. A entrevista que aconteceria com a família foi 

respondida pela mãe, como ela não pôde comparecer ao nosso encontro por 

questão de saúde, as questões foram enviadas por e-mail. E, assim como as outras, 

foram organizadas, estudadas e selecionadas para compor os dados.  

 

De acordo com Yin (2001, p. 58), “[...] um estudo de caso inclui uma inferência toda 

vez que um evento não pode ser diretamente observado. Assim, o pesquisador 

"inferirá" que um evento em particular foi o resultado de alguma ocorrência anterior, 

com base em evidências obtidas de entrevistas e documentários coletados como 

parte do estudo de caso”. 

 

As entrevistas foram previamente agendadas com a professora especializada, na 

sala dos professores, pretendendo compreender o contexto escolar e as relações 

estabelecidas, bem como o processo de ensino e aprendizagem da estudante; e 

com a estudante, no horário do recreio, na biblioteca, com a finalidade de observar a 

operação com os aspectos linguísticos da língua materna. 

 

De acordo com Orlandi (1995), a narrativa como recurso metodológico surgiu nas 

Ciências Humanas, especialmente na Linguística, com o objetivo de descrever e 

explicar a linguagem humana. Por meio do registro das narrativas da informante, 

pretendemos retratar seu processo de aprendizagem de forma mais completa, 

dentro do tempo que nos é disponível, utilizando fontes variadas de informação e 

mantendo uma atitude flexível e aberta durante as entrevistas, admitindo que outras 

interpretações possam ser sugeridas, discutidas e igualmente aceitas. 

 

4.3.3 Estudos Documentais  

 

O terceiro momento constituiu-se do levantamento e estudos dos documentos 

arquivados junto com a ficha de matrícula e histórico escolar da estudante, na 
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secretaria da escola, dentre eles relatórios pedagógicos e laudos clínicos. Além 

disso, os documentos são importantes para a pesquisa pelas seguintes razões: a) a 

relação direta da pesquisadora com a estudante pode alterar seu comportamento; b) 

os documentos complementam as informações obtidas nas observações e 

entrevistas.  

 

4.3.4 Mediação na Formação  

 

Cabe lembrar que, como mencionado anteriormente, os três momentos aconteceram 

simultaneamente em conformidade com a reorganização da dinâmica metodológica 

inferida pela estudante nos nossos primeiros encontros em sala de aula. E ao longo 

do período de pesquisa, outros percursos metodológicos foram se configurando, nos 

momentos em que a pesquisadora estava fora da sala de aula, realizando as 

entrevistas e/ou estudando os documentos, acabou despertando a curiosidade dos 

professores pelo tema em estudo, principalmente dos novatos, culminando em um 

convite da equipe pedagógica para a realização de uma roda de conversa sobre o 

tema “Público da modalidade educação especial e processos de avaliação da 

aprendizagem”. 

  

Entendemos que a proposta de formação seria mais uma oportunidade de 

envolvimento com as situações reais e concretas das redes de relações que 

compõem o processo de escolarização daquela estudante, de tal modo que 

aceitamos o convite para a roda de conversa e a organização das atividades não 

presenciais de dois módulos da Formação Continuada semipresencial intitulada 

“Educação inclusiva”, organizada pela equipe pedagógica e pela direção. 

 

As atividades não presenciais lançadas na Plataforma Virtual geraram novos dados 

para a pesquisa constituindo o quarto momento, no qual identificamos as 

concepções desses profissionais sobre autismo, linguagem e inclusão escolar, 

assim como estratégias para práticas pedagógicas mais inclusivas. Durante a 

formação, a pesquisadora fez uso da gravação com a finalidade de autoavaliação, 

mas os diálogos estabelecidos pelos cursistas complementaram as discussões da 

pesquisa em andamento, de tal modo em que geraram dados ao estudo. Sendo 
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assim, também foram organizados, estudados e selecionados para compor um 

Episódio. 

 

Assim, entendemos que embora houvesse planejamento prévio de um percurso 

metodológico e intencionalidades definidas, a flexibilidade da metodologia se fez 

necessária, segundo Yin (2001), não existem mecanismos como esses para avaliar 

as habilidades necessárias a um estudo de caso. No entanto, uma lista básica de 

habilidades comumente exigidas incluiria o seguinte, uma pessoa capaz de  

 

[...] fazer boas perguntas - e interpretar as respostas; ser uma boa ouvinte e 
não ser enganada por suas próprias ideologias e preconceitos; ser 
adaptável e flexível, de forma que as situações recentemente encontradas 
possam ser vistas como oportunidades, não ameaças; ter uma noção clara 
das questões que estão sendo estudadas, mesmo que seja uma orientação 
teórica ou política, ou que seja de um modo exploratório. Essa noção tem 
como foco os eventos e as informações relevantes que devem ser buscadas 
a proporções administráveis; ser imparcial em relação a noções 
preconcebidas, incluindo aquelas que se originam de uma teoria. Assim, 
uma pessoa deve ser sensível e estar atenta a provas contraditórias (YIN, 
2001, p. 77). 
 

A flexibilidade dada pela metodologia da pesquisa oportunizou rever o planejamento 

inicial e se constituir no envolvimento da pesquisadora com a estudante, sua família, 

seus professores e demais profissionais da escola.  

 

O planejamento metodológico não se limitou a coletar dados, mas a gerá-los, por 

meio do trabalho colaborativo, colocando-se à disposição para outras formas de 

participação, assim “[...] somente através da observação participante pode ocorrer 

essa manipulação, pois o uso de documentos, arquivos e entrevistas, por exemplo, 

presumem todos a existência de um pesquisador passivo” (YIN, 2001, p. 118). 

 

 A participação da pesquisadora na Formação Continuada, organizada pela equipe 

da escola, aproximou-a dos professores de diferentes áreas do conhecimento dos 

anos iniciais e finais, possibilitando problematizar e refletir sobre outras práticas 

pedagógicas e recursos metodológicos que tornassem os conhecimentos mais 

acessíveis a todos. 

  

Logo, o envolvimento da pesquisadora com a Formação Continuada configurou a 

dinâmica metodológica deste estudo de caso, durante o período da pesquisa, da 
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seguinte forma: 1) observação participante; 2) entrevistas; 3) estudos dos 

documentos; 4) mediação na formação continuada; 5) sistematização de atividades 

epilinguísticas utilizando as práticas pedagógicas observadas e as que foram 

relatadas pelos professores durante e após a formação. 

 

4.3.5 Dados Gerados 

 

Os dados desta pesquisa foram gerados no ano letivo de 2018 no lócus da 

pesquisa, especialmente na turma do 9º ano B composta de 22 adolescentes: 10 

meninas e 11 meninos, dentre eles uma estudante com autismo e um estudante com 

deficiência física. 

 

Cada encontro com a turma incluía: (a) gravação das aulas das professoras; (b) 

registros fotográficos das produções escritas e da estudante em diferentes situações 

de aprendizagem. Contou com a participação direta da professora de Química e da 

professora de História. Obtivemos 122 horas de aulas gravadas, 20 fotos de 

atividades escritas e de situações de aprendizagem. 

 

A entrevista com a professora especializada aconteceu na sala dos professores, 

compreendeu o contexto escolar e as relações estabelecidas, bem como o processo 

de ensino e aprendizagem da estudante, culminando em 3 horas de gravação; com 

a mãe, as perguntas foram encaminhas por e-mail devido a sua situação de saúde, 

com a finalidade de reunir dados sobre a evolução natural e cultural da estudante, 

culminando em 11 páginas; e com a estudante, durante o recreio, na biblioteca, 

culminando em 30 minutos de gravação. 

 

Em um único encontro com a diretora e com a pedagoga da escola, foram recolhidos 

cópias de todos os relatórios pedagógicos individuais e clínicos da estudante com 

autismo, arquivados na secretaria, referentes aos nove anos do Ensino 

Fundamental, totalizando 113 páginas de documentos. 

 

A mediação com os professores que participaram da formação, aconteceu em um 

único encontro com 3 horas de duração, somadas às 3 horas de planejamento e 
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envio das atividades elaboradas na plataforma. Desta forma obtivemos 45 páginas 

de atividades realizadas pelos professores. 

 

4.3.6 Elaboração dos Episódios 

 

A elaboração dos Episódios na pesquisa se deu após definição dos critérios de 

seleção dos dados gerados, realizados pela observadora. Segundo Pedrosa e 

Carvalho (2005), as escolhas são subjetivas, mas atravessadas pela relação do 

observador com o observado e de como o primeiro é transformado pelo segundo. 

Sendo assim, a observadora foi quem elegeu, ao status de dados, os trechos que 

foram retirados das observações, entrevistas, documentos e formação, a partir do 

que foi vivido por ela nas relações estabelecidas no lócus da pesquisa.  

 

Os critérios definidos para a seleção dos dados foram: a intencionalidade 

pedagógica no uso da linguagem, as proposições de atividades Epilinguísticas, os 

aspectos linguísticos presentes nos textos orais e escritos da estudante e as práticas 

pedagógicas que promovam emancipação simbólica. 

 

Os dados selecionados foram organizados e apresentados em Episódios por 

compreendermos que desta forma, a complexidade dos dados gerados e a 

densidade das questões que serão discutidas poderão ser apresentadas com 

leveza. Entendemos por Episódios os acontecimentos relacionados a um evento e 

em conformidade com os estudos de Pedrosa e Carvalho (2005), 

 

[...] o episódio emerge de uma situação onde vários elementos combinam – 
uma palavra, um gesto, um riso, um brinquedo, etc. – e se constituem em 
uma sequência, uma brincadeira, por exemplo. [...] seguindo-se o registro, 
identifica-se uma brincadeira com uma certa configuração; volta-se, então, a 
observar o registro, procurando os elementos que foram articulados e 
desencadearam aquela brincadeira (PEDROSA; CARVALHO, 2005, p. 442). 

  

Alguns Episódios revelaram-se grandes demais para comentar os detalhes que os 

constituíram, por isso foram realizados recortes internos e chamados de Momentos. 

Os critérios utilizados para recortar os Episódios foram bastante flexíveis e exigiram 

tomadas de decisão da pesquisadora para realizar os destaques que desejava.  
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4.3.7 Transcrição e Avaliação dos Episódios 

 

A transcrição dos dados atentava-se para uma sequência de diálogos em que a 

estudante estava envolvida, pois o interesse estava em seguir a trama identificando 

seu encadeamento e desdobramento. O nível de detalhamento das transcrições 

também envolvia decisão da pesquisadora que optou por detalhar os diálogos em 

contexto. 

 

A transcrição dos dados em Episódios ocorreu de forma gradativa e a avaliação 

foram guiadas por perguntas sobre as práticas pedagógicas, como: houve intenção 

pedagógica para o uso da linguagem? Houve reflexão sobre a língua? Ocorrem 

atividades epilinguísticas mediadas? Oportunizaram o diálogo? Disponibilizaram 

instrumentos de apoio para produção escrita? A adolescente percebeu a sua 

condição de aprendizagem em relação ao outro? Houve apropriação dos 

conhecimentos sobre os conteúdos específicos? Houve apropriação dos 

conhecimentos sobre o uso da língua materna durante a apropriação dos 

conhecimentos específicos das disciplinas de Química e de História? As práticas 

pedagógicas apresentaram potencial para emancipação simbólica? 

 

Após a apresentação dos Episódios, os dados apresentados foram submetidos à 

interpretação, de modo que essa articulação possibilitasse abordar conceitos, 

sintetizar os fatos explícitos e implícitos, estabelecendo conexões que 

possibilitassem novas interpretações. 

  

Acreditamos que este estudo ajudará a compreender um pouco mais sobre as 

especificidades do processo de escolarização da estudante com autismo, suas 

motivações e possibilidades da apropriação do conhecimento e do desenvolvimento 

da linguagem e dos símbolos linguísticos, em um processo de empoderamento do 

público da modalidade educação especial, de forma a expressar a sua experiência 

singular, assumindo a autoria de processos representativos por meio de textos orais 

e escritos.  

 

 

 



104 

 

5 PROCESSOS DE ESCOLARIZAÇÃO DE LUANA  

 

À medida que nos envolvíamos na realidade concreta da escola, aproximávamos 

nosso olhar sobre o processo de escolarização da Luana e das práticas 

pedagógicas vivenciadas por ela em sala de aula, principalmente nas atividades que 

promoviam o desenvolvimento da linguagem e apropriação dos aspectos 

linguísticos, perceptíveis nos textos orais e escritos que foram por ela produzidos. 

 

Buscamos organizar o conjunto das informações geradas e vividas em dois 

subcapítulos, a saber: no primeiro, sob o título “Da Educação Infantil ao Ensino 

Fundamental” apresentamos os registros encontrados nos relatórios pedagógicos e 

clínicos arquivados na secretaria da escola, em que as ausências e dúvidas sobre os 

dados gerados foram sanados na entrevista com a mãe da Luana. E no segundo 

subcapítulo sob o título “Episódios de Linguagem”, apresentamos os textos orais e 

escritos produzidos pela estudante e observados pela pesquisadora em sala de 

aula, somadas às informações cedidas pelas professoras especializadas e pela 

própria Luana, também acrescentamos as falas dos participantes da formação. 

 

Os critérios definidos para a seleção dos dados, como mencionados anteriormente, 

foram a intencionalidade pedagógica no uso da linguagem, as proposições de 

atividades epilinguísticas, os aspectos linguísticos presentes nos textos orais e 

escritos da estudante e as práticas pedagógicas que promoveram emancipação 

simbólica. 

   

5.1 DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Na busca por conhecermos a estudante e seu processo de escolarização 

examinamos os documentos arquivados na secretaria da escola e a entrevista com 

a mãe da Luana. Para tanto, assumimos uma postura crítica e cuidadosa, 

considerando que esses documentos foram constituídos em outros contextos 

históricos, sociais e culturais. Estudá-los potencializou nosso olhar sobre os 

episódios, sobretudo nossas interpretações sobre a aprendizagem da estudante e 

de como ela faz uso da linguagem. 
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No ato da matrícula de qualquer estudante, nas escolas do município de Vitória/ ES, 

são solicitados os seguintes documentos: certidão de Nascimento ou outro 

documento que comprove a identificação do aluno; comprovante de escolaridade, 

que pode ser o histórico escolar ou uma declaração; e comprovante de residência 

original (IPTU; ou contrato de aluguel; ou talão de água, de luz ou de telefone), no 

caso de um estudante informado como público da modalidade Educação Especial 

são solicitados laudo clínico, uma vez que têm prioridade pela vaga. 

 

Dessa forma, na secretaria escolar foram encontradas a ficha de rematrícula para o 

ano letivo de 2018, comprovantes de residência e os relatórios pedagógicos e 

clínicos. Neste texto utilizaremos “Relatórios Pedagógicos” em referência aos 

documentos elaborados pela equipe escolar e “Relatórios Clínicos” em referência 

aos documentos encaminhados por especialidades clínicas.  

 

No caso de matrículas do público da modalidade educação especial, os documentos 

clínicos são solicitados para respaldar as informações que serão enviadas ao 

MEC/Censo Escolar, a fim de garantir os direitos conquistados. Do mesmo modo, os 

relatórios pedagógicos são elaborados e seguem uma formatação organizada pela 

Seme/CEE. Durante os 10 anos de PNEE-EI esse relatório teve diferentes 

nomenclaturas e formatos, mas todos referenciavam o art. 9º da Resolução nº 

04/2009 que instituiu as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 

Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial, a saber 

 

Art. 9º A elaboração e a execução do plano de AEE são de competência 
dos professores que atuam na sala de recursos multifuncionais ou centros 
de AEE, em articulação com os demais professores do ensino regular, com 
a participação das famílias e em interface com os demais serviços setoriais 
da saúde, da assistência social, entre outros necessários ao atendimento 
(BRASIL, 2009, p. 2). 

 

O detalhamento sobre o Plano do Atendimento Educacional Especializado aparece 

no Inciso IV do art. 10 desse mesmo documento, ele institui que o Plano do AEE 

deve identificar as necessidades educacionais específicas do estudante, definir os 

recursos necessários e as atividades a serem desenvolvidas. 

 

Ao final de cada ano letivo os três planos trimestrais produzidos por ano letivo são 

arquivados na secretaria da escola tendo como finalidade “caminhar” com o histórico 
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escolar do estudante, desta forma os próximos professores terão acesso às 

informações sobre o processo de ensino e aprendizagem, identificando os 

conhecimentos adquiridos e os que ainda estão em iminência de acontecer. Sendo 

assim, os relatórios pedagógicos do ano anterior apontam caminhos e diretrizes para 

um trabalho pedagógico a partir do vivido e revelam detalhes sobre um processo de 

escolarização que, embora abastecido de tensões e conflitos, revelou-se com 

potencial transformador. Os documentos foram organizados no quadro 4: 

 

Quadro 4 - Relatórios Pedagógicos e Clínicos do período de 2007 a 2018  

ANO DOCUMENTO ASSINATURAS PG PERÍODO 

2007 Relatório Fonoaudiológico 
Fonoaudióloga especialista 

em linguagem 
03 05/11/2007 

2009 

Avaliação Neuropsicológica Psicóloga 02 04/03/2009 

Ficha de Avaliação Educação 

Infantil 
Professora regente Pré II 05 

1º, 2º e 3º 

trimestres 

Laudo médico e Receituário de 

controle especial 
Neurologista infantil 02 13/11/2009 

2010 

Ficha de Anamnese Professora especializada 02 25/02/2010 

Ficha de Avaliação – 2º ano 
Pedagoga e Professora 

regente 
04 

1º, 2º e 3º 

trimestres 

Relatório Final do rendimento 

Escolar 
Professora especializada 05 

1º, 2º e 3º 

trimestres 

2011 

Plano de Trabalho Individual para 

o AEE 

Professora especializada do 

AEE 
01 1º trimestre 

Termo de Adesão ao AEE 
Professora especializada do 

AEE 
01 05/04/2011 

Registro da Avaliação do Ciclo 

Inicial de Aprendizagem 

Pedagoga, Professora 

regente e dois Professores 

de áreas específicas 

08 Dezembro/2011 

Relatório de Trabalho 

Colaborativo 
Professora especializada 01 Dezembro/2011 

2012 

Relatório de desenvolvimento no 

Atendimento Educacional 

Especializado – AEE 

Professora especializada do 

AEE 
02 05/07/2012 

Laudo neuropsicológico Psicóloga 02 31/10/2012 

Relatório do AEE 
Professora especializada do 

AEE 
01 Dezembro/2012 

Plano de Trabalho Pedagógico do 

Aluno 

Pedagoga, Professora 

especializada e Professora 

regente 

04 12/12/2012 

2013 

Relatório do Aluno Professora especializada 04 
1º e 2º 

trimestres 

Folhas impressas das ocorrências 

no SGE – Atendimento por Aluno 
Coordenadora 02 25/04 a 26/11 

Cópias da agenda da estudante 
Pedagoga, Professora 

especializada e Família 
06 

31/10 a 26/11 

09 registros 
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Termo de Responsabilidade – 

Atos indisciplinares 

Direção, Coordenação 

Pedagoga e Família 
01 

05/12/2013 

 

2014 

Laudo médico Neurologista infantil 01 14/02/2014 

Cópias da agenda da estudante 

Coordenadora, Pedagoga, 

Professora especializada e 

Família 

04 
27/03 a 24/07 

10 registros 

Folhas impressas das ocorrências 

no SGE – Atendimento por Aluno 
Coordenadora 03 

09/05 a 11/08 

03 ocorrências 

Termo de Responsabilidade pela 

Não Adesão ao AEE 

Professora especializada e 

Família 
01 03/07/2014 

Plano de Trabalho Pedagógico 

Pedagoga, Professora 

Especializada, Professora 

regente e dois Professores 

de áreas específicas 

11 1º e 2º trimestre 

2015 Não há relatório arquivados Não há relatório arquivados - - 

2016 Plano de Trabalho Pedagógico 

Diretora, Pedagoga, 

Professora especializada e 

oito Professores de áreas 

específicas 

22 
1º, 2º e 3º 

trimestres 

2017 Plano de Trabalho Pedagógico 

Diretora, Pedagoga, 

Professora especializada e 

oito Professores de áreas 

específicas 

06 3º trimestre 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos documentos da secretaria escolar (2018) 

 

Todos os registros encontrados apresentaram a estudante com autismo e 

detalharam o seu processo de escolarização, como veremos a seguir. 

 

As primeiras experiências na educação escolar aparecem na Ficha de Avaliação 

Educação Infantil (2009), que registra Luana, com 6 anos de idade, ocasião em que 

se mostrou insegura no período de adaptação; com dificuldades em: acatar os 

limites estabelecidos; respeitar os colegas; esperar sua vez para falar e saber ouvir 

com atenção; aceitar as ordens e regras colocadas pelo próprio grupo; realizar 

atividades de forma organizada; necessidade de atenção especial. No 1º trimestre 

do ano letivo, Luana demonstrou variação de humor, chegando agressiva e seu 

rendimento era insatisfatório, no 2º trimestre, a professora relatou avanços no 

processo de apropriação do conhecimento, mas Luana ainda apresentava 

resistência em permanecer na sala de aula, no último trimestre daquele ano a 

professora regente relatou: 

 

Sabemos que você participou para descobrir novas coisas. Desenvolveu-se 
bem no processo de aprendizagem, porém fica dispersa e sua permanência 
em sala de aula em tempo é curto o que dificulta a conclusão das tarefas 
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propostas, necessitando de estímulo da professora (FICHA DE 
AVALIAÇÃO, 2009). 
 

