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Resumo O presente trabalho refere-se a um recorte da dissertação de mestrado cujo objetivo geral 

consistiu em analisar o processo de inclusão de uma criança com laudo médico de autismo na 

educação infantil, visando a repensá-lo, tendo por base a visão de mundo infantil. Empenhamo-nos 

em conhecer a infância da criança com autismo, analisar as práticas pedagógicas desenvolvidas na 

educação infantil em relação a essa criança e discutir aspectos referentes às implicações do processo 

de inclusão à constituição da subjetividade da criança. Utilizamos como metodologia o estudo de caso 

do tipo etnográfico devido à possibilidade de captar as particularidades, as singularidades que 

envolvem a escuta das vozes dos sujeitos. Para tanto, foi escolhido um centro de educação infantil no 

município de Vitória/ES. O trabalho se desenvolveu pela perspectiva histórico-cultural do 

desenvolvimento humano em Psicologia por acreditar que essa corrente teórica permite reconhecer a 

criança como sujeito social, histórico e produtor de cultura. Os dados foram organizados a partir de 

eixos de trabalho, para fins deste artigo, apresentaremos questões que respaldam as discussões sobre 

o eixo da linguagem. A linguagem ocupou um lugar central na pesquisa e se refere às palavras, 

expressões, “repetições”, utilizadas pela criança para se comunicar e se referir a como ela se sente e 

pensa sobre o espaço escolar. Reporta-se, também, às manifestações da criança que possibilitam 

ouvir/escutar o que ela quer dizer não apenas pela via oral. Este estudo indicou que a criança, sujeito 

desta pesquisa, reconhece a escola como espaço significativo para ela, contudo é necessário que o 

planejamento das práticas pedagógicas se efetive num olhar voltado para a sua maneira própria de 

aprender, levando em consideração o fato de ser criança, estar na infância, antes de ter uma 

deficiência. Encontramos pistas que possibilitam compreender que, no processo de apropriação do 

conhecimento e de constituição da subjetividade, é fundamental abrir espaço para as manifestações 

das crianças que se materializam nas relações dialógicas, na linguagem, pois os sujeitos são 

interativos e envolvidos nos processos históricos e sociais em que estão inseridos. 
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