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RESUMO 

 
A presente pesquisa teve por objetivo geral compreender como ocorre o processo de 
aprendizagem e socialização de uma criança com autismo no 3° ano do ensino regular e 
este trabalho de conclusão de curso apresenta os resultados obtidos através da 
observação de uma aluna com Transtorno do Espectro Autista em uma Escola da Rede 
Pública de Porto Velho – RO. O marco teórico constituiu-se  de obras de autores que 
tem contribuído para o estudo da inclusão, entre eles: Mantoan (1997/ 2006), Cunha, 
Velanga e Barba (2007), Sassaki (2006) Mazzotta (2005) e os documentos oficiais 
como: Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96;  Ferrari 
(2012), Belissário Filho, Cunha (2010), Grandim, Scariano (1999) para esclarecer sobre 
os Transtornos do Espectro Autista. Em relação a formação de professores, utilizou-se 
os autores Zaniolo e Dall’acqua (2012), e também  Mantoan (2006). Trata-se, portanto, 
de uma pesquisa qualitativa, do tipo descritiva cuja coleta de dados se deu mediante a 
observação participante no espaço escolar e aplicação de questionário estruturado para 
duas professoras, sendo a professora da sala de aula e a professora acompanhante da 
aluna observada. Ao levantarem-se os dados, percebeu-se que as professoras possuem 
diferentes formações e que nenhuma possui formação na área de Educação Especial, e 
apresentam diferentes concepções sobre o processo educacional da aluna observada o 
que implica também nas suas atuações.     

 

Palavras-Chave: Transtorno do Espectro Autista. Aprendizagem. Inclusão 



ABSTRACT 
 

 
The present research had as general objective to understand how the process of learning 
and socialization of a child with autism in the 3rd year of regular education occurs and this 
work of conclusion of course presents the results obtained through the observation of a 
student with Autism Spectrum Disorder in a School of the Public Network of Porto Velho - 
RO. The theoretical framework consisted of works by authors who have contributed to the 
study of inclusion, among them: Mantoan (1997/2006), Cunha, Velanga and Barba (2007), 
Sassaki (2006) Mazzotta (2005) such as: Law of Guidelines and Basis of National 
Education (LDBEN) nº 9.394 / 96; Ferrari (2012), Belissário Filho, Cunha (2010), Grandim, 
Scariano (1999) to clarify about Autism Spectrum Disorders. In relation to teacher training, 
the authors were used Zaniolo and Dall'acqua (2012), and also Mantoan (2006). It is 
therefore a qualitative research, of the descriptive type whose data collection took place 
through participant observation in the school space and application of structured 
questionnaire for two teachers, being the teacher of the classroom and the teacher 
accompanying the student observed . When the data were collected, it was noticed that 
the teachers have different formations and none of them have special education training, 
and they present different conceptions about the educational process of the observed 
student, which also implies their performance. 
 
Keywords: Autism Spectrum Disorder. Learning. Inclusion 
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INTRODUÇÃO 

 
As políticas públicas enfatizam o direito de todas as pessoas estudarem no 

ensino regular, porém, apesar de constar nas diversas legislações existentes, as 

escolas regulares ainda possuem certa dificuldade em incluir o aluno com 

Transtorno do Espectro Autista - TEA, o que por consequência acaba 

comprometendo o processo de ensino e de aprendizagem deste aluno. 

Conforme consta no Plano Nacional de Educação (PNE, 2014/2024), por 

exemplo, mais especificamente em sua meta 4 que tem por objetivo universalizar, 

para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos,  com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à 

educação básica e ao Atendimento Educacional Especializado – AEE em turno 

contrário, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema 

educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou 

serviços especializados, públicos ou conveniados. 

Neste sentido cabe esclarecer, por exemplo, que as salas de recursos são 

ambientes que tem por objetivo propiciar melhores condições de acesso, 

aprendizagem e participação dos alunos que possuem necessidades educacionais 

especiais e que frequentam a escola de ensino regular (BRASIL, 2010) 

Conforme a Portaria Normativa n° 13/2007 que dispõe sobre a criação do 

Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, em seu artigo 1° 

salienta que o objetivo deste recurso é o: 

 
de apoiar os sistemas públicos de ensino na organização e oferta do 
atendimento educacional especializado e contribuir para o 
fortalecimento do processo de inclusão educacional nas classes 
comuns de ensino.  
Parágrafo Único. A sala de recursos de que trata o caput do artigo 1º, 
é um espaço organizado com equipamentos de informática, ajudas 
técnicas, materiais pedagógicos e mobiliários adaptados, para 
atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos 
(BRASIL, 2007, Art. 1).  

 

No espaço destinado para as Salas de Recursos acontece o Atendimento 

Educacional Especializado – AEE, que conforme o Conselho Nacional de Educação, 

através da Resolução n° 4/2009 observa que este deve ser: 

 
realizado, prioritariamente, nas salas de recursos multifuncionais da 
própria escola ou em outra de ensino regular, no turno inverso da 
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escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo 
ser realizado, em centro de atendimento educacional especializado 
de instituição especializada da rede pública ou de instituição 
especializada comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 
lucrativos, conveniadas 5 com a secretaria de educação ou órgão 
equivalente dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. 
(BRASIL, 2009, Art. 5°). 

 

Sendo assim, de acordo com a mesma Resolução, no Art. 10. O projeto 

pedagógico da escola de ensino regular deve institucionalizar a oferta do AEE 

prevendo na sua organização: 

 
I - sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, 
matérias didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e 
equipamentos específicos;  
II – matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da 
própria escola ou de outra escola;  
III – cronograma de atendimento aos alunos;  
IV – plano do AEE: identificação das necessidades específicas dos 
alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a serem 
desenvolvidas;  
V – professores para o exercício de docência do AEE;  
VI – outros profissionais da educação: tradutor e intérprete de Língua 
Brasileira de Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no apoio, 
principalmente às atividades de alimentação, higiene e locomoção;  
VII – redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, 
do desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e 
equipamentos, entre outros que maximizem o AEE. (BRASIL, 2009, 
Art. 10).    

 

Cabe enfatizar que o AEE não substitui a sala de ensino regular, este 

programa apenas é uma forma de ajudar no processo de aprendizagem e inclusão 

dos alunos. 

Desta forma, fica evidenciado que o papel da escola é o de desenvolver 

estratégias de ensino para que os alunos (as) com Transtorno do Espectro Autista 

possam desenvolver-se na interação com as outras crianças, e ainda que caiba ao 

professor também adequar atividades que o estudante consiga desenvolver. São 

inúmeros fatores que precisam ser estabelecidos para que ele possa estar incluído e 

aprendendo.  

Parece fundamental que na sala exista um professor e um auxiliar que possua 

capacitação para trabalhar com os Estudantes Publico Alvo da Educação Especial – 

EPAEE, pois de nada adiantará incluí-lo se não existir profissionais que tenha o 

cuidado pedagógico, que seja paciente tendo em vista que o aluno aprende mais 
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devagar, desse modo é preciso um atendimento escolar personalizado em 

determinados momentos, o educador precisa dominar um vocabulário mais sutil, 

saber as formas de conversar com este aluno, portanto, é necessário um 

atendimento individual e também em grupos para que o discente desenvolva sua 

aprendizagem.  

O professor como um mediador do conhecimento pode proporcionar a este 

estudante um ensino de qualidade, oferecendo um ambiente que contribua para a 

interação do aluno com o meio em que ele está inserido e com as pessoas que 

estão relacionando-se com este indivíduo. Para tanto se faz necessário que o 

professor acredite na sua competência docente bem como no potencial que o 

Estudante Público Alvo da Educação Especial- EPAEE apresenta. 

Mantoan (1997) enfatiza a necessidade de resgatar a confiança dos 

professores em saber atuar e potencializar o processo de aprendizagem e ensino 

dos discentes, independentemente de sua necessidade. É indispensável que os 

professores sejam instigados a participar de cursos que os possibilite utilizarem de 

estratégias educacionais para atuar em sala de aula e assim garantir que o processo 

de inclusão seja efetivado.  

Desta forma, o presente estudo teve como objetivo geral analisar como ocorre 

o processo de ensino de uma estudante com TEA dentro da sala de aula regular. E 

como objetivo específico investigou os fatores que incidem nestes processos de 

ensino e de aprendizagem. 

 Este trabalho está dividido em seis capítulos, sendo que o primeiro é a 

apresentação dos procedimentos metodológicos onde se apresenta uma pesquisa 

de abordagem qualitativa, do tipo descritiva, cuja coleta de dados foi desenvolvida 

em etapas: a primeira, contou de uma observação participante no contexto escolar e 

a segunda etapa foi realizada através da aplicação de questionário com questões 

abertas e fechadas versando sobre o tema em estudo.  

No segundo capitulo é apresentada a fundamentação teórica com base em 

obras bibliográficas e legislações que discutem sobre o Transtorno do Espectro 

Autista relacionando o contexto histórico e as mudanças de terminologia neste 

processo.  

No terceiro capitulo apresenta-se a diferença entre os termos integração e 

inclusão abordando o significado dos dois paradigmas, que são totalmente diferentes 

segundo o pensamento de Mantoan (2006) e outros autores e o entendimento 
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desses implica diretamente na abordagem dentro da escola e, sobretudo na sua 

prática educativa.  

No quarto capitulo, são expostas as leis que amparam a inclusão de pessoas 

com TEA, apresentando o histórico dos parâmetros para a inclusão no Brasil e as 

leis de inclusão que estão em vigor.  

No quinto capitulo foi abordada a importância da formação do professor para 

a educação inclusiva, a importância da formação continuada e o papel da escola 

neste contexto.  

No sexto capitulo foi relatado o momento de observação da aluna com 

Transtorno do Espectro Autista dentro e fora de sala.  

Diante disto, foi exposto e examinado os dados que foram levantados com o 

questionário aplicado às professoras, e as contribuições em relação ao que foi visto 

na observação. Na análise dos dados foram considerados os princípios da análise 

de conteúdos propostos por (BARDIN, 2016). Segundo a autora, para que aconteça a 

análise de respostas a questões abertas, se faz necessário à exploração das 

relações que a pessoa entrevistada possui com o objeto em estudo.  
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1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

A presente monografia tem por objetivo apresentar os resultados obtidos 

através da pesquisa intitulada como A Inclusão de estudante com Transtorno Do 

Espectro Autista – TEA no 3° Ano do Ensino Fundamental. A pesquisa foi 

realizada em uma escola municipal, localizada na zona sul de Porto Velho – RO. A 

mesma foi motivada pelo interesse de entender como ocorre o processo de 

aprendizagem e socialização de uma criança com autismo no ensino regular. 

O interesse por esse tema monográfico surgiu através da realização do 

Estágio Supervisionado na Educação Infantil, que aconteceu no segundo semestre 

de 2017, onde pude observar a presença de um aluno com autismo, cego e com 

déficit de linguagem que em momento algum foi incluído nas atividades de sala ou 

mesmo nas atividades externas. A partir daí surgiu minha inquietação e dúvida em 

relação à inclusão escolar no ensino regular.  

Utilizou-se da observação participante em sala de aula com a finalidade de 

verificar como a professora atende a aluna no contexto da sala de aula bem como 

identificar as principais dificuldades encontradas pela estudante e pela educadora 

nos processos de ensino e de aprendizagem. Também foi utilizada a aplicação de 

um questionário com perguntas abertas e fechadas que foi entregue para duas 

professoras responderem, sendo um à professora da sala e a outro a professora 

acompanhante. 

Realizou-se, portanto uma pesquisa de natureza qualitativa, do tipo descritiva 

que visa compreender e interpretar certos comportamentos sem quantificar dados, 

procurando compreende-los no seu contexto. Cabe destacar que  

 
De modo diferente da pesquisa quantitativa, os métodos qualitativos 
consideram a comunicação do pesquisador em campo como parte 
explicita da produção de conhecimentos, em vez de simplesmente 
encará-la como uma variável a interferir no processo. A subjetividade 
do pesquisador, bem como daqueles que estão sendo estudados, 
tornam-se parte do processo de pesquisa. As reflexões dos 
pesquisadores sobre suas próprias atitudes e observações em 
campo, suas impressões, irritações, sentimentos, etc., tornam-se 
dados em si mesmo, constituindo parte da interpretação e são, 
portanto, documentadas em diários de pesquisa ou em protocolo de 
contexto (FLICK, 2009, p. 25).  