 

Com a Ficha de Avaliação da Educação Infantil, a família buscou em novembro/2009 

uma neurologista infantil para atender a Luana, que na época estava com seus 7 

anos de idade, ela escreveu: 

 

Criança necessita de escola especial (digo educação inclusiva conforme Lei 
Orgânica). Tem: autismo (F84.0), atraso de linguagem (F80.0) e déficit de 
atenção e epilepsia (G40.0). Em regimento neuropediátrico e fonoterápico 
(LAUDO, 13/11/2009). 
 

 

O laudo foi acompanhado do Receituário Controle Especial que prescreveu o uso de 

medicação para crises convulsivas de 8/8 horas. Em 2010, Luana ingressava pela 

primeira vez na Rede Municipal de Vitória/ES, lócus da pesquisa, aos 8 anos de 

idade. A família foi logo acolhida pela professora do AEE no contraturno que 

elaborou um relatório inicial com algumas questões sobre o contexto histórico e 

social da Luana. As questões foram respondidas pela mãe que disse ter percebido 

algo diferente no desenvolvimento da linguagem da Luana depois que completou 

dois anos de idade, tanto na maneira de falar, quanto de se expressar.  

 

Segundo ela, a primeira atitude foi de buscar especialistas, Luana iniciou atividades 

na terapia ocupacional, fonoaudiólogo e psicólogo, sendo ainda acompanhada 

regularmente por neurologista e pediatra. E ainda frequentava o AEE no contraturno, 

sendo acompanhada por uma professora especializada, duas vezes por semana, 

durante 50 minutos. Concomitantemente às buscas da família para compreender o 

que se passava com sua filha, Luana ainda sofria de rinite alérgica e artrite 

reumatoide sendo necessário fazer uso de medicação três vezes por dia para 

controle da convulsão e das crises de ausência. 

  

Ainda no relato inicial da mãe, quanto aos processos de escolarização, diz que 

Luana frequentou em 2008 e 2009, ou seja de 5/6 e de 6/7 anos de idade, escolas 

da Rede Privada, mas as experiências não foram boas acreditando que os motivos 

foram a inexperiência da equipe pedagógica e a falta de profissionais capacitados 

para trabalhar com “alunos especiais”. 
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A mãe da Luana entende que o espaço escolar é essencial para a formação e 

aprendizagem da criança e espera que sua filha aprenda da mesma forma que uma 

criança “normal”, sem preconceitos. E acrescenta que, após Luana ingressar na 

escola regular apresentou mudanças acerca da aprendizagem e do comportamento, 

“[Luana] evoluiu muito, questão do convívio, a maneira de como se expressar, limite, 

aprendeu a dividir, a trocar (Relatório Inicial na Unidade de Ensino, 25/02/2010). 

 

Os três primeiros anos do Ensino Fundamental de 9 anos foram organizados em 

Ciclo de Alfabetização36 e de acordo com a nova LDB/1996. As professoras regentes 

também fizeram uso de relatórios pedagógicos para registrar o processo de 

aprendizagem de cada um dos seus estudantes, intitulado “Ficha de Avaliação do 2º 

ano do Ciclo de Aprendizagem” era dividido em aspectos cognitivos e aspectos 

atitudinais/comportamentais.  

 

No relatório observamos que Luana, com 8 anos de idade, concluiu o ano letivo com 

defasagem no processo de aprendizagem, do relatório pedagógico destacamos: (1) 

leitura, escrita e interpretação: começou a ler no 3º trimestre, ainda não lia 

corretamente e fluentemente, e nem interpretava; (2) escrita: escrevia faltando 

letras, mas permitindo a leitura de palavras; ainda não escrevia pequenos textos 

nem frases, nem reescrevia textos ouvidos, não utilizava sinais de pontuação e não 

fazia uso de letras minúsculas; (3) Produção de texto: sem avanços; (4) Operações 

fundamentais: ainda não resolvia situações problemas, composição e decomposição 

de numerais até 99; adição até 99 sem reagrupamento; nem identificava 

quantidades que expressam dobro e triplo em situações completas; (5) História/ 

Geografia: Ainda não reconhece nome de ruas, endereço, dias da semana e meses 

do ano, História de sua vida e de sua família; (8) Artes: Ainda não distingue texturas 

táteis e visuais, nem explora texturas criando e recriando no desenho e na pintura. 

 

                                                           
36  O sistema de ciclos tem base no regime de progressão continuada, uma perspectiva 
pedagógica em que a vida escolar e o currículo são assumidos e trabalhados em dimensões de 
tempo mais flexíveis. Os três primeiros anos são chamados de Ciclo de Alfabetização que somados 
aos 2º, 3º, 4º e 5º anos formam o 1º Ciclo de Aprendizagem. Dessa forma, o estudante só poderá ser 
reprovado no fim de cada ciclo. O sistema de ciclos tem origem nos termos da nova Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação/1996, que concedeu autonomia a Estados, municípios e escolas para adotar, 
ou não, esse sistema.  
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Investigando as informações acima, identificamos que os objetivos propostos e não 

alcançados pela estudante apresentaram relações direta com a interpretação de 

textos, assim como não apresentava iniciativas para manifestar opinião pessoal ou 

iniciar diálogos, nem produção escrita. Cabe destacar, que todos os objetivos 

relacionados à Oralidade foram atingidos; assim como em Ciências, em Artes os 

objetivos não atingidos estão diretamente relacionados com a hipersensibilidade da 

estudante. Em inglês, 58% dos objetivos foram alcançados somente no 3º trimestre. 

Não houve registros do processo de aprendizagem na Educação Física. Dos 

objetivos relacionados aos Aspectos Atitudinais e Comportamentais: 27% dos 

objetivos relacionados a participação, cuidados, respeito, trabalho em equipe, foram 

alcançados no final do 1º trimestre, aumentando para 63% no final do 3º trimestre. 

 

O relatório pedagógico elaborado pelos professores da modalidade educação 

especial do turno (colaborativo) e do contraturno (AEE), nomeado Relatório Final do 

Rendimento Escolar (2010), traçaram objetivos, estratégias e resultados para o 

primeiro ano letivo da Luana. Quanto aos objetivos, destacamos: 

 

Desenvolver a oralidade, ampliar vocabulário, ampliar registro gráfico com 
sentido, dominar leitura de palavras, incentivar leituras de textos, 
desenvolver noção temporal e espacial, lateralidade (RELATÓRIO FINAL, 
2010, p. 1). 

 
 

A metodologia organizada pela professora do AEE, no contraturno, foi descrita da 

seguinte forma:  

 

O material do dia era apresentado e disponibilizado sobre as mesas da sala 
na sequência do planejado. Havia flexibilidade para a aluna trocar a ordem 
da realização das atividades, mas era necessário realizar todas. Desta 
forma, passou a respeitar as regras e administrar o tempo, oportunizando-
se um tempo maior para a atividade que mais a interessava (RELATÓRIO 
FINAL, 2010, p.2). 

 
 

Segundo o Relatório, as práticas pedagógicas desenvolvidas no AEE apontaram 

possibilidades para o trabalho em sala de aula: 

 

Desta forma, o atendimento educacional especializado oportunizou observar 
individualmente a criança e perceber seus potenciais de aprendizagem o 
que veio a colaborar com a criação de instrumentos e elaboração de 
estratégias a serem utilizadas em sala de aula (RELATÓRIO FINAL, 2010, 
p. 2). 
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Contudo, o Relatório também apresentou várias mudanças na organização do 

trabalho colaborativo da modalidade educação especial na sala de aula de Luana, 

aconteceram duas mudanças de professores da modalidade naquele primeiro ano 

de Luana naquela escola, e a terceira professora chegou somente no final de 

agosto, com carga horária reduzida apenas duas vezes por semana, o que se 

configurou em um ano letivo atípico para a escola e para os demais estudantes da 

modalidade e seus familiares. 

 

As mudanças na organização do trabalho colaborativo aparecem no relatório de 

forma a pensar que os registros trimestrais se tornaram pontos de partida de um 

processo de aprendizagem que não poderia ser interrompido ao longo do ano letivo, 

tal percepção surge no seguinte relato: 

 

O [primeiro] professor se preocupou em reunir a comunidade escolar para 
esclarecer o trabalho que seria desenvolvido com a aluna, além de se 
preocupar em criar vínculo com os demais alunos da turma, utilizando-se da 
música como meio de intervenção. [...] a mãe era informada 
constantemente sobre o comportamento da filha na escola e por vezes, 
chamada para ajudar a solucionar problemas junto a equipe. A [segunda] 
professora deu continuidade no desenvolvimento de vínculos afetivos 
desenvolvendo o Projeto intitulado Diversidade, com contação de Histórias 
e vídeos. A [terceira] professora, com carga horaria reduzida, deu 
continuidade ao projeto [...] realizando encontros com grupos de no máximo 
cinco crianças [dentre elas, Luana], que se alternavam a cada encontro, 
após ser percebida a necessidade de possibilitar aos alunos um momento 
de realização de atividade coletiva e descontraída em espaço diferenciado 
para que pudessem perceber os seus potenciais e de seus colegas, desta 
forma estabelecendo respeito as diferenças e as especificidades de cada 
ser humano (RELATÓRIO FINAL, 2010, p. 3). 
 

 

A terceira professora também relata que criou uma caderneta com horário das aula, 

nome das disciplinas e professores, de acordo com cada dia da semana para reduzir 

a ansiedade da estudante e fazê-la compreender o tempo-espaço das ações 

propostas; e elaborou uma ficha de auto avaliação utilizando carinhas com 

expressões faciais (muito alegre, alegre e triste) que eram anexadas a agenda para 

conhecimento da família. As estratégias organizadas parecem ter possibilitado a 

estudante uma mudança qualitativa nos aspectos atitudinais e comportamentais, 

assim como nos aspectos cognitivos, conforme descritos: 
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No início do terceiro trimestre, “Luana” compreendia as normas de 
funcionamento da escola [...]. Quanto a relação afetiva com os colegas e a 
professora [regente] teve uma melhora significativa pois hoje demonstra 
carinho e recebe dos colegas, tanto da sua sala quanto de outras, 
demonstrações afetivas [...]. Luana é hoje uma aluna que costuma fazer 
perguntas, comunica suas respostas com clareza, é atenta as explicações, 
agenda seus compromissos escolares, faz atividades, trabalhos, provas 
com organização, permanece assídua as aulas, realiza pesquisas e tarefas 
propostas em classe e acata regras estabelecidas para uma boa 
convivência do grupo. É uma criança com 8 anos que apresenta as mesmas 
necessidades de atenção e orientação como todas as outras crianças da 
escola (RELATÓRIO FINAL, 2010, p. 3-4). 
 

 

No relatório da professora especializada é possível reconhecer que as dificuldades 

apontadas na Ficha de Avaliação da Educação Infantil haviam sido superadas e, que 

os objetivos da Ficha de Avaliação dos demais professores aparentam certo 

distanciamento da estudante,  

 

[Luana] teve um grande rendimento no seu processo de aprendizagem 
quando demonstrou não ter dificuldade em transcrever as atividades do 
quadro para o caderno, tanto escritas com letras de forma quanto escritas 
com letra cursiva; leituras de palavras isoladas e tentativas de leituras de 
pequenos textos; escreve palavras que já conhece; as palavras que  estão 
fora do seu contexto ela identifica e escreve a letra inicial e final; realiza 
adição com números de um algarismo utilizando figuras e material concreto; 
[...] apresenta em suas narrativas conceitos de tempo ao narrar o ocorrido 
nos finais de semana ou o que está planejado com a família; se percebe 
como parte de um grupo familiar e se distingue enquanto pessoa com 
características próprias alimentando uma imagem positiva de si; demonstra 
percepção das características comportamentais do outro ao fazer imitações; 
percebe as limitações físicas e intelectuais do outro e as respeita; observa, 
descreve, desenha, explica e compara paisagens urbanas e rurais, percebe 
que as condições de higiene pessoal e ambiental têm relação coma saúde 
(RELATÓRIO FINAL, 2010, p. 4-5). 

 
 

Embora percebêssemos uma defasagem na aprendizagem de Luana, a Ficha de 

Avaliação do 2º ano do Ciclo de Aprendizagem (2010) apresentou 

avanços/descobertas pela estudante se comparada a Ficha de Avaliação Educação 

Infantil (2009). Pareceu-nos que havia uma falta de compreensão por parte da 

Luana do que estava sendo exigido dela, porque na nova escola ela começou a 

atribuir sentidos para o que estava vivenciando, embora não manifestasse o desejo 

pela por expressar-se, quer seja nas iniciativas de diálogos, quer seja pela 

produções escritas, observamos que no 3º trimestre os aspectos atitudinais e 

comportamentais apresentaram avanço significativo, o que pode representar um 

sentimento de pertencimento àquela estrutura social e de percepção de si ao 

promover regulação, impulsos e emoções. 
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Em 2011, o relatório pedagógico da modalidade foi intitulado Relatório de Trabalho 

Colaborativo e dele, destacamos: 

 

No decorrer do ano foi desenvolvido um projeto “Explorando o universo da 
música” na sala de recursos com a participação de todos os alunos com 
deficiência intelectual e deficiência visual, e a participação da turminha do 
primeiro ano [...]. “Luana” nos surpreendeu com seu desenvolvimento, 
melhorou sua oralidade, leitura e escrita, e descobriu seu potencial de 
amorosidade como meio de estabelecer vínculo com os colegas. No entanto 
ainda que reconhecido o rendimento escolar da aluna e seus avanços na 
percepção de si mesma, do outro e do meio ambiente que a cerca, “Luana” 
ainda precisa dominar conhecimentos que lhe darão maior autonomia e 
independência no cotidiano escolar (RELATÓRIO DE TRABALHO 
COLABORATIVO, 2011, p. 1). 
 

 

Neste ano, o objetivo geral do AEE era desenvolver na estudante habilidades 

curriculares escolares, especificamente em Língua Portuguesa estabeleceu como 

objetivos específicos: desenvolver a leitura e escrita, coordenação motora fina, 

sequência lógica dos fatos, oralidade e criatividade, durante um encontro semanal 

com duas horas de duração.  

 

O relatório pedagógico da professora regente intitulado “Registro de Avaliação do 

Ciclo de Aprendizagem” apresentou uma nova formatação e estabelecia os códigos: 

(A) objetivo alcançado; (PA) objetivos parcialmente alcançados; (NA) objetivos não 

alcançados; (NT) objetivos ainda não trabalhados. O registro realizado pelos 

professores apontou que Luana não havia alcançado (A) nenhum objetivo das áreas 

de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Língua 

Estrangeira. Alcançando parcialmente (PA) 47% dos objetivos traçados para Língua 

Portuguesa e 47% dos objetivos da Matemática. Em História, os dois únicos 

objetivos alcançados (A) dizem respeito ao item 3: vínculos familiares e sociais, e 

56% dos objetivos foram parcialmente alcançados (PA), assim como 19% de 

Geografia, 27% de Ciências e 60% de Língua Estrangeira; em Artes alcançou (A) 

um objetivo: explorar os diferentes meios/suportes (pintura, desenho, gravura, 

escultura, História em quadrinhos, colagens, fotografias, dentre outros) e alcançou 

parcialmente (PA) 45% dos objetivos trabalhados. A avaliação de Educação Física 

não foi preenchida. 

 

Em 2012, o relatório pedagógico da modalidade foi intitulado Plano de Trabalho 

Pedagógico - PTP do aluno e trazia informações quanto a participação da família no 
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processo de escolarização da estudante, realização do AEE uma vez por semana e 

aulas de natação em um clube. As conquistas do ano anterior se mantiveram 

presentes quanto aos aspectos cognitivos e atitudinais/ comportamentais, 

destacamos neste relatório: 

 

Nos conteúdos temáticos trabalhados se faz necessário intervenção da 
professora com materiais concretos fazendo que a mesma se conecte com 
mundo real e possa fazer os links necessários. Sugerimos o 
acompanhamento sistemático com intervenção oral e material concreto para 
suprir os modos de compreensão sinalizada pela aluna para tratar de 
determinado conteúdo priorizando o real, pois a mesma vive no mundo 
imaginário (PTP, 2012, p. 2). 

 
 

O Relatório de Desenvolvimento no AEE (2012) mostra que a estudante 

praticamente não frequentou, participando apenas de cinco encontros ao longo do 

ano letivo, segundo este relatório a estudante frequenta o fonoaudiólogo. Devido ao 

baixo rendimento e participação nas atividades propostas, a equipe pedagógica da 

Unidade de Ensino solicitou à família uma nova avaliação psicológica. O laudo 

neuropsicológico realizado por uma psicóloga e uma estudante de psicologia após 

uma avaliação integrante de projeto de pesquisa de uma Policlínica de 

especialidades em Saúde de uma Universidade, concluiu:  

 

Apresenta nível de inteligência intelectualmente deficiente. As funções 
verbais   assim como as funções executivas denotam comprometimento 
grave. Recomenda-se retorno ao neuropediatra para acompanhamento e 
manutenção de terapêutica medicamentosa, reabilitação cognitiva para 
trabalhar as funções que estão debilitadas, acompanhamento 
psicopedagógico para recuperação dos conteúdos acadêmicos em 
defasagem (LAUDO NEUROPSICIOLÓGICO, 2012, p .2). 

 
 

Quanto à linguagem, o documento citado afirma que a estudante se expressa de 

maneira regular e algumas vezes não manifesta suas ideias com clareza; apresenta 

capacidade regular de nomeação. Todavia demonstra compreensão de regras e 

entendimento de comunicação verbal. Em 2013, Luana frequentou o 5º ano, o 

relatório pedagógico da modalidade foi intitulado Relatório do Aluno e sob o subtítulo 

“Observação do processo de aprendizagem” relata como foi o 1º trimestre/2013: 

 

 

Lê com certa tranquilidade, porém sem total domínio: ora silabando, ora 
pulando sílabas. Durante a leitura não reconhece a importância da 
pontuação dificultando a compreensão/interpretação do que foi lido. 
Necessita fazer a leitura em voz alta para manter-se concentrada, com essa 
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estratégia consegue retirar a ideia central do enunciado, porém não absorve 
os detalhes das informações. Escreve com letra cursiva, faz cópia das 
atividades do quadro, porém sem compreender e transcreve ditados de 
frases com palavras complexas (RELATÓRIO DO ALUNO, 2013, p. 1). 

 
 

A professora especializada apresentou no relatório pedagógico do 1º trimestre um 

planejamento de intervenção pedagógica para os próximos trimestres: 

 

A flexibilização curricular é necessária para que os conteúdos propostos 
para a turma do 5º ano sejam significativos. Iniciar e terminar a atividade 
proposta é uma regra fundamental, por isso precisam ser acessíveis a 
“Luana”. Valorizar suas conquistas, deixar claro o que se espera dela 
naquela aula, explorar materiais de apoio (livros, figuras, mapas), 
estabelecer limites, possibilitar vínculos afetivos com os seus pares, sentar-
se na 2ª cadeira mais próxima do quadro, no início da aula apresenta-la a 
sequência das atividades do dia (RELATÓRIO DO ALUNO, 2013, p. 1). 

 

E no final daquele ano letivo, o relatório pedagógico da modalidade apontava: 

 

Dentro dos desafios apontados para “Luana”, em cada disciplina, 
apresentou um rendimento escolar muito bom, alcançando satisfatoriamente 
os objetivos traçados. Cabe ressaltar que “Luana” é capaz de compreender 
e memorizar informações de diferentes áreas do conhecimento, mas ainda 
necessita superar as dificuldades que ainda apresenta na leitura, escrita e 
interpretação de textos, as quais acabam comprometendo a realização das 
atividades, de qualquer disciplina, com independência e segurança 
(RELATÓRIO DO ALUNO, 2013, p. 2). 

 
Embora Luana tenha apresentado um bom rendimento escolar, com algumas 

ressalvas quanto à leitura, escrita e interpretação de textos, havia nos arquivos da 

Unidade de Ensino registros sobre o comportamento da estudante. Observamos que 

no mês de novembro de 2013 a coordenadora registrou no Sistema de Gestão 

Escolar37 uma série de acontecimentos que diziam que Luana realizava em sala de 

aula: arrotos, jogava comida e material escolar no chão, saía sem comunicar a 

professora regente, puxões de cabelo e cuspi no rosto da estagiária, confecção de 

aviões de papel e arremessos pela janela. Tais comportamentos eram comunicados 

diariamente pela agenda da estudante à família que respondia: 

 

Gostaria de pedir desculpas a todos os funcionários da escola pelo péssimo 
comportamento de “Luana” no dia de ontem, realmente não entendo o 
porquê de tal atitude, pois nunca havia feito isso antes. Eu e [o pai] estamos 
muito tristes com esta situação. Ontem conversei muito com ela sobre 

                                                           
37  O sistema de gestão de Vitória – SGE é uma tecnologia que organiza e disponibiliza as 
informações sobre as particularidades de cada criança/estudante da escola, oportunizando os 
diálogos entre a SEME/Central e as Unidades de Ensino, bem como entre os próprios integrantes da 
mesma Unidade de Ensino. 
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ocorrido [...]. Com relação ao banheiro favor observar se realmente é 
necessário deixa-la ir, estou achando que ela está querendo fugir das 
atividades (AGENDA DA ESTUDANTE, 06/11/2013). 
 

