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RESUMO 
 

O Ensino direcionado à aprendizagem de crianças com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) torna-se particularmente desafiador nos dias atuais, dadas às 
dificuldades de interação social e comunicação que estes alunos apresentam. Ao 
pesquisar a temática que envolve o autismo, este estudo teve por objetivo verificar 
as práticas que estão sendo realizadas nos anos iniciais do ensino fundamental, 
pelos professores que possuem alunos incluídos nas turmas de 1° ao 5° ano, nas 
escolas da rede municipal de Cruz Alta, RS. Para isso, no que diz respeito à 
metodologia, primeiramente, foi necessário identificar as escolas que possuem 
alunos com TEA, e verificar a visão dos docentes com relação a inclusão destes 
alunos no ensino regular, a fim de analisar a percepção dos docentes com relação 
às metodologias utilizadas para a efetiva inclusão destes alunos em sala de aula. 
Posteriormente foi possível investigar como os serviços de Orientação Educacional 
(OE) e de Supervisão Escolar (SE) estão auxiliando no processo de inclusão dos 
alunos com TEA. Assim, a pesquisa foi realizada em duas etapas: uma pesquisa de 
campo, e uma pesquisa bibliográfica. Na primeira etapa, realizou-se uma pesquisa 
de campo, a partir da aplicação de questionários com os sujeitos da pesquisa. Os 
sujeitos deste estudo foram professores que possuem em suas turmas alunos 
diagnosticados com TEA, as diretoras e demais membros da equipe que compõe a 
OE e SE das escolas. Cada participante, após ter tomado ciência do projeto recebeu 
o questionário impresso e teve dez dias para responder as questões. Na segunda 
etapa, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, para dar maior embasamento 
teórico ao estudo. Logo após o recebimento dos questionários, foram organizadas 
todas as respostas, a partir de um exercício analítico que possibilitou a construção 
de três categorias de análises. Nas análises dos estudos realizados, constatou-se 
que a inclusão de alunos com TEA está ocorrendo de forma gradativa, pois ainda há 
poucos profissionais efetivamente capacitados para atender as demandas de 
aprendizagem desses alunos. Outro fator constatado pela pesquisa, é que as 
práticas pedagógicas e as estratégias exercidas por alguns professores são muitas 
vezes excludentes, devido em grande parte à falta de formação pedagógica 
adequada e especificamente direcionada ao TEA, ainda que muitas 
responsabilidades com relação a aprendizagem dos alunos com TEA seja 
repassada ao profissional do Atendimento Educacional Especializado (AEE). 
 
Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista (TEA). Educação Inclusiva. 

Práticas docentes.  
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ABSTRACT 

 
The teaching directed to the learning in children presenting Autism Spectrum 
Disorder (ASD) has been particularly challenging nowadays, due to their inherent 
difficulties for social interaction and communication. Seeking to research the theme 
involving autism, this study aimed at to verify which practices are being carried out, in 
the early years of the Primary Education, by teachers who have students included in 
their classes from the 1 to 5th year, in schools of the municipal network of Cruz Alta, 
RS. For this purpose, it was first necessary to identify the schools that have students 
with ASD, and to verify the teachers' view with regard the inclusion of these students 
in the regular education, in order to analyze the teachers' perception about the 
teaching methodologies used and considered effective for the inclusion of these 
students in the classroom. Afterwards, it was possible to investigate how the 
educational guidance (EG) and school supervision (SS) services are helping for the 
process of inclusion of students with ASD. Thus, the research was carried out in two 
stages: a field research, and a bibliographic research. For the first stage, a field 
research was performed, from the application of questionnaires with the research 
subjects. The subjects of this study were teachers who have students diagnosed with 
ASD in their classes, the school directors and members of the EG and SS of the 
schools. Each participant, after becoming aware of the project, received the printed 
questionnaire and had ten days to answer the questions. In the second stage, a 
bibliographic research was developed, to give greater theoretical basis for this study. 
Soon after receiving the questionnaires, all answers were organized, based on an 
analytical exercise that enabled the construction of three categories of analysis. In 
the analysis of the studies performed, it was observed that the inclusion of students 
with ASD is occurring gradually, once there are yet few professionals effectively 
enabled to support and meet the learning demands of these students. Another factor 
found by the research was that the pedagogical practices and strategies exerted by 
some the teachers are often excluding, and this is largely due to the lack of adequate 
pedagogical training and specifically directed to the ASD, even though many of the 
responsibilities regarding the learning of students with ASD be passed to the 
Specialized Educational Attendant (ESA) professional. 
 
Palavras-chave: Autism Spectrum Disorder (ASD). Inclusive Education. Teaching 
practices.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Essa investigação intitulada “A Inclusão do Aluno com Transtorno do Espectro 

Autista no Ambiente Escolar: práticas desenvolvidas pelos professores nos anos 

iniciais do ensino fundamental, surgiu das minhas necessidades pessoais em 

compreender os desafios na prática docente, bem como elencar as possíveis 

estratégias pedagógicas direcionadas à escolarização de alunos com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA), justamente por perceber que é crescente o número desses 

alunos que passam a frequentar a escola regular atualmente em nosso país.  

O cotidiano escolar nos anos iniciais do ensino fundamental, é marcado por 

uma complexidade de interações, enriquecido por novos elementos 

comportamentais e ambientais, que gradativamente são inseridos na rotina da 

criança. A escola assim desempenha função social de grande importância em todo 

processo de humanização e construção da cidadania, cujo elemento de destaque ao 

longo da vida do indivíduo é a garantia da apropriação do conhecimento 

historicamente produzido (GUISSO, 2017). O respeito pela diversidade e ao mesmo 

tempo pela singularidade do aluno são elementos essenciais que devem estar 

incluídos em todas as práticas pedagógicas adotadas pelos docentes, desafio este 

que é sobremaneira maior quando se considera o processo de escolarização de 

crianças com TEA. 

Neste sentido, através de uma investigação científica é possível observar e 

analisar os fatores comportamentais, pedagógicos envolvidos na rotina de 

escolarização de alunos com Transtorno do Espectro Autista e destacar as práticas 

que estão sendo criadas e desenvolvidas pelos docentes, bem como pela equipe 

diretiva da escola, mais especificamente pelos profissionais da direção, Orientação 

Educacional (OE) e da Supervisão Escolar (SE). A temática escolhida procurou 

trazer uma abordagem significativa em relação aos desafios e dificuldades 

enfrentados por professores no cotidiano escolar, com foco nos alunos que 

frequentam os anos iniciais do ensino fundamental.  

 Sabe-se que a luta de pais e grupos comunitários em prol do direito à 

educação dos alunos autistas não é algo recente, pois há bastante tempo estes 

grupos buscam em conjunto com os governos vigentes, o reconhecimento das suas 
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reivindicações, bem como a construção de políticas públicas voltadas à inclusão, e 

que sejam capazes de atender os diretos dos autistas dentro da escola e fora dela. 

Ao encontro disso, buscou-se com esse estudo responder à seguinte questão 

de pesquisa: 

 

Quais as práticas e estratégias que os professores desenvolvem 

para contribuir com o processo de inclusão, de alunos que 

possuem Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, no ensino regular?  

 

Para isso, no objetivo geral pretendeu-se verificar as práticas que estão sendo 

realizadas nos anos iniciais do ensino fundamental, pelos professores que possuem 

alunos incluídos nas turmas de 1° ao 5° ano, nas escolas da rede municipal de Cruz 

Alta, RS. Para isso, primeiramente foi necessário identificar as escolas que possuem 

alunos com TEA, incluídos no referido município e ainda verificar a visão dos 

docentes com relação a inclusão destes alunos no ensino regular, a fim de analisar a 

percepção dos docentes com relação às metodologias utilizadas para a efetiva 

inclusão destes alunos em sala de aula. Posteriormente foi possível investigar como 

os serviços de Orientação Educacional e de Supervisão Escolar, estão auxiliando no 

processo de inclusão dos alunos com TEA nas escolas participantes desta pesquisa. 

Portanto, este estudo está organizado a partir da exposição da justificativa, 

que contemplará o problema de pesquisa sendo que, posteriormente serão 

apresentados os objetivos gerais e específicos. Na sequência, no segundo capítulo 

será apresentado o referencial teórico que trará o embasamento, a partir da visão de 

diferentes estudiosos que realizam pesquisas na área e contribuem 

significativamente para a ampliação do entendimento, acerca das questões que 

envolvem a inclusão e escolarização de alunos com TEA, no ensino regular. Ao 

encontro disso, posteriormente no terceiro capítulo será apresentada a metodologia 

utilizada, incluindo os respectivos instrumentos de coleta e análise dos dados. Já no 

capítulo quinto, será organizada a discussão dos resultados, seguida da análise dos 

mesmos, sendo que por fim serão apresentadas as conclusões dos estudos. 

  



15 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo será apresentado o embasamento teórico sobre a temática 

central do estudo, que envolve o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nele será 

feita uma exposição sobre a concepção de diversos autores, acerca da temática 

escolhida, especificamente no cotidiano do ambiente escolar. Por conseguinte, os 

aspectos relevantes que se referem aos aspectos legais, sociais e históricos dos 

alunos com TEA. 

 

2.1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ASPECTOS RELEVANTES 

 

Diante da importância da Educação Inclusiva, foram realizados vários eventos 

mundiais em defesa da inclusão de todos na escola e da qualidade na educação, 

objetivando a igualdade dos direitos para todos. Os primeiros passos para 

universalizar, consolidar e regulamentar estes direitos foram dados através da 

organização de dois grandes eventos, na década de 1990 pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). O primeiro foi a 

Conferência de Jomtien, realizada de 5 a 9 de Março de 1990 na Tailândia, que 

resultou na “Declaração Mundial sobre Educação Para Todos” Tendo como meta 

principal, satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem e criar estratégias 

para superar a exclusão (UNESCO, 1990) no âmbito educacional. 

As decisões políticas com relação aos direitos e debates sobre a inclusão de 

pessoas com deficiências tem uma visão voltada para a Educação Especial e foram 

influenciadas também pela Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais 

Especiais, realizada em Salamanca, Espanha, entre 7 e 10 de junho de 1994, 

(UNESCO, 1994). Esta conferência firmou a necessidade e urgência de prover 

estruturas voltadas à inclusão de crianças, jovens e adultos, com deficiência, em 

programas educacionais voltados à educação de todos.  

O documento da Conferência de Salamanca (1994) em sua redação 

contempla normas e padrões que regulamentam os princípios para nivelar os 

parâmetros de pessoas com deficiências, considerando como parte integrante em 

ambientes educacionais. 
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Para definir parâmetro de efeitos legais, princípios básicos foram proclamados 

nesta conferência, dentre eles: “toda criança tem direito fundamental a educação, e 

deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de 

aprendizagem” (UNESCO, 1994). A educação baseada no respeito e valorização 

das particularidades de cada sujeito, a partir desta declaração, passou a ser um 

direito fundamental da criança. 

Partindo dessa concepção, as autoras Ana Luiza Barbosa Maciel e Tatiana 

Luiza Rech (2018, p. 82) colocam que “pensar a Educação Inclusiva como sendo um 

“direito fundamental” é partir do pressuposto de que todos têm assegurado o direito 

a educação regular, independente de suas características individuais”. É importante 

salientar que, as autoras se referem ao “direito fundamental”, como sendo um direito 

constitucional, onde este se encontra em nossa lei maior, a Constituição Federal de 

1988.  

Dando continuidade à sequência dos acontecimentos em prol da inclusão, a 

Conferência de Salamanca (1994) reconheceu o direito de inclusão de pessoas com 

qualquer tipo de deficiência no ambiente escolar e assegurou que “o princípio que 

orienta esta estrutura é o de que escolas deveriam acomodar todas as crianças 

independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais; 

linguísticas ou outras” (UNESCO, 1994). Os princípios sobre a obrigatoriedade de 

incluir são claros, no entanto muitas vezes o aluno está presente naquele ambiente, 

porém não está incluído. As restrições que alguns alunos possuem não permitem a 

eles sentir-se parte do grupo e assim, estes alunos ficam as margens pelas próprias 

características de dificuldades de interação e comunicação que os alunos com o 

Transtorno do Espectro Autista apresentam. 

As parcerias ocorridas entre vários países, dentre estes o Brasil, foram 

essenciais para garantir o direito público dos indivíduos assegurados e amparados 

por força da lei. Especialmente o direito de igualdade, imparcialidade em relação à 

educação, saúde, respeitando os indivíduos em sua raça, cor, religião e qualquer 

que seja sua condição social, foi reconhecido paulatinamente. 

Atualmente são vários os pareceres, normas, regulamentações, portarias e 

leis, que buscam as garantias do público-alvo das políticas de inclusão, para 

provimento de seus direitos de desenvolvimento e aprendizagem, assim como o 

convívio social em ambientes escolares, tendo igualdade como as demais crianças e 
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jovens, desenvolvendo a autonomia e exercendo a cidadania, cada um com suas 

peculiaridades.  Também é possível perceber que os importantes avanços 

produzidos pela sociedade dita democrática, contribuem através de organizações 

não governamentais (ONGs) e diferentes movimentos sociais que lutam em prol dos 

direitos humanos em busca de espaços de inclusão e de alternativas para o convívio 

na diversidade.  

Em nosso país, temos com a Constituição Federal Brasileira de 1988, a 

garantia de ter assegurado o direito de todas as pessoas com ou sem deficiência à 

educação em escola regular. O artigo 205 define que: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988). 

 

A Constituição Federal (1988), nesse artigo não definia critérios ou 

especificidades para este atendimento. A acessibilidade se apresentava fora do 

contexto real do aluno e do aparato físico e humano das escolas. Falta de estrutura 

e formação de pessoal especializado para o atendimento destes alunos nas salas de 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), dificultava o acesso e permanência 

deste público-alvo, ou seja, crianças diagnosticadas ou não com o Transtorno do 

Espectro Autista. 

Como sabemos, a escola existe em função do aluno, no entanto com relação 

as escolas públicas do ensino regular, sabemos que a direção ou que os gestores 

têm o poder de decisão, embora muitas vezes não cumpram a garantia assegurada 

por lei, ao que se refere a participação e inclusão da criança autista no ambiente 

escolar. Ao contrário disso, se espera que a escola tenha em seus objetivos, 

estratégias que promovam o desenvolvimento integral do aluno, assumindo assim 

seu papel ao que se refere a participação e inclusão da criança autista no ambiente 

escolar. 

