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  RESUMO 
 
 

O ingresso de alunos com Transtornos do Espectro Autista - TEA, nas instituições de 
ensino regular é uma realidade e um desafio, em especial para os professores, que 
devem atender suas singularidades, respeitando suas diferenças e propiciando o 
desenvolvimento de suas potencialidades. O novo aspecto do cenário educacional, 
centrado na obrigatoriedade do ingresso de estudantes autistas no ensino regular (da 
Educação Infantil à universidade) instigou a realização desta pesquisa, cujo objetivo é 
analisar os desafios dos professores de Educação Infantil, para a aprendizagem, 
desenvolvimento e inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista no Ensino 
Regular. A abordagem da pesquisa é de natureza qualitativa, envolvendo questionário 
com quatro professores, sendo dois professores que atuam em um Centro Municipal 
De Educação Infantil- CMEI público e dois professores que atuam em escola 
particular, na educação infantil em uma cidade de médio porte do norte do estado do 
Paraná. Os dados, resultantes do questionário, tematização e discussão dos 
conteúdos das respostas transcritas dos docentes ao realizar os questionários, foram 
analisados de acordo com o aporte teórico vigotskiano. Os resultados auxiliaram para 
o debate acadêmico- cientifico como indicador das necessidades específicas dos 
professores da Educação Infantil, para uma ação crítico- reflexiva de inclusão dos 
alunos com TEA no Ensino Regular.  
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LIMA, Larissa Gomes de. The inclusion of children with autistic spectrum: Challenges 
in teacher education Apucarana - PR. 89p. Course Conclusion Paper (Monograph). 
Degree in Pedagogy. Apucarana College - FAP 
 
 

ABSTRACT 
 
   

 

The enrollment of students with Autistic Spectrum Disorders - TEA, in regular 
education institutions is a reality and a challenge, especially for teachers, who must 
attend to their singularities, respecting their differences and enabling the development 
of their potentialities. The new aspect of the educational scenario, centered on the 
compulsory entry of autistic students in regular education (from kindergarten to 
university) prompted this research, which aims to analyze the challenges of preschool 
teachers for learning, development and inclusion. of students with Autistic Spectrum 
Disorder in Regular Education. The research approach is qualitative in nature, 
involving a questionnaire with four teachers, two teachers who work in a public Center 
for Early Childhood Education - CMEI and two teachers who work in a private school, 
in early childhood education in a medium-sized northern city. State of Parana. The 
data, resulting from the questionnaire, thematization and discussion of the contents of 
the teachers' transcribed answers when performing the questionnaires, were analyzed 
according to the Vygotsky theoretical framework. The results helped to the academic-
scientific debate as an indicator of the specific needs of preschool teachers, for a 
critical-reflexive action of inclusion of students with ASD in regular education. 

 

Keywords: Inclusion. Autistic Spectrum Disorders. Teacher training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação é um processo permanente na vida do indivíduo. Primeiramente, 

ocorre a educação informal, que acontece nas primeiras relações em família e nas 

relações sociais, de forma geral. Depois, a partir de um determinado período, a 

educação formal, ofertada nas escolas que é o lugar ideal para o ingresso ao 

conhecimento produzido ao longo dos anos e que tem por objetivo capacitar os 

alunos e propiciar o desenvolvimento que vai garantir sua participação ativa na 

sociedade em que vive. Todo esse discurso e a formação da escola nos padrões 

que conhecemos atualmente passaram por diversas mudanças no que se refere ao 

conteúdo, à metodologia e aos objetivos que se quer alcançar. Também mudaram a 

sociedade, as relações de trabalho, os professores, os alunos, enfim, mudanças 

significativas que estabeleceram uma nova realidade educacional e social. 

Apesar de tantas transformações, podemos afirmar que o processo 

educacional ainda apresenta grandes desigualdades. Nas últimas décadas teve 

início um movimento para concretizar ações que permitissem a inclusão educacional 

de alunos com Transtornos do espectro Autista – TEA, no ensino regular. Muitos 

alunos com TEA estão saindo das Escolas Especializadas e ingressando nas 

escolas regulares. É necessário pensar e discutir estratégias de atendimento 

específico a estes alunos na Educação Infantil, já que este é o espaço ideal para o 

ensino e aprendizagem e uma das melhores formas de socialização fora do 

ambiente familiar.  