 

Os comportamentos da Luana fizeram com que o Corpo Técnico Pedagógico – CTA, 

formado pela diretora, pedagoga e coordenadora, convidasse a família para assinar 

um Termo de Responsabilidade por atos indisciplinares graves: 

 

Estou ciente dos registros disciplinares contidos no relatório em anexo e 
assino este termo me comprometendo a colaborar à melhoria da conduta do 
aluno na escola, conforme determinação do regimento Comum das Escolas 
Municipais de Vitória, levando em conta que todas as medidas adotadas 
pela coordenação, de acordo com o Regimento, não foram suficientes para 
melhoria da conduta do aluno. Estou ciente que, a partir desta data, se 
houver reincidência de Ato Indisciplinar Grave (desrespeito, agressão, 
afronta, etc. – Cap. III do Regimento), o aluno (a) será suspenso por 02 
(dois) dias letivos com atividades pedagógicas para realizar em casa. Após 
esta ação o próximo passo é encaminhamento ao Conselho Tutelar e 
possível transferência de turma (TERMO DE RESPONSABILIDADE, 
05/12/2013). 

 
 

O Termo de Responsabilidade citado apresenta uma observação no final do texto 

alertando a família de que todos os registros têm continuidade para os anos letivos 

vindouros (Termo de Responsabilidade, 2013). No último Plantão Pedagógico 

daquele ano letivo reuniram-se a pedagoga, professora regente, professora 

especializada e a família para analisar coletivamente a decisão de manter a 

estudante retida no 5º ano, visto que ainda apresentava defasagem de 

aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática e, apresentava um 

comportamento que poderia dificultar sua participação nas aulas dos anos finais do 

Ensino Fundamental, visto que está organizado em tempos de 50 minutos, com 8 

professores regentes e uma equipe pedagógica que ela ainda não conhecia. Nesta 

Unidade de Ensino as aulas dos anos iniciais acontecem no turno vespertino e as 

aulas dos anos finais acontecem no turno matutino, a alteração de turno de estudos 

também foram levados em consideração.  

 

No início do no letivo de 2014, a família entregou na Unidade de Ensino um novo 

relatório clínico encaminhado pela neuropediatra, 

 

Criança com autismo (F84.0) em uso de duas medicações controladas, 
além de medicações hormonais por transtorno de tireoide e déficit de 
crescimento (LAUDO MÉDICO, 14/02/2014). 
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Luana reiniciava o 5º ano e no final de março recebeu sua primeira suspensão 

escolar de dois dias por retirar a ponta do lápis e jogar no rosto da professora 

regente, segundo registros na Agenda da Estudante (27/03/2014). A última agressão 

física registrada no Sistema de Gestão Escolar relatou que na entrada a estagiária 

chamou Luana para ficar na fila para cantar, ela reagiu com tapas e arranhões no 

braço da estagiária. No mesmo dia, a pedagoga registrou que Luana usa tom 

agressivo e ameaça bater no rosto da professora especializada, que embora haja 

tentativas de criar laços de afetividade e limites, de modo geral a estudante mantém-

se arredia (SGE, 09/05/2014). 

 

Os registros na agenda quanto ao comportamento inapropriado de Luana na 

Unidade de Ensino foram reduzindo no decorrer do ano letivo e, em julho aconteceu 

uma inversão, Luana passou a conversar com a professora regente sobre suas 

queixas e disse “Hoje vou fazer uma reclamação com a pedagoga, vou falar sobre a 

professora [professora especializada]” (RELATO DA COORDENADORA NA 

AGENDA DA ESTUDANTE, 24/07/2014). 

 

No mesmo texto percebemos a emissão de opinião, a coordenadora relata que 

Luana entrou na sala da pedagoga gritando: “A professora [professora 

especializada] não sabe de nada. Não quero a ajuda dela” (AGENDA DA 

ESTUDANTE, 24/07/2018). 

 

Em 2014, o relatório pedagógico da modalidade foi intitulado Plano de Trabalho 

Pedagógico, subdividido em quatro partes: apresentação do estudante; registro do 

processo de ensino-aprendizagem no trimestre; atendimento educacional 

especializado contraturno; observações dos profissionais envolvidos. Quanto ao 

registro do processo de ensino-aprendizagem, a professora especializada relata: 

 

A estudante apresenta algumas dificuldades na leitura, verbalizando 
palavras e/ou orações de modo fragmentado. Algumas vezes, desconsidera 
os sinais de pontuação, comprometendo, muitas vezes, o entendimento do 
conteúdo lido. [...] tem demonstrado grande resistência em relação a 
receber ajudas, não aceita que eu sente junto à ela para orientá-la nas 
atividades. [...] acompanha muito bem a turma em relação aos conteúdos 
estudados, bem como, tem a capacidade de fazer articulações com temas 
estudados e suas experiências culturais (PTP, 2014, p. 2). 
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Neste mesmo relatório a professora regente, a mesma do ano anterior, relata: 

 

Seu desenvolvimento cognitivo vem acontecendo de forma gradativa em 
que, em algumas situações aborda questões com coerência e outras, são 
fora do contexto e bastante infantis. Apresenta disposição para realizar 
tarefas e raramente fica alheia ao que está acontecendo ao redor. 
Permanece em sala e gosta muito de copiar. As atividades que envolvem 
questões mais complexas são adaptadas de forma mais objetiva (PTP, 
2014, p. 4). 
 

 

Na quarta parte do PTP, sobre o posicionamento do responsável sobre o plano de 

trabalho pedagógico realizado, a mãe escreve em tópicos: “Precisa melhorar 

comunicação escola/família; questão dos planejamentos ainda é vaga para mim; 

atividades adaptadas, dever de casa?” (PTP, 2014, p.6). Naquele ano, a família 

assinou o Termo de responsabilidade declarando pela não adesão ao Atendimento 

Educacional Especializado, por motivo “justo e particular”. 

 

Os Planos de Trabalho Pedagógico do 2º e 3º trimestres daquele ano apresentaram 

uma estudante mais receptiva, organizada, compreensiva e produtiva, realizando 

produções textuais e multiplicações, participando de trabalhos de grupo e emitindo 

opiniões pessoais relevantes. Segundo a professora especializada, a estudante 

passou a permitir sua presença ao seu lado para orientações pedagógicas e quando 

os conteúdos eram mais complexos acompanhava a estudante na Sala de Recursos 

Multifuncionais para visualizar imagens e/ou vídeos para melhor entendimento e 

compreensão dos conteúdos. Cabe destacar que em anos anteriores, não houve 

relatos sobre o planejamento das aulas de educação física, na qual pudesse ser 

observado a metodologia do trabalho, este foi o primeiro ano em que aparece o 

relato deste profissional: 

 

Surgiu a proposta de trabalhar jogos cooperativos, devido à necessidade de 
trabalhar o coletivo em detrimento do individualismo exacerbado. Acredito 
que no desenvolvimento desse tipo de atividade, o aluno desenvolverá a 
percepção da importância e necessidade do outro para alcançar mérito da 
vitória, conquista. Ao contrário não existiria êxito algum. E que, 
independentemente do resultado final do jogo [...] a criança vivenciará a 
necessidade da construção estrategicamente coletiva, para elaboração de 
“coisas” para o bem comum de todos (PTP, 2014, p.5). 

 

Ainda neste PTP, a pedagoga relatou: 

 

É o terceiro ano que acompanho “Luana”. Esta criança inteligentíssima, 
sagaz e muito questionadora. Seu perfil de estudante é uma mistura de 
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quem quer saber e ao mesmo tempo busca “medir forças” para definir quem 
é a autoridade. Em situações de conflito ou quando não cumpre um 
combinado, “Luana” se utiliza de argumentos que justificam (pela sua ótica) 
que aquela era a melhor decisão. [...] muitas vezes é preciso ser bastante 
firme com ela, sobretudo, quando desconsidera algum combinado com a 
turma. No geral, gosta de “cuidar” de mim e já afirma: - Ano que vem não 
precisa ficar triste! Eu virei visita-la à tarde” (PTP, 2014, p. 7). 
 

 

A chegada do mês de dezembro de 2014 trouxe para Luana uma expectativa 

enorme quanto a estudar no turno matutino, com novos professores e embora a 

Unidade de Ensino fosse a mesma e os colegas da turma também, o início de uma 

nova etapa no seu processo de escolarização lhe trazia muita alegria. 

 

O relatório pedagógico intitulado Plano de Trabalho Pedagógico (2015) elaborado 

pela professora especializada descreve que Luana é uma estudante assídua, 

pontual e possui uma família muito comprometida com o processo de ensino e 

aprendizagem, acompanhando seus deveres de casa e em comunicação diária com 

a professora especializada através dos registros na agenda da estudante. Sobre a 

chegada da estudante no turno matutino, a professora especializada relata: 

 

[...] Ao chegar no turno matutino – 6º ano, foi necessário desprender um 
tempo para que [Luana] refletisse sobre seu comportamento infantilizado e 
desfizéssemos acordos prevalecendo o regimento interno da escola. 
Elaboramos uma rotina sistemática quanto a organização do próprio 
material para que se sentisse segura, diante da mudança da rotina (aulas 
de 50 minutos) e aumento do número de professores.  Todos os livros e 
cadernos são guardados na escola, cabendo à aluna a responsabilidade de 
organizá-los, buscá-los de acordo com o horário de suas aulas e guardá-los 
após o uso diário; para cada caderno uma cor a fim de agilizar essa 
dinâmica; todos  os exercícios e avaliações foram flexibilizadas; foram 
disponibilizados tempos e espaços diferenciados para realização/conclusão 
dos mesmos;  foram determinados dias específicos para o dever de casa de 
cada disciplina contando com o apoio da família e compreensão dos 
professores regentes (PTP, 2015, p. 2). 

 
 

Em 2016, o relatório pedagógico da modalidade intitulado Plano de Trabalho 

Pedagógico descreve uma estudante mais segura e autônoma, 

 

[...] reduzimos a necessidade de flexibilizar todos os deveres e avaliações, 
no intuito de aproximá-la à realidade e ritmo da turma; muito mais 
disciplinada à rotina da escola e da sala de aula, buscando se inserir ao 
grupo de alunos. O respeito mútuo, tem possibilitado a “Luana” acesso/ 
convites para participar dos grupos de trabalho com os colegas de sala, 
inclusive sendo reconhecido seus potenciais/habilidades, ela turma. [...] 
demonstra carinho e respeito com os professores regentes e coordenadora 
com cochichos no ouvido, desenhos, colaboração na distribuição/ 
organização da sala. Faz questão de estar com os cadernos e dia, caderno 
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completo, estudar para as provas e se aborrece quando os resultados não 
atingem suas expectativas, pede nova oportunidade para superar o que 
ainda não alcançou. [...] ainda dispersa em alguns momentos (PTP, 2016). 
 

 

Cabe destacar que os desenhos serviram as necessidades de Luana de manifestar 

afeto, mas também foi observada pela professora especializada que o desenho tinha 

outra utilidade, quando Luana frequentava o 6º ano. Assim, quando o professor 

escrevia no quadro, ela copiava, quando o professor fazia a explicação oral, ela fazia 

desenhos dos personagens da Turma da Mônica no caderno da aula logo abaixo da 

cópia. A professora relata ainda que os desenhos incomodavam os professores que 

a faziam parar e logo criavam outro problema, pois Luana ou gritava e fazia outros 

barulhos como se estivesse incomodada, ou dormia. Os desenhos no caderno 

também incomodavam a família que por vezes fazia contato com a escola querendo 

entender porque haviam desenhos no meio atividades do caderno, dando a entender 

que a estudante não estava sendo devidamente acompanhada.  

 

A professora especializada relata que teve então a ideia de solicitar aos professores 

que não interrompessem quando Luana estivesse desenhando, para que ela 

pudesse investigar uma situação. Assim, ela descobriu que os desenhos faziam com 

que Luana mantivesse a atenção na aula mesmo durante a aula expositiva do 

professor. Chegou a essa conclusão, após realizar várias perguntas sobre o que o 

professor havia explicado e Luana responder a todas elas, mesmo continuando seu 

desenho no caderno. 

  

Então, a professora especializada passou a levar imagens sobre o assunto da aula e 

nos momentos em que o professor parava para explicar e antes que Luana iniciasse 

o desenho, ela mostrava as imagens para que ela acompanhasse a explicação do 

conteúdo. Deste modo, a quantidade de desenhos dos personagens da Turma da 

Mônica foram desaparecendo dos cadernos de Luana e surgindo em outro caderno 

com esta finalidade dada pela professora, que era entregue a estudante sempre que 

finalizava todas as atividades. Os gritos passaram a não ser mais de incômodo e se 

resumia a um único grito de alegria, quando finalizava as atividades e ainda havia 

tempo para desenhar.  
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Quando perguntado a mãe, se recordava que a estudante gostava de fazer 

desenhos da Turma da Mônica no caderno durante a aula e por qual motivo ela 

desenhava, ela respondeu “Sim. Na ocasião ela gostava muito de ler revistas da 

Turma da Mônica. Inclusive, aprendeu a ler com essas revistinhas. Acredito que 

desenhava porque gostava muito”. E quando perguntado se os gritos ainda 

acontecem em casa e em quais momentos, ela disse “Hoje nem tanto, ela está mais 

amadurecida, quando fica feliz expressa com sorrisos, mas não gritos. Quando 

acontece algo que é do seu agrado, tipo vamos viajar nas férias, ela pula, mas não 

grita”. 

 

Quanto aos comportamentos, a professora relata que após ler os relatórios 

pedagógicos dos anos anteriores, dialogou com os professores regentes e com o 

corpo técnico pedagógico sobre algumas estratégias para mediar as situações de 

conflito, desta forma desde o início do ano letivo estabeleceu dois combinados com 

a estudante: 

 

[...] dois acordos com a aluna, para além do regimento interno da escola: (1) 
quando “Luana” está mais agitada e insiste em circular pela escola durante 
a aula ou chega atrasada na mesma, ou ainda por qualquer outro motivo 
que provoque  resistência a dinâmica da aula, ela é encaminhada à 
coordenação para uma conversa que busca orientá-la e, diferentemente do 
registro na agenda, é confiado à “Luana” comunicar à família para que a 
mesma fique ciente e faça registro na agenda, tal organização se deu para 
aumentar o vínculo de “Luana” com a família, a fim de não omitir fatos 
ocorridos na escola e desenvolver a oralidade, argumentos e justificativas. 
(2)  como “Luana” realiza as avaliações em tempos e espaços diferenciados 
dos colegas da sala, ou seja, sempre antes do recreio para melhor 
desempenho, no momento em que os colegas estão realizando as 
avaliações a “Luana” é liberada para fazer uso da biblioteca e do laboratório 
de informática para pesquisas de interesse pessoal (PTP, 2016). 

 

A agenda da estudante aparece em todos os relatórios pedagógicos dos anos finais 

como estratégia de trabalho em parceria com a família, quando perguntado a mãe 

da Luana se essas estratégias melhoraram o processo de escolarização da Luana, 

ela respondeu: 

 

Sim, eram muito proveitosos porque havia uma parceria família-escola. Ela 
[a professora especializada] nos relatava todos os acontecimentos, deveres 
de casa, comportamentos, avanços, as dificuldades, propostas para ajudar, 
algum ato indisciplinar enfim, ficávamos cientes de tudo. Melhorou muito 
porque podíamos com esses registros ajudar no aprendizado dela, e havia 
sempre uma troca de informações que na minha opinião é de extrema 
importância para a participação da família (ENTREVISTA COM A MÃE, 
2018). 
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Em relação direta com a aprendizagem a professora especializada descreve que a 

sua participação em sala de aula tem a finalidade de acompanhar a estudante, 

avaliar o processo registrando os objetivos alcançados e, principalmente os ainda 

não alcançados, produzindo respaldo para a flexibilização das atividades de sala, 

deveres de casa e avaliações: “[...] há um planejamento a parte para que seja 

respeitado os prazos diferenciados de entrega dos deveres de casa [cada dia a 

estudante leva para casa os deveres de casa de uma única disciplina] e sequência 

solicitada pelo professor da disciplina” (PTP, 17/05/2016). O relatório pedagógico do 

2º trimestre aponta: 

 

Algumas estratégias foram acrescentadas para manter a concentração e 
participação da aluna nos momentos mais teóricos de cada aula: uso de 
material concreto, ilustrar simultaneamente os conteúdos da aula expositiva 
e/ou anotar palavras-chave durante a explicação e posteriormente 
descrever ou exemplificar; visto que “Luana” é uma aluna que sente a 
necessidade de se manter produtiva (PTP, 23/09/2016). 

 

Observamos que Luana toma para si a escolha das melhores estratégias de 

aprendizagem e passou a conduzir o seu processo de escolarização apontando 

outras formas de organização do trabalho pedagógico:  

 

[...] nas realizações das avaliações manifestou interesse em ter avaliações 
de português e matemática sem flexibilização, porém ainda deseja tempo e 
espaço diferenciado para realiza-las. [...] na avaliação de matemática 
apresentou um rendimento mediano, desagradando a aluna e seus 
familiares que solicitaram a oportunidade de a aluna realizar a prova de 
recuperação. O pedido foi concedido e a oportunidade se estendeu a todos 
os alunos. Na ocasião, “Luana” conseguiu superar a nota anterior. “Luana” 
ainda apresenta dificuldades conceituais: gramaticais, simplificação dos 
cálculos matemáticos, transcrever com suas palavras conhecimentos 
adquiridos nas disciplinas de História, ciências e geografia. [...] nas aulas de 
artes a professora dispensou o apoio da estagiária, justificando que a aluna 
produz com autonomia e independência. [...] assim como nas aulas de 
educação física. [...] Nestes momentos, a estagiária se junta a professora 
[especializada] para compartilhar os acontecimentos do dia, acompanhar os 
registros que são feitos pela professora na agenda [da estudante] e fazer 
leituras de estudo (PTP, 23/09/2016). 

 

No final do 2º trimestre a família avaliou o trabalho: 

 

Avaliamos o trabalho realizado satisfatório e proveitoso, pois temos visto o 
retorno de “Luana” em casa nas tarefas e comentários. A aluna evoluiu 
muito nestes dois últimos anos que esteve no turno matutino, o trabalho 
realizado por toda a equipe tem obtido grandes resultados. Espero que 
continue esta evolução e principalmente a comunicação e parceria 
família/escola que é muito importante neste processo de aprendizagem de 
“Luana”. Estou à disposição da escola, e deixo aqui também os meus 
agradecimentos a toda equipe pela paciência e dedicação pela minha filha, 
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e em especial a M [professora especializada] que é sempre atenciosa PTP, 
23/09/2016). 

 

A avaliação das novas estratégias adotadas aparece no relatório do 3º trimestre,  

 

[...] avançamos um pouco mais eliminando algumas estratégias visto que a 
estudante já consegue organizar-se sozinha para o início de ada aula não 
sendo mais necessário guardar seus materiais pessoais no armário da 
escola; superou o comportamento infantilizado; sente necessidade de estar 
com os colegas, ouvir e compartilhar acontecimentos; nem todos os 
exercícios e avaliações precisam ser flexibilizados; manifesta interesse em 
realizar as correções das atividades juntamente com os professores e em 
alguns momentos dispensa a presença do estagiário. [...] a diferença neste 
3º trimestre foi o pedido de “Luana” para que as avaliações fossem iguais 
aos dos colegas, sendo assim em vez de flexibilizarmos a estrutura da 
prova elaborada pelo professor regente, selecionamos os trechos dos livros 
didáticos em que “Luana” deveria se aprofundar nos estudos para realizar a 
prova. (PTP, 23/09/2016). 

 
 

A professora destaca ainda que a equipe se surpreendeu com o rendimento da 

“Luana” em matemática ao memorizar e aplicar corretamente as fórmulas para 

cálculos e ainda compreender a iniciação a álgebra já realizando equações. E 

destaca que em planejamento com o professor de matemática acordaram a 

importância de retomarem em 2017 os estudos de equações antes de seguirem o 

plano de ensino do 8º ano, visto que o próximo conteúdo: inequações, dependia de 

melhor aquisição e domínio das equações. 

 

No início do ano letivo de 2017, segundo Plano de Trabalho Pedagógico, houve 

novamente a troca de estagiário por motivo de fim de contrato e como de costume 

reuniram-se a equipe do CTA, a professora especializada e a família para 

acolhimento da estudante universitária, mas diferentemente dos anos anteriores a 

mudança de estagiária não provocou alterações no comportamento da “Luana” 

apenas a ressalva: 

 
“Luana” destaca diariamente que não necessita mais de acompanhamento 
em sala de aula, a solicitação é respeitada. A estagiária a observa de longe 
até o momento em que ela e de sua ajuda (PTP, 2017). 
 