 

Para que esta pesquisa fosse realizada, foram levantados dados bibliográficos 

e de campo. A importância desta pesquisa pode ser vista como uma fonte de 
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informação para a comunidade acadêmica, além de ter sido um desejo pessoal de 

conhecer cada vez mais sobre o autismo e sobre o processo de ensino e 

aprendizagem dos envolvidos. 

 

1.1 O contato com a Instituição 

 

A etapa preliminar consistiu na realização de visita à escola cuja finalidade foi 

realizar uma conversa com a diretora da instituição. A priori já se havia feito o 

primeiro contato com a escola, pois foi realizado um trabalho de Estágio 

Supervisionado no Ensino Fundamental nesta instituição, o que foi proveitoso para 

fazer a sondagem sobre a aluna com TEA. Com a finalização do estágio, realizou-se 

o segundo contato com a instituição para este segundo trabalho, foi marcado um 

momento com a diretora onde foi exposto qual seria o objetivo desta pesquisa e 

quais agentes estariam envolvidos na mesma.  

A diretora, muito cordial, chamou a professora que seria uma das agentes 

envolvidas na pesquisa, para saber se a mesma aceitaria a realização deste trabalho 

em sua sala de aula, fez-se a explicação para a educadora de como sucederia a 

investigação e sem muita demora foi-se aceito a execução deste estudo. Em 

seguida, foi entregue o documento de autorização do trabalho na escola, onde 

continha a apresentação da pesquisadora, o tema e o objetivo da pesquisa.  

 

1.1.1 Elaboração da observação participante e do questionário  

 

Foi realizada uma observação participante não estruturada, onde não há um 

planejamento anteriormente elaborado, mas que considera os fenômenos que 

acontecem por imprevistos. Com relação à participação na observação, foi feita de 

forma artificial, onde a pesquisadora integrou-se ao grupo com o intuito de obter 

informações. 

Quanto ao questionário, foram elaboradas diversas perguntas sobre o tema 

pesquisado e as mesmas foram respondidas sem a presença da pesquisadora. Para 

a realização do questionário preocupou-se em conhecer o assunto e selecionar 

perguntas que de fato ajudariam na investigação, além de produzi-las de uma forma 

clara e objetiva. A priori foram feitas duas perguntas fechadas de múltipla escolha e 



17 
 

as demais foram questões abertas. A finalidade de adotar por mais perguntas 

abertas do que fechadas é a de que nas questões abertas o informante possui maior 

liberdade de respostas e tem a oportunidade de expressar suas opiniões utilizando a 

linguagem própria.  

 

1.2 Local: onde foi desenvolvida a pesquisa  

 

A escola onde aconteceu a observação de uma aluna com Transtorno do 

Espectro Autista – TEA, fica localizada na zona sul da Cidade de Porto Velho – RO. 

A escola é uma extensão que atualmente está funcionando em uma área residencial 

e comercial, anteriormente era uma casa e hoje em dia foi adaptada para receber 

alunos de 1° a 5° ano.  

É um espaço pequeno, possuem oito salas de aula, um refeitório que não 

suporta todos os alunos, uma cozinha pequena, sala de direção onde também 

funciona a orientação, uma sala dos professores que também comporta o espaço da 

supervisão, três banheiros para os alunos sendo um adaptado para cadeirantes, pois 

a escola possui um cadeirante e uma aluna com paralisia no membro inferior que 

precisa da ajuda de um andador para se locomover, além destes banheiros, possui 

dois banheiros para os funcionários, uma pequena quadra esportiva e uma sala de 

limpeza.  

 

1.2.1 Seleção dos participantes: como foram escolhidos os participantes 

 

A escola possui atualmente em seu quadro de alunos, duas estudantes com 

TEA, que estudam em turnos diferentes. Porém, a escolha dos participantes 

aconteceu a partir da reunião com a direção da instituição, onde foi analisado qual 

seria a melhor possibilidade de pesquisa com relação às duas estudantes. Tendo em 

vista que a pesquisadora estudava no período matutino e uma das alunas estudava 

no período vespertino, seria possível estabelecer uma maior conexão entre as 

mesmas, em um maior período de tempo e neste caso optou-se por esta estudante.  

A aluna observada tem oito anos de idade e está no 3° ano do Ensino 

Fundamental. Foi diagnosticada com autismo, porém seu laudo ainda não está 

concluído, faltam as especificações da dimensão do TEA para na criança.  

Sobre a aprendizagem, a acompanhante falou que a aluna é muito inteligente, 
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sabe fazer contas e sabe fazer os empréstimos de números. Mas, na escrita ela 

ainda tem dificuldades, ainda está aprendendo como escreve as palavras com nh, 

ch, x. Aprendendo sobre as letras maiúsculas e minúsculas, sobre o uso da 

pontuação, então segundo a acompanhante a principal dificuldade da aluna é na 

escrita. Percebeu-se que há um grande interesse de ensino e de aprendizagem 

entre ambas as partes, pode-se então, destacar a importância da mediação da 

professora acompanhante no processo de aprendizagem e de desenvolvimento da 

aluna.  

Sobre a formação da acompanhante da aluna, a mesma possui formação em 

Pedagogia com especialização em orientação, atua como orientadora em outra 

escola no horário contrário, e não possui nenhuma especialização na área de 

Educação Especial, mas relatou que pretende fazer.  

Já a professora responsável pela turma também é formada em Pedagogia e 

não possui nenhum tipo de especialização na Educação Especial, a mesma relatou 

que também não pretende especializar-se nesta área.   

 

1.2.2 Etapas da pesquisa: coleta de dados  

 

A pesquisa envolveu duas fases de coleta de dados que são a observação do 

contexto escolar e de aplicação de questionário. A observação aconteceu durante 

quatro dias seguidos, o que totalizou 16 horas de observação participante. Nesses 

quatro dias foi observado o comportamento da aluna com os demais colegas, com a 

professora e com a acompanhante. Foram observadas as atividades propostas para 

a aluna com TEA, como essas atividades foram desenvolvidas e como a professora 

trabalhou essas atividades.  

Durante a observação também foi realizada conversas com as professoras 

para entender a importância das atividades desenvolvidas, como eram 

desenvolvidas as atividades, se a aluna conseguia acompanhar no quadro. Além de 

observar a interação com as outras crianças e com os funcionários da escola.  

O questionário foi elaborado de acordo com o que foi observado em sala de 

aula, então no momento de aplicar o questionário, houve antes uma conversa com 

as professoras para explicação de como seria esse questionário, a estrutura e quais 

os tipos de perguntas que estariam presentes no mesmo. Após o aceite das 

professoras, o questionário foi elaborado e entregue as mesmas.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A base teórica deste trabalho obteve a contribuição de autores que abordam 

em suas obras os processos inerentes à inclusão escolar, transtorno do espectro 

autista e a formação de professores. Com base nos estudos bibliográficos foram 

encontrados diversos autores que discorrem destes assuntos, porém, os principais 

que contribuíram para que esta pesquisa fosse realizada foram: 

A) No que se refere à inclusão: Mantoan (2006); Sassaki (2006) e os 

documentos oficiais, tais como Declaração de Salamanca, 

Convenção de Guatemala, entre outros.  

B) Para melhor discutir o Transtorno do Espectro Autista – TEA, foi 

estudado Ferrari (2012); Belissário e Cunha (2010); Grandin e 

Scariano (1999), Joseph, Soorya e Thurm (2016) 

C) Com relação à formação de professores foi utilizado Zaniolo e 

Dall’acqua (2012), e também os documentos oficiais, como a 

LDBEN nº 9.394/96 e Mantoan (2006).  

 

2.1.1 Do autismo ao transtorno do espectro autista: um sucinto histórico 

.  

O termo autismo se origina do grego autos, que significa “de si mesmo”. Foi 

utilizado pela primeira vez pelo psiquiatra suíço Bleuler, em 1911 para explicar a 

dispersão da realidade dos pacientes que possuíam esquizofrenia, o que, por 

consequência causava dificuldades e até mesmo impossibilitava a comunicação 

(FERRARI, 2012, p.5).  

Ainda se tratando do termo autismo, os autores Belissário e Cunha (2010) 

enfatizam que o mesmo foi utilizado para designar a perda de contato com a 

realidade e consequente dificuldade ou impossibilidade de comunicação. 

No entanto, em 1943, pela primeira vez, Leo Kanner estudou 11 casos de 

crianças com idade entre dois e oito anos, em que intitulou como distúrbios 

autísticos do contato afetivo. Com o estudo desses casos Kanner percebeu que 

havia uma grande dificuldade de relação com as pessoas desde o nascimento. 

Através de suas observações Kanner também pode analisar que as crianças 

estudadas possuíam respostas nada comuns em relação ao ambiente, onde se 

incluíram as mudanças de rotina, insistência na monotonia, aspectos nada usuais na 
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comunicação, tais como a troca dos pronomes e a ecolalia.  

Kanner destacou em suas pesquisas algumas características. (a) 
ausência de contato com a realidade externa; (b) a criança parece 
não ver os objetos e nem as pessoas que estão a sua volta; (c) 
recusa o contato corporal; (d) uma memória extraordinária; (e) 

repetição da fala do outro (ecolalia) (FERRARI, 2012, p.10). 
 

Kanner percebeu durante suas observações que três das onze crianças 

estudadas não apresentaram desenvolvimento na linguagem e oito demonstraram 

dificuldades em articular. Mesmo Kanner acreditando que elementos biológicos 

fossem causadores do autismo, ele considerava que as ações parentais faziam parte 

do desenvolvimento do transtorno, dizendo que os pais de seus pacientes eram frios 

e indiferentes. Porém esse argumento não apresentou nenhuma correspondência 

com o transtorno e acabou prejudicando as crianças e as famílias (JOSEPH, 

SORRYA, THURN, 2016, p.4). No entanto, os estudos de Kanner foram 

fundamentais para que se distinguisse o autismo das psicoses infantis, 

determinando alguns critérios que diferenciavam o autismo da esquizofrenia. Neste 

contexto, o avanço das pesquisas nessa direção levou a revisão significativa e 

constante na nomenclatura para designar o transtorno bem como dando novos 

encaminhamentos para as formas de lidar com as pessoas que tem essas 

características tão diversas.  

Assim destaca-se que com relação à nomenclatura do TEA, dois sistemas de 

classificação de transtornos e doenças – o Manual Diagnóstico e Estatístico dos 

Transtornos Mentais – DSM e a Classificação Internacional de Doenças – CID 

empregaram métodos de classificação onde utilizaram como base as pesquisas já 

realizadas com relação ao TEA. No DSM-II, o TEA foi tachado no grupo de 

esquizofrenias da infância, mesmo depois de Kanner ter distinguido esses 

transtornos. Aproximadamente dez anos depois, a CID – 9 compreendeu o grupo de 

sintomas do TEA, como autismo infantil. Na terceira edição do DSM em 1980, foi 

incluído no grupo de transtorno invasivos do desenvolvimento, bem como na 

categoria do autismo infantil. Com a revisão deste material, foi decidido a mudança 

do termo autismo infantil para transtorno autístico e foi adicionado o Pervasive 

Developmental Disorder, not Otherwise Specified – PDD-NOS (Transtorno Invasivo 

do Desenvolvimento não Especificado). Aconteceu essa inserção do PDD-NOS, pois 

era um grupo de pessoas que apresentavam sintomas relacionados ao TEA 

(JOSEPH, SORRYA, THURN, 2016, p.25). 
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Ainda segundo Joseph, Sorrya e Thurn (2016), no DSM-IV, o TEA ainda 

estava sendo classificado como um transtorno invasivo do desenvolvimento, 

acrescentando ainda o transtorno autístico e transtornos semelhantes, como 

síndrome de Rett e síndrome de Asperger.  

A síndrome de Rett, segundo a CID-10 , somente é caracterizada após o 

nascimento da criança, normalmente a partir dos 5 meses a 4 anos de vida, onde 

ocorre a desaceleração do crescimento da cabeça da criança e a perda de 

habilidades manuais voluntárias que se adquire entre os 6 meses e 30 meses, 

ocorrendo a disfunção na comunicação e interação social. Desenvolvimento da 

linguagem prejudicado e o retardo psicomotor grave, além de estereotipias com as 

mãos (esfregar as mãos) e isso pode se iniciar antes ou depois da perda dos 

movimentos manuais.  

A síndrome de Asperger foi diagnosticada em pessoas que apresentam 

algumas características do TEA, como por exemplo, dificuldades na socialização e 

comportamentos repetitivos, mas não apresentam atraso de linguagem e nem 

cognitivos.  

