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RESUMO

Atualmente, as escolas buscam incluir crianças com espectro autista na tentativa de se tornar um meio facilitador para seu desenvolvimento, 
logo, a escola pode se tornar o melhor local para promover a inclusão. O presente trabalho tem como objetivo analisar se as estratégias 
pedagógicas utilizadas por duas professoras de uma escola privada de Águas Claras – DF estão favorecendo o processo de alfabetização do aluno 
com autismo, na perspectiva do letramento. Esse trabalho utilizou a metodologia qualitativa, de cunho exploratório, através de um levantamento 
bibliográfico e de uma pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica apresentou a inclusão escolar e sua história, a história do autismo, as causas, 
suas características e sobre a alfabetização e o letramento. Os dados foram coletados por meio de uma entrevista e observação. O referencial 
teórico teve como principais autores: Soares (2004), Mazzotta (1996), Schmit (2014), Freire (1993), Mittler (2003). Na pesquisa de campo, 
participaram duas professoras que trabalham nos anos iniciais da alfabetização com aluno autista, de uma escola privada de Águas Claras-DF. A 
análise de dados foi dividida em três categorias e duas subcategorias. A primeira categoria refere-se às propostas pedagógicas e mostrou que as 
professoras participantes da pesquisa fazem um planejamento diferenciado e individualizado para atender o aluno com autismo. Em relação à 
prática pedagógica foi identificado que as professoras possuem dificuldades, porém, acreditam que buscam desenvolver uma prática que 
favoreça a aprendizagem dos alunos. Sobre o currículo, as professoras reconhecem que ele é fundamental para a escola sendo um norteador das 
ações pedagógicas, por isso, ele deve ser flexível e adaptado. A categoria sobre os recursos materiais mostrou que as professoras utilizam os 
recursos disponibilizados em sala de aula com o objetivo de favorecer a aprendizagem do aluno com autismo através de pinturas, revistas, jogos 
pedagógicos, gibis. Foi possível perceber que o aluno com autismo quando desenvolve as atividades com o uso do tablet, apresenta facilidade em 
concentrar e atender comandos das professoras. A categoria sobre alfabetização revela uma dificuldade por parte das professoras em realizar as 
adaptações nas estratégias pedagógicas para favorecer a aprendizagem do aluno. Elas utilizam recursos materiais como figuras, jogos e 
computadores e acreditam que o aluno com autismo está sendo alfabetizado na perspectiva do letramento, pois observam que compreende a 
escrita e a leitura através da sua realidade. A categoria sobre a inclusão mostrou que as professoras tiveram conhecimento sobre autismo através 
da instituição em que trabalham e buscaram conhecer e entender esse transtorno. Em relação ao que entendem sobre o aluno com autismo, as 
professoras afirmaram que é um aluno como todos os outros, mas que é preciso observar as suas necessidades e rotinas, elas acreditam que o 
aluno autista tem suas peculiaridades e características, é preciso buscar caminhos que possam contribuir para o desenvolvimento e aprendizagem 
desse aluno. As professoras consideram o aluno autista uma criança amorosa, inteligente e com a turma a relação foi de cumplicidade dos alunos 
para com ele. Percebe-se que a inclusão começa na relação que a professora estabelece com seu aluno que tem uma necessidade especial e isso 
impede que as barreiras sejam maiores que a relação estabelecida entre eles. As professoras pesquisadas buscam incluir o aluno através do 
espaço em que ele esteja inserido para que tenha um desenvolvimento nas tarefas, no envolvimento das brincadeiras. Para elas, é preciso buscar 
estratégias para que esse aluno possa frequentar a classe regular, valorizando o direito de aprender e o potencial do aluno para que seja 
alfabetizado na perspectiva do letramento, utilizando espaços diferenciados buscando conhecimentos sobre o assunto para auxiliá-los em em sala 
de aula e que a escola deve facilitar a inclusão de todos os alunos.
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