Os avanços nas disciplinas de História e ciências aconteceram durante as 

apresentações dos trabalhos orais, 

 

[...] participa com alegria das apresentações dos trabalhos orais realizados 
por ela com a ajuda da família, sendo necessário mediarmos com vídeos e 
buscas de imagens para facilitar o aprendizado (PTP, 2017). 
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Sobre os comportamentos de “Luana”, observamos no último PTP de 2017 o 

seguinte relato: 

 
Estamos despertando na “Luana” a percepção de si mesma quanto alguns 
comportamentos que ainda a prejudicam, como por exemplo não aceitar 
que errou um exercício, sendo necessário realizar a correção em sala de 
aula. Quando isso acontece, a deixa muito irritada e provoca reações como 
bater na mesa, gritar, reclamar, empurrar, ameaçar com a ponta do lápis. 
Orientamos a “Luana” que é necessário se apresentar na coordenação para 
relatar o que ocorreu em sala de aula que despertou esse impulso, após 
relatar à coordenadora, “Luana” sabe que tem o compromisso de comunicar 
em casa (PTP, 2017). 
 

 

Segundo o mesmo relatório, a família foi orientada que ao tomar conhecimento do 

fato, pela estudante, deve registrar na agenda. E que esse procedimento tem 

amenizado os confrontos e oferecido a “Luana” momentos de reflexão, 

estabelecimento de diálogos com os diferentes profissionais da escola e fortalecido 

o vínculo de confiança entre a adolescente e os pais. 

 

A disciplina de Inglês começa a aparecer nos relatórios no final do ano letivo de 

2017, quando a estudante já está no 8º ano 

 
“Luana” não apresenta interesse e ainda não consegue acompanhar o ritmo 
da turma, resquícios de uma defasagem de aprendizagem de anos 
anteriores, desta forma são elaboradas atividades com frases curtas, 
destacando palavras-chave, significações e tradução (PTP, 2017). 

 

Quanto à Língua Portuguesa as tentativas de superação e o modo de fazê-las tem 

possibilitado a estudante respeitar a pontuação, maior esforço na leitura de todas as 

palavras e cuidados na pronúncia, uma vez que ao fazer a leitura também pretende 

que o outro compreenda, 

 
“Luana” participa ativamente das aulas, sempre solicita realizar a leitura dos 
textos para a turma, em voz alta, mesmo apresentando um ritmo mais lento, 
é respeitada por eles (PTP, 2017). 

 

Neste ano de 2018 a “Luana” está cursando o 9º ano, e último, do Ensino 

Fundamental, houve mudança da professora especializada e da estagiária, segundo 

PTP a professora relata: 

 
[...] inicialmente apresentou grande resistência, se negando a tudo que era 
solicitado e também das intervenções em sala de aula e dentre elas a aluna 
afirmava constantemente em querer ficar sozinha. [...] busquei posicionar-
me ao fundo da sala e havendo necessidade ia até a mesa dela e também 
avisei que era só chamar, mas a discente prefere o professor regente da 
disciplina do que a professora ‘especialista’ (PTP, 2018). 
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A postura de Luana relatada pela professora especializada, apresenta uma nova 

perspectiva de trabalho, a estudante aponta que a pessoa de referência para ela é 

o(a) professor(a) regente da disciplina em estudo e, não deseja mais um 

acompanhamento diferenciado. Tal postura, nos possibilita compreender que Luana 

esteja se preparando para uma nova fase escolar em que, talvez, não seja ofertado 

no ensino médio um trabalho pedagógico individualizado como ocorreu durante todo 

o Ensino Fundamental. 

 

Para que a estudante aceite a colaboração da professora especializada, essa 

elaborou estrategicamente com os professores regentes a sua participação, 

 
[...] há momentos que os professores regentes falam com a aluna que será 
com a professora ‘especialista’. [...] contando com um olhar atento dos 
professores se a mesma é capaz de realizar determinada tarefa buscando 
analisar as questões e se compreenderá ao que o exercício está solicitando 
ou não e modificar o enunciado quando necessário. Quando a mesma 
apresenta dificuldades, os professores regentes estão sempre dispostos a 
explicar, principalmente quando envolve cálculos: matemática e química 
(PTP, 2018). 

 

Em síntese, constatamos que durante esses 9 anos de escolarização, Luana foi 

acompanhada por diferentes professores da modalidade educação especial, assim 

como por diferentes estagiários, principalmente durante os anos iniciais. Essa 

rotatividade provoca sempre um reinício para organização do trabalho pedagógico 

por toda a equipe. Em relação aos professores regentes, nos anos iniciais, em cada 

início de ano letivo haviam as tensões de desconforto pelo envolvimento que exige 

tanto dos profissionais quanto da estudante e sua família. Cabe ressaltar a 

importância dos relatórios pedagógicos anuais e a disponibilidade deles em um lugar 

comum e de fácil acesso à todos, pois, como observamos, são eles quem norteiam a 

sistematização do trabalho no início de cada ano.  

 

Contudo, nos anos finais, destacamos a importância, ainda maior, da professora 

especializada na condução e articulação juntos aos professores regentes, visto que 

dada a uma rotatividade de professores por área especifica do conhecimento, tanto 

para a estudante, quanto para cada um dos seus professores, o tempo de ação 

conjunta é extremamente reduzido e fragmentado, exigindo de todos os envolvidos 

um alto grau de atenção e organização para que seja contínuo e coerente nas 

proposições. Esse nível superior de síntese também é exigido da professora da 
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modalidade educação especial, visto que é ela quem acompanhará está estudante 

articulando as ações com todos os professores e equipe pedagógica, além de ser a 

única a permanecer com ela durante todos os anos daquela etapa do ensino. 

Portanto, a comunicação é fundamental nesta rede de funções interdependentes 

com uma dinâmica própria. 

 

Diante dos registros documentados percebemos também o sentimento de 

pertencimento da estudante e atribuição de sentido para o que vivencia na escola, o 

que tratamos como sociogênese das instituições e suas inferências na 

personalidade da estudante, antes e concomitantemente também afetada pelas 

inferências da família, de modo que possibilitou a Luana a projeção da autoimagem 

e elevação da autoestima que são fundamentais para as mudanças secundárias e 

os conteúdos de autocontrole, possibilitando administrar ações e pensamentos e, 

sendo esse, o caminho possível para o processo civilizatório. 

 

No que tange ao envolvimento dos professores, percebemos um compromisso 

assumido com a comunicação da Luana e a preocupação com a organização dos 

tempos, espaços e materiais necessários para o desenvolvimento da linguagem. 

Todavia, houve um esforço bilateral que perpassou pelo diálogo entre a estudante 

com os profissionais da escola, dos professores com a família e dessa com a própria 

estudante, tanto na exposição de ideias quanto de sentimentos que oscilavam entre 

expectativas positivas e negativas, entre a angústia, frustração, satisfação e alegria. 

Pelos relatórios pedagógicos atravessados pelos relatórios clínicos contatamos que 

houve uma aposta incondicional no potencial educativo, assim como nos 

agradecimentos realizados pela mãe da Luana, ao final da entrevista, 

 

Deixo aqui mais uma vez os meus agradecimentos a toda a Equipe da 
escola, àqueles que se foram, àqueles que atuam hoje, por esses nove 
anos de convivência, pelo amor, carinho, paciência, esforço e dedicação de 
todos, passamos muitas coisas difíceis juntos, mas superamos, as boas 
conquistamos e hoje vemos o resultado. Parabéns a todos! (ENTREVISTA 
COM MÃE, 2018). 

 

Como vimos, os relatórios apresentados que tratam desses últimos 9 anos de Luana 

retratam fragmentos de um processo de escolarização que nos apontam os 

caminhos construídos e percorridos por ela e pelos profissionais daquela escola. No 

próximo subcapítulo, adentraremos a realidade concreta da sala de aula em que 
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Luana atualmente cursa o 9º ano do Ensino Fundamental para vivenciarmos as 

mesmas práticas pedagógicas e verificar a intencionalidade para o uso da 

linguagem, a existência de atividades epilinguísticas, os aspectos linguísticos dos 

textos orais e escritos produzidos por ela e, se esse movimento promoveu a 

emancipação simbólica dos envolvidos, em especial, da estudante com autismo. 

 

5.2 EPISÓDIOS DE LINGUAGEM 

 

Neste subcapítulo trataremos das práticas pedagógicas e a promoção do 

desenvolvimento da linguagem, para tanto utilizaremos os dados gerados nas 

observações participantes, nas entrevistas realizadas com a professora 

especializada e com a estudante, além das mediações ocorridas com os demais 

professores e profissionais da escola na formação continuada. E do mesmo modo, 

como realizado nos estudos documentais, assumimos uma postura crítica e 

cuidadosa, considerando que os áudios foram gravados em contextos e espaços 

diversificados, ao mesmo tempo em que os momentos em sala de aula foram 

atravessados constantemente por muitas variáveis que, ora agregavam valor, ora 

desarticulavam o planejado pelas professoras. 

 

Estar com esses profissionais e com Luana ampliou nosso campo de observação 

para os pequenos detalhes que só são possíveis de serem vistos quando nos 

aproximamos do objeto em estudo. Contudo, ao aproximar-se desses detalhes 

tornam os outros desfocados, exigindo do observador um exercício constante de 

aproximação e distanciamento para melhor interpretação do todo e das partes. 

 

Acreditamos que este seja um ponto crucial nas práticas pedagógicas, em que 

esses detalhes muitas vezes são invisibilizados pela própria dinâmica da escola ou 

da aula, e pelas demasiadas demandas de atenção solicitadas pelo grupo de 

estudantes a uma única pessoa, neste caso o professor. 

  

De tal modo, também acreditamos que os recortes que fizemos do que vivenciamos 

poderão apontar os detalhes não percebidos e mostrar possibilidades de o professor 

exercitar a aproximação e o distanciamento durante suas mediações, configurando 
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uma outra relação com os indivíduos. Assim, organizamos a apresentação em 

Episódios. 

 

No Episódio 1, trouxemos as práticas pedagógicas mediadas pela professora de 

Química. Esta professora é formada em Ciências Biológicas, leciona desde 1996 e 

nesta Unidade de Ensino desde 2009, desses 4 anos com a nossa estudante com 

autismo, foram 3 anos na disciplina de Ciências e o primeiro ano na disciplina de 

química e física. Suas principais características são tranquilidade, organização e 

exemplificação dos conteúdos de modo prático sempre relacionando-os a realidade 

vivida pelos estudantes fora da escola, além de ser pacientemente aberta ao diálogo 

sempre com tom de voz moderado.  

 

Para maior observação dos detalhes dividimos esse episódio em 3 momentos. No 

Momento 1, apresentamos como a professora de Química utilizou da linguagem oral 

para administrar seus pensamentos e organizar suas ações com a turma; no 

Momento 2, o uso da fala pela estudante com a finalidade de comunicação, seguida 

do uso da linguagem verbal como expressão do pensamento, contudo sem 

autocontrole e percepção de inferência no outro; no Momento 3: o uso de um 

vocativo generalizado e de gestos apropriados culturalmente de caráter 

representativo e carregado de significados.  

 

5.2.1  Episódio 1: Sozinho ele não fica estável, ele precisa do outro. 

 

Momento 1: Para que estudamos o que estudamos? 

A professora de Química iniciou a aula comunicando que entregaria as 
provas, chamou cada estudante para recebê-la e depois anunciou:  
Professora: eu vou ler o total das notas. Quem ficou abaixo de 18 fará a 
prova de recuperação no dia 07/05, os conteúdos são os mesmos das 1ª e 
2ª provas.  
Luana: tirei 25,2. Eu passei! (Gritou empolgada). 
Professora: eu vou retomar o que estudamos para que vocês entendam 
porque vamos estudar ligações Químicas.  
Luana fez a opção por ouvir a professora, atenta às explicações não fazia 
nenhum registro no caderno. Finalizada a explicação, a professora retomou 
as orientações:  
Professora: eu vou escrever um resumo no quadro de tudo o que falei.  
Luana imediatamente abriu o caderno e enquanto a professora de Química 
escrevia no quadro e retomava oralmente os conceitos, ela copiava (SALA 
DE AULA, abril/2018). 
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Momento 2: A super sinceridade de quem não mede palavras 

Sentada na primeira cadeira e encostada na mesa da professora, Luana 
copiava o que a professora escrevia no quadro e explicava. Entre a escrita e 
a fala, a professora era interrompida por Luana:  
Luana: esse ‘i’ é de iônica?  
A professora parou de escrever e olhou para ela para responder:  
Professora: isso mesmo.  
Os demais estudantes, enquanto copiavam conversavam baixinho um 
assunto ou outro, por vezes um silêncio e atenção na explicação. 
Luana: você escreveu ‘sozinhos’?  
Professora: isso!  
Luana: nossa a sua letra está horrível! (A turma toda riu). 
Professora: está mesmo, eu sabia que você ia comentar.  
A colega que estava sentada na terceira cadeira, da fila da esquerda, 
aproveitou.  
Colega: Luana, a super sincera (SALA DE AULA, abril/2018). 

 

Momento 3: O recurso da Tia nas tentativas de diálogo 

Ela ainda copiava do quadro quando disse:  
Luana: dá licença tia!  
A professora se distanciou do quadro e Luana sorriu.  
Luana: você precisa pegar a garrafa para encher a caneta professora! 
Professora: sim, mas eu preciso comprar outra.  
Enquanto a turma copiava a professora me explicou que aquela caneta para 
quadro branco era recarregável, era melhor porque a tinta não falhava 
enquanto escrevia, a letra ficava mais escura. Explicou que comprou esta 
caneta porque era melhor para a estudante com baixa visão do 9º ano A. 
Luana: já acabei tia!  
Professora: acabou? 
Luana acenou positivamente com a cabeça. 
Professora: é assim: tia, tia, tia. Mas se eu não olhar ela me chama pelo 
nome [e riu]  
Em seguida a professora retomou a explicação do conteúdo da aula. 
Professora: vocês entenderam? Sozinho ele não fica estável, ele precisa 
do outro para se tornar estável, segundo a Teoria de Octeto (SALA DE 
AULA, maio/2018). 

 

O Episódio trata de conhecimento e linguagem, sob a intencionalidade do professor 

nas suas práticas pedagógicas, percebidos como processo de desenvolvimento 

social. De tal modo, entendemos que a professora de Química utilizou a linguagem 

verbal para administrar seus pensamentos e organizar suas ações com a turma, 

tomando-a como forma de expressão (Episódio 1). Do mesmo modo que, sua 

linguagem, composta por símbolos linguísticos, ofereceu a estudante a possibilidade 

de operar com a linguagem ao enunciar para a turma as condições para fazer a 

prova de recuperação (Momento 1) e neste mesmo trecho, observamos a 

significação de um elemento simbólico: a nota.  
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Outro aspecto que consideramos importante foi a professora de Química enunciar a 

retomada dos conteúdos das aulas anteriores, dando sentido ao conteúdo que seria 

estudado. Para tanto, utilizou-se da fala para evocar na memória os conhecimentos 

já compartilhados e em seguida a linguagem escrita com a mesma finalidade, dando 

significado a ação ao fazer um resumo daquilo que havia explicado verbalmente. 

  

A explicação transversaliza todo o processo educativo, como ocorreu quando a 

professora de Química utilizou o símbolo “i” ao escrever no quadro. Surge então a 

dúvida da Luana quanto à representação da palavra “iônica” por uma única letra 

(Momento 2). A forma de abreviação e categorização reduziu o corpo fônico de uma 

palavra a um único símbolo linguístico que, por sua vez, passou a funcionar como 

sinônimo da palavra primitiva. Em seguida, Luana questiona e reprova a grafia da 

palavra evocando reflexão sobre a função social da escrita que, na ocasião, tratava-

se de um registro para ser lido pelo outro e a ilegibilidade tornou a informação 

inacessível.  

 

Posteriormente, o comentário sarcástico da colega sobre o comportamento da 

Luana permitiu refletir, como um espelho, a imagem que Luana projetou de si 

mesma. Essa ação poderia ter provocado na Luana uma consciência reflexiva para 

regulação dos seus impulsos. No entanto, a intenção e o enunciado da colega, 

coerentes naquela ocasião, não atingiu seu objetivo com Luana uma vez que, para 

as pessoas com autismo, as palavras são interpretadas de maneira literal e a ironia, 

por si mesma, projeta indeterminação e ambiguidade da linguagem. Para a mãe da 

Luana, o fato de ela não perceber o tom de ironia nas frases é pelo fato de ainda ser 

ingênua apesar de ter 16 anos, embora reconheça que ela continua com a mesma 

dificuldade do início da escolarização. 

 

Essa não-literalidade diz respeito ao enunciado, cujo significado não deriva da 

combinação um-para-um. Desta forma, sua interpretação depende da integração de 

informação linguística com o contexto comunicativo, a fim de permitir ao interlocutor 

identificar o significado intencional dado pelo autor da mensagem. Sendo assim, a 

ironia inferiu apenas no sorriso agradecido da Luana, pois entendeu o comentário da 

colega como um elogio ao seu modo sincero. De tal modo, o valor gramatical 
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atribuído a uma expressão linguística não é estável e resulta da articulação entre um 

mecanismo invariante e as experiências diversificadas dos indivíduos 

 

Outra observação que destacamos foi quanto ao diálogo curto que foram 

estabelecidos entre a professora e Luana, pois limitava-se a duas frases e foi 

permeado de linguagem oral e gestual (Momento 3). Mas é a palavra “tia” e seus 

aspectos ideológicos e afetivos que pretendemos destacar neste recorte. 

Primeiramente, muitas das nossas colegas professoras permitem-se serem 

chamadas de “tias”, elevando este substantivo ao status de pronome de tratamento 

e alegando ser um modo afetivo de se relacionar com seus estudantes. Diante de tal 

justificativa nos questionamos: Todas as tias são afetivas com seus sobrinhos? 

Professoras não podem demonstrar afetividade? As professoras que se tornam “tias” 

ficam mais amorosas?  

 

Independentemente da relação existente entre tia-afeto-professora e certos de que a 

ética e o compromisso com o processo de ensino e aprendizagem são permeados 

de afeto, pretendemos problematizar o uso do termo “tia” por uma questão 

ideológica. Entendemos que o uso do termo desarticula os profissionais da 

educação enquanto categoria e amacia o potencial coletivo de luta em prol da 

transformação. Dentre as inúmeras ações possíveis para a provocação de uma 

consciência crítica foi dispensada uma possibilidade real de interpelar os estudantes 

sobre as relações de poder existentes em nossa sociedade, desafiando-os a 

compreenderem a necessidade da coerência no enunciado e no discurso. 

 

No Episódio 2, apresentamos como se deu o diálogo da escola com a família, 

narrada pela professora especializada durante a entrevista. Esta professora que 

atua na modalidade educação especial é formada em pedagogia há 4 anos, com 

especialização em gestão educacional e educação especial. Atua nas unidades de 

ensino do município de Vitória/ES como professora especializada desde 2015, nesta 

escola desde 2016 nos anos iniciais, experimentando este ano o trabalho 

articulado/colaborativo nos anos finais. Sendo assim, seu primeiro ano 

acompanhando a escolarização da nossa estudante com autismo. Suas principais 

características são serenidade, organização e preocupação com a acessibilidade 



132 

 

dos conteúdos, sendo o seu trabalho mantido pelo diálogo constante com os 

professores, pedagoga e a família.  

 

O recorte da entrevista trata do diálogo da equipe pedagógica com a família, por 

solicitação da mãe da Luana, com a finalidade de entender as ocorrências de 

conflitos da sua filha com colegas e professores na escola. 

 

5.2.2 Episódio 2:  Diálogos para resolução de conflitos 

 

No dia da reunião com a família, esperamos a família falar e depois fizemos 
as nossas pontuações sobre as mediações que fazemos nesses momentos 
de conflitos [ocorridos na última semana nas aulas de matemática, história e 
inglês]. Ela entrou numa disputa que não existia, podia acontecer dela se 
machucar e a família não entender o contexto. Mas aí, não foi porque a 
gente não olhou, não orientou, porque mesmo que a gente oriente, ela faz 
[...] Depois, [que a família ouviu] chamamos a “Luana” para participar da 
reunião, então perguntamos: porque você corre na escola, empurra os 
colegas ao entrar em sala e grita quando finaliza as atividades? E ela meio 
que “confessou” que ela correu e empurrou os colegas na escada, nos 
corredores e na entrada da sala de aula, porque queria ser a primeira, 
queria ganhar. Então, acho que aquilo, naquele dia, ficou claro para a 
família (PROFESSORA ESPECIALIZADA, junho/2018). 

 

No Episódio 3, realizamos dois recortes dos acontecimentos do nosso primeiro dia 

de pesquisa na aula da professora de História e, coincidentemente, o dia da 

apresentação de trabalho da Luana para a turma. Como descrevemos em capítulos 

anteriores, a presença da pesquisadora na aula de História foi uma solicitação da 

Luana cujos motivos foram explicados por ela: a professora era novata.  