Em maio de 2013, após cerca de uma década de análises para estabelecer os 

critérios de diagnósticos e classificar as perturbações mentais, por fim foi exposta a 

5ª edição do Manual de Diagnostico e Estatísticas de Transtornos Mentais (DSM – 

V) que foi apresentado no encontro da American Psychiatric Association. A 

nomenclatura foi alterada de acordo com este Manual, onde houve então a mudança 

da nomenclatura de Transtorno Autista ou autismo para Transtorno do Espectro 

Autista (TEA).  

Após a publicação deste manual o autismo encontra-se no grupo de 

desordens, classificado Desordens do Espectro do Autismo (DEA ou TEA como é 

mais conhecido no Brasil), que se constitui em quatro fatores, como os movimentos 

padronizados que acontecem antes dos dois anos de idade e padrões fixos de 

interesse.  

Segundo Bleissário Filho, Cunha (2010, p. 15) “o autismo se caracteriza pela 

presença de um desenvolvimento acentuadamente prejudicado na interação social e 

comunicação”. Sendo assim, comum e frequente que pessoas com autismo se 

isolem ”em seu mundo interior”, no entanto é preciso que se façam investimentos no 

processo de socialização deles, sem que isso represente uma invasão em seu 

mundo. Como geralmente a pessoa com TEA possui dificuldades em sua linguagem, 
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isso acaba fazendo com que pareça que ele queira viver em um mundo só dele, 

mas, na verdade é a sua dificuldade na comunicação e na socialização que o faz 

agir dessa maneira.  

Sendo assim, fica claro que estas características colaboram para que a 

pessoa com TEA se isole, fazendo com que seu desenvolvimento na comunicação 

seja enfraquecido, e assim necessitando de intervenções antecipadas para que haja 

um maior efeito no desenvolvimento, optando por tratamentos específicos que 

colaborem em seu pleno progresso.  

No entanto, quando uma criança com TEA se distancia do mundo externo, 

conforme nos diz Grandin e Scariano (1999), é uma forma de fuga dos estímulos 

externos que podem lhe causar ações não desejáveis, tais como: ataques nervosos, 

gritos ou outra conduta inadequada. Ainda segundo as mesmas autoras, o autismo é 

identificado através de características que aparecem com o passar do tempo. 

Geralmente esses sintomas aparecem entre o primeiro ou segundo ano de vida, e os 

meninos são os mais afetados.  

 

Existe, com frequência, interesse por rotinas ou rituais não funcionais 
ou uma insistência irracional em seguir rotinas. Os movimentos 
corporais estereotipados envolvem mão (bater palmas, estalar os 
dedos), ou todo o corpo (balançar-se abruptamente ou oscilar o 
corpo). Além de anormalidades de posturas (ex.: caminhar na ponta 
dos pés, movimentos estranhos das mãos e posturas corporais) 
(BELISSÁRIO FILHO; CUNHA, 2010, p15) 
 

Segundo Bruni, Gadia e Marco (2013) algumas das características 

encontradas em uma pessoa com TEA são: 

 Evita o contato visual; 

 Dificuldades em desenvolver a linguagem; 

 Não dá atenção quando é chamado; 

 Faz movimentos repetitivos 

 Costuma mexer com os dedos e as mãos de forma peculiar; 

 Faz a repetição de frases e outros conteúdos que ouviu e chamou sua 

atenção; 

 Emite sons e palavras repetidas e fora do assunto; 

 Quer ficar isolado; 
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 Segue rotinas próprias muito rígidas e incomoda-se quando foge da 

rotina; 

 Apresenta interesse exagerado em assuntos muito específicos; 

 Reage excessivamente a barulhos altos ou a contato físico. 

Claro que como já mencionado aqui, cada pessoa com TEA possui suas 

características e individualidades, os itens citados acima são geralmente os mais 

apresentados entre eles, mas é possível que sejam diferenciados, conforme cada 

caso. Vale enfatizar também que o TEA não possui cura, mas é possível reverter 

significativamente algumas das características autistas. Para isso os pais devem 

estar atentos aos primeiros anos de vida de seus filhos e caso a criança apresente 

algumas das características aqui apresentadas, procurar imediatamente um médico 

para uma análise. É importante destacar que caso for dado o diagnóstico de TEA 

começar o tratamento imediatamente, pois assim essa criança terá um melhor 

desenvolvimento e consequentemente, uma melhor socialização através de: 

 
estimulação sensorial, modificação do comportamento, educação, 
tratamento à base de medicação, dietas, suplementos alimentares. 
Tudo isso já foi tentado, e cada uma dessas terapias obteve sua 
medida de sucesso. Certos autistas parecem responder bem a um 
determinado tratamento; outros, a outro. E alguns autistas requerem 
a internação por toda a vida, devido à falta de percepção do mundo 
exterior ou à violência do comportamento (GRANDIN; SCARIANO, 
1999, p.20). 

 

Do mesmo modo que as características dos alunos com TEA diferenciam-se, 

a forma de tratamento também. Desse modo, cada caso é um caso, e cada 

diagnóstico deve ser individualmente tratado e direcionado para o tratamento mais 

adequado, observando que o processo da educação escolar se constitui como 

fundamental para seu desenvolvimento social e cognitivo (Rodrigues, 2018) .  
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3 O PROCESSO EDUCACIONAL: ENTRE A INTEGRAÇÃO E A  INCLUSÃO NO 

ENSINO REGULAR      

 

A discussão em relação ao termo integração e inclusão vêm causando muitos 

debates, pois, alguns acreditam que a integração é o sinônimo de inclusão, já outros 

discutem que essas palavras são totalmente diferentes e que cada uma tem seu 

próprio significado. Sendo assim, procurarei aqui estabelecer a relação que cada 

uma tem com o ensino e aprendizagem do aluno.  

O termo integração significa no dicionário online “Dicio” “Incorporação de um 

elemento num conjunto”. Este termo foi utilizado pela primeira vez no início dos anos 

de 1940, onde se visava integrar as pessoas com deficiência nas instituições de 

ensino regular, porém esses indivíduos só podiam integrar-se no ensino regular 

depois de ter passado por um processo de habilitação e reabilitação em instituições 

especializadas em educação especial e assim serem encaminhadas para as escolas 

regulares (CUNHA; VELANGA; BARBA, p.315). 

 Percebe-se que o significado da integração está até hoje como a pessoa que 

deve incorporar-se no conjunto e não o conjunto que deve adequar-se à pessoa. Ou 

seja, o indivíduo com deficiência é que deve adaptar-se a sua nova realidade no 

ensino regular, é colocado em salas de aula, mas sem nenhuma preparação para 

atender as suas necessidades e também sem profissionais com formação para 

mediar o ensino do aluno que foi integrado.  

A autora Maria Tereza Mantoan (2006) em seu livro “Inclusão escolar: o que 

é? Por quê? Como fazer?” enfatiza que a integração escolar é aquela que colocou 

os alunos com deficiência nas escolas, fossem elas regular ou especial. A autora 

ainda explica e tece uma crítica quanto ao fato da escola não se organizar para 

realizar o atendimento devido aos estudantes com deficiência: 

 

Nas situações de integração escolar, nem todos os alunos com deficiência 
cabem nas turmas de ensino regular, pois há uma seleção prévia dos que 
estão aptos à inserção. Para esses casos, são indicados a individualização 
dos programas escolares, os currículos adaptados, as avaliações especiais 
e a redução dos objetivos educacionais para compensar as dificuldades de 
aprender. Em suma: a escola não muda como um todo, mas os alunos têm 
de mudar para se adaptar às suas exigências. (MANTOAN, 2006, p. 17). 
 

Sendo assim, a integração acaba sendo vista como uma forma de exclusão, 

pois os alunos são aceitos nas escolas regulares, mas sem a preocupação que este 
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aluno permaneça no espaço escolar. Segundo Mantoan (2006), a integração passa 

a ser considerada como parte da exclusão, pois o aluno que não se adequasse ao 

sistema de ensino regular deveria ser inserido no sistema de ensino especial, 

possuindo atendimentos e currículos diferentes. Neste contexto  

 

No modelo segregacionista, a Educação Especial se configurava um 
sistema de ensino paralelo, substitutivo ao regular. Fundamentada no 
conceito de normalidade/anormalidade, a segregação, como o 
próprio nome sugere, previa a separação física entre alunos com e 
sem deficiência no contexto educacional. Essa organização 
determinava que o processo de escolarização das pessoas com 
deficiência fosse restrito a escolas ou classes especiais, cujas 
práticas, fortemente ancoradas nos testes psicométricos, nos laudos 
diagnósticos e na ideia de que algumas pessoas não eram capazes 
de aprender, configuravam mais como clínico-terapêuticas e 
assistencialistas do que educacionais. Historicamente, o modelo 
segregacionista representa o primeiro dos três principais períodos 
quanto ao atendimento a pessoas com deficiência no contexto 
educacional: segregação, integração e inclusão. Até os anos 60, era 
o modelo preponderante no Brasil (SASSAKI, 2006, p. 1).  

 

Então, as pessoas que possuíam deficiência não deveriam fazer parte do 

ensino regular, pois acreditavam que as mesmas não possuíam condições de 

aprender, de desenvolver seu pensamento, de ser um ser reflexivo e que aprende e 

interage com as demais pessoas. Para esses indivíduos, apenas as escolas 

especiais estariam ao seu alcance, porém, na verdade esses locais funcionavam 

mais como clinicas que faziam diversos procedimentos, como testes para analisar as 

características psicológicas dessas pessoas, do que um ambiente educacional.  

Já para falarmos sobre a inclusão é essencial entender como surgiu este 

termo tão usado e discutido atualmente. A origem desta palavra veio do latim 

“inclusionem”, que significa abranger, envolver. No Brasil a inclusão veio criar 

correntes através da criação da Declaração Universal de Direitos Humanos, porém 

só foi concretizada depois da elaboração da Constituição de 1988, ao determinar 

que a educação é um direito de todos (BIANCHI, 2017, p.37).  

Neste sentido Mantoan (2006) descreve como está estruturada a inclusão na 

escola. 

A inclusão escolar está articulada a movimentos sociais mais amplos, 
que exigem maior igualdade e mecanismos equitativos no acesso a 
bens e serviços. Ligada a sociedades democráticas que estão 
pautadas no mérito individual e na igualdade de oportunidades, a 
inclusão propõe a desigualdade de tratamento como forma de 
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restituir uma igualdade que foi rompida por formas segregadoras de 
ensino especial e regular (MANTOAN, 2006, p. 16). 

 

É preciso que aconteça a mudança dessa estruturação da inclusão que está 

tão presente nas escolas regulares, promovendo a igualdade do ensino para todos e 

sem a segregação. A escola especial deve ser utilizada como um recurso a mais 

para que o aluno possa ingressar no ensino regular, ela não deve separar, mas 

proporcionar condições para o aluno ser incluído. 

Nesta perspectiva, Sassaki (2006, p.41) define que incluir é: 

 
[...] trocar, entender, respeitar, valorizar, lutar contra exclusão, 
transpor barreiras que a sociedade criou para as pessoas. É oferecer 
o desenvolvimento da autonomia, por meio da colaboração de 
pensamentos e formulação de juízo de valor, de modo a poder 
decidir, por si mesmo, como agir nas diferentes circunstancias da 
vida.    

 

Conforme Mantoan (2006) a inclusão escolar é totalmente diferente da 

integração e que jamais devem ser comparadas, pois a inclusão visa inserir a todos 

os alunos de uma forma igualitária, por mais que não se tenha um currículo 

diferenciado dos demais. Ainda conforme a autora, a inclusão é quando não se deixa 

ninguém de fora do ensino regular. Em uma melhor análise sobre como deve 

funcionar a educação inclusiva, Mantoan (2006, p.23) estabelece que: 

 
[...] “na concepção inclusiva e na lei, esse atendimento especializado 
deve 
estar disponível em todos os níveis de ensino, de preferência na rede 
regular, desde a educação infantil até a Universidade. A escola 
comum é o ambiente mais adequado para se garantir o 
relacionamento dos alunos com ou sem deficiência e de mesma 
idade cronológica, a quebra de qualquer ação discriminatória e todo 
tipo de interação que possa beneficiar o desenvolvimento cognitivo, 
social, motor, afetivo dos alunos, em geral” 

 

Para que se consolide a proposta de inclusão foram desenvolvidos diversos 

documentos que regem e possibilitam que este direito seja garantido nas escolas de 

ensino regular, tais como, leis, decretos, portarias e resoluções. Dentre este vale 

destacar a grande norteadora da educação que é a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) – Lei nº 9.394/1996, que dedica o Capítulo V a 

Educação Especial e em especifico seu artigo 58 onde que aborda a definição de 

educação especial sendo:  
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entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a 
modalidade da educação escolar, oferecida preferencialmente na 
rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

 

Ainda se tratando de inclusão, o art. 59 da LDBEN vem abordando que as 

escolas devem assegurar aos alunos da educação especial, currículos, métodos, 

técnicas, recursos educativos e organização especifica para atender às 

necessidades dos mesmos.  