A escola pública apoiada no compromisso ético e social precisa desenvolver 

projetos educacionais que despertem o compromisso com a inclusão considerando 

que é direito da criança, dever da escola e da sociedade dar o amparo legal no 

sentido de levar em conta a vasta diversidade, já que: 
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[...] escolas regulares que possuam orientação inclusiva constituem os 
meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se 
comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e 
alcançando educação para todos. [...]. (UNESCO, 1994). 

 

Portanto a escola inclusiva depende de um conjunto de fatores que agregam 

várias possibilidades de cooperação com gestão escolar, professores e demais 

setores, funcionários, famílias e comunidade considerando o local que esta escola 

está inserida, para que em ação conjunta possam não apenas incluir, mas integrar 

efetivamente estes alunos no contexto escolar e social.  

 

2.2 O AUTISMO E A LEGISLAÇÃO 

 

A incidência de crianças com o Transtorno do Espectro Autista vem 

crescendo nos índices oficiais. Conforme, Nelzira Prestes da Silva Guedes e 

Iracema Neno Cecilio Tada (2015), desde a descoberta pelo médico austríaco Leo 

Kanner, em 1943, os estudos sobre esta condição de transtorno mental é alvo de 

múltiplos conceitos e controvérsias entre pesquisadores e especialistas da área. 

Existiam e existem ainda muitas dúvidas quanto as causas, tratamentos e 

diagnósticos, especificamente para este transtorno ou condição mental. 

No Brasil, conforme Carlo Schmidt et al (2016), o estudo epidemiológico, na 

visão de outros pesquisadores como: Paula, Fombonne, Gadia, Tuckman, Rosanoff 

(2011), indica a grande incidência de pessoas diagnosticadas, sendo que este índice 

está estimado em torno de 600 mil pessoas, que  tenham TEA (0,3% da 

população).Os dados são ainda maiores, quando comparados a outros dados 

internacionais, pois considerando os casos ainda não diagnosticados, essas 

estimativas tendem a superar os índices atuais.  

No Brasil, na década de 1960, as pessoas com deficiência foram 

reconhecidas na redação da Lei nº 4.024 de 1961, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDBEN), que definiu o direito das pessoas consideradas “excepcionais”, 

termo utilizado na época, de serem enquadradas no sistema de educação formal, 

com a finalidade de integrá-las no convívio social da comunidade (BRASIL, 1961). 

Já na década seguinte, com a Lei nº 5.692 de 1971, houve algumas 

reformulações e o acesso legal, definindo tratamento e atendimento especial a todas 

as pessoas que possuem transtornos globais ou mentais, foi mais bem enfatizado. 
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Com objetivo e delimitações mais especificas, em relação à matrícula em 

estabelecimentos de ensino regular, essa Lei assegurou para alunos com vários 

tipos de transtornos mentais, ou deficiências consideradas graves, com idade para 

entrar no ensino regular, o direito de receber tratamento especial, promovendo a 

integração destes alunos ao convívio comunitário/social. 

Com a Constituição Federal de 1988 é possível compreender que todo 

cidadão brasileiro possui direito a vida, saúde, segurança, bem como à educação. 

No entanto, muitas vezes esses direitos fundamentais não são assegurados, o que 

exige um aparato maior com relação à legislação. 

Um exemplo disso é o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990, que assegura e garante uma melhor qualidade de 

vida, conforme redação do Art. 3º “A prioridade absoluta em assegurar os direitos da 

criança, do adolescente e do jovem [...]” (BRASIL, 1990), sendo estas garantias 

asseguradas, com a finalidade de viabilizar melhorias de condição social, assim 

como respeito e dignidade para que todos os indivíduos possam gozar dos direitos 

adquiridos sem distinção. 

  Estas prerrogativas vão ao encontro das necessidades do atendimento 

especializado, paralelo ao ensino regular às crianças e jovens com TEA, por 

exemplo. O atendimento de acordo com o ECA deve ser prioritário, pois: 

 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes a pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 
(BRASIL, 1990). 

 

Ao encontro disso, pode-se compreender que o atendimento é um direito 

inerente a vida, especialmente a criança que a partir do diagnóstico, for constatada 

com deficiência ou com transtornos globais do desenvolvimento, tem direito a 

assistência e acompanhamento especializado. Sobre isso a Lei nº 13.257 de 2016, 

que altera a Lei que sustenta o ECA, define que: 

 

A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos, sem 
discriminação ou segregação, em suas necessidades gerais de saúde e 
específicas de habilitação e reabilitação. (BRASIL, 2016). 
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No Brasil, o governo sancionou a Lei Federal nº 12.764 de 27 de dezembro de 

2012, que definiu no seu artigo primeiro, normatizações que devem ser respeitadas 

e cumpridas pela sociedade em âmbito educacional e social, além de estabelecer 

diretrizes para sua aplicação e execução. De acordo com a legislação, é 

considerada pessoa com transtorno do espectro autista, aquela que possui as 

seguintes características: 

 

I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da 
interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação 
verbal e não verbal usada para interação social, ausência de reciprocidade 
social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível 
de desenvolvimento. 
II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e 
atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais 
estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns, excessiva 
aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses 
restritos e fixos. (BRASIL, 2012).  

 

Por força desta lei foi instituída a “Política Nacional de Proteção dos Direitos 

da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”, no Brasil. Também, ficou garantida 

que: artigo 1, inciso II, “A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada 

pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais” (BRASIL, 2012). Desta forma a 

escola tem a obrigação de aceitar a matrícula de crianças, jovens e adultos, em 

todas as modalidades de ensino. Elaborar estratégias pedagógicas com a 

intencionalidade de superar barreirar impostas no cotidiano dos alunos autistas, 

proporcionando uma vida livre e sem violação dos direitos fundamentais 

juridicamente reconhecidos (BRASIL, 2012), aspectos valorizados pela Lei. 

É importante que esteja bem claro esses direitos, pois os mesmos já 

deveriam estar sendo cumpridos há anos. Nesse sentido, a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), organizada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), no ano de 2006, esclareceu no seu artigo 1º, que:  

 

O propósito da presente convenção é promover, proteger e assegurar o 
exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito 
pela sua dignidade inerente. (ONU, 2006). 

 

Por isso é notável que não faltem documentos legais que amparam as 

políticas de inclusão em nosso país. Porém, mesmo com a legislação vigente 

assegurando os direitos, que as pessoas público-alvo das políticas inclusivas 



21 

 

possuem. A inclusão só vai acontecer quando um maior número de pessoas for 

considerado participante da vida social, ou seja, quando estes sujeitos forem 

reconhecidos e respeitados nas suas diferenças. Ao problematizarmos essas 

questões, estaremos contribuindo para que seja mais fácil compreender os 

sentimentos e respeitar as singularidades do outro, possibilitando relações 

saudáveis tanto nos ambientes escolares como fora deles. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DO AUTISMO 

 

 No Brasil devido ao avanço das pesquisas sobre as características do 

Transtorno do Espectro1 Autista (TEA), pesquisadores brasileiros e de outros países, 

após análises nos critérios estabelecidos nos conceitos e formas de diagnosticar 

doenças, caracterizadas como Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD), 

estabeleceram novos critérios, novos conceitos e definições. De acordo com o autor 

Carlo Schmidt et al. (2016) esse Transtorno “[...] envolve um conjunto de transtornos 

neuro desenvolvimentais de causas orgânicas” (SCHMIDT et al., 2016, p. 223). As 

manifestações são adversas e seus sinais, embora comumente apresentem 

incidências na infância, no segundo e terceiro ano de vida, algumas crianças podem 

apresentar os primeiros sintomas somente quando as demandas sociais 

extrapolarem os limites de suas capacidades (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2013), ou seja, não se manifestam para todos da mesma maneira. 

Dependendo do grau de severidade algumas crianças apresentam grande 

dificuldade de interagir, retardo mental, não apresentando um desenvolvimento 

emocional, linguístico ou social satisfatório, o que caracteriza um distúrbio inato.  

Carlo Schmidt et al., (2016, p. 223), explica que: “os sintomas do autismo 

apresentam-se das mais variadas formas”. De acordo como referido autor, o TEA 

envolve um conjunto de transtornos que afetam o desenvolvimento global e 

acarretam sérios danos na convivência social e deficiências intelectuais de causas 

orgânicas (SCHMDT et al., 2016), influenciando no processo de aprendizagem. Ao 

encontro disso, Álvaro C. Araújo e Francisco L. Neto (2014), explicam que “A análise 

                                                             
1
 Segundo a autora Silvane Inês Pieczkowski (2018), o conceito de espectro se reflete aos desafios 

que as pessoas com autismo poderão enfrentar e como elas podem ser afetadas diante desses 
desafios. (PIECZKOWSKI, 2018, p. 21). 
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funcional do comportamento é imprescindível para o planejamento da intervenção 

clínica” (ARAÚJO; NETO, 2014, p. 68). Na visão dos autores, estes fatores variam 

conforme o grau de severidade do autismo, e a análise comportamental são 

essenciais para organizar procedimentos assistenciais relevantes para melhorar o 

quadro funcional, tanto de comportamento quanto de relacionamento social destes 

indivíduos. Carlo Schmidt descreve que “com estas estatísticas, o autismo 

atualmente ocupa o terceiro lugar entre os transtornos do desenvolvimento mais 

frequentes”. (SCHMIDT, 2019, s. p.).  

Para identificar a deficiência e grau de severidade, é necessária a realização 

de diversos testes comportamentais. Para Araújo e Neto (2014), os conceitos vão 

mudando de acordo com as pesquisas, e houve mudanças no diagnóstico com 

relação a definição das características do TEA que são: “Déficit na comunicação e 

interação social, padrão de comportamentos, interesses e atividades restritos e 

repetitivos” (ARAUJO; NETO, 2014, p. 70).  

As dificuldades de interação e comunicação podem vir associadas a 

alterações causadas por estímulos externos ou internos. Neste sentido, a família tem 

o papel fundamental, pois sabe-se que o diagnóstico precoce e a colaboração dos 

familiares são fatores que podem contribuir significativamente para o 

desenvolvimento global da criança com TEA. 

 

2.4 A INCLUSÃO DO ALUNO COM TRANSTORNO DO EXPECTRO AUTISTA 

(TEA) NO AMBIENTE ESCOLAR 

  

A inclusão educacional tem oportunizado uma série de modificações, não só 

na estrutura física das escolas, mas também no que se refere às práticas 

pedagógicas que são realizadas com os alunos “ditos incluídos”. Dentre esses 

alunos, estão aqueles diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, o que em 

muitos casos exige maior atenção, já que muitos educadores se dizem não estar 

preparados para a inclusão dos mesmos na escola regular, embora se entenda que 

é preciso incluí-los. 

Neste sentido se torna relevante que as questões que envolvem os alunos 

com TEA, sejam discutidas e analisadas na família na escola e na sociedade. De 

acordo com Schmidt et al. (2016, p 224) “Apesar do direito legal de acesso à 
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educação, a presença desse alunado na classe comum permanece um desafio aos 

educadores” (Nunes, Azevedo, Schmidt, apud. SCHMIDT, et al. 2016. p. 224).  

Sabe-se que para muitas famílias e mesmo para alguns professores, o 

significado real e amplo do TEA permeia por um universo desconhecido.  

Dependendo do contexto em que a escola se encontra, por sua definição, a escola 

do campo, rural ou quilombola, estes fatores singulares que afetam algumas 

crianças são desconhecidos.  

De acordo com Maria Josiane Souza de Souza (2015, p. 8), “há anos 

debatemos sobre como atender alunos com deficiências e ainda, buscamos 

respostas sobre qual é a melhor estratégia para uma ação docente adequada que 

possibilite às crianças especiais, o direito a uma educação de qualidade”. Portanto, 

percebe-se que existem muitas dúvidas sobre a especificidade e sentido da 

“inclusão” no sentido de incluir para dentro os que estavam fora por alguma razão, 

porém para a escola deveria ter um maior significado, especialmente na ação ativa 

dos professores no campo educacional. 

 Em relação às políticas educacionais, Nelzira Prestes da Silva Guedes e 

Iracema Neno Cecílio Tada (2015) afirmam que a partir das transformações nas 

políticas educacionais “[...] atualmente a educação das pessoas com deficiência, 

abrangendo neste sentido, os autistas, tem sido priorizada a partir da perspectiva 

inclusiva”. (GUEDES; TADA. 2015 p. 307). Neste sentido, as políticas públicas 

efetivamente inclusivas, estão voltadas às ações que tem a finalidade de amenizar 

causas da exclusão, seja ela no espaço da escola ou em outros contextos sociais. 

Essa inclusão, de acordo com Amanda Magalhães Barbosa et al. (2013, p. 

19782) “[...] exige uma boa estrutura pedagógica, além de profissionais capacitados 

para atender a possíveis disparidades decorrentes do comportamento apresentado 

por essas crianças”. Desta forma tem escolas muito bem equipadas com 

instrumentos e equipamentos variados, sala multifuncional, no entanto muitas vezes 

faltam profissionais capacitados ou especializados, para manusear corretamente os 

recursos oferecidos e compreender as especificidades do desenvolvimento de cada 

aluno. 

A capacidade do aluno em se adaptar as várias situações do cotidiano exige 

que a escola e outros ambientes de convivências, atendam a estas condições de 

adaptação para que este aluno se sinta integrado nos ambientes escolares e não 
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escolares. Estas necessidades, dentre outras, foram amplamente discutidas e 

aprovadas pelo Plano de Ação, para satisfazer as necessidades básicas de 

aprendizagem, aprovado em 1990, na Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos em Jomtien, na Tailândia. O artigo 3° do Plano define que: 

 

As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de 
deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que 
garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e 
qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo. 
(UNESCO, 1990). 

 

Para o bom desenvolvimento das habilidades dos alunos com TEA, 

especialmente considerando as dificuldades especiais que cada um apresenta, os 

professores precisam desenvolver ações conjuntas com as equipes de orientação e 

supervisão, com o objetivo de aprimorar e elaborar estratégias que produzam os 

efeitos esperados em relação ao desenvolvimento destes alunos.  

Segundo a Lei nº 13.146 de 06 de julho de 2015, que em seu artigo 1o define 

os Direitos da Pessoa com Deficiência, cabe ressaltar que: 

 

É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto 
da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em 
condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e 
cidadania. (BRASIL, 2015). 