 

Para maior observação dos detalhes dividimos esse Episódio em 2 momentos. No 

Momento 1 apresentamos o primeiro recorte que fizemos por retratar a surpresa da 

professora regente, o desejo verbalizado pela estudante, a mediação necessária e a 

constatação de que os espaços de “socialização” consentidos pela família são, em 

muitos casos, limitados. E no momento 2 transcrevemos um texto escrito pela 

estudante em sua casa e mediado pela sua mãe. O texto apresentado pela 

estudante para a turma. Em ambos os textos, oral e escrito, percebia a intervenção 

da mãe quanto a pontuação e organização dos enunciados, contudo a mediação 

não descaracterizou a produção escrita de Luana. 
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5.2.3 Episódio 3: Eu Sou “Luana” 

 

Momento 1: Alguém pode ficar aqui comigo? 

Os estudantes estavam ansiosos para a apresentação dos trabalhos que 
aconteceriam no laboratório de informática, o tema era “Mulheres da 
História” seguida da apresentação da autobiografia de cada estudante. A 
professora pediu que os pendrives fossem entregues a professora de 
informática e informou que a sequência seria dada por ela, aleatória. A 
professora especializada entrou no laboratório com o pendrive da Luana e a 
professora de História demonstrou surpresa:  
Professora: ela vai apresentar? Nossa que bom! Mas, sozinha? 
A professora especializada acenou positivamente com a cabeça.  
Todos os trabalhos foram apresentados em grupos de no mínimo três 
componentes. Na vez da Luana, solicitou: 
Luana: alguém pode ficar aqui comigo?  
A professora especializada logo interviu para explicar a professora que a 
estudante faz seus trabalhos sozinha, mesmo os que são solicitados em 
grupo, porque a família não a autoriza ir na casa de seus colegas e também 
tem dificuldades em trazê-la na escola no contraturno. Por isso ela vai 
apresentar sozinha. Após a explicação da professora especializada, Luana 
não contrariou e calmamente iniciou a sua apresentação oral, com a 
linguagem que lhe é peculiar, sobre Madre Teresa de Calcutá, fazendo uso 
de slides com fotos e pequenos textos que foram lidos (LABORATÓRIO DE 
INFORMÁTICA, maio/2018). 

 

Momento 2: Autobiografia 

 

Transcrição 

Autobiografia 

[Escreveu o seu nome completo], filha de [escreveu o nome da mãe 
completo] e [escreveu o nome do pai completo]. Nascida em 24 de maio de 
2002 na cidade de Vitória, Espírito Santo, na maternidade Santa Úrsula. 
Gosto de assistir desenhos, esportes, principalmente futebol e tênis e 
também o programa Planeta Terra. Gosto de brincar no tablet para jogar 
“Bebês Sago”, “Mine” e assistir o Patrick.  Gosto de ir ao Shopping e tomar 
milk shake. Gosto de viajar para Porto Seguro e gosto muito de praia. Eu 
não gosto de legumes. Eu não gosto de meninos malvados. Minha cor 
preferida é azul. Eu gosto de bateria. 
Idade: 15 anos. 

Luana apresentou de forma muito descontraída e foi muito aplaudida. 
Colega: foi a melhor apresentação! Meninos malvados foi ótimo! (Gritou) 
Ao concluir a apresentação, ela demonstrou muita alegria, seus colegas 
comentaram que foi corajosa em apresentar sozinha e a professora de 
História ficou surpresa e satisfeita.  
Professora: eu não esperava que ela fosse conseguir apresentar 
(LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, abril/2018). 

 

Logo, constatamos que a disponibilidade para o diálogo ativa operações mentais de 

montagem e desmontagem, construção e reconstrução, a partir do vivido. No 

primeiro dia de pesquisa nos deparamos com a surpresa da professora de História 
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sobre o potencial educativo da sua estudante com autismo, diante da realização de 

uma atividade que exigiria dela: organização, pesquisa, produção textual escrita e 

oral (Episódio 3). O desconhecimento das reais condições de aprendizagem da 

Luana torna os professores inseguros quanto às expectativas e exigências na 

qualidade do processo de escolarização.  

 

A instabilidade emocional do contexto educacional também provoca a estudante a 

enunciar que está sozinha, a priori poderíamos interpretar como um incômodo ou 

insegurança diante do desafio consentido (Momento 1). Neste momento, a mediação 

da professora especializada foi essencial para complementar o que havia sido 

expressado por Luana, tratando de justificar o motivo pelo qual não tinha um grupo e 

transmitindo a segurança que ela necessitava. Assim, Luana não se hesitou em 

iniciar a apresentação.  

 

Neste contexto, entendemos a mediação do outro como elemento fundamental tanto 

nas realizações das atividades, quanto em dar significado as tentativas de diálogos 

iniciados pela estudante. Outro fato que surge são as dificuldades da Luana em 

realizar trabalhos em grupo por serem promovidas fora do horário das aulas. Tal 

condição exige uma sensibilidade dos professores e uma nova proposta 

metodológica para que ofereçam a esta estudante a oportunidade de estar com seus 

pares, o mesmo direito que foi acessível aos outros.  

 

Acreditamos que conceder oportunidades de inter-relação favorece à transformação 

dos indivíduos, principalmente no interior de ambas as partes. Assim, todo e 

qualquer espaço em comum fomenta o envolvimento entre os sujeitos sociais e 

oferece atividades em grupo, no entanto a escola parece ser um dos raros espaços 

sociais disponibilizados pelas famílias aos estudantes com autismo. E, algumas 

delas, ainda restringem a responsabilidade dessa mediação somente aos 

profissionais da educação. Consequentemente, esses estudantes chegam na escola 

sem terem vivenciado a coletividade com outros indivíduos que diferem de seu 

grupo familiar e que, portanto, apresentam diferentes valores culturais. A mãe da 

Luana, parece compreender bem isso, quando perguntamos se Luana frequentava 

outros espaços sociais, se neles ela se aproximava de outras pessoas e se essas 

eram da mesma idade, a mãe respondeu “Sim, shoppings, lojas, festas de 



135 

 

aniversários, igreja, viagens, etc. Sim, aproxima-se sem dificuldades depende do 

lugar, mas se aproxima tanto de crianças menores, como da idade dela e às vezes 

prefere ficar sozinha”. 

 

Embora o ser humano seja um ser social, ele não nasce socializado exigindo-lhe 

aprender a ser, cujo processo de aprendizagem é preferencialmente da família e 

permanece sob responsabilidade dela mesmo após a criança ou adolescente iniciar 

o processo de escolarização. Dada a sua propensão ao isolamento social, também 

cabe à escola promover intencionalmente o trabalho em grupo complementando um 

processo iniciado anteriormente e garantir a apropriação de elementos culturais que 

foram historicamente elaborados pela humanidade, dentre eles a apropriação de 

símbolos que promovam sua evolução cultural. 

 

Nesse percurso cultural ocorre a emancipação simbólica que é parte importante no 

processo de apropriação da língua e de seus aspectos linguísticos. Na produção 

escrita por Luana observamos os aspectos linguísticos, embora não tenha sido 

submetido a essa finalidade pela professora de História (Momento 2). Neste cenário, 

entendemos que o desenvolvimento da linguagem oral e escrita, assim como o uso 

dos aspectos linguísticos da língua, não se restringem as aulas de Língua 

Portuguesa, embora tenhamos um sistema de ensino fragmentado em áreas do 

conhecimento. As inferências de todos os professores neste processo podem 

oportunizar uma reflexão crítica e promover a reestruturação da linguagem 

beneficiando todos os estudantes. 

 

Com base em nosso pressuposto teórico, o trabalho do sujeito mediado pela 

linguagem distingue-se em três tipos de ações: ações que os sujeitos fazem com a 

linguagem, ações que fazem sobre a linguagem e ações da linguagem. Em todas, a 

mediação do professor deve persistir no componente linguístico textual, 

principalmente de coesão e coerência, a fim de assegurarem a ligação entre as 

partes do texto estabelecendo ligação lógica entre as ideias e garantindo sentido. 

Após a leitura, o professor poderá disponibilizar o texto novamente a estudante para 

ressignificação das expressões, exercícios mentais de montagem e desmontagem e 

reconstrução da linguagem. Sistematizando a reescrita com a mediação do 
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professor, o que conduzirá ao entendimento do que lê e de que nele são 

necessárias representações de uma situação social. 

 

Embora tenha apresentado déficit no uso dos aspectos linguísticos da língua, Luana 

conseguiu concatenar as ideias, produzindo sentido. No entanto, a importância da 

mediação da professora torna-se inevitável, poderiam ter sido realizadas perguntas 

sobre as frases elaboradas por Luana: “Minha cor preferida é azul”, “Gosto de viajar 

para Porto Seguro”, “tablet, Mine, milk shake” para que manifestasse dúvidas sobre 

o uso dos artigos, da ortografia das palavras estrangeiras, bem como sobre 

pontuações e coesão, explicando o motivo real pelo qual utilizamos advérbios, 

pronomes, conectivos, sinônimos, dentre outros. Para tal, um quadro de palavras 

poderia estar disponível para uso, como instrumento de apoio para a reconstrução 

textual.  

 

No Episódio 4, trouxemos o relato da professora especializada sobre a Saída 

Pedagógica organizada pela escola, para as duas turmas do 9º ano, conhecerem o 

Instituto Federal do Espírito Santos – Ifes. Tal visita estava prevista no Plano de 

Ação 2018, com o objetivo de apresentar a Instituição, alguns cursos e sanar 

dúvidas quanto ao processo seletivo. Subdividimos o episódio em três momentos: 

No Momento 1, apresentamos como a Luana expressou sua opinião sobre as 

informações que recebia; no Momento 2, as tentativas da professora especializada 

em iniciar um diálogo com a Luana; no momento 3, as tentativas de diálogo iniciadas 

por Luana com a professora.  

 

5.2.4 Episódio 4: Entre o querer e o poder 

 

Momento 1: Esta escola não é para mim! 

 

No ônibus ela quis sentar sozinha, mas estava muito feliz, sorrindo. Quando 
chegamos foi uma das primeiras a descer, havia uma profissional 
aguardando e logo percebeu a “situação” da Luana, pegou ela pela mão 
para que estivesse próxima, então Luana foi na frente do grupo, conduzida 
pela profissional e acompanhando as explicações. E em um momento na 
arquibancada, a profissional pediu que todos se sentassem, então a Luana 
do nada interrompeu: “Essa escola não é para mim não”. Ela interrompia, 
falando alto e fora do assunto que estava sendo apresentado. Aí todo 
mundo começou olhar. Ela disse assim: “É, mamãe disse, essa escola não 
é para mim. Mas também não é para mim e nem para “Juliana”. Né? Eu 
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disse para ela que depois conversaríamos sobre isso. A profissional do Ifes 
respondeu: “Não, não pensa desse jeito não, vamos conhecer mais coisas, 
ainda vamos conhecer outros cursos que temos” (PROFESSORA 
ESPECIALIZADA, junho/2018). 

 

No Momento 2: Você tem fome de quê? 

 

Quando acabou, os alunos foram todos para a cantina. Aí eu pensei: ai meu 
Deus será que a “Luana” sabe contar dinheiro? Naquele dia ela estava com 
R$ 10,00 e eu fui até ela e perguntei: “Você tem R$ 10,00. O que você vai 
querer comprar?” Ela comprou um chips e um refrigerante. Só fiquei ao lado 
dela observando se o troco estava certo, ela quem havia feito tudo e depois 
foi se sentar. Eu perguntei: “Posso sentar com você?”, ela respondeu: 
“Não”. Ela quis sentar sozinha, foi a única, os outros alunos se dividiram em 
grupos menores. De longe eu brincava com ela: “Hein ‘Luana’, você não 
quer dividir este lanche comigo não?” e ela só respondia: “Não” 
(PROFESSORA ESPECIALIZADA, junho/2018). 

 

Momento 3: Eu quero sorvete! 

 

Depois que ela lanchou viu que eu estava tomando sorvete, chegou perto e 
disse: “Eu quero sorvete”. Perguntei: “Mas você tem dinheiro?”. Ela disse: 
“Acho que sim” e pegou o troco de R$ 3,50. Eu disse: “Luana, você tem R$ 
3,50. O sorvete custa R$ 2,50. Vai sobrar R$ 1,00. Você vê qual sorvete 
você quer e entra na fila”, a fila ficava a uns 300 metros de distância e eu 
conseguia vê-la. Eu só pensava: será que ela vai caçar confusão lá? Será 
que ela vai esperar a sua vez? E tinham outras pessoas lá, para além dos 
alunos da escola e uma fila [pausa]. Ela voltou toda feliz com o sorvete dela, 
com o troquinho e sentou novamente afastada (PROFESSORA 
ESPECIALIZADA, 21/06/2018). 

 

As mediações acontecem nos diferentes espaços da escola e também fora dela, 

como na saída pedagógica das turmas dos 9º anos para o Ifes, no qual Luana se 

manifestou ao dizer o que havia recordado da fala da sua mãe (Episódio 4). Quando 

perguntado a mãe de Luana, se ela acreditava que sua filha tinha argumentação 

para defender sua própria opinião a respeito de um assunto, a mãe afirmou que ela 

não consegue expressar sua opinião, “ela tem argumentos, mas falar o que acha 

sobre determinado assunto não consegue”, quando questionado se nas situações do 

dia a dia, Luana emitia opinião pessoal sobre algum acontecimento, a mãe reafirmou 

que não, “ela gosta muito de comentar acontecimentos ou algum assunto, mas 

opinar não”. E quando perguntado a mãe, se lembrava ter feito algum comentário 

sobre o Ifes, quando Luana participou da saída pedagógica, ela respondeu: “Sim, 

comentei que era uma escola de Ensino Médio, que havia vários cursos, mas que 

tinha que fazer prova para estudar lá”. Em nossas interpretações, chegamos a duas 

possibilidades, ou a mãe não se recordava do que havia dito, ou Luana havia feito a 
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sua interpretação do que estava implícito na fala da mãe, de tal modo que o “MAS” 

possa ter sido interpretado como um problema, muito embora trata-se de um 

conectivo textual adversativo propondo ideia de oposição.  

 

Quando perguntamos a mãe de Luana, quais eram as expectativas da família 

quanto aos estudos no Ensino Médio, se já havia escolhido a escola, qual teria sido 

o motivo da escolha, ela respondeu: “Estou muito aflita porque a mudança será 

grande e não sei como será a adaptação e a aceitação dela na escola. E também 

com a parte pedagógica. ‘Me’ disseram que o Renato Pacheco [escola pública 

estadual] seria a escola mais adequada”. 

 

Assim, quando Luana expressa que aquela escola não é para ela, parece também 

manifestar o desejo pela confirmação ou não da informação que transmitiu, 

constatamos que havia um desejo pelo diálogo (Momento 1). Entre a sua primeira 

intervenção e a segunda, Luana refletiu sobre o significado do que enunciou, 

administrou ações e pensamentos ao se expressar e sobretudo demonstrou a 

percepção do outro ao mencionar uma colega. Assim, o fato lhe exigiu auto-

organização e a organização do outro tornando-se autora dos seus processos 

representativos. 

 

Portanto, o que foi dito por Luana deixou vestígios de operações mentais e 

demonstrou um exercício de interpretação, reconstrução da linguagem textual e 

aprimoramento sob a própria produção linguística. Além de ter acompanhado, 

associado, mediado e avaliado a situação concreta, tanto das suas possibilidades de 

acesso à instituição, quanto da linguagem propriamente dita. 

 

Em um segundo momento, embora atenta aos acontecimentos ao redor, Luana 

apresentou um comportamento típico da condição autista: a interpessoalidade em 

ações simbólicas e a tendência ao isolamento social, como foi observado no 

momento do lanche e nas tentativas de diálogos provocados pela professora 

especializada (Momento 2). O silêncio da Luana dizia da sua percepção de 

conseguir realizar a tarefa sozinha, no entanto também conduziu o afastamento do 

co-enunciador. Ficamos pensando que talvez houvesse alguma orientação da 

família para que Luana não conversasse durante o momento da alimentação, 
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orientações que são comuns os pais darem aos filhos durante as refeições. Por isso 

perguntamos a mãe da Luana, durante a entrevista se havia alguma orientação para 

Luana no momento da alimentação e qual seria, a mãe respondeu: existem alguns 

alimentos que ela não come, a gente tenta, mas agora que já entende melhor a 

recusa é maior. Também, desde pequena sempre teve dificuldades para se 

alimentar”. A resposta da mãe não nos revela as orientações quanto ao silêncio 

durante o ato de alimentar-se, observamos que na escola Luana também prefere 

sentar-se sozinha e prefere o lanche que traz de casa: biscoito, suco e fruta. 

 

Diferentemente, em outra circunstância, Luana tem a iniciativa de solicitar ajuda para 

resolver uma situação de conflito e se aproxima da professora para suprir uma 

necessidade pessoal – tomar sorvete (Momento 3). A questão posta pela professora 

não só apresenta uma condição real para realização do seu desejo pelo sorvete, 

como também a permite refletir sobre o que enunciava. Após responder à pergunta 

da professora, Luana permaneceu diante dela aguardando uma orientação de como 

fazer e somente após as coordenadas da professora que Luana iniciou a ação. 

Entretanto, mesmo contente com a aproximação e o diálogo estabelecido com a 

estudante, a professora relatou a sua preocupação com o imprevisível, com o que 

não foi dito.  

 

No Episódio 5, realizamos um recorte da entrevista com Luana, em que a 

pesquisadora realiza a tentativas de diálogos com a finalidade de saber se ela 

estava acompanhando o processo de aprendizagem e conseguiria elaborar um 

enunciado coerente com a proposta. O texto foi separado por pausas para demarcar 

aonde ela possivelmente faria uso de pontuações. 

 

5.2.5 Episódio 5: Não Sei... 

 

Pesquisadora: quais as aulas que você mais gosta? 
Luana: gosto de todas as matérias. 
Pesquisadora: o que você está estudando nas matérias? 
Luana: em Matemática raiz quadrada de vários números [pausa] em 
Português eu tirei 4 no trabalho que valia 6 [pausa] ela não aceitou o 
trabalho digitado eu pedi desculpas a professora [pausa] era sobre sintaxe 
[pausa] em História sobre as mulheres [pausa] em Geografia eu não sei não 
estamos usando o livro [pausa] em Educação Física vou apresentar 
trabalho sobre a copa do mundo é sobre Ronaldo Fenômeno [pausa] ele 
jogou vários anos [pausa] em artes pinturas.  
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Pesquisadora: agora é a sua vez de me perguntar. 
Luana: não sei como perguntar [pausa]. Não sei o que quero saber não sei 
(BIBLIOTECA, maio/2018). 

 

Entre o não dito e o que se tem por dizer, a entrevista com a estudante tinha como 

objetivo observar se Luana conseguiria manter um diálogo e como este se 

estruturaria, para tanto abordou o contexto das aulas como assunto principal e 

buscou identificar os componentes linguísticos (Episódio 5). Constamos que Luana 

raramente faz uso de advérbios, pronomes, conectivos, sinônimos, assim como não 

compreende ironias, paráfrases e metáforas uma vez que as interpreta como sentido 

concreto, real e literal. 

 

No Episódio 6, acompanhamos uma intervenção pedagógica da professora de 

Química. Em que utiliza tanto o texto escrito como oral para orientar a estudante na 

realização da atividade.   

 

5.2.6 Episódio 6: A Fórmula Mínima 

 

Professora: eu vou chamar agora, quem já fez as páginas 66 a 69 e o 
estudo dirigido. Vou chamar pela ordem de chamada. 
Luana: _ “Tia” o meu falta número 2 e 9 
Professora: eu vou te chamar, só um minutinho. 
Pesquisadora: isso daqui não é difícil não Luana. Abra seu livro. 
Professora: _Luana! 
Pesquisadora: _ A professora está chamando, agora é você. 
Ela continuou folheando o livro. 
Professora: Luana! 
Pesquisadora: _ Luana... Luana... agora é a sua vez (insisti) 
Luana: não! Faltam 2! 
Professora: não tem problema se tiver dúvida, pode me dar. 
Luana: você vai ajudar da 67 a 69 também? (Perguntou Luana para a 
professora) 
Professora: _ Sim, tudo! 
Luana: enquanto ela olha o caderno vou beber água  
Pegou sua garrafinha que estava sobre a mesa. 
Professora: _ Luana, vi o que você não conseguiu fazer, na hora que eu 
explicar preste atenção. Eu pedi muitos [exercícios] porque eu não iria estar 
aqui. E o outro exercício, da ligação iônica, conseguiu fazer?  
Luana pareceu perdida. 
Pesquisadora: _ Sim, ela fez.  Está tudo aqui (entreguei o caderno dela). 
Luana: _ Depois da hora do recreio a M vai embora, que pena! Dia 14 não 
tem aula, tem conselho de classe. 
Professora: esquematize no caderno a fórmula molecular e fórmula 
estrutural do gás cloro. 
Luana: _ O que é uma formula molecular? 
Professora: _ A fórmula mínima vem de uma ligação iônica, a formula 
molecular vem de uma ligação covalente. São correspondentes, entendeu? 
Luana: então eu faço a fórmula molecular em vez da fórmula mínima? 
Professora: isso mesmo! (SALA DE AULA, junho/2018). 
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A linguagem literal parece ser uma grande barreira no sucesso da comunicação das 

pessoas com autismo, vimos essa dificuldade na intervenção pedagógica feita 

professora de Química (Episódio 6). Primeiramente, a professora anunciou que 

chamaria os estudantes quem já tivessem feito os exercícios das páginas do livro 

que haviam sido solicitadas, imediatamente Luana avisou que não fez 2 das 

atividades propostas. A enunciação da Luana, a priori, não foi entendida pela 

professora que a chamou para entregar o caderno, novamente o silêncio foi a opção 

de Luana seguida da ação de não se apresentar a professora. Constatamos uma 

fragilidade no discurso argumentativo, em que é necessário que o enunciador/co-

enunciador disponha de um fato ou ideia que comprove uma afirmação ou objeção. 