Sendo assim, a escola fica responsável em atender e matricular todos os 

alunos, assegurando que fará toda a mudança de sua infraestrutura e correção de 

currículo para atender todos os alunos de uma forma igualitária e com qualidade. 

Dentre esses, a pessoa com TEA que possui dificuldades de interação e seu 

desenvolvimento é mais lento, para isso a escola deve promover situações e 

métodos que abordem o bom desenvolvimento e a construção de sua autonomia.  

Seguindo nesta linha de pensamento é importante enfatizar que para incluir a 

pessoa com autismo também é necessário que o mesmo tenha um tratamento com 

métodos clínicos, como por exemplo, psicólogo, fonoaudiologia, pois assim ajudará 

em seu processo de convivência social, possibilitando que o mesmo saia de seu 

isolamento para conviver e construir relações em sociedade. (BIANCHI, 2017, p.39).  

Um dos tratamentos educacionais que ajudam neste processo de inclusão é o  

Método TEACCH, que se caracteriza por ser idealizado para atuar no processo de 

desenvolvimento cognitivo, comportamentais e de aprendizagem das pessoas com 

TEA e utiliza-se do visual como uma estratégia de ensino.  

O TEACCH é caracterizado por quatro componentes, que visam proporcionar 

um local estruturado, buscar as forças individuais, utilizando-se das habilidades 

visuais para o aumento da capacidade nas áreas menos trabalhadas, motivar os 

indivíduos através de interesses específicos e manter a comunicação que for 

iniciada pela pessoa. Este método utiliza-se de estratégias visuais no ambiente físico 

da sala de aula, por exemplo, colorir diferentes áreas para realizar atividades 

distintas, fazer programações diariamente, por exemplo, definir horários para a 

realização de atividades de escrita, utilizando a interpretação de imagens. (JOSEPH, 

SORRYA, THURN, 2016, p.62). 

Este é um tratamento simples, que a escola juntamente com os professores 

podem estar utilizando com o (a) aluno (a) com TEA. Pois, vale enfatizar que incluir 
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não significa apenas colocar a criança com TEA para conviver no ensino regular e 

achar que a mesma vai adaptar-se sozinha, pelo contrário, faz-se necessário que a 

escola crie situações e mecanismos para que este (a) aluno (a) possa desenvolver 

suas habilidades, seu contato social, buscando sempre seu pleno desenvolvimento.  

 
[...] assim, a proposta da educação inclusiva contribui para que a 
escola se afirme não só como o espaço para a necessária e 
imprescindível construção do conhecimento, mas também para o 
exercício da socialização e a cidadania de seus alunos (SAMPAIO; 
SAMPAIO, 2009, p. 91) 

 

Percebe-se então, que a escola é um ambiente onde ocorre a formação de 

um cidadão que esteja preparado para atuar em comunidade/sociedade, por isso 

possui um papel muito importante na construção de uma sociedade inclusiva, essa 

sociedade inclusiva que a escola pretende formar não deve somente ser realizada 

por conta das políticas públicas existentes, mas também através de ações 

pedagógicas que o professor juntamente com a escola pode estar realizando.  
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4 LEIS QUE AMPARAM A INCLUSÂO 

 

As discussões em torno da inclusão de pessoas com deficiência tornaram-se   

nacionalmente mais eficaz com a criação da Constituição Federal de 1988, que 

estabeleceu a inserção destas pessoas no ensino regular e mundialmente através 

da Declaração de Salamanca de 1994 que garantiu a inclusão das pessoas com 

deficiência e ainda deixa clara a ação que as instituições de ensino devem promover 

para assegurar uma educação de qualidade para este público. 

 Será apresentado um breve histórico dos parâmetros para a inclusão no 

Brasil e as leis que estão em vigor atualmente para garantir a inclusão das pessoas 

com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA.  

 

4.1 A constituição dos parâmetros para a inclusão no Brasil 

 

Com o início da década de 1980, começam a aparecer alguns movimentos 

que defendiam a inclusão na escola, e foram fundamentais para a criação de 

propostas para uma melhor educação no Brasil. Com a criação da Constituição 

Brasileira de 1988 onde, no Capitulo III, Da Educação, Cultura e do Desporto, Artigo 

205 regulamenta que: “A educação é direito de todos e dever do Estado e da família” 

(BRASIL, 1988, p.121). E ainda no artigo 208, inciso III garante que: o dever do 

Estado será cumprido depois de garantir que o: “atendimento especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 

1988, p.121).  

Quando foi oficializado então, o Estatuto da Criança e do adolescente (ECA), 

em 1990 passou-se a desenvolver vários atos que tratam da educação das pessoas 

com deficiência. Na Lei n° 8.069/90 da ECA, em seu Art. 53, Inciso I, garante a 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e o Art. 54, inciso 

III, que garante o: “Atendimento Educacional Especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1990, p. 9).  

Também através da Declaração de Salamanca (ESPANHA, 1994) que foi um 

dos documentos responsáveis pela criação da Educação Especial, a metodologia de 

educação foi sendo vista com outros olhos, trazendo uma nova concepção de 

criança. Compreendendo e oficializando que cada criança possui suas 

particularidades, preferências, aptidões e necessidades que pertencem somente a 
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elas e sendo assim, possuem o pleno direito a uma educação de qualidade, que vise 

proporcionar uma boa aprendizagem a elas.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9.394/96, no 

capítulo V da educação especial, em seus artigos 58 e 59 regulamenta que: 

 
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, 
a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na 
rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.  
§ 1° Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 
escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de 
educação especial. 40 Lei de diretrizes e bases da educação 
nacional § 2° O atendimento educacional será feito em classes, 
escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das 
condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração 
nas classes comuns de ensino regular. 
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação:  
I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades; 
II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o 
nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de 
suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o 
programa escolar para os superdotados; 
III – professores com especialização adequada em nível médio ou 
superior, para atendimento especializado, bem como professores do 
ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns; 

 

Essa lei é fundamental para a garantia da inclusão no ensino regular, pois 

menciona que é obrigação do Estado providenciar a oferta da educação especial, 

inserindo os alunos em salas de aula regulares, e não apenas inserindo para dizer 

que existe igualdade entre todos, tendo em vista que igualdade nem sempre permite 

que se faça inclusão, ou seja, é preciso ser justo na oferta das condições e 

tratamento e também capacitar os professores para atuarem perante esses alunos, 

além de garantir possibilidades e recursos para que estes professores possam 

trabalhar.  

Em 11 de setembro de 2001 o Conselho Nacional da Educação difundiu a 

criação da Resolução CNE/CEB n° 2/2001, que em seu artigo 2° prescreve: “Os 

sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 

organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais 

especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade 
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para todos” (BRASIL, 2001, p. 1).  

No dia 08 de outubro de 2001, através do Decreto n° 3.956 foi promulgada a 

Convenção de Guatemala, que tem por objetivo acabar com qualquer forma de 

discriminação para com as pessoas com deficiência, proporcionando-lhes a plena 

integração (Brasil, 2001, p.3). Durante todo o documento pode-se observar a 

utilização do termo “portadores de deficiência”, vale aqui enfatizar que este termo 

não é mais aceito e nem deve ser utilizado, tendo em vista que a terminologia 

“portador” está relacionado ao ato de portar algo, carregar, transportar, o que não é 

o caso da pessoa com deficiência. 

Cabe ressaltar que a Convenção de Guatemala foi promulgada no ano de 

2001 e nesta época ainda não haviam realizada a atualização dos documentos 

oficiais, esta atualização aconteceu somente no dia 08 de maio de 2013, onde 

passou-se a nomear os estudantes da educação especial como: “educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou 

superdotação (SILVA, 2014, p.27).  

A lei n° 12.764/2012 firma a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, o parágrafo 2° desta lei determina que 

a pessoa com Transtorno do Espectro Autista é um individuo com deficiência, sendo 

assim passa a ter direito a todas as práticas de inclusão. No art. 2° desta lei, aborda-

se os procedimentos que a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa 

com Transtorno do Espectro Autista deve atender, entre estes o que está posto no 

inciso IV, que é incentivar a formação e capacitar os profissionais que vão atender o 

individuo com autismo, assim como, os pais e responsáveis. (BRASIL, 2012, p.1) 

A Declaração de Incheon, foi promulgada depois de uma reunião que 

aconteceu na cidade de Incheon na Coreia do Sul, essa reunião aconteceu a convite 

da UNESCO durante o Fórum Mundial de Educação (FME 2015), onde juntou mais 

de 1.600 pessoas entre ministros, chefes e membros de delegações, representantes 

da sociedade, dos professores, dos jovens, entre outros. No que se diz a respeito da 

inclusão, a Declaração de Incheon aborda a educação como sendo transformadora, 

onde se compromete a confrontar toda e qualquer situação que envolva a exclusão e 

marginalização, assim como, as diferenças, as desigualdades e a participação dos 

resultados de aprendizagem. Há ainda o comprometimento na mudança de políticas 

públicas de educação que favoreçam as pessoas com deficiência para que não haja 

a exclusão das mesmas e não as deixe para trás (UNESCO, 2015) 



32 
 

A Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/2015, aborda ainda em seu capítulo IV, 

art. 28 que “é dever do poder público garantir, criar, desenvolver, implementar, 

incentivar, acompanhar e avaliar: 

 
I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, 
bem como o aprendizado ao longo de toda a vida; 
II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir 
condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, 
por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que 
eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena; 
III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento 
educacional especializado, assim como os demais serviços e 
adaptações razoáveis, para atender às características dos 
estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao 
currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o 
exercício de sua autonomia; 

 

Depois de identificarmos todos estes decretos, resoluções e diretrizes 

nacionais pode-se notar que apenas matricular os alunos no ensino regular não é o 

bastante, não é apenas garantindo o seu acesso à escola regular que este educando 

vai aprender e desenvolver suas habilidades cognitivas. É necessário que haja 

também um AEE em turno contrário com profissionais que tenham formação para 

atuar com estes alunos, garantindo assim, um ensino de qualidade.  

Para que se garanta uma educação para todos é necessário buscar um 

ensino que considere as diferenças de qualquer natureza, reconhecendo que a 

escola é um direito de todos e que todos os alunos são iguais no direito. Garantindo 

que haja o reconhecimento um do outro, possibilitando o respeito às diversidades. 

Para que aconteça a esse direito de educação de qualidade, não se pode deixar de 

garantir também, o direito do professor em ter acesso a uma formação de qualidade, 

que vise proporcionar a esses profissionais, melhores possibilidades de ensino, de 

trabalho e também de aprendizagem.  
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5 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Com o objetivo de garantir a qualidade no ensino dos alunos com deficiência, 

transtornos do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação passou-se a ser 

fundamental que as escolas possuíssem em seu quadro de funcionários, 

educadores capacitados para atuar no ensino destas pessoas. Sabe-se que a 

formação para que se haja de fato a inclusão no ensino regular é fundamental a 

todas as pessoas que fazem parte da escola, seja dentro ou fora dela. Os pais, a 

equipe de apoio, os gestores, os alunos, entre outros devem estar envolvidos nesta 

causa, porém o professor acaba sendo o ponto principal na construção de uma 

sociedade que aceite e respeite a heterogeneidade que existe não somente na 

escola, mas em todo e qualquer ambiente que este individuo vier habitar. (ZANIOLO, 

DALL’ACQUA, 2012, p.8) 

Sendo assim, a escola passa a ter o papel de disseminar a educação para 

todos, contribuindo para o enfrentamento das questões pertinentes ao preconceito e 

discriminação.  

O artigo 62, da LDBEN n° 9.394/96, no que se refere à formação de 

professores para exercer o trabalho na educação básica, aborda que qual deve ser a 

formação mínima que estes profissionais devem possuir o que cabe a União 

promover:  

 
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade normal. 
§ 1° A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em 
regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a 
continuada e a capacitação dos profissionais de magistério.  
§ 2° A formação continuada e a capacitação dos profissionais de 
magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a 
distância.  
§ 3° A formação inicial de profissionais de magistério dará 
preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de 
recursos e tecnologias de educação a distância. 
 § 4° A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios 
adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em 
cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na 
educação básica pública. 