 

O sujeito com deficiência é parte do processo educacional e a proposta 

pedagógica da escola precisa contemplar ações que possibilitem sua plena 

inserção. Na perspectiva da inclusão, o direito de estar integrado na comunidade 

escolar, conforme redação da LDBEN de 1961, no Artigo 88. “A educação de 

excepcionais deve no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, 

a fim de integrá-los na comunidade” (BRASIL, 1961). 

Neste sentido é importante destacar que para o campo educacional, os 

professores devem utilizar metodologias diversificadas que visem o aprendizado do 

aluno, para que os mesmos possam se sentir motivados e consequentemente 

incluídos. 

No processo de inclusão escolar dos estudantes com TEA, é fundamental a 

articulação entre o ensino especializado e o ensino comum, com os demais serviços 



25 

 

e atividades da escola, bem como garantir a oferta do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE). 

O AEE foi instituído pelo inciso 3º, do art. 208, da Constituição Federal de 

1988 e definido no §1º, art. 2º, do Decreto nº 7.611/2011, para facilitar esta 

articulação complementar, é indispensável para o desenvolvimento intelectual e de 

aprendizagens destes alunos com TEA. Está prevista nesta lei a possibilidade do 

aluno de frequentar o AEE, já que este contempla um conjunto de atividades 

intencionalmente programadas para complementar ou suplementar as necessidades 

dos alunos na escolarização. 

Para melhor definir a garantia da acessibilidade foi implementada a 

Resolução Nº 4, de 2 de outubro de 2009 que institui “Diretrizes Operacionais para o 

AEE na Educação Básica”. Esta resolução fortaleceu o direito do aluno com 

qualquer tipo de deficiência a participar do atendimento especializado, com o 

objetivo de complementar e sanar dificuldades com relação aos processos de ensino 

e de aprendizagem, respeitando a singularidade e tempo de cada aluno.  

Conforme vimos no Artigo 3º “A educação especial se realiza em todos os 

níveis, etapas e modalidades de ensino, tendo o AEE como parte integrante do 

processo educacional” (BRASIL, 2009). Também nessa resolução, aparecem 

normas que regulamentam a habilitação do professor para atuar na sala de AEE, 

pois o professor deve ter habilitação para o exercício da docência, assim como a 

devida habilitação para exercer a função docente na área de Educação Especial, 

especialmente nas salas de recursos multifuncionais. 

As escolas que possuem uma estrutura adequada, assim como a 

disponibilidade de profissional especializado para orientar, atuar e intervir, para que 

estes alunos possam desenvolver suas habilidades, além de suas limitações. Para o 

aluno que em sala de aula é considerado normal, a aprendizagem deve ser 

significativa, quanto mais para crianças que apresentam déficit cognitivo. Segundo 

David Ausubel:  

 

A essência do processo de aprendizagem significativa e que ideias 
simbolicamente expressas sejam relacionadas de maneira substantiva (não 
literal) e não arbitraria ao que o aprendiz já sabe, ou seja, a algum aspecto 
de sua estrutura cognitiva especificamente relevante para a aprendizagem 
dessas ideias. Este aspecto especificamente relevante pode ser, por 
exemplo, imagem, um símbolo, um conceito, uma proposição, já 
significativo. (AUSUBEL, 1978, p. 41 apud MOREIRA, M.A. p. 155-156). 
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 Para o autor, estes alunos necessitam de um aparato especialmente 

preparado de forma que, a aprendizagem seja dirigida por meio de símbolos e 

imagens que representam as palavras. A associação destes elementos inseridos 

nas estratégias adotadas pelos professores vai desenvolver esquemas de 

assimilação que fixam de forma organizada os conceitos no processo cognitivo, 

criando conceitos específicos da aprendizagem significativa. 

O Projeto Político-pedagógico (PPP) em seus objetivos deve priorizar a 

organização do espaço da sala de aula, para garantir a acessibilidade em todos os 

aspectos. Para atender e assegurar a inclusão de alunos com dificuldades de 

locomoção, as escolas devem adequar os espaços físicos a acessibilidade, assim 

como: mobiliário, materiais didáticos, além de outros recursos. 

Com relação a inclusão no contexto escolar, o Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) define que o público-alvo é determinado por pessoas: “[...] com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação [...]” (BRASIL, 2008, p. 8). Esta política descreve em sua 

redação uma definição ampla, surtando seus efeitos para garantir que estas pessoas 

possam se desenvolver, ter dignidade e qualidade de vida melhor  

Entende-se que o conhecimento sobre a legislação vigente e os direitos das 

pessoas com deficiências, são na realidade desconhecidos por grande parte da 

população. Sendo assim, campanhas e outros meios de informação são de extrema 

importância para que as pessoas estejam cientes e possam usufruir dos benefícios a 

que tem direito no uso da cidadania. 

Estudar o autismo e a inclusão destes alunos no ensino fundamental é um 

desafio, o enfrentamento desta temática contribuirá para ampliar o conhecimento 

dos agentes que trabalham na área educacional, professores, coordenação e 

orientação pedagógica. É visível que existe uma relação intrínseca entre o 

transtorno e a dificuldade de se manifestar ou se relacionar com o restante da 

classe, até mesmo com o professor regente, em determinados momentos. A 

mudança de rotina, afeta muito os alunos com TEA, desta forma é preciso 

incrementar ações que estimulem e despertem o interesse destes alunos. 

Diante das dificuldades dos professores, observa-se que as frustrações são 

decorrentes da falta de capacitação e formação direcionada a escolarização de 

alunos com TEA em escolas regulares, se faz necessário elaborar um estudo sobre 
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as estratégias de atuação conjunta, desenvolvida por professores, equipe 

pedagógica e equipe diretiva. O levantamento das estratégias utilizadas na 

escolarização desses alunos pode auxiliar a prática docente, direcionada a 

participação e aprendizagem de alunos com autismo, bem como aprimorar e 

transformar o saber e o fazer pedagógico do professor. 

Portando, se faz necessária uma constante formação de profissionais da 

educação básica, numa perspectiva de incluir e adequar o ambiente escolar regular 

com as salas de aula, comum e o direito ao Atendimento Educacional Especializado 

(AEE). A partir da observação constante, será possível promover a transformação 

dos indivíduos, favorecendo o acesso e a permanência da criança com autismo na 

escola, compreendendo que este é um dever do professor e um direito do aluno. 

Dando continuidade serão apresentados a seguir os aspectos relacionados à 

metodologia do estudo. 
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3. METODOLOGIA 

 

A metodologia é a forma sistematizada que permite ao pesquisador organizar 

e realizar todas as etapas da pesquisa, atendendo aos requisitos exigidos em todas 

as fases, a fim de conseguir os resultados esperados, alcançando os objetivos 

propostos. Segundo Antônio Carlos Gil (2007, p.17), a pesquisa é definida como: 

“[...] procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 

respostas aos problemas que são propostos”. 

No presente capítulo é apresentada a metodologia adotada para a realização 

da pesquisa que deu origem a este trabalho. Nesta parte será apresentada a 

sequência metodológica adotada no estudo, envolvendo o tipo de pesquisa, local e 

sujeitos da pesquisa, instrumentos e procedimentos de coleta de dados, bem como 

procedimentos de análises de dados e procedimentos éticos.  

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Para a realização desta pesquisa, buscou-se aporte teórico e metodológico 

em autores que apontam caminhos para que fosse possível a realização de uma 

investigação de viés qualitativo. Foi primeiramente necessário buscar na pesquisa 

bibliográfica, o suporte teórico para sustentar o pressuposto da pesquisa qualitativa 

e posteriormente de campo. Segundo Denzin e Lincoln (2006), “a pesquisa 

qualitativa, varia conforme a forma de abordagem e interpretação do mundo”. Para 

reforçar a finalidade dos estudos, a pesquisa qualitativa busca investigar “o conjunto 

de conceitos, princípios e significados” (LAKATOS; MARCONI, 2011, p. 274). Neste 

sentido busca “estudar e analisar coisas, pessoas, cenárias que envolvem uma 

abordagem interpretativa da realidade, buscando entender acontecimentos e 

fenômenos do mundo” (LAKATOS; MARCONI, 2011, p. 274). 

Com a pesquisa de campo foi possível contemplar as fases da metodologia 

científica dentro da pesquisa, já que ela possibilitou a observação, coleta, 

apreciação e análise de resultados a partir da interpretação dos dados coletados. 
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3.2 LOCAL E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

O Estudo envolveu a participação de três escolas da rede municipal de ensino 

do município de Cruz Alta, RS. Os sujeitos deste estudo foram 11 (onze) professoras 

que trabalham com alunos que possuem diagnóstico de Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), bem como 02 (duas) diretoras, 02 (duas) orientadoras educacionais e 

03 (três) supervisoras escolares de cada uma das escolas participantes.  

 

3.3 INSTRUMENTO E PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

   

 As estratégias de coleta de dados foram definidas através da aplicação de 

questionários semiestruturados, elaborados com questões diretas e outras questões 

abertas, de caráter dissertativo. Após uma análise detalhada das perguntas do 

questionário, estando estas alinhadas aos objetivos do projeto, foram elaboradas 

questões objetivas e dissertativas, contendo algumas questões específicas para 

orientadores, supervisores e professores, devido a especificidade da função de cada 

área. 

  Cada sujeito da pesquisa recebeu o questionário impresso no seu local de 

trabalho e teve o prazo de 10 (dez) dias para preenchê-lo. No momento da entrega 

foi exposto que nenhum participante, nem mesmo as escolas seriam expostas no 

estudo, a fim de garantir o anonimato dos sujeitos e locais participantes, para 

garantir que não sofrerão qualquer tipo de constrangimento. Da mesma forma foi 

assegurado o direito de não participar, ou responder ao questionário caso assim 

desejassem.  

Os primeiros contatos com as escolas foram realizados por telefone. 

Posteriormente, foi necessária uma visita, pois entendeu-se que este contato 

pessoal é indispensável para que os sujeitos da pesquisa conheçam o pesquisador 

e aceitem responder ao questionário. Foram marcadas, dia e hora, para a entrega 

dos respectivos questionários, sendo que cada sujeito recebeu o prazo de 10 (dez) 

dias para o preenchimento e entrega do questionário. 
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3.4   PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados foi realizada a partir dos resultados obtidos através da 

aplicação dos questionários, entregues pela pesquisadora e respondidos pelos 

sujeitos da pesquisa.  

Após a aplicação dos questionários semiestruturados e do recolhimento dos 

mesmos, cada um foi identificado por uma letra e pela categoria (Professores, 

Orientadores Educacionais, Supervisores Escolares), já que para a análise era 

primordial levar em consideração todas as recorrências que surgiram a partir das 

respostas dos sujeitos participantes.  

Para a verificação dos resultados foram construídos quadros com as 

respostas de cada questão, e em seguida os quadros foram cruzados tendo como 

objetivo a construção da análise dos resultados.  

Desta forma este estudo pretendeu contribuir de forma significativa para 

evidenciar a compreensão de fenômenos estudados no contexto e realidade das 

escolas participantes, garantindo a produção de novos conhecimentos, 

especialmente para todos os sujeitos da pesquisa que receberão posteriormente, os 

resultados dessa pesquisa. 

 

3.5 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

Este estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), atendendo ao que é 

recomendado nas Normas do CONEP/MS, Norma Operacional 001/2013 e na 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (UERGS, 2018). 

Para maior garantia dos participantes da pesquisa, os documentos serão 

arquivados por um período de 5 (cinco) anos a partir da data da coleta dos dados 

nas referidas escolas. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste capítulo a análise dos dados foi realizada a partir dos resultados 

obtidos através da aplicação dos questionários semiestruturados, respondidos pelos 

sujeitos da pesquisa. Para preservar o anonimato, as escolas foram identificadas por 

números e os sujeitos da pesquisa por letras. 

 

4.1 PERFIL DOS SUJEITOS PESQUISADOS 

  

Os sujeitos desse estudo foram profissionais da educação que trabalham em 

03 (três) escolas do município de Cruz Alta, RS. A “Escola 1” é uma escola da rede 

estadual de ensino que contempla alunos da educação infantil, dos anos iniciais do 

ensino fundamental, ensino médio e ainda, alunos da educação profissional; nos 

turnos da manhã, tarde e noite. A Instituição possui atualmente cerca de 1.195 (mil 

cento e noventa e cinco) alunos, 75 (setenta e cinco) professores e 35 (trinta e 

cinco) funcionários. 

 Já a segunda escola participante do estudo, é uma escola da rede municipal 

de ensino. A escola contempla 283 (duzentos e oitenta e três) alunos, 30 (trinta) 

professores e 4 (quatro) funcionários. A escola atende alunos da educação infantil e 

dos anos iniciais e finais do ensino fundamental nos turnos da manhã e tarde. 

Por fim, a terceira escola possui 624 (seiscentos e vinte e quatro) alunos 

matriculados desde a educação infantil até o ensino médio, nos turnos da manhã, 

tarde e noite. Na sua organização possuem ainda 42 (quarenta e dois) professores e 

16 (dezesseis) funcionários. 

 

4.2 QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

 

A análise dos resultados e discussões das questões é um exercício 

indispensável e criterioso no estudo. Sendo assim, na discussão dos questionários e 

das respostas obtidas, foram consideradas todas as recorrências que surgiram a 

partir das respostas dos sujeitos participantes. Posto isto, os mesmos puderam ser 

analisados através de exercícios analíticos que contemplaram a leitura, a 

identificação dos trechos recorrentes e, ainda a organização de fichas com os 
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materiais coletados. Após isso, 03 (três) categorias analíticas emergiram dando 

possibilidades para a continuação das análises, são elas: inclusão na perspectiva 

dos sujeitos, autismo e por fim, autismo e inclusão na escola regular. Tais categorias 

foram possíveis a partir das respostas dadas pela equipe diretiva das escolas, bem 

como pelos professores a respeito das metodologias e estratégias utilizadas em sala 

de aula com os alunos que possuem TEA, com o intuito de garantir a inclusão dos 

mesmos em sala de aula. 

 Desta forma foi possível realizar os exercícios analíticos, embasando-os por 

meio dos autores estudados, buscando respostas às indagações realizadas na 

pesquisa. Neste sentido, de acordo com Lakatos (2016, p. 152): 

 

Na análise, o pesquisador entra em maiores detalhes sobre os dados 
decorrentes do trabalho estatístico, a fim de conseguir respostas às suas 
indagações, e procura estabelecer as relações necessárias entre os dados 
obtidos e as hipóteses formuladas. Estas são comprovadas ou refutadas, 
mediante a análise. 