 

Somente após a insistência da professora de Química e a reconstrução do que havia 

enunciado, Luana pode compreender que mesmo o caderno estando incompleto 

poderia ser entregue para correção. Sendo assim, destacamos que quando a 

professora a chama e Luana não se manifesta, não se trata de um comportamento 

dado pelas condições autísticas mas pela ausência argumentativa ou pela opção de 

não se colocar disposta ao diálogo. Do mesmo modo, destacamos a importância de 

explorar sequências argumentativas e os marcadores linguísticos, refletindo sobre a 

língua em exercício como atividade discursiva. 

 

Por outro lado, Luana perde totalmente a atenção nos acontecimentos em seu 

entorno quando bebe a água da sua garrafinha, disposta sobre a sua mesa, como já 

mostramos anteriormente.  Quando questionamos a mãe da Luana se percebia o 

distanciamento dela com o que acontece ao redor quando bebia água, a mãe disse 

“Não, bebe água normal” e quando perguntado se havia algum momento em que ela 

se isolasse dos acontecimentos ao redor, ela respondeu: “Só quando contrariada, 

vai para o quarto dela” e quando a pergunta foi se havia alguma orientação da mãe 

quanto a beber bastante água, ela relatou que “ela sempre teve dificuldade desde 

bebê para tomar água e até hoje tenho que insistir e lembrá-la a todo momento de 

beber água”. Observamos que essa insistência não é necessária na escola, pois 

Luana bebe água constantemente e quando negam a saída dela da sala para 

encher a garrafinha, ela informa que não pode deixar de beber água para não dar 

cistite, conforme nos relatou a professora especializada durante a entrevista 

realizada. Desse modo, as orientações da mãe foram associadas às aulas de 
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Biologia sobre o corpo humano, quando a professora tratou das doenças do sistema 

urinário. 

 

Quando Luana não está bebendo água, está atenta e consegue elaborar questões 

coerentes com os conteúdos específicos da aula, no Episódio que apresentamos ela 

manteve o diálogo com a professora de Química sobre fórmulas até chegarem a um 

entendimento. De tal modo que, tanto para a pesquisadora quanto para a professora 

foi uma amostra de que Luana havia se apropriado daqueles conhecimentos e, 

naquele momento, a linguagem foi utilizada para reorganizar o pensamento, 

deixando vestígios de operações mentais realizadas com a palavra 

“correspondente”, determinando e indeterminando significações. 

 

O diálogo que se estabeleceu entre a professora de Química e Luana foi 

conquistado e não possui receita, constitui-se nas práticas pedagógicas “inventadas” 

dito isso, problematizamos o desafio do trabalho articulado/colaborativo, trazido pela 

professora especializada que apontou que os encontros para planejamento com os 

professores de áreas são permeados pelo discurso do “não fazer”.  

 

No Episódio 7, em três recortes da entrevista, apresentamos os desafios de a 

professora especializada realizar o trabalho articulado/colaborativo, além da 

complexidade dos conteúdos e as condições reais de aprendizagem da Luana. No 

Momento 1, o conteúdo específico da disciplina língua portuguesa em que a 

professora regente deseja a realização de atividades de metalinguagem; no 

Momento 2, transcrevemos a fala da professora especializada ao exemplificar a 

flexibilização curricular do estudo dirigido de língua inglesa e as estratégias para 

acessibilidade e apropriação da segunda língua; no Momento 3: o desabafo da 

professora especializada diante das angústias apresentadas pelos professores, oito 

áreas do conhecimento, diante das dificuldades no processo de escolarização da 

Luana. 
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5.2.7 Episódio 7: Foco na Aprendizagem  

 

Momento 1: Orações sindéticas e assindéticas? 

 

Eu vejo que apesar de tudo ela está tendo bons resultados, avançando 
dentro daquilo que ela é capaz, fazendo umas adaptações mínimas, (...) no 
ano anterior há no relatório que ela ficou muito defasada em português, 
então para a professora de português hoje conseguir avançar no trabalho 
ela precisa voltar tudo. Então eu vejo lá: oração subordinada sindética e 
assindética. Nem eu gravei isso, nem eu compreendo isso, como vou 
mediar isso para ela? Então eu faço a adaptação das atividades mais 
minuciosa. [Eu] mando para casa atividades de verbos, acompanhando o 
mesmo nível do 9º ano mas explicando em destaque, porque é uma oração 
subordinada assindética: primeiro acha as conjunções. No outro dia, no 
planejamento, ela [a professorar de português] disse: “o próximo conteúdo é 
oração direta e indireta”, e eu disse: “o que é isso?” Não me lembro, eu já 
estudei mas me deu um branco. Então ela disse: ‘uma é com preposição e 
outra é sem preposição”. Então para [Luana] eu coloquei o que é 
preposição e fui marcando alguns exemplos para ela. [...] Assim como a 
turma da Ana chegou no 9º ano defasados em relação a língua portuguesa, 
e a professora viu que se ela seguisse com o livro eles não iriam 
acompanhar e como ela é professora de cursinho do pré preparatório do 
Ifes, ela vai acrescentando a matéria deles e quando ela acha pertinente ela 
entra com as páginas do livro, ela usa esse material de apoio 
(PROFESSORA ESPECIALIZA, junho/2018). 

 

Momento 2: Flexibilização curricular nas provas 

 

As provas de inglês são iguais, mais a gente tem buscado outros recursos 
para auxiliá-la na prova. [...] por exemplo, eu vi a prova e preparei um 
estudo dirigido para revisão, depois mostrei para a professora [regente], ela 
gostou e perguntou se podia distribuir para a turma também. Então com o 
estudo mais direcionado eu podia garantir que na hora da prova ela faria 
mais sozinha, ela por ela mesma. As provas adaptadas não são provas 
mais fáceis não, é uma prova com questões que ela dará conta, com 
perguntas mais diretas, sucintas, e às vezes fica um pouco menor. Então a 
nota dela foi aquela que ela realmente conseguiu tirar, foi mais real 
(PROFESSORA ESPECIALIZADA, junho/2018). 

 

 

Momento 3: Tensões e conflitos 

 
Eles acham que a gente estuda isso e precisa saber disso, e não é assim, 

na minha formação inicial eu estudei uma matéria ou outra sobre educação 

especial, o saber que eu tenho foi porque eu busquei a partir das 

necessidades que senti nas minhas experiências profissionais, não se trata 

de aprender antes, é preciso buscar. Ninguém foi me ensinando como 

trabalhar, eu fui pesquisando e criando meios para caminhar, dá muito 

trabalho? Dá. A parte teórica complementa, mas não é tudo. Eles acham 

que o pedagogo estuda para isso, é direcionado para isso. É muito comum 

na hora do planejamento eles falarem assim: “não sei avaliar”, “não tenho 

formação”, “não fiz pedagogia”, “não sei adaptar”, “o que você fizer está 

ótimo”, “ela não fica em sala”, “sempre digo para ela: ‘está me atrapalhando, 

fica aqui”, “não sei o que trabalhar”, “não sei quais objetivos colocar”, “não é 

justo avaliar ela assim enquanto com os alunos é de outro jeito”, “essa 



144 

 

atividade é muito fácil”, “ela não faz quando coloca em grupo”, “fala a nota 

que eu coloco”, “mas ela não sabe, não entende”’, “é melhor ela ficar na sua 

sala”, “tadinha né?” (PROFESSORA ESPECIALIZADA, junho/2018). 

 

Certamente encontrar as possibilidades demanda envolvimento, compromisso e 

pesquisa, principalmente na elaboração de atividades que apresentem desafios 

condizentes com o processo de aprendizagem da Luana (Episódio 7). A professora 

especializada exemplificou a forma como realizou o trabalho articulado/colaborativo, 

no qual exercitou a reflexão sobre os conteúdos e flexibilizou o currículo tornando-o 

acessível à estudante.  

 

Ao mesmo tempo em que reconheceu a sua limitação em relação a alguns 

conteúdos específicos de algumas disciplinas, o que é compreensível visto que o 

processo seletivo do município de Vitória/ES para o cargo de professor 

especializado na área de Deficiência Intelectual e Transtornos Mentais exige curso 

superior completo em licenciatura plena na área do magistério e curso 

complementar específico na área de deficiência mental/intelectual que totalize(m) 

carga horária mínima de 120 horas ou curso específico na área de deficiência 

mental/intelectual e/ou deficiências múltiplas ou deficiência física e/ou transtorno 

global do desenvolvimento que totalize(m) carga horária mínima de 120 horas ou 

curso de especialização na área de educação especial, que deverão 

obrigatoriamente enquadrar-se nas exigências das resoluções do Conselho Nacional 

de Educação (CNE). 

 

Os desafios enfrentados pela professora especializada desnudam o imediatismo da 

prática pedagógica de alguns professores regentes, que se configura pela falta de 

discernimento de um fazer que se constrói em processo, a partir do vivido, e exige 

organização dos espaços, tempos e materiais necessários para alcançar os 

objetivos propostos na ação planejada. Sendo assim, torna-se vital a 

intencionalidade pedagógica e a sistematização do conhecimento para o sucesso do 

ensino e da aprendizagem, culminando na qualidade educacional. 

 

Aferir a qualidade percorre pelo modo como desenvolve o conteúdo específico, 

vimos que a professora da Língua Portuguesa desejava realizar atividades de 

metalinguagem, então durante o planejamento com a professora especializada 
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encontraram um abismo. Para que essa pudesse colaborar com a professora 

regente precisou estudar novamente o conteúdo da aula para elaborar as atividades 

que tornariam o conhecimento acessível à Luana. Esta por sua vez, não só 

apresenta déficit no desenvolvimento da linguagem, como também uma defasagem 

de aprendizagem dos conteúdos dos anos anteriores. 

  

De certo modo, retomar alguns pontos antes de introduzir conceitos mais complexos 

possibilitou a Luana acompanhar as aulas da professora de Língua Portuguesa. No 

entanto, quando discutimos sobre a operacionalização do trabalho 

articulado/colaborativo, a lacuna que existe entre os conhecimentos que são 

específicos da disciplina e sobre o autismo, frequentemente torna-se ponto de pauta.  

 

Compreendemos que o trabalho articulado/colaborativo é um ponto de encontro no 

meio de uma via de mão dupla e ocorre pelo esforço bilateral, de tal modo que se os 

conhecimentos das duas tivessem sido compartilhados e juntas elaborassem a 

atividade, os próximos encontros de planejamento aconteceriam sobre uma nova 

perspectiva de articulação. Embora essa formatação é o passo inicial de um 

processo de trabalho ainda em construção, torna iminente e tangível vislumbrarmos 

momentos de dupla docência na organização de uma prática pedagógica, cujas 

metodologias e recursos sejam escolhidos por contemplar as especificidades dos 

estudantes da turma e ofertando a todos enriquecer o currículo ao potencializar as 

variadas formas de apropriação do conhecimento. 

 

Essa nova configuração é viável nas condições reais de uma instituição que possui 

uma dinâmica própria, diferentemente da aposta que se faz e do crédito que se dá à 

organização pedagógica em que a professora especializada se aprofundará em 

todos os conhecimentos específicos das oito disciplinas que compõem o currículo 

previsto do 9º ano, além de mediar a aprendizagem com a estudante em sala de 

aula, planejar as atividades coletivamente com os devidos professores e pedagoga 

e, ainda, elaborar as atividades que serão ofertadas somente para aquela estudante. 

Tal crença torna-se demasiadamente utópica e afronta a perspectiva de uma 

educação inclusiva.  
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No planejamento com a professora de Língua Inglesa, foram pensados o conteúdo 

específico da língua e as estratégias metodológicas para acessibilidade e 

apropriação. Ainda que, a atividade tenha sido elaborada somente pela professora 

especializada, o uso do recurso foi disponibilizado pela professora de Inglês a todos 

os estudantes, oferecendo as mesmas atividades de revisão para a prova (Momento 

2). Poderíamos afirmar que este é um exemplo em um nível maior de síntese, já se 

encontra em uma perspectiva inclusiva e seria mais um passo a favor da inclusão.  

 

Certamente, o trabalho articulado/colaborativo exige o envolvimento de todos, o 

desabafo da professora especializada ao compartilhar as angústias dos demais 

professores diante do processo de escolarização da Luana, aponta também a sua 

frustração diante dos desafios que, muitas vezes, precisa enfrentar sozinha 

(Momento 3). As tensões e os conflitos emergem do desconforto, quer seja de 

ordem pessoal, quer seja de ordem coletiva, e se manifestam tanto por meio da 

linguagem quanto pelo comportamento. O fato é que, sendo Luana estudante da 

turma do 9º ano, todos os professores que atua com aquela turma estão envolvidos 

em seu processo de escolarização, de tal modo estão em um mesmo barco, 

remando contra a mesma maré, em que historicamente constatamos que um 

indivíduo sozinho não cria instituições nem mesmo muda o rumo desse processo 

civilizatório. Assim, reconhecer que somos parte de um grande “nós”, requer um 

sentimento de pertencimento maior do que o individualismo, tornando o discurso do 

“não fazer” a negação de um processo de conhecimento, com todas as suas tensões 

e conflitos, e de uma evolução cultural que é própria da espécie humana e 

potencialmente transformadora. 

 

No Episódio 8, apresentamos como essas tensões e conflitos se evidenciaram na 

aula de História. Para maior observação dos detalhes dividimos esse Episódio em 5 

momentos. No Momento 1, a importância da orientação para a atividade que 

perpassa pela linguagem oral e escrita; no Momento 2, a importância da atenção 

para compreender os elementos simbólicos, seus sentidos e significados em 

contexto; no Momento 3: o sentido do ditado e a organização do pensamento; no 

Momento 4: a importância da mediação aproximada e das estratégias que se 

configuram a partir da necessidade real; no Momento 5: a utilização de instrumentos 

de apoio, sobretudo a importância de planejar o momento para sua utilização. 
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5.2.8 Episódio 8: Estudantes + Professora x Tempo 

 

Momento 1: Pausa para achar as páginas 

 

Em silêncio, a professora escreveu no quadro branco: 
 

I Guerra Mundial (1914 – 1918) 
Revolução Russa (1917) 

 
Luana: professora, não existem estas páginas no meu livro!  
Gritou enquanto folheava afoita o livro didático 
Professora: não são páginas, são anos. Você quer saber qual é a página? 
É a 96.  E em seguida escreveu no quadro: 
 

Página 96. 
 

Luana: muito barulho!  
Pesquisadora: não precisa ficar agitada, eles estão agitados, nós não 
estamos.  
Ela respirou fundo, as pernas quicavam embaixo da mesa, demonstrando 
um nível alto de ansiedade, enquanto alguns estudantes ainda 
conversavam entre eles e a professora escrevia no quadro.  
Pesquisadora: quer que eu dite para você?  
Luana: por favor.  
A pesquisadora iniciou a leitura do quadro em ritmo de ditado e ela escrevia 
no caderno. A turma parecia acompanhar a cópia e a conversa 
paralelamente. Mas para Luana realizar as duas atividades era difícil.  
Luana: conseguimos! Você arruma uma bola de sabão para eu entrar? 
Para eu ficar lá dentro? Dizia ela sorrindo e aguardando uma resposta.  
Pesquisadora: se você ficar dentro de uma bola de sabão não conseguirá 
ouvir as pessoas e as pessoas também não irão ouvi-la. É isso que você 
quer?  
Ela balançou a cabeça de forma negativa e sorriu (SALA DE AULA, 
junho/2018). 
 

Momento 2: Pausa para a água 

A professora começou a fazer a explicação oral do assunto em estudo, 
Luana parecia distraída sorrindo e cantando em voz baixa. Quando a 
professora fez a relação do que ela explicava a História da Anastácia, uma 
personagem da Disney, que se passou em São Petersburgo, Luana voltou a 
sua atenção para a professora, mas quando a professora retorna para o 
conteúdo específico da aula, Luana se distrai. 
Luana: vou beber água! (pegou sua garrafinha sobre a mesa)  
A professora, explicando, fez um quadrado no quadro e rascunhou uma 
escrita explicando como fica a imagem com legenda no livro.  

 
≈≈≈ 

Quando Luana retoma a atenção, diz em voz alta: 
Luana: precisa fazer um quadrado com água? 
Após a pergunta a turma se agitou novamente. Enquanto a professora 
solicitava o silêncio da turma, eu expliquei para Luana o significado do 
desenho (SALA DE AULA, junho/2018). 
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Momento 3: Pausas no ditado 

A professora continuou a aula dizendo que iria ditar, mas as pausas no 
ditado da professora eram atravessadas por advertências aos estudantes 
que conversavam e esquemas para exemplificar escritas no quadro.  
Professora: a Rússia pré-revolucionária foi palco de diversos conflitos 
sociais, políticos e econômicos que desencadearam uma ebulição social. O 
que não teria acontecido se o “Paulo” parasse de conversar. O Czar 
(imperador russo) versus o ideário comunista de Karl Marx. O comunismo 
nunca existiu na realidade, é uma ideia. A mesma ideia que tive agora de 
convidar vocês dois para conversar lá fora se não pararem. 
 
______/_____________/______________/__________________/______   
 Socialismo Consciência de classe Ditadura do proletariado Comunismo 

 

(SALA DE AULA, junho/2018). 

 

Momento 4: Pausa para mediação 

 

Luana não conseguia diferenciar o que era o texto ditado e o que eram as 
advertências, assim escrevia tudo em seu caderno. E entre os textos 
copiava os esquemas do quadro. Foi preciso mediar: 
Pesquisadora: Luana, vamos fazer assim: a professora vai ditar, eu 
escrevo no meu caderno e você copia?  
Luana respondeu positivamente com a cabeça. 
Entre um ditado e outro, a professora fazia esquemas no quadro que eu 
copiava na sequência em meu caderno. Outras explicações verbais da 
professora eu traduzia com esquemas para que Luana também copiasse.  

Operário x Burguesia 
Trabalhador x donos da riqueza 

Luana: aonde está isso? (Procurando no quadro) 
Pesquisadora: ela não escreveu, mas ela disse.  
Então, Luana copiava exatamente os esquemas que eu fazia no caderno: 
Por vezes, a professora também parava o ditado e fazia perguntas para a 
turma refletir. Tudo era escrito no caderno: 

Quem é você? Qual classe você pertence? (Para refletir). 
Luana: é para responder agora? 
Pesquisadora: não, a orientação está entre parênteses. 
Luana: é só para pensar? 
Pesquisadora: sim, é para você pensar depois, com calma e responder 
para você mesma (SALA DE AULA, junho/2018). 

 

Momento 5: Outra pausa no ditado 

 

O ditado continuava e outros esquemas eram escritos no quadro, pela 
professora: 

    +        +    USA 

Seguida da seguinte explicação oral: 
 
Professora: Czar representa a burguesia, por isso que ele, na Revolução 
Russa, precisava ser combatido. Abram o livro na página 96, no título 
“Contrastes sociais”. 
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Escreveu no quadro: 
Contexto sócio-histórico 

 
1ª Fase (fevereiro de 1917): união de dois partidos Bolcheviques + 

Moncheviques X Czar 
 

Mesmo se tratando de cópia do livro, Luana precisou de uma orientação 
particularizada. Se ela copiasse tudo de uma vez, seu texto no caderno não 
teria uma coerência. Então, mediei: 
Pesquisadora: a professora pediu, copie o número 1, do quadro, e depois 
copie o 1º parágrafo da página 96. Quando terminar, copie o número 2 do 
quadro que ela irá explicar.  
Luana fez exatamente desta forma (SALA DE AULA, junho/2018). 

 

A escola é um local de encontro por excelência, segundo Oliveira et al. (2015, p.29), 

com a diversidade humana e legitimado pela sociedade, em que as tensões não se 

configuram apenas nos arranjos políticos, econômicos e culturais, mas também se 

evidenciam no campo metodológico (Episódio 8). As estratégias de ensino ofertadas 

devem ter a organização e a clareza sobre a intencionalidade da ação pedagógica 

para estabelecer uma boa situação de aprendizagem para todos (Momento 1). 

Nesse sentido, a aula de História exigiu um nível superior de síntese não condizente 

com as possibilidades reais, fazendo com que Luana não focasse a atenção nas 

orientações da professora (Momento 2). Concomitantemente, percebíamos as 

fragilidades no uso dos recursos expressivos. 