 

Porém, vale enfatizar que mesmo o professor possuindo ensino superior, 
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ainda existe lacunas no processo de ensino-aprendizagem, principalmente de 

pessoas com deficiência ou com transtornos do desenvolvimento, como é o caso do 

TEA. 

Ainda que haja previsão nas Diretrizes de 2015, (BRASIL, 2015, p.12) no 

art.13, § 2º assegurando que 

 

§ 2º Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdo 
específicos da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, 
seus fundamentos e metodologias, bem como conteúdos 
relacionados aos fundamentos da educação, formação na área de 
políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e 
metodologias, direitos humanos, diversidades étnico-racial, de 
gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de 
Sinais (Libras), Educação Especial e direitos educacionais de 

adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.  

 

Mesmo assim, durante a formação na Universidade, não se obtém todo o 

conhecimento para trabalhar com essas pessoas, pois o conteúdo da disciplina 

geralmente é dividido em 80h e isso não é o bastante para que o futuro professor 

adquira conhecimentos necessários que possam ser levados depois de sua 

formação.  

Conforme Zaniolo e Dall’acqua (2012), para que haja o atendimento das 

diferentes necessidades específicas que os alunos apresentam ao entrar na escola, 

é preciso que se façam adaptações em diversos momentos, como por exemplo, no 

Projeto Político Pedagógico da escola e no Planejamento de Ensino do Professor, 

que apesar de serem solicitados se mostram com limitações para atuar na área de 

Educação Especial. 

Em relação a isto, a Lei nº 13.146/2015, estabelece em seu art. 28, que é 

dever do poder público garantir: 

 
VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de 
atendimento educacional especializado, de organização de recursos 
e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade 
pedagógica de recursos de tecnologia assistiva; 
X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de 
formação inicial e continuada de professores e oferta de formação 
continuada para o atendimento educacional especializado 

 

Nesse sentido, Mantoan (2006, p.57) a formação do professor deve ser tratata 

pelos sistemas de ensino, de uma forma que estes garantam uma formação com 
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qualidade, possibilitando que os educadores possam ser capazes de preparar e 

aplicar práticas de ensino que atendam as particularidades de seus alunos, 

envolvendo também os alunos com deficiência. 

 Desse modo, a formação do professor deve ser incessante, tendo em vista 

que o professor não deve ficar inerte apenas com a sua formação inicial. Muitas 

pessoas e inclusive os professores dizem não estar preparados para atuar frente a 

uma escola inclusiva, porém cabe enfatizar que essa preparação só ocorrerá por 

meio de uma formação continuada e que considere a realidade que este profissional 

está inserido. Para que se trabalhe com as heterogeneidades em sala de aula 

regular, o professor precisará reformar a sua prática pedagógica, oportunizando que 

cada aluna tenha uma boa aprendizagem, de acordo com as suas necessidades. 

Assim sendo,  Zaniolo e Dall’acqua (2012, p.11) defendem:  

 
a formação em serviço para o professor que vive essa realidade 
deve, além de fornecer elementos do conhecimento historicamente 
construído, trabalhar com a dimensão pessoal de seu fazer, com a 
mudança do olhar e do foco na perspectiva de mudanças 
significativas na relação ensino-aprendizagem. Essa formação deve 
acontecer na própria escola, na qual os elementos necessários para 
essa reflexão, para o seu fazer diário, estão presentes.   

 

 Sendo assim, poderá ser quebrada a resistência que os professores 

costumam ter em relação ao público da Educação Especial.  

Sobre essa resistência do professor Mantoan (2006) explica que:  

 

Na verdade, resiste-se à inclusão escolar porque ela nos faz lembrar 
que temos uma dívida a saldar em relação aos alunos que excluímos 
pelos motivos banais e inconsistentes, apoiados por uma 
organização pedagógico escolar que se destina a alunos ideais, 
padronizados por uma concepção de normalidade e de deficiência 
arbitrariamente definida (MANTOAN, 2006, p. 25). 

 

Desta forma, o professor acaba não querendo se envolver no processo de 

inclusão por ser algo que ele não possui tanto conhecimento, e o mesmo não quer 

carregar essa divida de não saber como trabalhar com esses alunos. Além disso, 

existe a questão da organização do seu plano de aula, que geralmente é voltado 

apenas para os alunos que não apresentam nenhuma deficiência, logo não precisará 

fazer nenhuma adaptação das atividades. E esse é o grande desafio dos 

professores, adaptar o seu plano de aula para atender as pessoas com deficiência e 

muitas vezes por não saber como fazer, acabam negligenciando esse ensino.  
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Por isso, se a escola proporcionar a este educador a formação dentro do seu 

ambiente de trabalho, utilizando dos recursos e espaços disponíveis, torna-se por 

consequência o trabalho do professor mais fácil, o mesmo passa a criar segurança, 

condições e ações para atuar frente aos desafios que lhe são postos diariamente.  

 A escola pode então, solicitar os cursos de formação em Educação Especial 

para os professores que nela atuam. Segundo o Portal do Ministério da Educação 

(MEC), atualmente existe a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC) que está em funcionamento é a responsável 

por promover ações e práticas que visem à formação inicial e continuada de todos 

os profissionais que atuam na educação.  

As ações que a SECADI propõe têm por objetivo assegurar o direito que 

todos devem ter com relação a uma educação de qualidade, em um ambiente 

educacional que seja inclusivo, pretendendo não apenas o acesso e permanência, 

mas também que os alunos possam concluir sua formação com ensino adequado, 

aprendizagem e respeito às heterogeneidades.    

 Para que haja uma boa execução de seus serviços, a SECADI está 

constituída em quatro Diretorias, dentre elas a Diretoria de Política de Educação 

Especial (DPEE). Na DPEE estão sendo desenvolvidos vários programas e ações 

que tem por objetivo garantir a inclusão, um destes programas é o Programa de 

Formação Continuada em Educação Especial, que tem por objetivo apoiar a 

formação continuada dos professores, para que estes possam atuar em salas 

regulares e utilizar as salas de recursos multifuncionais.  

Este programa visa oferecer cursos de aperfeiçoamento e especialização, 

através da formação a distância por meio da Universidade Aberta do Brasil – UAB e 

na modalidade presencial e semipresencial pela Rede Nacional de Formação 

Continuada de Professores na Educação Básica – RENAFOR. Para que as escolas 

tenham acesso a esse programa é necessário que as mesmas enviem a demanda 

de formação para as Secretarias Estaduais de Educação – SEDUC e Secretarias 

Municipais de Educação – SEMED que fazem a validação do pedido e fazem o 

encaminhamento ao Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente. O 

fórum executa o Plano Estratégico de Formação Docente e faz o encaminhamento 

ao Comitê Gestor da Rede Nacional de Formação do MEC que é o responsável pela 

aprovação e pelo apoio financeiro. 

Porém, algumas pesquisas revelam que nem totós os educadores que 
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participaram desses cursos estão totalmente satisfeitos com o conteúdo. Um 

exemplo disto é um trabalho escrito pelas as autoras Matos e Mendes (2010) que 

citam uma pesquisa realizada com professores da cidade de Vitória da Conquista 

que participaram desses programas de formação continuada oferecido pela SEMED, 

e foi constatado que 84% desses profissionais não se agradaram com a qualidade 

dos cursos, pois havia muita teoria, não condiziam com a realidade dos educadores 

e a duração destes cursos era muito curta.  

Percebe-se que ainda é preciso melhorar a oferta desses cursos de formação, 

oferecendo não somente a teoria, como também a prática e buscando trabalhar em 

cima da realidade destes profissionais. É preciso que se faça uma formação de 

acordo com a realidade de cada escola, a SEMED como sendo a responsável por 

realizar o pedido dos cursos, precisa conhecer as necessidades que os professores 

estão tendo para trabalhar com os alunos para então enviá-las ao Fórum Estadual 

Permanente de Apoio à Formação Docente que deve realizar as estratégias e os 

conteúdos que serão abordados durante o curso 
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS   

 

6.1 Os dados da observação: 

  

Durante o período de observação, percebe-se que a aluna possui grande 

vínculo afetivo com a pessoa responsável por lhe acompanhar durante as atividades 

escolares.  

No primeiro dia de observação a aluna chegou à sala de aula acompanhada 

do pai. Sua “acompanhante” já estava a sua espera, a aluna lhe abraçou e sentou na 

sua carteira. Vale enfatizar que o direito a acompanhante está previsto na lei n° 

12.764/20 que em seu parágrafo único estabelece que se for comprovada a 

necessidade, a pessoa com TEA que está incluída no ensino regular, de acordo com 

os termos do inciso IV do art.2°, terá direito a acompanhante especializada. 

Como a escola estava na semana da criança, a professora escreveu um 

pequeno texto de dois parágrafos na lousa sobre “o que é ser criança”, os alunos 

copiaram. A aluna com TEA, não copiou ao invés disso a acompanhante lhe 

entregou um desenho da turma da Mônica e ela ficou pintando. Depois dessa 

atividade toda a programação da tarde foi voltada para a semana das crianças, 

então os alunos foram para o “cinema” em outra sala de aula que naquela tarde 

estava vaga. Foi colocado o filme “Monstros S.A”, a aluna não se interessou nenhum 

pouco pelo filme, pois o mesmo foi reproduzido no quadro branco através do ”data 

show” e como a sala estava muito clara a imagem ficou muito apagada.  

A aluna então ficou sentando e levantando a todo instante, ficava mexendo no 

cabelo do colega que estava na sua frente, ficava chamando a “acompanhante” para 

sair da sala, mas não quis assistir ao filme. Quando chegou o momento do lanche da 

acompanhante, a mesma levou a aluna com TEA com ela, pois a estudante parece 

não ter vinculo com a professora. Após o filme, houve o lanche das crianças. A 

estudante sempre com sua “acompanhante”, foi lanchar, ficaram sentadas e a 

acompanhante esperou a aluna terminar de comer, sempre muito paciente e 

conversando bastante com a aluna. Retornamos para a sala de aula, onde foi 

continuada a programação da semana do dia das crianças. Juntaram-se a turma que 

estava sendo observada que é o 3° ano com uma turma do 2° ano e as professoras 

realizaram um bingo.  

Cada aluno recebeu uma folha em branco, onde colocaram 10 números 
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aleatórios de 1 a 90. A aluna com TEA foi anotando os números que a 

acompanhante falava, quando ela tinha dúvidas de como era aquele número a 

acompanhante auxiliava, por exemplo, o número 51, a acompanhante explicava que 

era o 5 + 1. O bingo seguiu, e ao sortear os números quando a aluna reconhecia e 

via que tinha ela levantava a mão e falava “Eu tenho tia, eu tenho” reagindo muito 

animada. Após o bingo, a professora da sala copiou contas de adição no quadro 

para que os alunos respondessem. A aluna novamente não copiou no caderno, ela 

quis ficar brincando com alguns jogos de encaixe, como mostra a imagem a seguir: 

:  

Estes jogos são disponibilizados pela a escola e pela acompanhante que 

algumas vezes acaba comprando para ela. A acompanhante mencionou que esses 

jogos vêm da escola que a aluna participa do AEE e ela comprou alguns jogos por 

interesse próprios, pois sabe que a aluna gosta.  

Em conversa com a acompanhante da aluna sobre essa situação das 

atividades, se ela nunca copia no caderno, como era a aprendizagem dela e a 

socialização. A acompanhante disse que a aluna sabe escrever, mas não sabe 

escrever todas as palavras e quando a professora escreve no quadro branco é a 

acompanhante quem escreve no caderno da aluna, e a aluna só escreve as 

respostas.  
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A acompanhante diz que mesmo ela copiando as perguntas para a aluna, a 

mesma aprende sim, mas, precisa de mais recursos e adaptações voltadas para sua 

ampla aprendizagem, além da atenção da professora, que durante o dia acaba 

deixando a responsabilidade de ensinar a aluna com TEA toda para a 

acompanhante.  

Segundo a acompanhante, a mesma faz isso, pois a escrita da aluna é muito 

lenta e não tem como a professora ficar esperando ela terminar de copiar. Em 

decorrência disso, Mantoan (2003) destaca o seguinte pensamento sobre as 

condições de ensino e de inclusão:  

 

A inclusão é uma inovação que implica um esforço de modernização 
e de reestruturação das condições atuais da maioria de nossas 
escolas (especialmente as de nível básico), ao assumirem que as 
dificuldades de alguns alunos não são apenas deles, mas resultam, 
em grande parte, do modo como o ensino é ministrado e de como a 
aprendizagem é concebida e avaliada (MANTOAN, 2003, p.32) 

 

Portanto, vale destacar que o atendimento especial deve procurar fazer as 

adequações das atividades e no currículo de uma forma que aconteçam no tempo 

da aluna, pois se não, acaba não sendo inclusão.  

