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RESUMO: 

 

Desde o surgimento da Lei 13.146 de julho de 2015, definida como Lei Brasileira de 
Inclusão, as instituições de ensino têm confrontado uma nova questão-problema em 
seu cotidiano, a inclusão escolar, tornando-se necessário que os educadores, assim 
como o ambiente escolar, tenham condições de receber crianças e adolescentes de 
acordo com suas particularidades, buscando contribuir de forma ativa para o seu 
desenvolvimento social, físico e cognitivo, utilizando-se de diferentes estratégias de 
aprendizagem. Diante disso, a partir de uma pesquisa de campo exploratória descritiva, 
de cunho qualitativo, este estudo teve como objetivo principal analisar a importância da 
comunicação assertiva entre a tríade família, escola e equipe multidisciplinar para a 
generalização da intervenção comportamental com casos de Transtorno do Espectro 
Autista, com o intuito de ampliar as pesquisas sobre a importância dessa comunicação 
assertiva e auxiliar no aprimoramento das estratégias pedagógicas de inclusão. Para 
isso, tornou-se necessário identificar as características da comunicação entre a tríade 
família-escola-equipe multiprofissional; Esclarecer a importância da comunicação 
assertiva entre a tríade família-escola-equipe multiprofissional para o desenvolvimento 
de alunos de inclusão na primeira infância;  Compreender a relevância da capacitação 
dos profissionais da educação para a melhora do desenvolvimento de alunos de 
inclusão;  Caracterizar a intervenção multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia e 
terapia ocupacional) no trabalho junto à criança com TEA e descrever o papel de cada 
participante da tríade família-escola-equipe multiprofissional no desenvolvimento da 
criança com TEA.Os dados foram coletados a partir de entrevistas realizadas junto a 
pais, terapeutas e educadores, e analisados de acordo com a proposta de Laurence 
Bardin. Através desse estudo, foi possível caracterizar o papel de cada componente da 
tríade família-escola-equipe multiprofissional no desenvolvimento da criança e a 
influência e relevância da comunicação assertiva entre a tríade na elaboração e 
aplicação das estratégias de aprendizagem utilizadas nesses diferentes contextos. 
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