  

O ditado é uma metodologia de ensino tão antiga quanto atual, uma excelente 

ferramenta pedagógica quando se evidencia o motivo do seu uso, quer seja para 

aumentar a concentração durante a escrita, quer seja para verificar os aspectos 

linguísticos da língua materna (Momento 3). Por isso exige, também, concentração 

de quem dita, pois deve estar atento à pronúncia das palavras e às pausas devidas, 

para que o estudante seja conduzido a submeter o texto oral aos regulamentos 

linguísticos determinados pela língua. Quando o foco está no uso da linguagem, o 

enunciador oportuniza o interlocutor tomar consciência e aprimorar o controle sob a 

própria produção linguística em um exercício constante sobre a língua e suas 

propriedades. Para tanto, essa metodologia também exige uma organização do 

ambiente de aprendizagem de modo a facilitar a recepção da mensagem e a 

organização do pensamento a partir da produção textual expressada pelo outro. 
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Dito de outro modo, as tensões do trabalho articulado/colaborativo não emergem 

somente durante os planejamentos com os diferentes professores, mas também em 

sala de aula, em que a presença da professora especializada é essencial para 

mediar as informações recebidas pela estudante ao se colocar mais próxima e 

disponível na elaboração de estratégias que se configuram de forma repentina 

(Momento 4). Do mesmo modo, os recursos necessários precisam estar à 

disposição para as eventualidades que ocorrem. Certamente o livro didático é um 

recurso legítimo, disponível, de fácil acesso que se configura em um bom 

instrumento para consulta, mas demanda prever o melhor momento para ser 

utilizado (Momento 5). Visto que, o excesso de informações e recursos não 

oportuniza a apropriação do conhecimento, pelo contrário fragiliza o processo de 

aprendizagem ao torná-lo mecânico e sem sentido. 

 

No Episódio 9 trouxemos um texto da Luana produzido na aula de artes no Projeto 

“Identidade Visual”, essa foi uma das atividades de produção escrita destacada pela 

professora especializada, durante a entrevista e cedido por ela, com consentimento 

da professora de artes e a estudante. Esta professora é formada em educação 

Artística com ênfase em artes plásticas, com especialização em educação e gestão 

ambiental, bem como em arteterapia e psicodrama. Há 25 anos atuando na 

educação, desses 18 anos no município de Vitória/ES, começou a lecionar nesta 

Unidade de Ensino este ano. 

 

Naquela ocasião, em sala de aula, a professora de artes apresentou o projeto e 

convidou os estudantes a assistirem o longa-metragem canadense de ficção 

científica “Invasor de Mentes” (2009)38, na sala de vídeo. Tendo como objetivo: 

compreender as funções das imagens com especial atenção a imagem simbólica 

(símbolos e logomarcas utilizados em produtos) e, depois, a partir das imagens, 

produziriam a identidade visual da sua empresa. Neste Episódio mostramos a 

transcrição do seu texto. 

                                                           
38  Sinopse do filme “Invasor de Mentes”: Após um terrível acidente que resultou na morte de 
sua esposa grávida, Luke Gibson (Cuba Gooding Jr.) encontra-se gravemente machucado e 
desmemoriado. Um novo chip é implantado em seu cérebro e salva sua vida, mas Luke logo 
descobre que o suposto "milagre" tem um alto preço. Ele agora tentará recuperar seu passado e 
desmascarar a Hexx Corporation, fabricante da perigosa nova tecnologia (http:<adorocinema.com>, 
acesso em: 25/08/2018). 
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5.2.9 Episódio 9: Invasor de mentes 

 

Transcrição 

 

Invasor de Mentes 

 

Fala sobre que a mãe dele morreu por acidente, ele estava encrencado 
quando um policial diz: parado ali, os amigos ajudam ele, ele saiu correndo 
e policial atirou nele e foi parar no hospital. Os homens decidiram colocar o 
aparelho de mente para ele se lembrar. Ele estava capturado e o Bandido 
fala com ele, ele começa a se lembrar da mulher e dos amigos. Ele tentou 
se soltar das cordas finas. O Bandido disse você não pode escapar da 
daqui. Os amigos dele tentam se lembrar para fazer ele se senti melhor. Ele 
acordou pegou a arma e deu chute nos assistente de mente e dois médicos 
se renderam a ele. Ele foi embora. Os soldados dos policiais dissem parado 
ali, ele atirou todos os soldados para escapar daqui (CADERNO DE 
ARTES, junho/2018). 

 

Seguramente, as práticas pedagógicas compostas de função social engrandecem a 

instituição escolar. Em uma atividade de escrita proposta pela professora de Artes, o 

texto da Luana foi por ela intitulado “Invasor de mentes” em referência ao filme de 

mesmo nome, exibido pela professora com o objetivo de os estudantes 

compreenderem as funções dos símbolos e logomarcas (Episódio 9). Embora, nem 

as imagens, nem as suas funções, tenham aparecido na escrita de Luana, em que 

se preocupou em descrever a trama entre o personagens, os bandidos e os policiais, 

a produção de texto na aula oportunizou uma representação do seu discurso e 

expressão do seu pensamento. Nas atividades com imagens trabalhadas em outros 

momentos pela mesma professora, Luana conseguiu atingir o objetivo de elaborar 

uma identidade visual para sua empresa, harmoniosamente escolheu as cores, a 

imagem, a distribuição do texto na capa e nos cartões de visita. 

 

No Episódio 10 apresentamos uma produção de texto da Luana solicitado pela 

professora de Língua Portuguesa, essa atividade também foi uma das produções 

escritas destacadas pela professora especializada, durante a entrevista. O material 

foi cedido por ela, com consentimento da professora de Língua Portuguesa e da 

estudante. Esta professora cursou o Magistério, graduou-se em Letras-Português há 

21 anos e especializou-se em Psicopedagogia, começou a lecionar nesta Unidade 
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de Ensino este ano, suas principais características são objetividade, introspecção e 

pouca abertura para trabalho em equipe. 

 

Em sala de aula, a professora solicitou a produção de um texto dissertativo com 

tema de livre escolha. Tendo como objetivo: compreender as funções das imagens 

com especial atenção a imagem simbólica (símbolos e logomarcas utilizados em 

produtos). Neste Episódio transcrevemos o texto produzido pela Luana. 

 

5.2.10 Episódio 10: Eu Tiro Nota Boa 

 

Transcrição 

 
Eu tiro nota boa 

 
Hoje eu cheguei da escola e mostrei para mamãe nota boa e ela ficou feliz e 
ela disse: já que você tirou nota boa vamos passear no shopping lanchar e 
tomar milk shake. Algumas horas depois a gente foi para casa dormir às 
10h00. Eu acordei de manhã cedo para tomar café, me arrumar e calça os 
tênis.  
E fui pra escola porque hoje teve ultima prova desta semana para eu fazer 
para eu tirar nota boa. 
Algumas horas depois eu fui para casa. Ele disse mamãe eu cheguei olha 
só que tirei nota boas.  
A mamãe disse: nossa filha você é muito inteligente ele disse: obrigado 
mamãe. 
E mamãe disse: “de nada” agora eu vou tomar banho. 
Depois do banho eu fui me troca para o jantar e depois do jantar fui jogar 
videogame. 
Algumas horas depois mamãe disse: filha tá na hora de dormir (CADERNO 
DE PORTUGUÊS, agosto/2018). 

 
 

Em outra produção de texto, desta vez solicitado pela professora de Língua 

Portuguesa, Luana intitulou de “Eu tiro nota boa” e preocupou-se com a estrutura 

marcando os parágrafos, embora de forma equivocada (Episódio 10). Assim como 

no texto “Invasor de mentes” poderia ter sido sugerido a reescrita do texto para 

reconstrução da linguagem.  Do mesmo modo, a pontuação também necessita de 

atenção, assim como outros aspectos linguísticos como concordância, ortografia e 

coesão textual. 

 

Por fim, no Episódio 11 composto por 6 recortes, consideramos os dados gerados 

no módulo VI, na formação continuada com os profissionais da escola, os diálogos 
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sobre “Processos de Avaliação: modalidade educação especial em perspectiva 

inclusiva” mediados pela pesquisadora. 

 

5.2.11 Episódio 11: O todo e as partes, e as parte no todo. 

 

Momento 1: O Processo 

 

O encontro foi descrito na avaliação dos cursistas como uma roda de 
conversa que impulsionou reflexões coletivas sobre as atuais práticas 
pedagógicas oferecidas aos estudantes da escola. 

Pedagoga: este encontro foi muito importante para pensarmos como 
trabalhar com esses estudantes e pudemos conversar com os outros 
professores que trabalham com os primeiros anos sobre a continuidade do 
trabalho pedagógico de forma coerente porque os alunos são os mesmos. 
Também conversamos sobre como e o que pretendemos avaliar. 

 

Momento 2: Escola inclusiva: Ainda não. 

 

O grupo reconheceu que ainda não promovem a inclusão de fato, 
perceberam-se em transição dos processos de integração para processos 
de inclusão 

Coordenadora: se dissermos que nossa escola é inclusiva é mentira. Os 
alunos estão na escola e em muitas atividades conseguimos envolvê-los, 
mas ainda não somos inclusivos, acho que estamos no meio do caminho 
entre a integração e a inclusão de fato.  

 

Momento 3: Um caminho possível: o planejamento coletivo 

 

Concluíram que precisam se reorganizar a fim de realizarem um trabalho 
em equipe, pois há falhas ou ausências de comunicação que os 
impossibilitam elaborarem metodologias e recursos que tornem os 
conteúdos mais acessíveis, como foi exposto por uma professora: 

Professora A: por isso é importante termos um planejamento coletivo, 
nossos planejamentos nos anos iniciais são com a pedagoga e a professora 
regente da outra turma do mesmo ano. Raramente temos a participação da 
professora da educação especial pela falta de tempo. E nunca encontramos 
os professores das áreas da educação física, artes e inglês para saberem 
como estão trabalhando, exceto nas reuniões que temos para informações 
gerais e nos conselhos de classe quando estamos fechando os trabalhos. 

 

Momento 4: Um caminhar possível: o envolvimento de todos 

 

Quando o formato de ensino exige dos seus estudantes que ao final do 
processo, de forma pontual e com tempo limitado, comprovem que 
aprenderam, pressupõe que ao longo do percurso eles foram meramente 
passivos e absorvedores de informações. E ainda que, ao final do ano, após 
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somados os números acumulados serão classificados em aptos e não 
aptos.  

Professora B: mas é assim o sistema. Ele próprio boicota as ações 
pedagógicas. Se vamos nos propor a fazer diferente para fazer a diferença, 
vamos ter que burlar. 

 

Momento 5: Um passo possível: a acessibilidade dos conhecimentos 

 

Destacamos a conclusão em que chegou uma outra professora:  

Professora D: então temos que oferecer tudo igual para todos e o que vai 
diferenciar é o registro? 

Pesquisadora: de certo modo sim, se você compreende que esse “tudo 
igual” diz respeito a igualdade na oferta, às formas de acessibilidade do 
conhecimento. Para tanto disponibilizará tanto quanto forem os recursos 
necessários para que todos os seus estudantes tenham acesso ao 
conhecimento daquela aula e possam, cada qual ao seu modo, enriquecer o 
currículo prescrito dando contribuições a partir das suas vivências, dos 
conhecimentos que ainda eram ocultos aos outros. 

 

Momento 6: Uma atitude possível: o envolvimento no processo. 

 

Contudo, o processo de escolarização e de sua avaliação não se define 
individualmente, mas na coletividade e pelo consenso, se projetando no 
Projeto Político Pedagógico e no Plano de Ação da escola, como foi 
observado pela professora: 

Professora E: eu acho que aqui a gente varia muito na forma de ensinar, 
eu faço de um jeito e o outro colega faz de outro jeito, tínhamos que ter isso 
claro e bem definido. Cadê o PPP da escola? Precisamos reler o PPP e 
definirmos algumas coisas. 

 

 
Está explícita a responsabilidade de a pedagoga articular o trabalho, visto que é a 

única profissional comum em todos os encontros de planejamento de todos os 

professores das diferentes áreas do conhecimento (Momentos de 1 a 5). Logo, é ela 

quem concentra o maior número de informações sobre as metodologias utilizadas 

pelos professores.  

 

A escola existe para mediar a formação integral dos seus estudantes e, por isso, é 

necessário oportunizar o desenvolvimento de várias habilidades, inclusive as 

cognitivas, os conteúdos prioritários são os do currículo prescrito, mas também o 

currículo oculto.  Os conhecimentos prioritários precisam ser organizados com os 

estudantes e o processo de ensino e aprendizagem ser conduzido pelas relações 

professor-estudante, estudante-estudante e estudante-professor, de maneira 
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multidirecional, com caráter intencional, coletivo, interpretativo e sistematizado. O 

trabalho pedagógico deve ser organizado preferencialmente em pequenos grupos, 

com uma distribuição do tempo flexível, interdisciplinar. Os conteúdos devem ser 

organizados tendo como ponto de partida a realidade concreta, dessa forma o livro 

didático é um dos recursos didáticos que estará disponível a todos os estudantes. 

 

Não dispomos de outro meio para transformar a realidade, se não pelo coletivo e 

pelo enfrentamento das tensões e conflitos que atravessam os diálogos e promovem 

o desconforto pelo envolvimento que exige dos indivíduos (Momento 6). Estar no 

campo da educação é se reconhecer parte da rede de interdependências e se 

colocar à disposição de uma dinâmica que lhe é própria e conduza cada indivíduo no 

processo civilizatório.  

  

6 ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES 

 

No desenvolvimento deste trabalho, ocupamo-nos em compreender como ocorreu o 

desenvolvimento da linguagem de uma estudante com autismo no seu processo de 

escolarização e investigamos o uso da língua materna nos textos orais e escritos 

produzidos por ela no 9º ano do Ensino Fundamental. Buscamos embasamento 

teórico nos conceitos de Teoria Simbólica elaborados por Norbert Elias e de 

Epilinguística fundada em Antoine Culioli que, por sua vez, foram conduzidos 

pioneiramente no Brasil por Carlos Franchi, bem como, buscamos relatos de 

pessoas com autismo, em suas obras autobiográficas, e estudos sobre linguagem e 

inclusão escolar, sobretudo em pesquisas do Estado do Espírito Santo. 

  

Sob uma perspectiva histórico-sociológica, buscamos compreender os contextos em 

que as pessoas com autismo foram se constituindo sujeitos de direito. Vimos que 

superados os crimes contra as pessoas com deficiência nos séculos anteriores, a 

segregação ainda está enraizada nos discursos de muitos profissionais, como as 

ideias de “defesa social” e “mecanismos de regulação”. No século passado, as 

escolas integradoras mantiveram invisibilizadas as pessoas com deficiência no 

contexto escolar, seja em classe especial, seja na oferta de atividades totalmente 

diferenciadas, que reduziam os conteúdos e fragilizavam o acesso ao conhecimento. 
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Mas o século findou com duas conquistas fundamentais: a Constituição Federal de 

1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, ambas possibilitaram 

novas concepções de ensino para incluir as “minorias”, dentre elas o público da 

Educação Especial, reforçadas no início deste século pela Diretrizes Nacionais para 

tal modalidade na Educação Básica. 

 

Para viabilizar a inclusão escolar, as Políticas de Estado apostaram na formação dos 

professores diferenciando as práticas pedagógicas de integração das práticas 

pedagógicas de inclusão. Nos últimos dez anos a Política Nacional de Educação 

Especial na perspectiva da Educação Inclusiva – PNEE-EI tornou-se um marco 

nessa concepção de ensino.  A PNEE-EI teceu um trabalho, que pelo recorte 

temporal da pesquisa, influenciou o Projeto Político Pedagógico da Unidade de 

Ensino (lócus da pesquisa) e, por conseguinte, os nove anos de escolarização da 

estudante com autismo (sujeito da pesquisa).  

 

Seguindo os preceitos da Política de Estado, a Secretaria Municipal de Educação de 

Vitória/ES investiu em formação continuada para os professores, mas a fragilidade 

do município também foi percebida, como a ausência de concurso público para 

professores especializados. Até o momento, os professores da modalidade 

educação especial que trabalham no município, ou são professores efetivos que 

migraram de função, após um processo seletivo interno, ou são professores 

contratados. Embora todos tenham qualificação acadêmica para exercer as 

atividades do cargo, a rotatividade desses profissionais denuncia a descontinuidade 

dos trabalhos desenvolvidos nas escolas e desarticula anualmente os processos de 

formação continuada. 

 

Vimos também que nesses dez anos, o número de matrículas do público da 

modalidade no município de Vitória/ES cresceu continuamente, principalmente a dos 

estudantes com TEA. Tal crescimento provocou, nos últimos cinco anos, uma maior 

procura dos professores, de diferentes áreas, por continuidade nos estudos sobre 

inclusão escolar, usufruindo das formações e cursos ofertados pela Seme/CEE. 

Essa busca por qualificar metodologias de ensino, para efetivar práticas 

pedagógicas mais inclusivas, diferem dos primeiros anos de implementação da 

PNEE-EI, quando muitos consideravam incoerente a matrícula desses nas escolas 
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regulares de ensino comum. Desse modo, a baixa expectativa quanto à 

educabilidade dos estudantes com autismo também atravessara os primeiros anos 

do processo de escolarização daquela estudante no Ensino Fundamental, bem 

como geraram tensões e conflitos perceptíveis por sua família. 

 

Neste percurso, notamos que as especificidades da estudante quanto ao uso da 

linguagem e seus aspectos linguísticos foram, muitas vezes, negligenciados nos 

relatórios pedagógicos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, fragilizando a 

condução do processo formativo nos anos seguintes. Nos quais, por sua vez, os 

equívocos linguísticos nas atividades escritas realizadas pela estudante foram 

invisibilizados e, por isso, mantiveram-se constantes até a conclusão desta etapa do 

ensino.  

 

Entretanto, percebemos que as práticas pedagógicas, principalmente dos anos 

finais, potencializavam as relações por meio do diálogo nos quais os símbolos 

linguísticos foram se constituindo de sentidos. As mediações com estratégias 

intencionalmente planejadas foram importantes para que a estudante com autismo 

estabelecesse vínculos afetivos com professores e colegas, assim como foram 

essenciais para que seus textos orais e escritos fossem utilizados com a finalidade 

de comunicação.  

 

Todavia, as dificuldades linguísticas da estudante também desestabilizaram os 

professores ao perceberem suas dificuldades para avaliar as produções escritas. 

Contudo, as experiências educativas com esta estudante, a constatação de que 

houve aprendizagem e a preocupação com os outros nove estudantes com autismo 

já matriculados nos anos iniciais da escola, ressignificaram os conceitos de 

conhecimento, linguagem e autismo da equipe pedagógica, que, por sua vez, 

demandou encontros formativos sobre práticas pedagógicas acessíveis a todos, a 

fim de articular ações de cooperação entre professores dos anos iniciais e finais 

retomando os princípios do Projeto Político Pedagógico. 

 

Compreendemos que há necessidade de superar a busca por “receitas” e 

compreender a diversidade de manifestações do autismo; em vez de generalizar, 

buscar conhecimentos a partir do contexto do próprio estudante. Do mesmo modo, 
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entendemos que dois sujeitos com o mesmo diagnóstico se constituem de formas 

diferentes, pois também são sujeitos históricos e culturais. Assim, o discurso do “não 

fazer”, “não sei” ou “não estudei para isso” estão sendo substituídos pelo 

questionamento do “como fazer?” e principalmente do “como fazer para todos?”, 

rompendo com a dualidade anormal/normal e percebendo que as salas de aula 

deste século não podem mais ser concebidas sob um olhar que homogeniza. 

Constatamos que na constituição de uma escola inclusiva, os professores 

demandam tanta atenção quanto os estudantes propriamente ditos.  

 

Corroboramos com Elias (1994, p. 148) ao afirmar que “as pessoas têm de aprender 

por si próprias como viver umas com as outras”, desse modo acreditamos que 

conviver na diversidade em diálogo é uma grande oportunidade. Do mesmo modo, 

acreditamos que as pequenas ações provocam rachaduras na solidez deste sistema 

de ensino que, por si só, é legítimo e contraditório na manutenção das relações de 

poder existentes em nossa sociedade. Desse modo, os professores que preferem o 

confortável campo neutro acabam por fortalecer o engessamento do processo, 

enquanto outros buscam “receitas do como fazer” e brincam de “faz de conta” neste 

campo de batalhas. Mas há professores comprometidos com a qualidade no 

processo que se arriscam diante das contradições, estabelecendo um “outro olhar” 

para a diversidade humana inerentes aos professores do século XXI. Para Elias 

(1994), 

  

Ainda não aprendemos a fazer face às contradições óbvias do nosso tempo. 
Sabemos/a que os seres humanos podem viver uns com os outros de uma 
forma mais civilizada, mas não sabemos como realizá-lo na nossa vida 
conjunta ou, pelo menos, de um modo esporádico. Sabemos já que muito 
depende da obtenção de um melhor equilíbrio, entre a auto-contenção e a 
auto-realização, mas a ordem social estável que suporta tal equilíbrio 
continua a iludir-nos (ELIAS, 1994, p. 148). 

 

Nesta nova configuração, ao refletirmos sobre as práticas pedagógicas atuais 

recorremos às lutas históricas que as antecederam porque formam uma única 

ciência humana, tornam-se complementares. De certo que, envolvidos e alienados, 

ninguém estará imune as tensões do desafio que já está posto: encontrar uma nova 

maneira de olhar a realidade e pensar sobre ela a fim de provocar mudanças 

satisfatórias e consolidar um compromisso ético com o outro, consigo mesmo e com 
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o processo civilizatório. Para tanto, há que se perceber como parte de um grande 

“nós”. 