Já para responder as atividades a acompanhante disse que precisa ter muita 

paciência, pois ela só consegue escrever se as palavras forem soletradas, então 

acaba sendo um processo mais lento, onde a aluna não acompanha a explicação da 

professora e também não acompanha os demais colegas que estão bem mais 

adiantados em relação aos livros didáticos.  

Com relação a socialização, a acompanhante explicou que no começo do ano 

a aluna não se relacionava com os alunos e batia neles, o que conforme Belissário 

Filho e Cunha (2010) é uma das características das pessoas com autismo, elas 

apresentam uma grande dificuldade e prejuízo em relação a interação social e 

comunicação.  

Porém, com o passar do tempo ela começou a impor limites, explicou que não 

podia bater e agora ela tem uma boa relação com eles, porém a aluna não aceita 

que qualquer aluno venha brincar com ela ou pedir algo emprestado como, por 

exemplo, uma borracha, lápis de cor, ou qualquer objeto que lhe pertença; e na sala 

de aula, apenas dois alunos que ela aceita perto dela, que são um menino e uma 

menina, e  esses são os  que ela diz ser mais legais e não fazem bagunça.   
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A acompanhante relatou que faz adaptações nas atividades, pois se não a 

aluna não consegue fazer. Ela faz adaptações principalmente nas atividades de 

matemática, com relação às contas que envolvem as formas geométricas. 

Recentemente, houve as avaliações bimestrais, a aluna com TEA fez e passou em 

todas as disciplinas. Questionando a acompanhante se a aluna passou sabendo o 

conteúdo, ela disse que sim, mas só conseguiu fazer as provas depois que ela fez 

as adaptações necessárias que a aluna precisava em cada prova e com a ajuda da 

acompanhante, a aluna não faz as avaliações sozinhas. 

A acompanhante alegou que antes de sua chegada a escola, a aluna estava 

sendo acompanhada por outra pessoa que segundo ela não trabalhava o necessário 

para que a aluna aprendesse, e foi muito difícil fazer com que a aluna entendesse 

que ela precisava estudar, precisava copiar, precisa responder as atividades, mas 

que com o tempo ela conseguiu ganhar a confiança da aluna e passou a ser mais 

fácil. Algumas vezes precisa parar as atividades e entrar no “mundo da aluna”, 

conversar sobre personagens que ela inventa, mas que depois disso a aluna volta a 

se concentrar e fazer as atividades.  

Durante este ano, a acompanhante disse que a prefeitura solicitou que ela se 

afastasse da escola, diante disso, ela ficou afastada por dois meses. Quando voltou 

a trabalhar com a aluna, a mesma já estava muito atrasada, não tinha nada escrito 

no caderno, tinha perdido um pouco do que havia aprendido. Mas, começou tudo de 

novo e agora ela está bem desenvolvida.  

No dia seguinte, houve aula, mas, com atividades voltadas para a semana 

das crianças. A aluna com TEA novamente chegou acompanhada do pai que a 

entregou para o guarda da escola. A aluna então se dirigiu para a sua fila e esperou 

as professoras chegarem.  

Foi um dia com apresentações de dança, música e desfile dos alunos. Percebi 

que a aluna em momento algum participou das atividades, ela também não se 

interessava com o que estava acontecendo, levantava-se a todo o momento, às 

vezes queria ir para a sala de aula.  

Perguntei da acompanhante o que estava acontecendo e ela me disse que a 

aluna estava muito incomodada com o barulho. A acompanhante então levou a 

aluna para a sala dos professores para que ela ficasse mais tranquila, fui com elas 

para a sala e conversei certo tempo com a aluna, perguntei por que ela quis sair do 

pátio onde estavam os amigos se divertindo e ela me disse que eles são muito 
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“chatos e “barulhentos.”  

Passamos um período de 30 minutos dentro da sala, durante esse tempo a 

acompanhante entregou alguns blocos de montar para a aluna, pois segundo ela 

esses blocos a deixam mais calma, e aliviam o estresse que o barulho causa na 

mesma. Passado este tempo, voltamos para o pátio onde estava acontecendo um 

desfile dos alunos que estavam fantasiados, neste momento a aluna com TEA ficou 

bem animada, pois ela adora super-heróis. Os alunos que estavam desfilando 

estavam vestidos de super-homem, Batman, mulher maravilha, flash, entre outros.  

Então falei para a aluna ir desfilar com os super-heróis, ela me respondeu que 

não ia, porque não sabia e tinha medo. Falei pra ela que não precisava ter medo e a 

ensinei como é que se desfila, falei: “Olha, você coloca uma mão na cintura, vai 

andando, para, dá uma rodadinha e volta”. Ela foi fazendo o que eu estava falando, 

depois falou: “tá bom”. A aluna então foi na sua acompanhante e disse que queria 

desfilar também, a mesma ficou surpresa e feliz com essa atitude da aluna. A 

acompanhante foi ao microfone e chamou o nome da aluna para desfilar, a aluna foi 

do jeitinho que tínhamos ensaiado, mas, quando todos começaram a bater palmas e 

gritar, a aluna saiu correndo para a sala dos professores. Eu e a acompanhante 

fomos atrás dela, ao perguntarmos o que aconteceu ela nos disse que ficou muito 

assustada e com vergonha. Então, a acompanhante disse que ela desfilou muito 

bem, que estava linda e não precisava ter medo e nem vergonha, pois são todos 

amigos. Vales destacar que essas ações ajudam a estudante no processo de 

socialização e estimula o respeito das outras crianças para com ela.  

Após esse momento, todos voltaram para a sala de aula para que 

recebessem as ”sacolinhas” preparadas pelas professoras, depois de entregue todos 

foram liberados, pois aquele dia o horário de saída foi reduzido paras as 16:30h.  

No dia posterior, como em todos os outros a professora de sala começou 

passando uma atividade no quadro, neste dia ela começou com uma atividade de 

Ciências que fala sobre os animais, os seres vertebrados e invertebrados e 

alimentação de cada espécie.  

Primeiro a atividade foi no livro, assim como todos, a aluna realiza as 

atividades no livro. A professora começa lendo a pergunta do livro e em seguida 

anotando a resposta no quadro. Depois de certo tempo, os alunos não prestam 

atenção, saem de seus lugares, ficam brincando e conversando muito alto, a 

professora tenta falar mais alto, explicar a atividade, mas não consegue então a 
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mesma passa a somente escrever as respostas no quadro. Enquanto isso, a 

acompanhante tenta explicar a atividade para a aluna com TEA que se irrita com o 

barulho e grita “calem a boca, seus chatos”, os alunos riem da colega. A 

acompanhante fala em tom alto para que os alunos se comportem e façam a 

atividade, mas sem sucesso. 

A acompanhante percebendo a irritação da aluna, pega o celular e coloca o 

desenho da “Turma da Mônica”, especificamente o do “Chico Bento” que a aluna 

adora. Durante o desenho a aluna começa a ficar mais tranquila, dá gargalhadas e 

abraça a acompanhante, após a acompanhante perceber que a aluna está mais 

calma, ela diz para a mesma que vai desligar o celular, pois está na hora de voltar a 

fazer a atividade. A aluna aceita e as duas voltam para o livro. Conforme essa ação 

da acompanhante, Luckesi (2011) diz que “o educador não tem a solução completa 

para todas as experiências de aprendizagem do educando, mas deve ser aquele 

que, amorosamente, acolhe, nutre, sustenta e confronta sua experiência, seus 

anseios e caminhos, para que o educando construa sua trajetória pessoal enquanto 

aprende e se desenvolve”.  

Enquanto isso, a professora da sala já está no segundo livro que é o de 

português, enquanto a aluna com TEA ainda está no de ciências. A professora 

passa oito páginas de atividade no livro de português, explica, enquanto a aluna está 

perdendo esse conteúdo. Após essas atividades no livro, a professora ainda passa 

uma atividade de multiplicação também no livro, só que de matemática. A aluna com 

TEA consegue terminar o livro de ciências e passa para o de português. Percebe-se 

que há então, um descompasso da professora em relação ao tempo da aluna, e 

também a desproporcionalidade do conteúdo, tendo em vista que a aluna não 

consegue realizar essas atividades em um único dia.  

Como a professora da sala vai falando e já colocando a resposta no quadro, 

os outros alunos já vão copiando e terminando muito rápido, a professora só vai 

apagando e copiando mais, então a aluna com TEA não consegue acompanhar. 

Depois da atividade de matemática, a professora passa outra de ciências no quadro, 

para que os alunos copiem no caderno. Enquanto isso, a aluna ainda está no livro de 

português, e ao terminar as atividades neste livro, a acompanhante disse para ela 

descansar um pouco e ir brincar com os seus “blocos de montar”. Ou seja, durante 

toda a tarde a aluna perdeu dois conteúdos, pois não consegue acompanhar todas 

as atividades que são passadas durante o dia. 
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Em conversa com a acompanhante, a mesma me relatou que não força a 

aluna a fazer esse monte de atividades no dia, mas que a aluna não perde o 

conteúdo, pois no dia seguinte a acompanhante explica o conteúdo que foi perdido 

no dia anterior. Porém, a professora acaba deixando de assumir a aluna e de 

assumir o seu papel de mediadora do conhecimento, com relação a isto, a 

acompanhante reconhece que a aluna acaba atrasando-se nas atividades, mas que 

não deixa de aprender, pois segundo a mesma, não adiantaria nada ficar passando 

várias atividades para aluna só responder e não absorver o conteúdo. Então, ela 

prefere ensinar a aluna devagar, respeitando os limites da educanda e garantindo 

sua aprendizagem.   

No dia subsequente, a professora continuou com as atividades nos livros, 

enquanto a aluna com TEA fazia as atividades que foram passadas no dia anterior e 

que ela não conseguiu terminar.  

A acompanhante mantém uma rotina com a aluna, o que é algo muito 

característico nas pessoas com autismo, então, por mais que a mesma fique 

atrasada nas atividades, a acompanhante tenta fazer com que as atividades 

perdidas sejam feitas, e ela faz o que pode, explica, corrige, ajuda nas dúvidas e 

nunca força a aluna a fazer, tudo é no tempo da aluna. Como na aula anterior a 

aluna perdeu a explicação de dois conteúdos que foram o de matemática e a 

atividade de ciências do quadro, a acompanhante retoma essas atividades e passa 

um bom tempo ajudando a aluna a respondê-las.  

Isso acontece porque a aluna se distrai muito facilmente, o que é uma 

característica das pessoas com TEA. Então, uma hora a estudante está 

respondendo, outra hora usando o lápis de avião. Uma hora copia, outra hora utiliza 

os lápis para brincar de super-heróis, e a acompanhante permite que aluna imagine 

e acaba entrando no mundo de fantasias da menina e participa desses momentos 

com muita paciência. Após esse momento de imaginação, a aluna volta e retorna 

com as atividades.  

Como de rotina, após a aluna concluir as atividades do dia, a acompanhante a 

deixa brincar com os blocos de montar até a hora do recreio. Passado o recreio, foi a 

aula de Educação Física. Como a aula é de mais ou menos uma hora e meia, a 

professora passou quarenta e cinco minutos na aula teórica, cujo conteúdo era o 

futebol. A professora de educação física me relatou que essa turma é bem difícil de 

dar aula, mas que com ela eles se comportam, pois sabem que se não fizerem 
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silencio durante a aula teórica não participam da aula prática.  

Realmente pude constatar isso durante o tempo que ficamos em sala de aula. 

Inclusive a aluna com TEA foi à professora de educação física e comentou: “Ôh tia 

de educação física, quando você não está aqui, eles fazem muito barulho e muita 

bagunça, é muito chato.”  

Posteriormente fomos para a aula prática que foi de futebol, onde foram 

formadas duplas para treinar o toque de bola. Neste dia faltaram as crianças que a 

aluna aceita brincar com ela, então a mesma não quis participar de jeito nenhum. A 

professora até tentou, mas ela não aceitou então a professora não insistiu, a aluna 

pegou uma bola e ficou brincando com a parede. A professora de Educação Física 

explanou que quando os amigos da aluna faltam, ela não participa de jeito nenhum 

das aulas. Mas, que quando eles vão a aluna brinca bastante, interage, mas só com 

eles. Porém, observando a aluna brincando ali sozinha, aproximei-me e como já 

tínhamos um bom contato, perguntei se ela queria fazer dupla comigo. Ela 

imediatamente disse que sim.  