 

Assim pela análise dos dados é possível verificar, com maiores detalhes as 

relações existentes na pesquisa. Estes procedimentos requerem uma ação 

comprometida do pesquisador e são parte fundamental do estudo. 

A inclusão de alunos com algum tipo de deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento e altas habilidades e superdotação, vem aumentando 

gradativamente nas classes de ensino regular nos últimos anos, como mostram os 

dados do censo escolar de 2018, como vemos abaixo: 

 

Considerando apenas os alunos de 4 a 17 anos da educação especial, 
verifica-se que o percentual de matrículas de alunos incluídos em classe 
comum também vem aumentando gradativamente, passando de 87,1% em 
2014 para 92,1% em 2018. (INEP, 2018, p. 4). 

 

Diante desse cenário, podemos verificar que houve um aumento no número 

de matrículas de alunos incluídos em escolas de ensino regular. No entanto, se 

formos analisar com mais detalhes iremos notar que, nem sempre a matrícula 

garante a assiduidade desses estudantes, muito menos a sua inclusão em sala de 

aula. Sendo assim, pode-se constatar que o número de alunos incluídos é pequeno 

em relação a quantidade de matrículas realizadas nas escolas de classes comuns. 
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Perante essas informações, isso demonstra que é fundamental a utilização de 

perspectivas inovadoras na área da educação, no sentido de promover  inclusão, a 

luz das políticas públicas, ressaltando a perspectiva da Educação Inclusiva, que 

garante o ingresso na escola regular e o acolhimento de todos os alunos que 

ingressarem nas instituições de ensino, sem exceções.   

Com relação aos questionários, no que diz respeito a primeira categoria 

analítica “Inclusão na perspectiva dos sujeitos” quando foi perguntado à equipe 

diretiva das escolas “O que você entende por inclusão?”, os sujeitos da pesquisa 

responderam que: 

 

Quadro 1 – Entendimento sobre a inclusão 

“Socialmente a inclusão representa um ato de igualdade, entre os diferentes indivíduos.” 

(Diretora A, Escola 2) 

“Acolher todos os alunos, independente da classe social, cor, condições físicas e 

psicológicas. Fazer o planejamento de sala de aula que envolva todos os alunos, não trazer 

xerox, deixando que os alunos trabalhem sozinhos.”  (Supervisora A, Escola 1) 

“O aluno estar estudando e integrado com os demais alunos, o que nem sempre acontece.” 

(Orientadora A, Escola 3) 

“Inclusão para mim é dar a todos os alunos a mesma oportunidade de utilização de espaços 

e conhecimentos.” (Orientadora B, Escola 3) 

Fonte: Autora (2019). 

 

Acolhimento, igualdade, oportunidade, integração, essas são algumas das 

palavras que nos remetem ao significado do que é a inclusão na visão dos sujeitos 

da pesquisa. Inclusão e Educação Inclusiva são termos que estão em amplo 

questionamento, trata-se do não reconhecimento dos direitos de uma grande parcela 

da população que foi excluída por processos sociais que perpetuaram e ainda se 

sustentam em alguns momentos, de diferentes formas em nosso país. 

Neste sentido, de acordo com Rosita Edler Carvalho (2010, p. 150) é preciso 

“maior conscientização acerca do significado da diversidade em educação, evitando-

se o risco de contribuir para maior desigualdade [...]”. A complexidade dos termos 

que envolvem a Educação Inclusiva é maior do que se pode imaginar. O direito do 

público que possui algum tipo de deficiência, ou algum transtorno, está assegurado 

por acordos internacionais, bem como na legislação brasileira que vem 
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aperfeiçoando e se adequando para atender os direitos básicos universais desta 

parcela da população. As barreiras encontradas, muitas vezes parecem 

instransponíveis, no entanto para que aconteça o acesso de alunos com deficiência 

as escolas regulares de acordo com a Procuradoria Federal dos Direitos do 

Cidadão. 

 

[...] é indispensável que os estabelecimentos de ensino eliminem suas 
barreiras arquitetônicas, pedagógicas e de comunicação, adotando métodos 
e práticas de ensino escolar adequada às diferenças dos alunos em geral, 
oferecendo alternativas que contemplem a diversidade dos alunos. 
(BRASIL, 2004, p. 18). 

 

As barreiras que os alunos autistas enfrentam no seu cotidiano são muitas, só 

o fato de algumas vezes não serem compreendidos e sentirem-se a parte, ou 

deslocados naquele contexto, dependendo da atitude do professor em sala de aula, 

pode ser um agente de discriminação. Além das dificuldades de socialização que 

apresentam, muitos possuem dificuldade de acompanhar as atividades propostas 

em igualdade com o restante da classe, bem como geralmente apresentam 

movimentos estereotipados e resistência a interação social. 

Estes indivíduos são de fato sujeitos que necessitam de acompanhamento 

especializado e de pessoas que tenham conhecimento sobre a área. Então como 

um professor despreparado, sem a formação necessária para compreender as 

especificidades deste aluno vai agir diante de problemas que possam surgir no 

cotidiano da sala de aula? A partir deste questionamento, interessou a pesquisa 

saber como acontece a inclusão nas escolas participantes da pesquisa. Sobre isso 

os sujeitos responderam: 

 

Quadro 2 – Como acontece a inclusão na escola regular 

“Acontece de forma regular com seus colegas, respeitando suas potencialidades e 

limitações.” (Diretora A, Escola 2) 

“Procuramos conhecer os alunos, dialogar com a família, conhecer o planejamento e 

atividades desenvolvidas, mediar a integração no AEE” (Supervisora A, Escola 1) 

“Recebemos os alunos e buscamos a forma possível de trabalhar com projetos PCDs.” 

(Supervisora A, Escola 3) 

“Como deve ser, fazendo tudo para que eles se sintam incluídos, e se desenvolvam.” 

(Supervisora B, Escola 3) 
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“Os alunos estão na sala de aula, mas não conseguem acompanhar o nível da turma e não 

participam do AEE, nos casos em que trabalhei.” (Professora A, Escola 1) 

“De maneira natural”. (Professora A, Escola 2) 

“A escola oferece o que é possível.” (Professora B, Escola 2)  

“A escola se adapta com a dificuldade de cada aluno, na verdade é um privilégio para 

educadores e gestores e demais crianças conviver com crianças com alguma deficiência, 

pois podemos sempre aprender a conviver com pessoas que são diferentes de nós.” 

(Professora C, Escola 2) 

“De maneira constante e com um atendimento individual especializado quando necessário.” 

(Professora D, Escola 2) 

“Bem natural e o mais importante é que os colegas aceitam e muitas vezes tentam ajudar.” 

(Professora A, Escola 3) 

“Eles frequentam a turma regular e tem atendimento no AEE.” (Professora B, Escola 3)  

“A escola trabalha com a inclusão e os alunos ajudam por si, os colegas, incluídos, com 

atendimento especializado.” (Professora C, Escola 3) 

“A vaga é ofertada, o aluno é encaminhado a sala regular. Tem atendimento na sala de 

recursos (não para todos pois falta profissionais).  Não se respeita a quantidade de alunos 

por turma, com inclusão, o rodízio de alunos que entram e saem da turma é outro fator que 

“prejudica” o aluno com TEA.” (Professora D, Escola 3)  

“RUIM” (Professora E, Escola 3) 

“Ocorre de forma natural, com a cooperação dos professores funcionários e colegas.” 

(Professora F, Escola 3) 

Fonte: Autora (2019). 

 

Através das respostas obtidas, observou-se que na mesma escola a 

percepção do termo “inclusão, tem diferentes entendimentos por parte dos 

professores, destacam-se as Professoras “A” e “F” da Escola 3, e a “Professora A da 

Escola 2”, ao responderem que “acontece de forma natural”. Mas o que entendem 

por “natural”? Isso não fica claro, pois cada aluno possui a sua singularidade e 

sendo assim, para cada um as tentativas de inclusão podem se dar de uma maneira 

muito particular. As professoras na maioria dizem que buscam uma forma de se 

adaptar as dificuldades destes alunos, já que a participação na sala de recursos 

multifuncional não acontece de forma regular, pois faltam profissionais para o AEE, 

fator que prejudica o desenvolvimento dos alunos com TEA. 
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Como sabemos este direito foi assegurado pela Resolução Nº 4, de 2 de 

outubro de 2009, que institui as diretrizes operacionais para o atendimento 

educacional especializado na educação básica e define em seu artigo 12°, quais são 

as atribuições do professor que realiza o AEE. Dentre elas, destaca-se: “Ensinar e 

usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, 

promovendo autonomia e participação” (BRASIL, 2009).   

Ao ler os excertos retirados dos materiais, percebeu-se ainda a subjetividade 

das respostas, o que é compreensível, pois cada professor tem uma visão diferente 

sobre o significado da Inclusão. A “Diretora A”, da Escola 2, respondeu que a 

inclusão acontece de forma “regular”. Mas, como podemos entender esta forma 

regular de incluir? Não existe uma regularidade para incluir, pois cada aluno possui 

sua singularidade que é única. Assim é importante que os docentes, bem como que 

a equipe diretiva tenha consciência da importância de respeitar as diferenças e 

trabalhar em prol das potencialidades de cada aluno. Cada aluno com TEA precisa 

ter a chance de se desenvolver, dentro dos seus tempos e espaços, pois todos “[...] 

sejam eles, crianças, jovens ou adultos, tem o direito, independente de suas 

características, tem o direito de desenvolver-se em sua capacidade de 

aprendizagem conforme o seu interesse [...]” (UNESCO, 1994, p. 2).   

Em continuidade é possível observar que a “Supervisora A”, da Escola 1, 

destaca que é preciso “conhecer o aluno”, dialogar com a família, observar as 

estratégias de planejamento e mediar às interações. Esta proposta vai ao encontro 

do que diz Sousa (2015, p. 14), quando explica que “conhecer para ajudar vai fazer 

grande diferença na vida destes alunos”, ou seja, é fundamental que o corpo 

docente conheça os alunos com os quais irão realizar as atividades, bem como 

estude sobre a temática do autismo. Da mesma forma, o papel da Supervisão 

Escolar é extremamente essencial nos processos de ensino e de aprendizagem, 

pois com a postura de “estar junto”, a supervisora poderá contribuir e dar suporte 

aos professores, na busca de soluções de problemas que possam acontecer na 

rotina escolar. 

Esta atitude de estar “junto”, é uma forma de contribuir para trazer novas 

possibilidades de diminuir as diferenças e favorecer a inclusão de todos os alunos. 

Para a escola que deseja aceitar o desafio de efetivar o processo de inclusão, um 

fator indiscutível que deve estar evidente, pois não se inclui alguém que está longe, 
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que não participa, que não se sente acolhido. Nas palavras de Barbosa et al. (2013, 

p. 10), “o ato de incluir vai além da inserção, faz-se necessário tornar o indivíduo 

parte de um todo, para que o mesmo não seja rotulado e excluído por apresentar 

comportamentos e características diferenciadas”. Cabe lembrar que cada criança 

tem o direito fundamental à educação, e deve ter a oportunidade de conseguir se 

manter num nível aceitável de aprendizagem, cada criança tem características, 

interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são próprias 

(UNESCO, 1994). 

Com relação a segunda categoria analítica intitulada “Autismo”, um conjunto 

de excertos emergiram das respostas dos sujeitos da pesquisa e são de extrema 

importância para as análises a seguir. 

Quando os sujeitos foram perguntados sobre a forma como percebem o aluno 

com TEA, responderam o seguinte: 

 

Quadro 3 – Como o aluno com TEA é percebido na escola 

“Como aluno especial é claro né! Nós devemos conduzir as orientações de uma forma 

normal, dando a sua devida atenção no momento certo, sem clamores.” (Diretora A, Escola 

1)   

“Precisa ter um olhar diferenciado, sem discriminação.” (Diretora A, Escola 1)  

“Como um aluno que precisa de atenção individualizada para adaptar-se a rotina escolar.” 

(Supervisora B, Escola 3) 

“Com aqueles que tiveram contato em sala de aula, percebo bem inteligentes e esforçados, 

mas tem outros que não tenho muito contato.” (Orientadora A, Escola 3) 

“Percebo que são inteligentes e como nossa escola é referência em inclusão são bem 

aceitos pela turma.” (Orientadora B, Escola 3) 

“Posso falar apenas dos alunos os quais trabalhei, apresentam dificuldades para seguir 

ordens e regras. Necessitam de atendimento individualizado para realizar as atividades.” 

(Professora A, Escola 1) 

“Geralmente quando chega até mim, vem com laudo médico.” (Professora A, Escola 2) 

“Com necessidade de muito mais empenho de profissionais capacitados para este trabalho, 

que realmente estejam interessados no desenvolvimento destas crianças, com real 

comprometimento.” (Professora B, Escola 1) 

“Tem dificuldade de comunicação.” (Professora A, Escola 3) 

“Com limitações como qualquer aluno.” (Professora B, Escola 3) 



38 

 

“Eles desenvolvem e interagem ao longo do ano de acordo com suas capacidades.” 

(Professora C, Escola 3) 

“É uma criança tranquila e inteligente acompanha a aprendizagem, é resistente  a 

socialização. Necessita de atendimento individual da professora e muita atenção em seus 

momentos de estereótipos.” (Professora D, Escola 3) 

“O aluno com TEA necessita de um olhar mais atento do professor.” (Professora F, Escola 

3) 

Fonte: Autora (2019). 

 

Nota-se que a percepção das diretoras participantes é a de que é preciso ter 

atenção e conduzir a orientação normal, ter um olhar diferenciado sem discriminar, 

subentendendo-se, que a observação é realizada a distância. Deste olhar 

diferenciado vai depender o trabalho do docente, em seus métodos e estratégias 

embasados nos objetivos propostos para o desenvolvimento de ações conjuntas, a 

fim de adequar as práticas e incluir os alunos.   

No cruzamento das respostas deste quadro observa-se claramente que os 

alunos com o TEA, são considerados “diferentes”, alguns conseguem interagir, 

outros não. Com relação a isso fica evidente que a observação por parte do 

professor, no sentido de conhecer os interesses do aluno e adotar uma atitude de 

desconstruir este sentimento de resistência, estabelece uma parceria de confiança e 

colaboração mútua. É nestes momentos que o professor precisa ter suporte 

emocional para perceber as dificuldades que este aluno com TEA enfrenta no dia a 

dia. 