 

Neste contexto, destacamos os estudantes com autismo que, dada as suas 

singularidades, demandam organizar o ensino com um esforço bilateral, tanto 

daquele que está disposto a ensinar, quanto daquele que se dispõe a aprender, em 

substituição as práticas pedagógicas que antes eram tidas como únicas e 

verdadeiras. Neste contexto, consideramos o diagnóstico clínico como um sinal de 

alerta ao professor no planejamento das aulas, mas não determinante das condições 

de aprendizagem desses sujeitos.  

 

Embora existam avanços em todas as áreas de pesquisa, ninguém até hoje sabe 

dizer de forma indiscutível o que é o autismo, mas se a finalidade da escola é a 

formação integral dos sujeitos envolvidos, há que se considerar a intencionalidade 

pedagógica e o planejamento sistemático das aulas, quanto à organização dos 

tempos, dos espaços e dos materiais necessários para que todos tenham acesso ao 

conhecimento, superando o imediatismo da prática. 

 

Na escola que se propõe ser inclusiva, promove-se a formação integral dos seus 

estudantes, os conteúdos prioritários compõem-se do currículo prescrito e também 

do currículo oculto, os conhecimentos organizam-se com os estudantes, o processo 

de ensino e aprendizagem é conduzido pelas relação professor-estudante-

estudante-professor, de maneira multidirecional, com caráter intencional, coletivo, 

interpretativo e sistematizado. Nela a distribuição do tempo é flexível, interdisciplinar 

e os conteúdos são organizados tendo como ponto de partida a realidade concreta, 

desse modo o livro didático torna-se um dos recursos didáticos disponível, mas não 

o único. 

 

Assim, a preocupação dos professores com a avalição da aprendizagem dos 

estudantes, inclusive dos estudantes com autismo, é compreensível visto que ao 

longo da história da educação priorizou-se a análise, como se fosse possível separar 

o conhecimento em partes. Diferentemente, priorizamos a síntese para investigar o 

desenvolvimento social na totalidade do sujeito e na modalidade educação especial 

utilizamos como instrumento o relatório pedagógico trimestral que acompanha o 
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estudante desde sua matrícula até o último dia de aula naquela unidade de ensino, 

assim como atravessa os anos letivos, também atravessa as disciplinas tornando 

mais amplo e justo o processo avaliativo, Elias já dizia da necessidade de uma 

reeducação cognitiva abandonando maneiras tradicionais de pensar. Do mesmo 

modo, destacamos que, embora estejam preocupados com o processo de avaliação, 

os professores avaliam muito mais do que têm consciência, acontece diariamente 

por meio de um olhar, gesto, acolhimento, recusa, desprezo, consideração; a 

linguagem se utiliza de diferentes recursos. 

 

Da mesma forma, o uso da língua e dos aspectos linguísticos também perpassam 

todo o ensino, portanto não estariam restritos às aulas de Língua Portuguesa. Sobre 

a atuação do professor, Franchi (1991) acrescenta: 

 

A atuação do professor deve levar a configurar-se situações mais 
específicas de linguagem, para propósitos também mais específicos e 
próprios, onde faça sentido a escrita, o relato, a descrição, a argumentação 
e todos os instrumentos verbais da cultura contemporânea - o jornal, a 
revista, o livro, o relatório, a literatura. Em outros termos, há que se criarem 
as condições para o desenvolvimento dos recursos expressivos mais 
variados e exigentes que supõem a escrita, o exercício profissional, a 
participação na vida social e cultural (FRANCHI, 1991, p. 35). 

 

Pelos relatórios pedagógicos do Ensino Fundamental de 2010 a 2018, elaborados 

pelas professoras daquela escola, percebemos que o desenvolvimento da 

linguagem da estudante, nos primeiros três anos do processo de escolarização, deu-

se gradativamente, mas não de forma contínua (entre 2º e 4º anos), o interesse pela 

leitura, escrita e pelos diálogos oscilaram, tornando-se mais estável nos anos finais 

(entre 5º e 8º anos). No 9º ano, identificamos nos textos orais da estudante com 

autismo pistas de operações com a língua materna, ao determinar e indeterminar 

significações, iniciar e manter diálogos com os professores, apropriar e questionar 

conhecimentos específicos das disciplinas de História e Química e, por fim, inserir 

conhecimentos consolidando o que havia sido apresentado em outros contextos, 

planejando e adequando a fala a diferentes propósitos. 

  

Durante este estudo acadêmico, compreendemos que o desenvolvimento da 

linguagem da estudante com autismo se efetivou no contexto escolar, mas não sem 

as tensões que percorreram todo o processo, inicialmente apontadas nos 
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diagnósticos clínicos quanto ao atraso da fala e comprometimento na comunicação, 

posteriormente nos relatórios pedagógicos quanto a defasagem na aprendizagem da 

língua materna, principalmente nos primeiros anos de escolarização. Constatamos 

que houve exercício da atividade epilinguística, tanto oral quanto escrito, e a 

intencionalidade pedagógica dos professores regentes e especializados promoveu a 

estudante para um nível maior de síntese. De certo que a convivência com o outro 

não se estabelece somente na escola, assim como a apropriação da escrita e dos 

cálculos, há, portanto, que existir a participação da família, que neste processo foi 

constante e essencial. 

 

Este trabalho, por ora, se finda pelo prazo estabelecido para a pesquisa, mas as 

reflexões sobre o desenvolvimento da linguagem dos estudantes com autismo não 

se dão por concluídas, ao contrário, apontam para a necessidade de outros estudos 

a fim de compreender o desenvolvimento de estudantes com autismo, a sua 

aprendizagem da língua e utilização do aprendizado para se relacionar com o 

mundo.  

 

Ressalta-se também que faz parte desta pesquisa a edição de um produto 

educacional, em forma de e-book, com a finalidade de oferecer breves reflexões 

sobre autismo, linguagem e inclusão e apontar para o leitor caminhos para mediação 

nas aulas. Também compõe o produto uma sequência de atividades epilinguísticas, 

contendo diálogos com os professores de como utilizá-las em uma sala de aula com 

estudantes com autismo, em favor da inclusão escolar. 
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APÊNDICE A - Roteiro da Entrevista com a Professora Especializada 

 

A. Solicitar que conte como é a relação da estudante como ela, com os demais 

professores, com os demais profissionais da escola e com os outros 

estudantes 

B. Solicitar que relate como é a relação dela e da equipe de profissionais com a 

família da estudante. 

C. Solicitar que destaque as aulas em que percebeu o envolvimento do(a) 

professor(a) com o desenvolvimento da linguagem da estudante. 

D. Solicitar que cite outros momentos de aprendizagem propostos pelos 

professores possibilitaram a estudante utilizar a linguagem falada ou escrita 

como meio de comunicação. 

E. Solicitar que comente a formação dos professores organizada e oferecido 

pela equipe pedagógica, com o tema “Educação inclusiva”. 
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APÊNDICE B – Roteiro da Entrevista com a Estudante com Autismo  

 

A. Conte-me uma atividade que você realizou na escola e colaborou para você 

aprender. 

 Disciplina/ Conteúdo da aula/ O que aprendeu/ Porque gostou  

 Colaboração da professora na aprendizagem/ Recursos disponibilizados/ 
Material utilizado 

 Haviam outros adultos na sala/ Precisou de ajuda/ Quem ajudou / Como 
ajudou  

 Como a sala foi organizada/ Descreva o ambiente em que a aula aconteceu  

 Realizou esta tarefa com um colega/ Como foi / A importância da participação 
do colega 

 Atividade em grupo/ Contribuição de cada integrante do grupo na atividade  

 Sugestões para a aula ficar ainda melhor/ Descreva a importância desta 
professora para você.  

 

 

B. Pontos a serem observados durante os relatos da estudante: 

 Faz uso do seu nome próprio para referir-se a si mesma. 

 Faz uso do pronome “Eu” como forma de distanciar-se da realidade, nos 
relatos dos fatos.  

 Na cena enunciativa (Ator/Personagem/Narrador), de que posição a 
estudante fala? 

 Houve estabilização dos pronomes conforme a língua constituída. 

 Os pronomes não se estabilizaram e se caracterizam como repetição 
“repetitiva/estruturante”: incorporação da fala do outro como processo. 

 Os pronomes não se estabilizaram e se caracterizam como ecolalia: 
acontecimento sintomático da fala e barreira a estruturação do diálogo e da 
linguagem. 

 Relatou as estratégias que utilizou para a organização do conhecimento e 
linguagem.  
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APÊNDICE C – Roteiro da Entrevista com a Família da Estudante com Autismo 

 

A. Sobre a gestação e nascimento 

B. Do 1 aos 7 anos (2003 a 2009): processo de escolarização na educação 

infantil - turno vespertino. 

C. De 7 aos 11 anos (2010 a 2013): processo de escolarização nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental 

D. De 12 aos 14 anos (2012 a 2017): processo de escolarização nos anos finais 

do Ensino Fundamental (turno matutino até 8º ano) 

E. 15 anos (2018): encerramento do Ensino Fundamental – 9º ano 

F. De modo geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

APÊNDICE D – Questionário da Entrevista com a Mãe da Estudante com Autismo 

Orientações enviadas no corpo do e-mail: O que envio em anexo é um roteiro de entrevista, 

ou seja, eu conversaria com você abordando estes assuntos e gravando em áudio. Elaborei 

as perguntas para ajudá-la e orientá-las caso seja necessário. Então, você não precisa 

responder todas as perguntas. Se preferir responder por escrito, você pode digitar as 

respostas no mesmo arquivo que estou te enviando, logo abaixo de cada pergunta e me 

enviar por e-mail. Mas, se preferir gravar as respostas em áudio, você pode utilizar o 

gravador do seu celular e me enviar por e-mail ou WhatsApp. 

 

Sobre a gestação e nascimento 

 De acordo com informações nos documentos da escola, o parto foi prematuro. 

Quanto meses (ou semanas) foram antecipados? Teve alguma intercorrência 

durante ou após o parto?  

 Como foi o desenvolvimento dela até 1 ano de idade? 

 Que idade tinha quando utilizou gestos para pedir alguma coisa?  

 Quando começou a emitir sons oralmente?  

 Quando falou pela primeira vez? Quando conversou pela primeira vez? Com quem?  

 

Processo de escolarização na educação infantil - 1 aos 7 anos (2003 a 2009): 

 O desenvolvimento dela quanto aos gestos, a fala, a escrita e a compreensão da fala 

do outro, apresentou diferença após entrar na escola? Como era antes? 

 Sobre a interação dela com a mãe, com o pai e com outras pessoas. Como era na 

escola, em casa, no grupo de familiares e em outros grupos? 

 O Relatório Fonoaudiológico informa que ela foi encaminhada aos 5 anos para 

avaliação por queixa de alteração da fala, conta ainda que na época além do atraso 

na fala houve episódios de convulsões. Quem encaminhou? Quais eram as queixas? 

Quem se queixava?  

 Quando iniciaram os episódios de convulsão? Quando e por que ocorriam?  

 Quando foi avaliada pela primeira vez por uma neuropediatra?  

 Já foi avaliada por psiquiatra? Com qual idade? Por quê? 

 Segundo relatórios da escola, ela passou a frequentar a APAE por orientações 

profissionais. De quais profissionais? Quando iniciou? Frequentou por quanto 

tempo? Por que parou de frequentar?  

 Segundo os relatórios, ela frequentava uma fonoaudióloga, quinzenalmente, na 

unidade de saúde. Qual unidade? Quando iniciou? Frequentou por quanto tempo? 

Por que frequentou? Por que parou de frequentar? 
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 Por que ela foi transferida de escola entre os anos de 2007 e 2008? 

 Faça a sua avaliação do processo de escolarização dela, neste período. 

 

Processo de escolarização nos anos iniciais do Ensino Fundamental no turno 

vespertino - 7 aos 11 anos (2010 a 2013): 

 Segundo os documentos, no início do ano letivo de 2010, ela foi novamente 

transferida de escola, desta vez para a escola pública da rede municipal de 

Vitória/ES. Por que foi transferida? Por que para esta escola? 

 Os mesmos documentos relatam que ela permaneceu sendo acompanhada por 

neuropediatra, neuropsicólogo e fonoaudiólogo. Por quê? Aonde atuavam? Eram os 

mesmos especialistas dos anos anteriores? 

 Quais outras atividades ela frequentou além da escola e dos atendimentos clínicos? 

Com qual idade? Por quanto tempo? Para quê? 

 Ela faz uso de medicações desde quantos anos? Quais eram e para que serviam? 

Qual era a dosagem no início? Qual é a dosagem de agora? Ainda faz uso de 

medicação? Qual? Para quê? 

 Como foi o desenvolvimento da fala neste período? 

 Como foi o desenvolvimento da escrita neste período? 

 Haviam outras formas de comunicação? 

 Como eram as relações da família com os professores da escola? Como era a 

relação dela com as outras crianças?  

 Faça a sua avaliação do processo de escolarização dela, neste período (1º ao 5º 

ano). 

 

Processo de escolarização nos anos finais do Ensino Fundamental no turno matutino 

- 12 aos 14 anos (2012 a 2017): 

 Como foi o desenvolvimento da fala neste período? 

 Como foi o desenvolvimento da escrita neste período? 

 Haviam outras formas de comunicação? 

 Como eram as relações da família com os professores da escola? Como era a 

relação dela com os outros adolescentes?  

 Faça a sua avaliação do processo de escolarização dela no período do 6º ao 8º ano. 

 

Conclusão do Ensino Fundamental – 15 anos (2018): 

 Como está sendo o desenvolvimento da fala neste ano de 2018? 



174 

 

 Como está sendo o desenvolvimento da escrita neste ano? 

 Há outras formas de comunicação? 

 

De modo geral 

 Quando bebe água vocês percebem distanciamento dela com o que acontece ao 

redor?  

 Há algum momento em que ela se isola dos acontecimentos ao redor? 

 Há alguma orientação da mãe quanto a bastante beber água? Qual foi a orientação 

dada? 

 Há alguma orientação da mãe quanto ao momento da alimentação? Qual foi a 

orientação dada? 

 Segundo relatório pedagógico, ela participou de uma saída pedagógica ao IFES. 

Você se lembra de ter feito algum comentário sobre aquela escola?   

 Quais são as expectativas de família quanto aos estudos no Ensino Médio? Já 

escolheram a escola? Qual? Por quê? 

 Segundo relatório pedagógicos, ela tenha dificuldade de perceber frases de 

sarcasmo e ironia. A família já percebeu isso? 

 Vocês acreditam que ela tenha argumentação para defender sua opinião à respeito 

de algum assunto? 

 Durante as situações do dia a dia, ela emite opinião pessoal sobre algum 

acontecimento? 

 Quando a família conversa com ela, os diálogos são curtos ou longos? 

 Em casa, ela tem acesso a textos escritos? Quais? 

 Ela tem frequenta outros espaços sociais? Quais? Costuma se aproximar de outras 

pessoas? São da mesma idade ou de idade próxima? 

 Em relatório pedagógico consta que ela costumava fazer desenhos da Turma da 

Monica no caderno, durante a aula. Vocês se recordam disso? Por qual motivo você 

acreditam que ela desenhava? 

 Em relatório pedagógico consta que a professora especializada fazia registros na 

agenda escolar da estudante diariamente para que a família acompanhasse os 

acontecimentos da escola. Como eram esses registros? Por que eram feitos? Esta 

estratégia melhorou o processo de escolarização dela? Por quê? 

 Em relatório pedagógico consta que inesperadamente ela gritava em sala de aula 

expressando alegria. Isso acontece em casa? Em quais momentos? 
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ANEXO A - Termo de Autorização para Pesquisa na Instituição 

 

Prezada Senhora, 

Eu, Mariana Aguiar Correia Lima Gonçalves, responsável principal pelo projeto de pesquisa de 

Mestrado em Ensino de Humanidades, venho pelo presente, solicitar vossa autorização para realizar 

este projeto de pesquisa na Escola Municipal de Ensino Fundamental, para trabalho de pesquisa sob 

o título “AUTISMO, LINGUAGEM E INCLUSÃO: AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS SOB A ABORDAGEM 

EPILINGUÍSTICA E SOCIOLÓGICA”, orientado pelo Professor Dr. Antonio Carlos Gomes. Esta atividade 

possui mínima possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural 

ou espiritual do ser humano participante desta pesquisa, já que todas as ações serão realizadas na 

instituição escolar no período entre março e julho de 2018. 

A qualquer momento vossa senhoria poderá solicitar esclarecimentos sobre o desenvolvimento do 

projeto de pesquisa que está sendo realizado e, sem qualquer tipo de cobrança, poderá retirar sua 

autorização. Os pesquisadores aptos a esclarecer estes pontos e, em caso de necessidade, dar 

indicações para solucionar ou contornar qualquer mal-estar que possa surgir em decorrência da 

pesquisa. 

Os dados obtidos nesta pesquisa serão utilizados na publicação de artigos científicos e que, 

assumimos a total responsabilidade de não publicar qualquer dado que comprometa o sigilo da 

participação dos integrantes de vossa instituição como nome, endereço, e outras informações 

pessoais não serão em hipótese alguma publicados. A participação será voluntária, não fornecemos 

por ela qualquer tipo de pagamento. 

AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

Eu, ________________________________________________, responsável pela Instituição Escola 

Municipal de Ensino Fundamental declaro que fui informada dos objetivos da pesquisa acima, e 

concordo em autorizar a execução da mesma nesta instituição. Caso necessário, a qualquer 

momento como Instituição coparticipante desta pesquisa poderemos revogar esta autorização, se 

comprovada atividades que causem algum prejuízo à esta Instituição ou ainda, a qualquer dado que 

comprometa o sigilo da participação dos integrantes desta Instituição. Declaro também, que não 

recebemos qualquer pagamento por esta autorização bem como os participantes também não 

receberão qualquer tipo de pagamento.  

__________________________ 

(Assinatura) 
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ANEXO B - Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu,__________________________________________, de número de CPF____________, 

responsável pela estudante  ___________________________________, cursando _______ do Ensino 

Fundamental na EMEF autorizo a participação dessa educanda na pesquisa “AUTISMO, LINGUAGEM 

E INCLUSÃO: AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS SOB A ABORDAGEM EPILINGUÍSTICA E SOCIOLÓGICA” – do 

Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades – PPGEH, campus Vitória, conduzida pela 

pesquisadora Mariana Aguiar Correia Lima Gonçalves que será realizada na unidade municipal de 

ensino. Entendo que neste estudo a estudante irá realizar atividades dentro da escola com o objetivo 

de entender a concepção de conhecimento que delineia a trajetória formativa de uma estudante 

com autismo.  Sei que poderei entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto 

Federal do Espírito Santo – Ifes, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto 

ou qualquer outra informação que for necessária através do e-mail ética.pesquisa@ifes.edu.br ou 

pelo telefone (27) 3357-7518, bem como com a pesquisadora na Diretoria de Ensino do Campus 

Vitória ou pelo telefone (27) 3331-2247. Ficam claros para mim que embora mínimos sempre há a 

possibilidade de pequenos riscos ao participar da pesquisa bem como o desagrado com algo que 

alguém diga ou faça. Também tenho ciência que a pesquisa pode trazer inúmeros benefícios para a 

estudante, para a escola e para a sociedade. Sei também que há garantia de que as informações e o 

uso de imagens (caso necessário) desta pesquisa serão confidencias, e serão divulgadas apenas em 

eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos participantes voluntários, a não ser 

entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a participação da estudante. 

 

Vitória, _____ de _____________ de 2018. 

 

_____________________________________________________ 

(Assinatura) 
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ANEXO C – Termo de Consentimento Livre e Eslarecido 

 

Convidamos o(a) Sr.(a) para participar da pesquisa “AUTISMO, LINGUAGEM E INCLUSÃO: AS 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS SOB A ABORDAGEM EPILINGUÍSTICA E SOCIOLÓGICA” – do Mestrado 

Profissional em Ensino de Humanidades – PPGEH, do campus Vitória, sob a responsabilidade da 

pesquisadora Mariana Aguiar Correia Lima Gonçalves. Sua participação é voluntária e se dará por 

meio de entrevista. Se você aceitar participar estará contribuindo com a elaboração de um material 

educativo que tem como objetivo sistematizar, em um e-book, episódios educativos e formativos 

que potencializem a reflexão sobre outros modos de aprender e de ensinar na escola para todos, de 

modo a identificar atividades que ofereceram aprendizagem escolar de estudantes com autismo a 

partir de relatos sobre suas experiências formativas. Após a finalização de tal material ele será 

apresentado a estudantes e professores do Ifes – campus Vitória.  

Os dados gerados na pesquisa serão investigados e publicados, mas sua identidade não será 

divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra informação, o(a) Sr.(a) poderá entrar em 

contato com a pesquisadora na Diretoria de Ensino do Campus Vitória, pelo telefone (27) 3331-2247.  

 

Consentimento Pós–Informação 

Eu,___________________________________________________________, fui informado(a) sobre o 

que a pesquisadora quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por 

isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair 

quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pela 

pesquisadora, ficando uma via com cada um de nós.  

 

Vitória, _____ de _____________ de 2018. 

 

________________________________   ____________________________ 

      Assinatura da Participante           Assinatura da Pesquisadora 