Então, começamos a brincar com a bola. Cada um tinha sua vez de ir ao 

centro da quadra e fazer o toque de bola com a sua dupla, em nossa vez a aluna 

ficou com dificuldades em tocar a bola para mim, pois a professora de Ed. Física 

disse que o toque de bola se faz com a lateral do pé, assim sendo, a aluna chutava, 

mas não chutava para mim e a bola se direcionava para outro lugar. A professora de 

Ed. Física fazia a aluna repetir até que ela acertasse, e assim foi, repetimos a 

atividade quatro vezes até a aluna conseguir chutar para mim. O que nos leva a 

perceber que a educadora não se exime do compromisso de ensinar e de 

proporcionar o desenvolvimento cognitivo e motor da aluna.  

Seria necessário então, que esta professora buscasse possibilidades de 

interação entre essas crianças, formando grupos onde um dos integrantes fosse 

uma criança que a aluna tem mais afinidade e o restante fossem crianças que a 

educanda não tem tanto contato, a partir daí seria uma forma de incluí-la, fazendo-a 

socializar com os demais colegas.  

Portanto, durante esses dias de observação-participante, percebi que a 

inclusão é um processo muito difícil e que ainda é preciso muitas mudanças tanto na 

sala de aula, quanto fora dela. Pois incluir vai além de estar no ensino regular, é 

necessário que haja um planejamento para proporcionar o ensino e a aprendizagem 

do aluno (a). Garantir que o conteúdo seja absorvido igualmente por todos os 
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alunos, não deixando que aquele aluno que possui alguma necessidade especial 

seja prejudicado, perdendo explicações de conteúdo ou deixando de interagir com 

os colegas de sala e até mesmo com a própria professora.  

 
6.1.1 Os dados do questionário 

 
 

Aqui será retratada a apresentação e análise de dados que foram 

adquiridos a partir do questionário estruturado entregue para as professoras da 

aluna com TEA, que estão atuando em uma escola da Rede Pública Municipal 

de Porto Velho –RO.  

Para que esta pesquisa fosse concluída, houve aplicação de 

questionário para as professoras, sendo que o mesmo contém vinte e três 

perguntas, sendo algumas fechadas e o restante aberta. Porém, serão 

discutidas nesta seção, apenas as questões relacionadas a inclusão, educação 

especial, formação de professor e adaptação de atividades. O questionário 

completo estará disponível em anexo.  

 
6.1.2. Analisando as respostas do questionário 

 
 

No primeiro momento foram levantados dados como gênero, idade e 

formação. As professoras foram identificadas como D1 (professora da sala) e 

D2 (acompanhante da aluna com TEA)  

 
Quadro 1: Gênero e Idade 

 

Docentes Gênero Idade 

D1 Feminino 31 anos 

D2 Feminino 44  anos 
Fonte: Dados levantados a partir da pesquisa em campo, Porto Velho, 2018. 

. 

Percebe-se que as docentes são todas do gênero feminino e que estão na faixa 

etária de 30 a 45 anos.  

 
Quadro 2: Formação e Período de Atuação na Graduação 

 

Docentes Formação Inicial e Especialização Tempo de Serviço 

D1 Pedagogia – Especialização Lato Sensu  10 
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D2 Bacharel em Pedagogia com habilitação em 
Orientação Educacional 

10 anos 

Fonte: Dados levantados a partir da pesquisa em campo, Porto Velho, 2018. 

. 

Com relação a formação e especialização, pode-se perceber que as duas 

professoras não possuem nenhuma formação continuada, mas ao conversar com 

as mesmas, a professora de sala disse que possui especialização Lato sensu, 

mas não especificou em quê e que não tem e não pretende fazer nenhuma 

formação na área de Educação Especial, já a professora acompanhante disse que 

pretendem fazer uma especialização em Educação Especial, até porque a LDB 

(1996) revela que professores devem possuir especialização adequada em nível 

médio ou superior para atendimento especializado.  

 

Quadro 3: Período de atuação das professoras com o público EPAEE 
 

Fonte: Dados levantados a partir da pesquisa em campo, Porto Velho, 2018. 

. 

 Conforme descrito no quadro a cima, as professoras já possuem um bom 

tempo de atuação com o público EPAEE, são cinco anos desenvolvendo 

atividades com estas pessoas, o que corresponde metade do tempo de toda a 

formação das discentes.  

A professora D1 informou que já trabalhou com outras pessoas que 

possuíam necessidades especificas, não somente com alunos que possuem 

autismo. Já a D2 disse que durante esses cinco anos de trabalho como 

acompanhante, sempre atuou com as pessoas que possuem o Transtorno do 

Espectro Autista.  

Percebe-se que a D1 trabalhou com variadas necessidades especificas, 

porém durante a observação constatou-se que a mesma não possui experiências 

para adaptações de atividades para a aluna com Transtorno do Espectro Autista. 

Não há ainda, uma relação afetiva entre a aluna e a professora e também não há 

adaptações das atividades feitas pela professora para atender as necessidades da 

aluna. Já a professora D2 que trabalhou sempre com alunos com TEA, consegue 

Professoras Você já trabalhou com outros EPAEE? Há quanto tempo? 

D1 Sim Há 5 anos 

D2 Sim Há 5 anos 
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desenvolver e explicar o conteúdo necessário para a aluna, faz adaptações das 

atividades e possui uma relação bem próxima da aluna, o que facilita o seu 

trabalho e o processo de ensino-aprendizagem.  

Quadro 4: Entendo a Educação Especial. 

 

Percebe-se que as duas professoras não têm o mesmo pensamento. A D1 

acredita que na Educação Especial são apenas crianças que devem ter o 

atendimento e adaptação de currículo. Já a D2 sabe que é uma modalidade e faz 

uma contribuição geral, especificando que são os alunos que precisam de 

atendimento educacional especifico, e não se dirigindo a uma única faixa etária. 

Tendo em vista que nas escolas também encontramos adolescentes, jovens, adultos 

e idosos no caso da Educação de Jovens e Adultos – EJA.  

 

Quadro 5: Compreendendo a Inclusão 

Fonte: Dados levantados a partir da pesquisa em campo, Porto Velho, 2018. 

 

Verifica-se que a professora D1 utiliza o termo “normais” para referir-se aos 

alunos que não possuem necessidades especificas, porém, este termo não é visto 

como o correto, tendo em vista que todos somos normais, mas com características 

especificas.  

Assim como nos destaca Mantoan: 

Os sistemas escolares também estão montados a partir de um 
pensamento que recorta a realidade, que permite dividir os alunos 
em normais e deficientes, as modalidades de ensino em regular e 

Docentes O que você entende por Educação Especial? 

D1 São crianças que possuem alguma deficiência mental ou física. E o 
professor tem que adaptar o seu plano de acordo com as suas 
necessidades.  

D2 É o ramo da educação que se ocupa do atendimento dos alunos que 
necessitam de algum atendimento diferenciado, seja ela necessidade 
física, intelectual ou psíquica.   

Docentes Em sua opinião, o que é Inclusão Escolar de EPAEE? 

D1 É a inclusão e inserir alguém no grupo de crianças normais e 
deficientes. 

D2 É a inserção em salas comuns de alunos que apresentam alguma 
necessidade especial.  
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especial, os professores em especialistas nesta e naquela 
manifestação das diferenças (MANTOAN, 2006, p.13).  

 

Já a professora D2 esclarece certamente o que podemos entender sobre a 

inclusão no ensino regular. Não classificando e nem estabelecendo a condição física 

ou cognitiva da pessoa.  

 

Quadro 6: Contribuição e Dificuldades da Inclusão 

Fonte: Dados levantados a partir da pesquisa em campo, Porto Velho, 2018. 

 

As duas professoras entendem que para que haja inclusão, é necessário que 

haja o envolvimento de todas as pessoas que estão naquele ambiente. Os colegas 

de sala, o professor e todo o corpo de trabalhadores da instituição devem atuar no 

processo de inclusão. Segundo Mantoan (2006) [...] a escola não pode continuar 

ignorando o que acontece ao seu redor nem anulando e marginalizando as 

diferenças nos processos pelos quais forma e instrui os alunos. E muito menos 

desconhecer que aprender implica ser capaz de expressar, dos mais variados 

modos, o que sabemos, implica representar o mundo a partir de nossas origens, de 

nossos valores e sentimentos.   

Nesse sentido a escola e os professores precisam entender que para 

aprender não é necessariamente preciso estar sentado copiando e decorando 

conteúdos, a inclusão não acontece assim, é preciso compreender que o aluno 

aprende a partir do ambiente e das pessoas que estão ao seu redor. E a professora 

possui um papel fundamental nesse processo de socialização da aluna, e neste 

caso, não existem ações para desenvolver essa socialização, a professora acaba 

omitindo o seu papel de mediadora das relações, o que dificulta a aceitação da aluna 

com parte dos colegas. A professora então, poderia promover atividades que 

envolvesse toda a turma, formando grupos e sempre que possível havendo a troca 

dos integrantes para que toda a turma possa se envolver nesse processo 

Docentes  Que fatores podem contribuir para o processo de inclusão de um 
aluno? E que fatores podem dificultar esse processo? 

D1 .Ela pode se relacionar melhor, conviver em harmonia com os 
colegas de sala. O que pode dificultar é a exclusão dessa criança 
com as outras. 

D2  Podem contribuir: um ambiente adequado as suas necessidades, a 
aceitação por parte dos colegas e da professor, atividades que lhe 
chamem atenção. 
Podem dificultar: local inadequado, bulling, indiferença, barulho.. 
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Quadro 7: A Adaptação Curricular 

Fonte: Dados levantados a partir da pesquisa em campo, Porto Velho, 2018. 

 

Nota-se que houve uma divergência de informações, a professora D1 disse 

que não é feita nenhuma adaptação das atividades, já a professora D2 disse que 

sim. Durante a observação que foi realizada, percebeu-se que sim, há uma 

adaptação das atividades, pois no caderno da aluna, são coladas atividades 

impressas sobre o conteúdo que está sendo estudo, priorizando o uso de imagens 

para sua melhor compreensão, enquanto que os demais alunos apenas copiam o 

conteúdo do quadro. Com relação a explicação do conteúdo também foi observado 

que a professora de sala não direciona a explicação para a aluna com TEA, apenas 

para os demais alunos e quem fica responsável por passar e explicar as atividades e 

a professora acompanhante.  

Vale enfatizar que conforme salienta Luckesi (2011, p.93) 

 

[...] a questão curricular tem a ver com a metodologia utilizada para a 
transmissão e assimilação dos conhecimentos que transitam dentro 
da escola. Por metodologia, mais do que as técnicas de ensino-
aprendizagem, entendemos o modo de servir-se dos conteúdos 
curriculares para a formação do educando como pessoa. Não 
podemos esquecer que concebemos o currículo como recurso 
mediador para a formação do educando. O centro de atenção, então, 
deve ser o educando e sua formação. O currículo é o meio. 

 

Dessa forma, o professor deve usar sim o currículo como seu mediador na 

sala de aula, mas não deve segui-lo de forma que não se possa alterá-lo. Quando 

necessário, o professor precisa sim fazer adaptações que não estão presentes no 

currículo, para que o aluno possa desenvolver a sua aprendizagem e por 

consequência obter uma formação de qualidade. 

Docentes  Foi feita alguma adaptação curricular das atividades realizadas 
em sala de aula em decorrência da aluna com TEA? Como 
acontece a explicação do conteúdo para a estudante? 

D1 Não. 
 A acompanhante explica o conteúdo do livro e a aluna resolve a 
atividade sozinha. 

D2 Sim. Tem conteúdo que fica difícil da aluna entender do modo como 
é explicado para os demais alunos, nesse caso adapta-se o 
conteúdo de modo que ela consiga compreender.  
Explicasse de forma prática, ou seja, com poucas palavras e se 
possível mostrando modelos ou exemplos. Deve-se falar sentenças 
curtas e claras. 
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Quadro 8: Sobre o Atendimento Educacional Especializado 

Fonte: Dados levantados a partir da pesquisa em campo, Porto Velho, 2018. 

 
  

 A aluna frequenta o AEE na escola sede, pois esta escola onde foi realizada a 

observação é apenas uma extensão e não possui sala de recursos multifuncional. A 

professora acompanhante que conhece o trabalho desenvolvido com a aluna na 

SRM relatou que a questão da aprendizagem melhorou bastante e a mesma acredita 

que este recurso foi muito importante para a inclusão da aluna no ensino regular.  

Conforme o Ministério da Educação – MEC, após instituir as Diretrizes 

Operacionais da Educação Especial para o Atendimento Educacional Especializado 

– AEE na educação básica, regulamentado pelo do Decreto nº 6.571, de 18 de 

setembro de 2008. 