A inclusão não é tarefa fácil, no entanto é dever da sociedade, transformar a 

realidade, muitas vezes perversa e excludente que vem se perpetuando ao longo do 

tempo.  De acordo com Sousa (2015), a escola inclusiva: 

 

[...] deve ser uma escola para todos, ou seja, aquela que implica num 
sistema educacional que reconhece e atende as diferenças individuais 
respeitando as necessidades de todos os alunos. (SOUSA, 2015, p. 9). 

 

Ao encontro disso, os sistemas educacionais devem garantir o acesso e 

permanência dos alunos na escola, de forma a superar a fragilidade do sistema 

educacional existente no Brasil. Para que esses processos de inclusão sejam 

garantidos, foi implementada a Política Nacional de Educação Especial na 
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Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), política que serve de orientação para as 

escolas de todo país, segundo o Documento:  

 

Os sistemas de ensino devem organizar as condições de acesso aos 
espaços, aos recursos pedagógicos e à comunicação que favoreçam a 
promoção da aprendizagem e a valorização das diferenças, de forma a 
atender as necessidades educacionais de todos os alunos. (BRASIL, 2008, 
p. 12). 

  

Neste sentido, é fundamental que a equipe diretiva das escolas trabalhe em 

prol da inclusão dos alunos com TEA, tanto no que diz respeito às questões que 

envolvem as relações estabelecidas entre os alunos como por exemplo, auxiliar no 

trabalho desenvolvido pelos docentes. Isso é possível porque o supervisor escolar 

poderá orientar e organizar as atividades pedagógicas, que serão desenvolvidas 

pelos professores da instituição escolar em conjunto com os mesmos, inclusive 

propiciando momentos de formação e troca de conversas para sanar dúvidas a 

respeito da temática do autismo. Já o profissional da Orientação Educacional que 

também tem função extremamente importante como membro da equipe gestora, 

estará mais ativo no que diz respeito as práticas que visam garantir o 

desenvolvimento pessoal dos alunos, dando suporte na formação desses sujeitos, 

contribuindo para a formação dos mesmos enquanto cidadãos que saibam respeitar 

as diferenças. 

Como vemos, ambos profissionais poderão contribuir muito para que a 

inclusão dos alunos com TEA efetivamente aconteça na escola regular, sendo que 

para isso é fundamental que existam condições de possibilidades e que toda a 

comunidade escolar esteja engajada. 

Para que isso ocorra, um fator importante está diretamente ligado à formação 

dos docentes com relação a temática do autismo, pois sabemos que o grau de 

esclarecimentos e de conhecimentos, acerca da temática poderá influenciar 

significativamente o desenvolvimento das estratégias e práticas desenvolvidas com 

os alunos. Por causa dessa necessidade de observar o nível da formação das 

docentes, foi perguntado para elas qual a formação que possuem para trabalharem 

em sala de aula, com alunos que apresentam Transtorno do Espectro Autista. Das 

11 (onze) professoras, 06 (seis) afirmaram claramente que não possuem formação 

específica na área como vemos no quadro abaixo: 
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Quadro 4 – Formação das professoras 

 “Não tenho formação específica para trabalhar com esses alunos.” (Professora A, Escola 1) 

“Pós-graduação em AEE.” (Professora A, Escola 2) 

“Nenhuma.” (Professora B, Escola 2)  

“Sou formada com especialização, mas todos os dias é um grande desafio um aprendizado 

a convivência diária com os alunos. Não tem fórmula toda criança é diferente.” (Professora 

C, Escola 2) 

“Não tenho formação.” (Professora D, Escola 2) 

“Não tenho formação.” (Professora A, Escola 3) 

“Somente graduação.” (Professora B, Escola 3)  

“Não tive formação, só na graduação.” (Professora C, Escola 3) 

“Tenho formação em nível de especialização em AEE.” (Professora D, Escola 3)  

“Não tenho formação.” (Professora E, Escola 3) 

“Tenho Cursos de formação.” (Professora F, Escola 3) 

Fonte: Autora (2019). 

 

As práticas pedagógicas que são excludentes, muitas vezes acontecem pela 

falta de informação que os professores possuem acerca da temática do autismo.  

Como é sabido, “Convém destacar a importância dos professores conhecerem bem 

as características do autismo, o que pode ser considerado benéfico para o processo 

inclusivo dos alunos” (SOUSA, 2015, p. 22). Neste sentido, a autora refere-se aos 

benefícios que o professor poderá ter, quando busca conhecer seu aluno. 

Algumas crianças autistas são sensíveis, ao barulho, outras ao toque, tem 

movimentos estereotipados, dentre outras características que as crianças podem 

apresentar circunstancialmente. Tratando-se de aluno com Autismo, as informações 

são importantes para que o professor possa elaborar estratégias para entender de 

forma satisfatória a todos os alunos.  

Todos os procedimentos, métodos e estratégias, devem estar alinhados aos 

processos de ensino e aprendizagem visando à Educação Inclusiva. Este 

planejamento precisa estar em conformidade com o artigo 59 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, lei de 1996 que define que: “os estabelecimentos de 

ensino devem garantir aos alunos da educação especial, currículos, procedimentos, 

métodos; recursos, estratégias, ou seja, uma organização específica para atender às 
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suas necessidades” (BRASIL, 1996), organização que é primordial em todas as 

turmas que possuem alunos com TEA. Por isso, 

 

As estratégias de atuação do docente numa classe com aluno autista 
devem basear-se tanto em sua formação, como em sua sensibilidade e 
experiências, para proporcionar a este aluno o que lhe é garantido por lei, 
uma inclusão com qualidade (SOUSA, 2015, p. 10). 

 

O olhar do professor deve estar voltado para o aluno, com o propósito de 

identificar possíveis lacunas e necessidades. Ao identificar tais fatos, rever e 

organizar recursos pedagógicos acessíveis e desafiadores, que possam possibilitar 

aos estudantes desenvolver sua aprendizagem de forma agradável, favorecendo a 

autonomia, internalizando e o aprendizado.  

Numa proposta inclusiva, para trabalhar com o aluno com TEA, o professor 

precisa conhecer o histórico do seu aluno, bem como as especificidades que 

apresenta. Sendo assim, coube nesse estudo a seguinte pergunta: Como você 

trabalha com alunos com TEA? Qual estratégia utiliza? Ao serem questionadas 

sobre isso, as docentes responderam: 

 

Quadro 5– Atividades realizadas pelos docentes com os alunos com TEA 

“Não trabalho diretamente com eles, mas com certeza a atenção e os cuidados devem ser 

redobrados.” (Diretora A, Escola 1) 

“Com atividades diversificadas, respeitando o seu tempo.” (Diretora A, Escola 2) 

“Assumi realmente a função, estou observando conversamos com a professora, família e 

monitora, para manter um plano de ação.” (Supervisora A, Escola 1) 

“Cada aluno tem sua particularidade. Temos que primeiramente conhece-lo e assim buscar 

a melhor forma de transmitir informações que sejam atrativas e consigam socializá-los para 

que tenham sucesso em sua aprendizagem.” (Supervisora B, Escola 3) 

“Tento dar maior atenção, sendo que não foram necessárias atividades diferenciadas, 

consegue acompanhar o conteúdo.” (Orientadora A, Escola 3) 

“Com carinho e atenção para o seu desenvolvimento.” (Orientadora B, Escola 3) 

“O aluno não está alfabetizado, em uma turma já avançada. É necessário trabalhar com 

conteúdos e atividades diferenciadas, utilizamos materiais diversos.” (Professora A, Escola 

1) 

“Saber seus interesses, preferências e coisas que causam desagrado a criança. Utilizar 

materiais do agrado para estabelecer vínculo. Trabalhar com períodos curtos. Falar pouco 
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somente palavras importantes, desenvolver a rotina com o apoio de imagens.” (Professora 

A, Escola 2) 

“Procuro tratá-los de forma normal, oferecendo a eles todas as oportunidades dadas a todos 

os outros (mesmo sabendo que não vão respondê-las). Trabalho muito os limites, pois sinto 

que este trabalho não é feito em casa (“porque eles têm problemas”).” (Professora B, Escola 

2)  

“Não existe diferença”. (Professora D, Escola 2) 

“Na escola temos sala de apoio, o que nos ajuda muito. Na sala de aula “tentamos”. 

(Professora A, Escola 3) 

“Trabalho em grupo, com o auxílio dos professores do AEE.” (Professora B, Escola 3)  

“Trabalha-se em grupos, com o auxílio das colegas da classe especial.” (Professora C, 

Escola 3) 

“A principal diferença e a atenção às questões emocionais da criança que não pode ser 

negligenciada. Saber respeitar suas características e transmitir confiança ao aluno para que 

sejam receptivas as propostas que lhe são ofertadas. Respeitar seus momentos, mas nunca 

desistir.” (Professora D, Escola 3)  

“Não faço trabalho especializado.” (Professora E, Escola 3) 

“É preciso cuidado para não diferenciá-los dos demais. São usadas estratégias que 

reforçam o sentimento de grupo. O afeto é fator fundamental nesse processo.” (Professora 

F, Escola 3) 

 Fonte: Autora (2019). 

 

Com as respostas pode-se observar que a “Professora A”, da Escola 1, e as 

Professoras “B” e “C” da Escola 3, relatam a importância da sala de apoio, ou seja, 

do atendimento educacional especializado. Neste caso não mencionam quais 

atividades são elaboradas em especial para desenvolver com a sua turma. Já na 

Escola 2, as professoras “A”, “B”, “C”, “D”, respectivamente, descrevem a 

necessidade de conhecer o perfil dos alunos e descobrir suas preferências. Segundo 

Souza (2015), assim será possível elaborar atividades diferenciadas, usar imagens e 

símbolos, dar oportunidades iguais, além de estabelecer conceitos de limites aos 

alunos que possuem TEA. 

 Foi possível perceber que alguns excertos demonstram a necessidade de se 

observar e respeitar as características dos alunos com TEA, respeitar suas 

preferências e seu tempo. Neste sentido a significação da inclusão, dependendo da 

atitude do professor em sala de aula pode variar, pois o docente pode ser um agente 



43 

 

de discriminação, mesmo sem perceber, o que prejudicará muito o processo de 

inclusão do aluno. Em alguns momentos, a utilização do pensamento de que todos 

são iguais pode atrapalhar as práticas pedagógicas, pois esse olhar não favorece a 

inclusão do aluno, levando-o muitas vezes a baixa estima e gerando desinteresse 

pelas atividades propostas. 

 Os sujeitos da pesquisa descreveram ainda que é importante conquistar a 

confiança da criança por meio do trabalho em equipe, como uma forma de trocar 

informações e compartilhar experiências. As professoras destacam a importância 

das questões emocionais e da afetividade na escola. Para as autoras Guedes e 

Tada (2015), as atividades e estratégias pedagógicas devem ser significativas, 

partindo do conhecimento e das experiências que o aluno possui. 

Seguindo essa linha de pensamento, o professor tem um papel essencial na 

elaboração das estratégias de ensino para o direcionamento de um processo 

contínuo e efetivo, de aprendizagem em todas as etapas da vida escolar dos 

discentes.  Todavia, a percepção do professor sobre a acessibilidade e interversões 

externas dos alunos com TEA, parece afetar as estratégias utilizadas e frustrar as 

expectativas para atingir seus objetivos pedagógicos, já que muitos não possuem 

formação, nem estudos na área.  

Em sua pesquisa Schmidt et al. (2016) observou duas linhas de percepções 

diferentes do aluno com Autismo. Em uma delas “o professor percebe o aluno como 

um sujeito isolado e que vive em uma realidade paralela” (SCHMIDT et al.,2016, p. 

227). A partir desta percepção, segundo os autores, o professor julga que o aluno 

não consegue assimilar as intervenções propostas. Já a segunda percepção 

“reconhece que o aluno possui dificuldades para socializar, caracterizadas por 

retração e isolamento, mas não remete a uma conotação de impossibilidade de 

acesso” (SCHMIDT et al., 2016, p. 227). Assim podemos concluir que a primeira 

percepção é aquela na qual o professor só vê o aluno na sua diferença, enxerga ele 

como incapaz de realizar as atividades sugeridas.  Na segunda, percebe-se que 

mesmo aluno não interagindo, o professor percebe que ele poderá, de alguma forma 

desenvolver e estimular o aluno, para que este se desenvolva. 

Atualmente em sala de aula, os professores precisam construir os seus 

planejamentos levando em consideração as especificidades de cada aluno. Sobre 

isso, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), de 2017, reafirma a necessidade 



44 

 

de usar todas as possibilidades de mediação com o objetivo de minimizar as 

diferenças, como vemos a seguir:  

 

A percepção das diferenças (alteridades) possibilita a distinção entre o “eu” 
e o “outro”, “nós” e “eles”, cujas relações dialógicas são mediadas por 
referenciais simbólicos (representações, saberes, crenças, convicções, 
valores) necessários à construção das identidades. (BRASIL, 2017, p. 436). 

 

 Com relação à Escola 3, as professoras “A”, “B” e “C”, fizeram referência a 

importância do AEE, ofertado nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) como 

trabalho auxiliar de relevância para complementar o trabalho pedagógico do 

professor em sala de aula. A respeito disso foi perguntado a elas: Você considera 

relevante o Atendimento Educacional Especializado (AEE), para os alunos com 

TEA? Por quê?”. No quadro, pode-se perceber a opinião dos sujeitos da pesquisa, 

como vemos a seguir: 

 

Quadro 6 – Importância do AEE 

“Muito relevante, pois através do AEE, eles conseguem um entendimento e uma grande 

melhora no processo de ensino aprendizagem.” (Diretora A, Escola 1) 

“Sim.” (Diretora A, Escola 2). 

“Sim, muito importante porque vai complementar o trabalho do professor, mas enfrenta-se 

uma grande barreira, às vezes a família não tem tempo disponível para trazer o aluno ao 

AEE.” (Supervisora A, Escola 1). 

“Sim com certeza. O aluno com TEA necessita de um atendimento individualizado e 

específico, para trabalhar limites, habilidades cognitivas, e afetivas.” (Supervisora A, Escola 

3). 

“Com certeza. O AEE do suporte a esses alunos, fortalecendo a aprendizagem e até mesmo 

ajudando na socialização deles. (Supervisora B, Escola 3). 

“Sim, tira as dúvidas e tem maior conhecimento sobre o assunto.” (Orientadora A, Escola 3). 