 A sala de recursos tem a função de: 

 
identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 
acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação 
dos alunos, considerando suas necessidades específicas, promover 
o acesso e as condições para uma educação de qualidade. Esse 
atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos 
com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela (MEC, 
2008, p.1) 

 

Percebe-se o quão importante é a sala de recursos para o desenvolvimento 

da criança, pois é neste ambiente que ela estará desenvolvendo suas habilidades, 

através de jogos pedagógicos, de atividades práticas, entre outros. O que melhora 

muito o seu comportamento, a sua aprendizagem e socialização.  

 
Quadro 9: Dos Conteúdos e Avaliações 

Docentes  A estudante com TEA frequenta o AEE em turno contrário? Você 
conhece as atividades desenvolvidas no AEE junto com a 
estudante? 

D1 Sim. Em outra escola. 
Não. 

D2 Sim. Sala de recursos pedagógicos. 
Sim. Lá se trabalha com o concreto, os conteúdos trabalhados são por 
meio de material adequado, confeccionado para ajudar esses alunos. 
 

Docentes  O conteúdo é o mesmo para todos? A avaliação é a mesma para 
todos? 



52 
 

Fonte: Dados levantados a partir da pesquisa em campo, Porto Velho, 2018. 

 

Durante a observação foi constatado que o conteúdo passado é o mesmo 

para todos e que são feitas adaptações nas atividades para que a aluna consiga 

realizá-las. Quando está em revisão para a prova, a professora passa as questões 

que os alunos devem responder e estudar, neste momento a acompanhante copia 

as perguntas no caderno da aluna, tendo em vista que a mesma não consegue 

acompanhar a professora no quadro devido a sua escrita lenta, no momento de 

responder as questões no caderno, é a própria aluna quem responde com o auxílio 

da acompanhante. 

Foi observado também que a professora não se envolve no ensino da criança, 

e passa essa responsabilidade para a acompanhante. Esse trabalho de adaptação 

das atividades deve ser incorporado pelas duas profissionais, e principalmente pela 

professora que é quem faz o planejamento das aulas. Portanto, fica uma lacuna no 

ensino por parte da professora.  

Quadro 10: Avanços no Ensino e Aprendizagem 

Fonte: Dados levantados a partir da pesquisa em campo, Porto Velho, 2018. 

 
Segundo as professoras esses avanços foram muito significativos, pois no 

começo do ano a aluna não conseguia desenvolver as atividades, era rebelde, batia 

nos colegas o que dificultava a socialização. Em conversa com as mesmas, elas 

acreditam que o trabalho feito pela acompanhante no ensino regular, juntamente 

D1 Sim. 
Na avaliação tem algumas mudanças na prova, mas o conteúdo é o 
mesmo.  

D2 É o mesmo, porém são feitas adaptações para melhorar a 
compreensão. 
É a mesma, mas com adaptações. Ex, quando é uma pergunta que 
requer resposta escrita em geral dá opções para marcar X, ou em 
outros casos para pintar, etc. 

Docentes  Você identificou os avanços no processo de ensino e de 
aprendizagem da estudante com TEA? Quais? 

D1 Sim. A aluna já sabe somar, subtrair, multiplicar, separar silabas, 
interpretar textos, produzir frases, copiar as atividades do quadro. 

D2 Sim. Avanços tanto na parte comportamental, como no cognitivo. 
Comportamental: Não tem tido excessos de raiva, nem saído da sala 
sem autorização, não bate mais nos colegas, participa de todas as 
atividades, etc. 
Cognitivo: Já está lendo, faz contas simples de adição, subtração e 
multiplicação, escreve a maioria das palavras sem erros, etc.  
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com o AEE contribuíram para o desenvolvimento da aluna.  

Sendo assim, conforme a implementação do Decreto n° 6.571/2008, em seu 

art. 2° decreta que o AEE: 

Tem como função complementar ou suplementar a formação do 
aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de 
acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua 
plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua 
aprendizagem. 

 

Deste modo percebe-se que esse atendimento realmente é um facilitador da 

aprendizagem da criança com deficiência e no caso desta criança com TEA, foi 

fundamental para a sua plena socialização e desenvolvimento. Destaca-se também 

o ensino da acompanhante, que apesar de estar na sala de aula para acompanhar, 

auxiliar nas atividades e facilitar a aprendizagem da aluna, acabou que a mesma 

assumiu o papel da professora e passou inclusive a desenvolver as atividades para 

a estudante. 

Fica então, o questionamento sobre o papel da professora no processo de 

escolarização da aluna. Pois, foi analisado que não há nenhuma participação da 

professora na vida escolar dessa criança, além de não haver adequações no tempo 

das atividades, também não há adequações na forma de ensinar, infelizmente, isso 

é muito decorrente nas escolas regulares. Felizmente, a professora acompanhante 

possui didática, paciência, competência, consegue trabalhar e desenvolver meios 

que a aluna possa estar aprendendo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
  

 O objetivo deste estudo foi compreender como vem acorrendo a inclusão no 

ensino regular e como os professores atuam, neste caso, com uma aluna com 

Transtorno do Espectro Autista. Desse modo sabe-se que a educação especial é um 

direito de todos aqueles que dela precisam por isso a escola é um dos lugares onde 

ela deve ser desenvolvida. Porém, não somente inserir, como também preparar os 

professores para agirem no ensino e aprendizagem destes alunos.  

 Após a observação na escola e ao analisar os dados da pesquisa pode-se 

verificar que ainda não são cumpridas todas as leis que foram citadas ao longo deste 

trabalho. Observou-se que a professora de sala não consegue atuar com a aluna 

com TEA, não consegue explicar e direcionar o conteúdo para a aluna e não há um 

planejamento de aula que contemple a participação da estudante, o que acaba 

fazendo com que a acompanhante da educanda assume a função da professora e 

explicando todo o conteúdo de uma forma resumida para que a mesma possa 

compreender.  

 Com base no que foi observado e com analise das respostas das professoras 

no questionário, percebeu-se que estes profissionais precisam da formação 

continuada, para que compreendam de fato o que é incluir, para que sejam feitas 

mudanças tanto no planejamento, como na postura dentro da sala de aula, saber 

quais os recursos que podem ser utilizados com a aluna com TEA, de uma forma 

que envolva os outros alunos também.  

 Vale ressaltar que inclusão vai muito além de estar no ensino regular, a 

escola e os professores precisam estar cientes disso. Sem a adequação do Projeto 

Político Pedagógico, do plano de aula do professor, a inclusão não estará ocorrendo 

de fato. Porém, além de colocar essas adaptações no papel é preciso coloca-las em 

prática. O professor como o mediador do conhecimento precisa utilizar de 

ferramentas que possibilitem o ensino-aprendizagem das crianças e principalmente 

dos alunos com autismo.  

 Portanto, sabe-se que existem muitos obstáculos com relação a uma inclusão 

que vise à plena aprendizagem da criança e o seu desenvolvimento. Os professores 

precisam possuir um conhecimento mais abrangente com relação a educação 

especial e isso só se dará através da formação continuada ou até mesmo na 

formação inicial, que é onde o futuro professor precisa ser estimulado a trabalhar 
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com esse público da educação especial. A partir daí o professor despertará o 

interesse em continuar seus estudos, abranger seus conhecimentos sobre esse 

assunto. E ao chegar na sala de aula, saberá como agir e como desenvolver seu 

trabalho, atuando no processo de inclusão.  
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APENDICE A 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 
CAMPUS JOSÉ RIBEIRO FILHO – PORTO VELHO 
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS DA 

EDUCAÇÃO CURSO DE PEDAGOGIA 

 
 

Assunto: Realização de Pesquisa para Trabalho de Conclusão de 
Curso 
 
 
 
Antecipando nossos cumprimentos, vimos apresentar a acadêmica 

Rosangela Rocha do Nascimento, matriculada sob o n° 201511467, 

no Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, desta Universidade, 

para desenvolver suas atividades de Pesquisa de Trabalho de 

Conclusão de Curso, sob a orientação da Profa. Dra Marlene 

Rodrigues, intitulado: A Inclusão de uma estudante com Transtorno 

do Espectro Autista – TEA no 3° Ano do Ensino Fundamental. 

  

 Assim, solicitamos desta instituição, autorização para tal. 

 

 

Despedimo-nos respeitosamente.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profa. Dra. Edna Maria Cordeiro 

Vice-Chefe do DECED – Portaria 
700/ GR/ UNIR – 17/09/2018  

 
 



 

 
 

 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

Campus José Ribeiro Filho – BR 364, Km 9,5 – sentido Rio Branco/Acre. 

CEP: 76801-059 - Porto Velho – RO 

 

 
 

Memorando n° 005/2019    Porto Velho, 28 de janeiro de 2019. 

 
DE: Profa. Dra. Marlene Rodrigues 

PARA: Prof. Dr. Wendell Fiori de Faria 

Chefe do DED 

 

 
 

Encaminhamos ao Departamento de Ciências da Educação, com as correções 

sugeridas pela banca avaliadora, cópia na versão digital do Trabalho de Conclusão de Curso 

Intitulado “INCLUSÃO DE UMA ESTUDANTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 

AUTISTA (TEA) NO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL” de autoria de 

ROSÂNGELA ROCHA DO NASCIMENTO, apresentado e aprovado no dia 14 de 

dezembro de 2018. 

 
 

Atenciosamente, 
 

 

 

 

Prof. Dra. Marlene Rodrigues 

Universidade Federal de Rondônia 

Orientadora 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO APLICADO AS PROFESSORAS 

 

 
Nome                                                                                                   Idade   

 

 
Data do preenchimento do questionário 
 

1.  Possui graduação? Qual? 

 

 

2.  Instituição onde realizou o curso de graduação 

 
 

3.  Ano de conclusão:  

 

4.  Além da graduação possui: 

(   ) Especialização Lato Sensu      (   ) Mestrado           (    ) Doutorado    (   ) Pós 
Doutorado     
5. Há quanto tempo é professor (a)? 

 
6. Qual (ais) da(s) instituições trabalha? Ou trabalhou? 

(   ) Pública Municipal       (   ) Pública Estadual       (   ) Pública Federal          
(   ) Privada  
7. A aluna tem diagnóstico de TEA? Além desta aluna diagnosticada com 

autismo, você já trabalhou com outros (as) EPAEE (Estudante Público Alvo da 

Educação Especial)? 

 
 
 
8. Se sim, que tipo de atendimento era realizado para atender suas 

necessidades educacionais? 

 
 
 
 
 
9. Você possui algum tipo de curso de formação na área da Educação 

Especial? Se sim, qual? Se não, pretende fazer? 
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10. O que você entende por Educação Especial? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Em sua opinião, o que é Inclusão Escolar de EPAEE? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Durante sua formação na graduação, houve alguma disciplina de 

Educação Especial?.   

 
 
 
Se sim. Comente qual foi a importancia da disciplina para sua atuação em sala 
de aula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se não. Você acredita que esta disciplina lhe fez falta ao chegar à sala de aula 
e se deparar com uma aluna com autismo?  
 
 
 
13. Que fatores podem contribuir para o processo de inclusão de um aluno? 

E que fatores podem dificultar esse processo? 
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14. Como é o relacionamento da estudante com TEA (Transtorno do 

Espectro Autista) com você, na condição de professora, quanto com os 

demais colegas?   

 
 
15. Conhece ou já ouviu falar do Modelo Teacch? Você o utiliza junto à sua 

aluna com TEA? Como faz? 

 
 
 
 
 
 
 
16. Foi feita alguma adaptação curricular das atividades realizadas em sala 

de aula em decorrência da aluna com TEA? Explique  

 
 
 
 
 
 
 
 
17. A estudante com TEA frequenta o AEE em turno contrário?  

 
 
 
18. Você conhece as atividades desenvolvidas no AEE junto à estudante? 

Explique  

 
 
 
 
 
 
19. A estudante com TEA tem acompanhante para as atividades escolares? 

Qual a função dela na sala de aula? 
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20. Como acontece a explicação do conteúdo para a estudante com TEA? 

 
 
 
 
  
 
 
 

21. O conteúdo é o mesmo para todos? Explique 

 
 
 
 
 
 
22. A avaliação é a mesmo para todos? Explique 

 
 

 
 
23. Você identificou os avanços no processo de ensino e de aprendizagem 

da estudante com TEA? Quais? 
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ANEXOS 

 

FOTOS DE ALGUMAS ATIVIDADES DA ALUNA 
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