“Sim, tira as dúvidas e dá maior conhecimento sobre o assunto.” (Orientadora B, Escola 3). 

“Sim, muito importante para o desenvolvimento pedagógico e pessoal. Porém o aluno as 

vezes frequenta outra escola no turno inverso e não frequenta o AEE, do turno regular” 

(Professora A, Escola 1). 

“Sim, é o momento de trabalho voltado só para ele.” (Professora A, Escola 2). 

“Sim, acho muito relevante. A criança com TEA pode se desenvolver bem, desde que seja 

realizado um trabalho em conjunto entre escola, família, psicólogos, psiquiatra para dialogar, 
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etc. A escola não pode assumir este trabalho sozinha, tem que haver comprometimento de 

todas as pessoas que se relacionam com a criança.” (Professora B, Escola 2). 

“Muito importante, pela troca de experiência que contribui para o processo educacional em 

todo contexto escolar.” (Professora C, Escola 2). 

Em alguns casos sim. Para o tipo de Autismo de meus alunos acredito não ser necessário. 

(Professora D, Escola 2). 

“Muito, a evolução dos alunos é muito significativa.” (Professora A, Escola 3). 

“Sim. Ajuda a desenvolver o cognitivo dos alunos.” (Professora B, Escola 3).  

 “Sim contribui muito para o desenvolvimento cognitivo do aluno.” (Professora C, Escola 3) 

“Sim, é um momento individualizado que proporciona uma atenção especial ao aluno, sente-

se mais tranquilo ao ser desafiado para desenvolver as habilidades escolares e/ou investigar 

as aptidões da criança.” (Professora D, Escola 3). 

“Na sala de recursos, sim.” (Professora E, Escola 3). 

“Com certeza é relevante, é o momento em que o aluno tem mais privacidade para expor 

suas dificuldades.” (Professora F, Escola 3). 

Fonte: Autora (2019). 

 

A análise das respostas do quadro acima demonstra a importância que os 

sujeitos da pesquisa, percebem em relação ao Atendimento Educacional 

Especializado (AEE). Na totalidade, ou seja, todos os sujeitos concordaram que este 

atendimento desenvolve a afetividade e o cognitivo da criança. Quase a metade 

destes, entende que o atendimento no AEE, por ser mais individualizado 

complementa o trabalho do professor desenvolvendo de forma significativa a 

aprendizagem. 

A resposta vem ao encontro da redação prevista pelo Decreto nº 6.571/2008, 

no qual define que: “O Atendimento Educacional Especializado (AEE), é parte 

integrante do processo educacional” (BRASIL, 2008). Para complementar essa 

questão, a autora Daiane Hochmüller da Silva Reck (2018) ressalta que 

 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é considerado um serviço 
pedagógico complementar, ofertado em algumas escolas para alunos com 
algum tipo de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com 
altas habilidades/superdotação. (RECK, 2018, p. 17). 

 

Nesta amostra percebe-se que parte dos sujeitos da pesquisa concorda que 

este atendimento favorece o desenvolvimento intelectual e impõe limites. Os demais 
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responderam que o atendimento especializado é uma necessidade e contribui para a 

socialização e do suporte ao desenvolvimento do aluno. Alguns professores 

entendem a não participação do aluno no AEE, como uma barreira, não por vontade 

do aluno, mas por descuido da família que não leva o aluno, desconsiderando a 

importância deste atendimento. 

Em nosso país o Atendimento Educacional Especializado (AEE), foi previsto 

também pelo Decreto nº 6.571/2008, que definiu que os sistemas de ensino têm a 

obrigação de estimular e promover todas as condições para que o professor de 

classe regular possa desenvolver as habilidades e potencialidades destes alunos, 

desenvolvendo métodos e estratégias, com uma pedagogia dialogada, interativa e 

inclusiva. Em consonância, a Resolução Nº 4, de 2 de outubro de 2009, institui as 

Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação 

Básica. Assim, 

 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE), previsto pelo Decreto nº 
6.571/2008, é parte integrante do processo educacional, sendo que os 
sistemas de ensino devem matricular os estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 
nas classes comuns do ensino regular e no atendimento educacional 
especializado (AEE). (BRASIL, 2009). 

 

Partindo das garantias de atendimento, segundo a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008): 

 

O atendimento educacional especializado disponibiliza programas de 
enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos específicos de 
comunicação e sinalização, ajudas técnicas e tecnologia assistiva, dentre 
outros. Ao longo de todo processo de escolarização, esse atendimento deve 
estar articulado com a proposta pedagógica do ensino comum. (BRASIL, 
2008, p. 16). 

 

O atendimento do aluno no AEE, paralelo em turno inverso ao ensino regular, 

promove o desenvolvimento potencial das habilidades as quais o aluno tem 

afinidades, além de ser uma oportunidade para o aluno ter um atendimento 

individualizado. Conforme os relatos de alguns professores e de suma importância a 

participação dos alunos na sala de recursos de forma regular. A partir da Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), além 

de disponibilizar programas de enriquecimento curricular, o AEE deverá 

disponibilizar recursos de tecnologia assistiva. 
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O objetivo deste atendimento (AEE) é identificar e desenvolver habilidades e 

perceber as necessidades dos estudantes, para que sejam amenizadas, sejam quais 

forem suas dificuldades. Nele é necessário organizar recursos pedagógicos 

diversificados de acessibilidade e realizar atividades pedagógicas específicas que 

promovam seu acesso ao currículo (BRASIL, 2009). 

No entendimento da política colocada em vigor em 2008, o AEE tem como 

“função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade 

que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas 

necessidades específicas” (BRASIL, 2018, p. 10). Já no Decreto Nº 7.611, de 17 de 

novembro de 2011, no artigo 2, está registrado que: 

 

§ 2° O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta 
pedagógica da escola, envolver a participação da família para garantir pleno 
acesso e participação dos estudantes, atender às necessidades específicas 
das pessoas público-alvo da educação especial, e ser realizado em 
articulação com as demais políticas públicas. (BRASIL, 2011, p. 2).  

 

Portanto, os alunos com TEA possuem o direito de frequentarem as Salas de 

Recursos Multifuncionais, caso as famílias estejam de acordo, pois o AEE não é 

obrigatório. Entre os objetivos desse tipo de atendimento especial, busca-se: 

 

I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino 
regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as 
necessidades individuais dos estudantes;  
II - garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino 
regular;  
III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que 
eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e  
IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, 
etapas e modalidades de ensino. (BRASIL, 2011). 

 

Esses objetivos se adequam a ideia de inclusão, pois como nos mostra Rosita 

Edler Carvalho (2005, p. 68), “[...] no modelo organizacional que se construiu sobre 

influência de um princípio da integração, na qual os alunos deveriam adaptar-se às 

exigências da escola e no da inclusão, a escola é que deve se adaptar [...]”, ou seja, 

é a escola enquanto comunidade escolar que deve se adaptar às necessidades dos 

alunos.  

É fato que temos, nas últimas décadas, alguns avanços com relação as 

políticas públicas, no sentido de efetivar e garantir o direito dos indivíduos autistas, 
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bem como outras deficiências, de estarem incluídos em ambientes educacionais e 

ambientes sociais. Segundo Guedes e Tada (2015): 

 

A partir das transformações nas políticas educacionais (Brasil, 2001, 2008), 
atualmente, a educação das pessoas com deficiência – abrangendo, neste 
sentido, os autistas -, tem sido priorizada a partir da perspectiva inclusiva. 
(GUEDES; TADA, 2015, p.307). 

 

 Neste sentido, para regulamentar e especificar as condições e direitos 

destes sujeitos, o governo brasileiro sancionou a Lei N° 12.764, de 27 de dezembro 

de 2012, que assegura o direito da pessoa com TEA a frequentar a escola regular, 

quando necessário com acompanhamento de monitor, pois em casos de 

comprovada necessidade, “[...] a pessoa com transtorno do espectro autista incluída 

nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito 

a acompanhante especializado” (BRASIL, 2012). 

As implicações que o aluno com TEA pode apresentar na escola, vai 

depender do grau leve, moderado ou severo, em que o indivíduo está enquadrado, 

ainda assim, o comportamento e as reações são bastante adversos. De acordo com 

Schmidt, et al. (2016, p. 223), pode-se caracterizar o TEA “[...] por dificuldades de 

interação e comunicação que podem vir associadas a alterações sensoriais, 

comportamentos estereotipados ou interesses restritos”, em níveis diferentes. 

A falta de conhecimento e informação sobre as características do aluno com 

TEA, bem como dos agentes e educadores que trabalham com alunos autistas, 

pode dificultar consideravelmente os processos de ensino e de aprendizagem destes 

alunos. Neste sentido, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), os 

sintomas do autismo podem dificultar seriamente o cotidiano das pessoas nessas 

condições e impedir realizações educacionais e sociais (OMS, 2013). Para superar e 

alavancar os processos de ensino e de aprendizagem a escola como instituição 

social de transformação, precisa desenvolver um trabalho que envolva a equipe 

diretiva como um todo, bem como toda a comunidade escolar. Esta linha de ação 

conjunta, a partir de um trabalho coletivo, tendo o aluno como o centro do processo, 

produz práticas que propiciam viver a inclusão. 

A busca constante do professor, de avaliar e adaptar métodos e estratégias 

aplicadas em sala de aula, com a intencionalidade de atender as necessidades de 

todos os alunos é tarefa necessária. Organizar atividades em que os alunos possam 
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dialogar e tomar decisões, na medida do possível, assim como elogiar, incentivar; 

estar próximo, promover o diálogo, são atitudes que promovem as interações e 

consecutivamente a inclusão como resultado esperado. 

Quando a escola disponibiliza os recursos necessários para receber os 

alunos com TEA, em classe de ensino regular, proporcionando um ambiente 

acolhedor associado ao comprometimento do professor, a inclusão é perceptível. O 

engajamento das equipes, com a construção do conhecimento dinâmico e de 

qualidade, são elementos essenciais que contribuem para o crescimento e 

humanização, tanto de professores, quanto dos alunos que estão inseridos naquele 

contexto.  

Dando sequência às análises, a terceira categoria “Autismo e inclusão na 

escola regular”, emergiu das respostas que davam conta das atividades de interação 

entre os alunos com TEA na escola. Ao encontro disso foi perguntado às docentes: 

Como você acha que o aluno com TEA se sentem com a inclusão? 

 

 

Quadro 7 – Aluno com TEA e a inclusão 

“Acredito que o aluno não se sinta totalmente incluído, porque há várias limitações que se 

apresentam”. (Professora A, Escola 1). 

“É mais uma possibilidade de despertar a uma aprendizagem”. (Professora A, Escola 2). 

“Assistindo, acredito que não se sentem incomodados, pois de negação apresentam 

reações dentro da realidade do problema”. (Professora B, Escola 2). 

“[...] tem muita dificuldade pelo fato de não gostar de barulho”. (Professora A, Escola 3). 

“Bem acolhido”. (Professora B, Escola 3). 

“Bem acolhido”. (Professora C, Escola 3). 

 “Penso que deslocado, pois necessitam de um acompanhamento mais individualizado e 

ambiente mais tranquilo”. (Professora D, Escola 3). 

“Não tem noção dessa realidade”. (Professora E, Escola 3). 

“Acredito que ele se sinta parte da escola, integrado e incluído nas atividades do dia a 

dia”. (Professora F, Escola 3). 

Fonte: Autora (2019). 

 

Através dessa questão podemos pensar que para a inclusão aconteça na 

escola é preciso que seja dada a oportunidade de o aluno fazer parte. Fazer parte 
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de que? Com certeza de todo o processo, ou seja, de compreender; aceitar, 

promover, inserir este aluno que percebemos diferente, pois na realidade ele é 

diferente. E por ter esta consciência, o professor enfrenta um desafio diário, quase 

que constante, sendo assim, é preciso se dispor, ter sensibilidade e muita vontade 

de contribuir para a qualidade de vida diária escolar de cada aluno. 

Neste sentido a questão sugere que o professor se coloque no lugar do outro, 

do seu aluno e através de sua percepção e sensibilidade, tente definir, “como você 

acha que o aluno com TEA se sente com a inclusão?” É desta forma que alguns 

professores disseram que o aluno se sente parcialmente incluído devido às suas 

limitações. Mas por que parcialmente incluído? Neste caso entende-se que é preciso 

fazer algo a mais, já que é fundamental dar as condições necessárias para que este 

aluno se sinta realmente incluído. Neste sentido, a Declaração de Salamanca (1994) 

destaca que: “No campo da educação, tal se reflete no desenvolvimento de 

estratégias que procuram proporcionar uma equalização genuína de oportunidades” 

(UNESCO, 1994, p. 61).  Isto implica em dizer da importância de não distinguir, 

resulta em aspectos positivos de aceitação e tolerância entre os alunos. Nas 

palavras de Sousa (2015), “Para empregar estratégias de inclusão em sala de aula é 

preciso conhecê-las bem, saber seus objetivos e também, conhecer bem as 

necessidades de seu aluno” (SOUSA, 2015, p. 23). 

Assim a inclusão dos alunos com TEA no ambiente escolar, não se resume 

em apenas em estar matriculado e estar presente na sala de aula, pois é uma 

questão de direito e de dignidade humana. Cabe ao docente estar atento, para 

descobrir quais habilidades e preferências estes alunos possuem, proporcionando 

desta forma atividades prazerosas e significativas para todos. Quando o aluno 

autista adentra na sala de aula, espera-se que sua interação se dê num ambiente 

escolar que se estruture e se ajuste não apenas as necessidades físicas do aluno, 

mas que ao incluir esse aluno seja ativo participando das atividades, no seu tempo, 

respeitando sua singularidade. Neste sentido, a Declaração de Salamanca, traz uma 

concepção de inclusão no seu sentido amplo: 

 

Inclusão e participação são essenciais à dignidade humana e ao gozo e 
exercício dos direitos humanos. No campo da educação, tal se reflete no 
desenvolvimento de estratégias que procuram proporcionar uma 
equalização genuína de oportunidades. A experiência em muitos países 
demonstra que a integração de crianças e jovens com necessidades 
educacionais especiais é mais eficazmente alcançada em escolas inclusivas 
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que servem a todas as crianças de uma comunidade. (UNESCO, 1994, p. 
61). 

 

Os Direitos Humanos em sua ampla redação, versam em que todos os 

indivíduos, independentemente de sua cor, raça, credo; condição social, são iguais 

perante a lei e precisam ser respeitados em sua dignidade humana. No entanto, 

mesmo com esta garantia, descrita e divulgada amplamente, percebe-se que muitas 

instituições e estabelecimentos educacionais não respeitam estas regras.  

As mudanças muitas vezes não acontecem porque existem resistências de 

muitos em desacomodar, pois pensar e agir de outro modo dá trabalho. Os objetivos 

da educação devem estar centrados no desenvolvimento integral do aluno e para 

isso, o professor precisa entender que ele está ali em função do aluno. Portanto seu 

trabalho primordial, e é elaborar estratégias inovadoras, a fim de promover através 

da interação uma dimensão nos alunos que contemple a igualdade, a cooperação, a 

empatia e o respeito pelas diferenças. 

Em seguida, os sujeitos da pesquisa responderam a seguinte questão: Como 

os alunos com TEA interagem com os colegas durante o recreio e na sala de aula? 

Quadro 8 – Interação entre os alunos 

“Sem nenhuma restrição, são calmos, normais como os outros.” (Diretora A, Escola 1). 

“Interagem de forma normal entre eles, não há diferença entre ambos.” (Diretora A, Escola 

2). 

“Não interagem, ficam na secretária ou em salas mais tranquilas e silenciosas.” (Supervisora 

A, Escola 3). 

“Sua interação é variada, depende do grau de transtorno de cada aluno. Tem aluno que seu 

grau de autismo é mais leve que interage praticamente normal, mas tem alunos que tem 

dificuldades de interagir com os colegas e não socializam no recreio, sendo esta também 

uma característica desse aluno.” (Supervisora B, Escola 3). 

“Temos casos de alunos que no recreio se isolam e outros interagem, depende do aluno e 

na sala mais isolados.” (Orientadora A, Escola 3). 

“Depende do aluno e do grau de autismo, alguns se isolam na sala e no recreio enquanto 

outros interagem entre si.” (Orientadora B, Escola 3). 

“Interagem pouco, pois não acompanham com as mesmas atividades e participam quando 

são atividades lúdicas e em grupo.” (Professora A, Escola 1). 

“Sem problemas” (Professora A, Escola 2). 

“Raramente interagem, às vezes durante as atividades na quadra de esportes e na pracinha, 

mas não por muito tempo.” (Professora B, Escola 2). 
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“Eles convivem muito bem no geral, não existe nenhum tipo de exclusão. A própria aluna 

tem alguma dificuldade de conviver, pois prefere se isolar em determinado tempo durante as 

aulas. Isso tudo depende do dia, não tem uma fórmula exata.” (Professora C, Escola 2). 

“Meus três alunos são ótimos, pois possuem um bom entendimento e gostam do convívio 

com os colegas e professores.” (Professora D, Escola 2). 

“Não conversam muito em aula e não sai para o recreio.” (Professora A, Escola 3). 

“Os alunos se ajudam e interagem muito bem”. (Professora B, Escola 3). 

“Os alunos se ajudam e interagem muito bem.” (Professora C, Escola 3). 

“Minha aluna não interage com os colegas, mostra resistência, e agitação e barulhos dos 

demais que a perturbam.” (Professora D, Escola 3). 

“Ficam na maioria sós.” (Professora E, Escola 3). 

“São mais quietos retraídos em relação aos demais colegas.” (Professora F, Escola 3). 

Fonte: Autora (2019). 

  

 Podemos observar que a percepção das Diretoras das Escolas “1” e “2” 

concordam em suas opiniões, pois dizem que não há diferença entre os alunos. Já 

outros sujeitos da pesquisa concordaram que alguns alunos com TEA interagem em 

determinadas circunstâncias, porém, percebem que eles preferem se isolar em 

outros momentos. Estas afirmações vêm ao encontro das características, conforme 

Schmidt, et al. (2016), já que os alunos que apresentam TEA, possuem dificuldades 

de interação e comunicação. Com isso, o professor que trabalha com alunos autistas 

em sala regular, precisa estar preparado e informado, pois será o mediador e assim 

deve estar ciente das especificidades que envolvem o autismo. 

Dentre as respostas, foi possível perceber que alguns sujeitos consideram o 

aluno como alguém que se isola. Este isolamento é comum as condições de aluno 

autista que, dentro da sua singularidade percebe as coisas de maneira diferente, em 

tempos diferentes.  Se estas evidências não estiverem bem claras na percepção dos 

professores, suas estratégias não vão surtir efeitos. Partindo desse entendimento, 

Schmidt (2012), destaca que: 

 

O professor precisa de “propriedades como tolerância, paciência e 
disponibilidade interna para o ensino, além de competência técnica 
revigorada por ações reflexivas parecem centrais quando o foco é a 
inclusão e o ensino na diversidade”. (SCHMIDT, 2012, p. 4).  
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Mesmo sabendo que estes alunos apresentam desenvolvimento  diferente 

dos demais, o  professor deve usar a criatividade, pois “quando o professor 

consegue trabalhar seus medos, seu desconhecimento, e a escola abraça o aluno 

com TEA como alguém que faz parte da escola, o êxito nos processos é 

significativo” (SCHMIDT, 2013, p.135).  

Entende-se que quando o regente da classe está qualificado e preparado 

para cumprir com as exigências da tarefa que assumiu, este suporte lhe dará 

embasamento para desenvolver na sala de aula, novas estratégias e formas de 

comunicação, de maneira que todos tenham condições de aprender. 

As interações em sala de aula ou fora dela, devem ser estimuladas através de 

atividades lúdicas que podem partir de sugestões do professor, contudo com 

sugestões e escolhas dos alunos também. Quando o aluno passa a se conhecer, 

respeitar limites e conhecer o outro está formando sua personalidade e construindo 

a identidade que vai se moldando a cada fase de seu crescimento e 

desenvolvimento. 

Através das análises das respostas das professoras, pode-se observar que as 

respostas são bem diversificadas, no entanto a dificuldade de interagir em sala de 

aula e no recreio, é um fator que afeta a interação dos alunos com TEA.  Os termos 

usados pelos professores na sua maioria são: falta de interação com os colegas, são 

resistentes a comandos, não gostam de barulhos; preferem ficar sós e são retraídos.  

Podemos observar nestas respostas o que Schmidt et al. (2016, p. 227), destaca 

quando aponta que “o professor percebe o aluno como um sujeito isolado e que vive 

em uma realidade paralela”. Diante deste paradigma, o professor precisa tomar 

atitudes para desenvolver métodos eficazes que possam permitir a este aluno, sair 

do isolamento. 

Outro destaque é que os sujeitos da pesquisa percebem os demais alunos 

como solidários e procuram ajudar da forma que conseguem. Na tentativa de buscar 

confiança e integrar estes alunos nas brincadeiras e atividades do cotidiano escolar, 

os alunos “ditos normais”, são solidários, apesar da resistência de alguns alunos em 

convive com os que possuem TEA. Com certeza existem crianças autistas com 

graus e níveis diferentes de autismo incluídos nestas escolas, o que traz muitas 

curiosidades e desafios. Em acordo com a BNCC (2017), é preciso conscientizar a 

criança para que ela consiga se colocar no lugar do outro, desta forma se 
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reconhecendo como ser humano capaz de interpretar na relação com o outro, o 

mundo em que vive. Através do diálogo e das relações e interações, aprender 

valores que constituirão sua identidade (BRASIL, 2017).  

Percebe-se que para os alunos autistas que frequentam o ensino regular, as 

barreiras que enfrentam no dia a dia são muitas, embora muitos passem 

despercebidos, pois a condição do aluno o torna diferente em comparação aos 

demais. A fim de contribuir para a diminuição das desigualdades, é fundamental 

despertar e dialogar com a comunidade escolar os significados de respeito, 

amizade, conceitos de igualdade e diferença, fortalecendo os vínculos afetivos e de 

amizade, que vão se firmando no decorrer do tempo, na convivência diária, entre 

alunos, professores, família e comunidade. Em alguns casos de autistas com níveis 

de severidade do TEA, mais graves estes vínculos não se consolidam pela sua 

característica, a criança não permite uma aproximação e a sua dificuldade de 

comunicação e interação, não permite um vínculo de relação com professor ou 

demais colegas.  Para Rosita Edler Carvalho: 

 

Os processos interativos dos professores e dos alunos, entre si, destes com 
seus professores e objetos de conhecimento e da cultura, são construtivos 
da vida na instituição que a escola é. Mais que espaço físico-cenário- a 
escola tem, como uma de suas funções, estimular e desenvolver o indivíduo 
na integridade do seu ser. (CARVALHO, 2010, p. 41). 

 

O olhar atento do professor sobre as singularidades destes alunos, a 

presença e participação no decorrer das atividades, bem como trazer elementos que 

desperte o interesse, podem contribuir para um processo de maior participação dos 

mesmos na escola. De nada adianta a escola ter um espaço físico e estrutura 

adequada para o acolhimento destes alunos, se não houver o empenho e a 

sensibilidade do professor em mediar e estar de fato voltado para as ações de 

ensino e de aprendizagem com atividades numa perspectiva inclusiva. Esta 

afirmação vem ao encontro do que diz Carvalho (2010, p. 39), pois “pessoas 

significativamente diferentes geram impacto no olhar do outro dito normal”, por isso 

a importância de trabalhar na perspectiva da Educação Inclusiva desde a primeira 

infância. 

Por fim, os questionários trouxeram a seguinte questão: Qual a sua opinião 

referente a inclusão educacional no município de Cruz Alta RS? 
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Quadro 9 – Inclusão Educacional no município de Cruz Alta, RS 

“Cruz Alta está em processo de ascensão, as pessoas estão aos poucos aceitando a 

inclusão e se informando da melhor maneira de como lidar com isso.” (Diretora A, Escola 1). 

“Precisa ter uma estrutura mais eficaz junto com as escolas, Secretaria de Educação, Saúde 

e Escolas.” (Diretora A, Escola 2). 

 “Como estou a pouco tempo na cidade, não possuo conhecimento a este respeito.” 

(Supervisora A, Escola 1). 

 “Não tenho informação, somente sobre a AMACA, (Associação Municipal de Atendimento a 

Crianças Autistas) que realiza atividades de apoio e integração com pessoas com TEA e 

famílias.” (Supervisora A, Escola 3). 

“Tenho poucas informações, mas sei que a inclusão ocorre e é bem estruturada em algumas 

escolas. Tenho conhecimento da AMACA, que é uma associação que dá apoio aos alunos 

autistas e as famílias.” (Supervisora B, Escola 3). 

“Não tenho o que falar no município, pois não sei como é nas outras escolas.” (Orientadora 

A, Escola 3). 

“Não tenho como opinar.” (Orientadora B, Escola 3). 

“Não respondeu.” (Professora A, Escola 1). 

“Está numa caminhada com muitos avanços.” (Professora A, Escola 2). 

“Infelizmente na prática dos profissionais, porque não conheço o trabalho deles. Não tenho o 

que relatar.” (Professora B, Escola 2). 

“Está tentando se adaptar com espaços, recursos pedagógicos, arquitetônicos, nas 

comunicações e relações humanas.” (Professora C, Escola 2). 

“Está crescendo a cada dia, porem faltam cursos na área específica.” (Professora D, Escola 

2). 

“Eu acho que esteja indo para o caminho certo.” (Professora A, Escola 3). 

“Muito importante, mas é necessária mais capacitação dos profissionais na área da 

educação.” (Professora B, Escola 3). 

“Muito importante, mas é necessária mais capacitação dos profissionais na área da 

educação.” (Professora C, Escola 3). 

“É afetada pelas redes públicas sem resistência, a inclusão não depende somente da “vaga” 

na escola regular, necessita do apoio de uma equipe atendimento especializado que apoie o 

seu desenvolvimento.” (Professora D, Escola 3). 

“Fraca.” (Professora E, Escola 3). 

“É possível esta inclusão, além de positiva para toda comunidade escolar.” (Professora F, 

Escola 3). 

Fonte: Autora (2019). 
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Como vemos, as respostas se dividem e um grupo considera que o munícipio 

está deixando muito a desejar, enquanto outra parte acredita e reconhece que as 

mudanças estão sendo positivas. 

Sabemos que a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) e a legislação educacional vigente no país, 

garantem a pessoa com autismo o direito a educação e a inclusão escolar. A Política 

define que “Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento, são aqueles que 

apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na 

comunicação [...]” (BRASIL, 2008). Assim desde a educação infantil está 

assegurando aos alunos com TEA, o acesso as formas diferenciadas de 

comunicação, a riqueza de estímulos nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos, 

psicomotores e sociais e a convivência com as diferenças (BRASIL, 2008), aspectos 

que contribuem significativamente para o desenvolvimento global dos sujeitos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa intitulada “A inclusão do aluno com Transtorno do Espectro Autista 

no Ambiente Escolar: práticas desenvolvidas pelos professores nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental” procurou verificar sobre as práticas e estratégias que os 

professores estavam realizando com seus alunos com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, do ensino regular, da rede 

municipal de Cruz Alta/RS. Também objetivou pesquisar a respeito dos serviços 

prestados pela Orientação Educacional e pela Supervisão Escolar, a fim de auxiliar 

na inclusão de alunos com TEA no âmbito escolar. 

A partir das análises, concluiu-se que: 

I - A partir da coleta de dados, constatou-se que a inclusão dos alunos com 

TEA, nas escolas pesquisadas é um processo que está ocorrendo de forma 

gradativa. De acordo com os dados obtidos, as escolas estão engatinhando neste 

sentido, pois faltam conhecimentos, cursos de formação e pessoas especializadas 

para trabalhar com estes alunos autistas. Com relação a inclusão, apesar de todas 

as dificuldades encontradas pelos professores e demais membros da equipe, a falta 

de formação específica dificulta o desenvolvimento das atividades no ambiente 

escolar. Na sua maioria os professores entendem que a inclusão acontece de forma 

normal. Com base nisso, constatou-se a necessidade de formação para trabalhar 

com alunos autistas, no entanto as docentes pesquisadas buscam de maneira 

informal, informações para entender, atitudes e comportamentos destes alunos, e 

desta forma esperam estar preparadas para incluir sem discriminar. A falta de 

formação afeta o cotidiano escolar e a qualidade do ensino. 

II - Outro dado relevante, constatado pela pesquisa é que as estratégias 

utilizadas pelas docentes são confundidas com as atividades utilizadas no 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), embora elas compreendam que se 

trata de um trabalho complementar com recursos diferenciados daqueles utilizados 

em sala de aula. Sendo assim, as atividades propostas em aula pelas professoras, 

muitas vezes se constituem como práticas pedagógicas excludentes, as quais 

aconteciam pela falta de informação das docentes sobre o assunto do autismo. 

III – Observou-se ainda, que a equipe da Orientação Educacional e da 

Supervisão Escolar tem diversos desafios para serem vencidos. Por isso elas optam 
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pela atitude de estarem “juntas”, pois acreditam que dessa forma poderão contribuir 

para a diminuição do preconceito e das diferenças, e assim ser um diferencial em 

prol da inclusão de todos os estudantes na escola. Para que isto aconteça é 

necessário que os gestores e equipes pedagógicas e de orientação busquem cursos 

de formação para todos, pois somente o conhecimento amplo sobre o autismo 

poderá promover esta mudança de conceito e contribuir para que a inclusão 

aconteça em todas as escolas, quebrando velhos paradigmas existentes que 

prejudicam de forma perversa os processos de inclusão.  

São imprescindíveis as discussões, sobre as práticas de inclusão, políticas 

públicas, práticas pedagógicas, as relações família x escola, discutindo de forma 

ampla a deficiência como uma condição real de uma grande parcela da sociedade. 

Como sabemos são muitos os tipos de transtornos e deficiências existentes e por 

isso é preciso transformar o nosso modo de ver estes sujeitos. 

Será contundente e necessário que aconteça de forma horizontal, um 

movimento comprometido com a transformação da escola como um todo para que 

haja uma adequação as necessidades reais do município de Cruz Alta, RS. Esse 

estudo buscou contribuir para que a temática do autismo na escola regular seja 

problematizada pela sociedade, para que tenhamos práticas menos excludentes na 

escola e fora dela. 
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APÊNDICES  

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES E ORIENTADORES 
PEDAGÓGICOS 

 

 

 
Curso de Graduação em Pedagogia – Licenciatura 

Unidade em Cruz Alta 
Acadêmica: Lucia Helena Teckio Pereira 

 

QUESTIONÁRIO A – Professores 
 
Caro (a) professor (a): 

 
Este questionário é parte integrante da pesquisa intitulada “A Inclusão do 

Aluno com Transtorno do Espectro Autista no Ambiente Escolar: Práticas 
Desenvolvidas Pelos Professores nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental”.  

Ressalta-se que os dados aqui obtidos serão utilizados apenas para fins de 
estudo e em caso da publicação o anonimato lhe será garantido. Você terá o tempo 
que for necessário para respondê-lo, pois poderá entregar em até 10 (dez) dias. 
Desde já agradeço a sua colaboração. 
Atenciosamente. 
 
a) Dados de identificação da escola: 
Mantenedora: (   ) Estadual (   ) Municipal (   ) Privada 
 
b) Informe a quantidade de: 
Alunos: __________ Professores: ___________Funcionários: ____________ 
 
c) Nível de ensino oferecido pela escola (assinale todos os níveis que a escola 
oferece): 
 
(   ) Ed. Infantil (   ) Anos Iniciais do Ens. Fund. (   ) Anos Finais do Ens. Fund. 
(   ) Ens. Médio (   ) Educação Profissional (   ) Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
 
d) Turnos de trabalho da escola: Manhã (   ) Tarde (  ) Noite (   ) 
 
e) Há quanto tempo você atua na carreira do magistério? _____________________ 
___________________________________________________________________ 
 
f) Há quanto tempo você trabalha na escola?_______________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
g) Há quanto tempo você trabalha com alunos com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA)?______________________________________________________________ 
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h) Como foi sua formação para atuar com esses alunos?______________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
i) Como seus alunos, ou alunos da Escola com TEA interagem com os colegas 

durante o recreio e na sala de 

aula?____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

j) Como você, enquanto professor (a) percebe o aluno com TEA? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

K) Qual a sua opinião referente a inclusão educacional no município de Cruz Alta, 

RS?________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

l) Como acontece a inclusão na escola em que você atua? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
m) Como você acha que o aluno com TEA se sente com a inclusão? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

n) Como você trabalha com o aluno com TEA? Quais estratégias utilizam? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

o) Você considere relevante o Atendimento Educacional Especializado (AEE) para o 

aluno com TEA? Por 

quê?_______________________________________________ 
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p) Como você realiza a formação complementar ou continuada durante o ano letivo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Obrigada pela sua participação! 
 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES E ORIENTADORES 

PEDAGÓGICOS 

 

 

 
Curso de Graduação em Pedagogia – Licenciatura 

Unidade em Cruz Alta 
Acadêmica: Lucia Helena Teckio Pereira 

 

QUESTIONÁRIO B – Orientador Educacional 
 
Caro (a) Orientador (a) Educacional: 

Este questionário é parte integrante da pesquisa intitulada “A Inclusão do 
Aluno com Transtorno do Espectro Autista no Ambiente Escolar: Práticas 
Desenvolvidas Pelos Professores nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental”.  

Ressalta-se que os dados aqui obtidos serão utilizados apenas para fins de 
estudo e em caso da publicação, o anonimato lhe será garantido. Você terá o tempo 
que for necessário para respondê-lo, pois poderá entregar em até 10 (dez) dias. 
Desde já agradeço a sua colaboração. 
Atenciosamente.  
 
a) Dados de identificação da escola: 
Mantenedora: (   ) Estadual (   ) Municipal (   ) Privada 
 
b) Informe a quantidade de: 
Alunos: __________ Professores: ___________Funcionários: ____________ 
 
c) Nível de ensino oferecido pela escola (assinale todos os níveis que a escola 
oferece): 
 
(   ) Ed. Infantil (   ) Anos Iniciais do Ens. Fund. (   ) Anos Finais do Ens. Fund. 
(   ) Ens. Médio (   ) Educação Profissional (   ) Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
 
d) Turnos de trabalho da escola: Manhã (   ) Tarde (   ) Noite (   ) 
e) Há quanto tempo você atua na carreira do magistério? _____________________ 
f) Há quanto tempo você trabalha na escola?_______________________________ 

g) O que você entende por inclusão?______________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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h) Você possui conhecimentos sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

i) Como os alunos com TEA interagem com os colegas durante o recreio e na sala 

de 

aula?_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

j) Como você, enquanto orientador (a) percebe o aluno com TEA?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

k)  Qual a sua opinião referente à inclusão educacional no município de Cruz Alta, 

RS? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

l) Como acontece a inclusão na escola em que você atua?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

m) Como você acha que o aluno com TEA se sente com a inclusão?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

n) Como você trabalha com o aluno com TEA? Quais estratégias utilizam?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

o) Você considere relevante o Atendimento Educacional Especializado (AEE) para o 

aluno com TEA? Por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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p) Como você realiza a formação complementar ou continuada durante o ano letivo?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Obrigada pela sua participação! 
 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES E ORIENTADORES 

PEDAGÓGICOS 

 

 

 
Curso de Graduação em Pedagogia – Licenciatura 

Unidade em Cruz Alta 
Acadêmica: Lucia Helena Teckio Pereira 

 

QUESTIONÁRIO C – Supervisor Escolar 
Caro (a) Supervisor (a) Escolar: 

Este questionário é parte integrante da pesquisa intitulada “A Inclusão do 
Aluno com Transtorno do Espectro Autista no Ambiente Escolar: Práticas 
Desenvolvidas Pelos Professores nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental”.  

Ressalta-se que os dados aqui obtidos serão utilizados apenas para fins de 
estudo e, em caso da publicação, o anonimato lhe será garantido. Você terá o tempo 
que for necessário para respondê-lo, pois poderá entregar em até 10 (dez) dias.v 
Desde já agradeço a sua colaboração. 
Atenciosamente. 
 
a) Dados de identificação da escola: 
Mantenedora: (   ) Estadual (   ) Municipal (   ) Privada 
 
b) Informe a quantidade de: 
Alunos: __________ Professores: ___________Funcionários: ____________ 
 
c) Nível de ensino oferecido pela escola (assinale todos os níveis que a escola 
oferece): 
 
(   ) Ed. Infantil (   ) Anos Iniciais do Ens. Fund. (   ) Anos Finais do Ens. Fund. 
(   ) Ens. Médio (   ) Educação Profissional (   ) Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
 

d) Turnos de trabalho da escola: Manhã (   ) Tarde (   ) Noite (   ) 
e) Há quanto tempo você atua na carreira do magistério? _____________________ 
f) Há quanto tempo você trabalha na escola?_______________________________ 

g) O que você entende por inclusão?______________________________________ 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

h) Você possui conhecimentos sobe o Transtorno do Espectro Autista (TEA)? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

i) Como os alunos com TEA interagem com os colegas durante o recreio e na sala 

de aula? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

j) Como você, enquanto orientador (a) percebe o aluno com TEA?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

l) Qual a sua opinião referente à inclusão educacional no município de Cruz Alta, 

RS? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

m) Como acontece a inclusão na Escola em que você atua?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

n) Como você acha que o aluno com TEA se sente com a inclusão?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

o) Como você trabalha com o aluno com TEA? Quais estratégias utiliza?  
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

p) Você considere relevante o Atendimento Educacional Especializado (AEE) para o 

aluno com TEA? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

q) Como você realiza a formação complementar ou continuada durante o ano letivo?  

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 
Obrigada pela sua participação! 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 
Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da 

pesquisa de conclusão de curso de graduação intitulada “A Inclusão do Aluno Com 
Transtorno do Espectro Autista no Ambiente Escolar: Práticas Desenvolvidas Pelos 
Professores nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.” A pesquisadora responsável 
por essa pesquisa é a professora Tatiana Luiza Rech, que pode ser contatada no 
telefone (51) 996935987, endereço Rua Vereador Benno João Kist, n°1780, casa 11, 
Bairro Country, CEP: 96824-100, Santa Cruz do Sul, RS e e-mail 
tatianarech@yahoo.com.br. 

A presente investigação tem como objetivo “investigar como os serviços de 

Orientação Educacional, Supervisão Escolar e Professor, estabelecem estratégias 
pedagógicas de ensino que auxiliam no processo de inclusão dos alunos com 
Transtorno do Espectro Autista, em sala de aula do ensino regular, nas escolas 
participantes desta pesquisa, no município de Cruz Alta, RS. A justificativa dessa 

pesquisa se sustenta, pois se trata de uma investigação importantíssima no 
município, já que é necessário maior conscientização dos docentes acerca das 
singularidades na escolarização de alunos com TEA. Muitas vezes a prática diária 
não consegue atender às demandas específicas e o levantamento das estratégias 
utilizadas na escolarização desses alunos pode auxiliar a prática docente 
direcionada à participação e aprendizagem de alunos com autismo, bem como 
aprimorar e transformar o saber e o fazer pedagógico do professor. Os 
procedimentos metodológicos serão organizados em etapas, sendo que a pesquisa 

é considerada de viés qualitativo, sendo uma investigação bibliográfica e de campo. 
Os sujeitos do estudo serão convidados a participarem da pesquisa por meio de 
uma conversa inicial que, será agendada na escola com antecedência e realizada 
pelas pesquisadoras. Os mesmos receberão um questionário semiestruturado e 
cada participante terá o tempo que for necessário para respondê-lo, pois poderá 
entregá-lo em até 10 (dez) dias. A entrega será feita às pesquisadoras que irão até a 
escola para a retirada dos questionários. Salienta-se que mesmo após a conversa 
inicial, não é obrigatório o preenchimento do questionário, pois a participação será 
voluntária.  

Os riscos destes procedimentos serão mínimos, apenas relacionados a não 

entrega de algum questionário pelos sujeitos da pesquisa e ao constrangimento dos 
sujeitos em relação a alguma pergunta do questionário na ocasião do preenchimento 
do mesmo. A fim de minimizar os possíveis riscos, será realizada uma visita e 
conversa inicial com as instituições participantes para esclarecimentos iniciais, com 
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o intuito de explicarmos as etapas e os objetivos da investigação. Também as 
pesquisadoras se colocarão à disposição para quaisquer dúvidas que os sujeitos da 
pesquisa venham a ter durante o prazo da coleta de dados, bem como no restante 
do período da pesquisa. 

Os benefícios são muitos, pois essa pesquisa fará um mapeamento no 
município de Cruz Alta acerca da inclusão de alunos com TEA nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental, o que poderá contribuir significativamente para as mudanças 
necessárias na área da Educação Inclusiva no referido município. Como benefícios 
poderão ser realizadas reuniões de estudos, palestras de formação de professores e 
ações de extensão acerca da temática. 

A pessoa que estará acompanhando os procedimentos será a pesquisadora 
estudante de graduação Lucia Helena Teckio Pereira (CPF: 429.879.620 – 53). 
Cabe ressaltar que essa pesquisa atende os requisitos éticos da Resolução 
CNS/466/2012 e da Resolução 510/2016.  

Você/Sr./Sra. poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer 
tipo de despesa e constrangimento.  
 Solicitamos a sua autorização para usar suas informações na produção de 
artigos técnicos e científicos, aos quais você poderá ter acesso. A sua privacidade 
será mantida através da não-identificação do seu nome e da imagem. 
 Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda do pesquisador, em 
lugar seguro de violação, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo 
serão destruídos. Os materiais ficarão arquivados na Unidade da Uergs, em Cruz 
Alta, em local próprio para isso. 
 Este termo de consentimento livre e esclarecido possui 02 (duas) páginas e é 
feito em 02 (duas) vias, sendo que uma delas ficará em poder do pesquisador e outra 
com o participante da pesquisa. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com 
o Comitê de Ética em Pesquisa da Uergs (CEP-Uergs). Formado por um grupo de 
especialistas, tem por objetivo defender os interesses dos participantes das 
pesquisas em sua integridade e dignidade, contribuindo para que sejam seguidos os 
padrões éticos na realização de pesquisas: Comitê de Ética em Pesquisa da Uergs – 
CEP-Uergs - Av. Bento Gonçalves, 8855, Bairro Agronomia, Porto Alegre/RS – CEP: 
91540-000; Fone/Fax: (51) 33185148 - E-mail: cep@uergs.edu.br 

 
 
Nome do participante:___________________________________________ 
 
      
 
_____________________________________________________________ 
Assinatura participante da pesquisa/responsável legal      
 
 

 
_____________________________________________________________ 
Assinatura pesquisadora responsável 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
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Assinatura pesquisadora assistente 
 

 
 