O Tema “Inclusão” para o aluno com TEA passou a ser debatido com maior 

ênfase a partir da promulgação da Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012, e do 

decreto 8.368/14 onde consta a obrigatoriedade a matrícula desse perfil de aluno no 

ensino regular. Para tal, é necessário que as instituições de ensino façam as 

adequações necessárias não só nos documentos, mas na prática pedagógica dos 

profissionais.  

Estes alunos, com TEA, estão ingressando nos Centros de Educação Infantil 

e precisam de professores que estejam dispostos a aprender para reconhecê-los e 

atendê-los em suas necessidades de forma integral, pois não basta apenas o direito 

ao acesso e permanência na escola comum; é preciso que estes alunos recebam 
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atendimento pedagógico específico que lhes assegure um desenvolvimento 

processual de natureza histórico-cultural.  

As crianças com TEA devem frequentar as classes comuns de ensino, e, 

quando necessário – receber Atendimento Educacional Especializado (AEE) em 

Centros de AEE, com equipe multidisciplinar (Neuropsicólogo, Psiquiatra, 

Neurologista, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional, Psicopedagogo).  

No Brasil, em 1996 foi promulgada a Lei n° 9.394/96, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) cita a Educação Especial como uma 

modalidade de ensino que perpassa e articula com todos os níveis educacionais. Os 

sistemas de ensino devem ofertar os serviços de atendimento especializado desde o 

(ensino infantil ao ensino superior) e está inserida na Lei n° 12.764 de 27 de 

dezembro de 2012, regulamentada pelo decreto n° 8.368 de 02 de dezembro de 

2014.  

Os procedimentos metodológicos que orientaram essa pesquisa é de caráter 

qualitativo. De acordo com Minayo e Sanches (1993), a pesquisa qualitativa propicia 

a relação de diálogo e interação entre pesquisador (a) e participantes pesquisados.  

Será utilizada, ainda, a teoria semiótica vigotskiana (psiquismo x linguagem; 

abstração x concreção; objetivo x subjetivo) para análise das falas dos participantes 

deste estudo, emitidas durante a entrevista semiestruturada. 

Uma perspectiva fundamental na pesquisa qualitativa é a de buscar 

soluções que possam ser aplicadas no local de estudo e que sirvam de referência 

para outras instituições que enfrentam as mesmas dificuldades, sendo possível 

compartilhar dados e informações para auxiliar na resolução de seus problemas. 

Assim, considerando-se a recente legislação brasileira (BRASIL, 2012; 2014) 

que obriga a inserção de estudantes com TEA em classes regulares (da Educação 

Infantil/Básica e Superior), esse estudo possibilita uma contribuição para outras 

instituições da educação básica, que ainda não possuem pesquisa sobre o assunto, 

o que o torna justificável. 

Nesta perspectiva, muitas crianças com TEA estão ingressando na 

educação infantil, e estas instituições devem garantir o que a legislação atual 

preconiza. Com isso, afloram questões de problematização do assunto. Qual a real 

condição de formação específica do corpo docente, para acolhimento e trabalho 
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qualificado no atendimento às necessidades dos alunos com Transtorno do Espectro 

Autista, na educação infantil? O questionamento é pertinente, já que estas ações 

profissionais vão demandar saberes científicos e específicos, provavelmente ainda 

não dominados pelos docentes. 

A pesquisa focará, portanto, na sua problematização, questões sobre os 

saberes dos docentes da Educação básica sobre o transtorno do espectro autista 

(TEA):  

 Quais as dificuldades enfrentadas pelos docentes durante o 

processo de ensino e aprendizagem, com alunos com Transtornos do Espectro 

Autista no ensino regular? 

 Qual a formação teórico-prática (inicial e continuada) dos 

professores da Instituição pesquisada para trabalharem com alunos com TEA?  

Com base nos questionamentos explicitados na problematização do tema, 

ficou definido como objetivo geral da pesquisa: Analisar os desafios dos professores 

da Educação Infantil, para a aprendizagem, desenvolvimento e inclusão de alunos 

com Transtornos do Espectro Autista no Ensino Regular. 

Os objetivos específicos elencados foram: 

 Aprofundar os conhecimentos históricos sobre os processos de 

inclusão de alunos com deficiência no Brasil. 

 Investigar as dificuldades encontradas pelos docentes, para 

inclusão, ensino e aprendizagem do aluno com Transtornos do espectro 

Autista no ensino regular. 

 Analisar os dados coletados, por meio do questionário, pelo 

aporte teórico Vigotskiano e Baktiniano.  

Esse estudo parte do pressuposto de que é emergente e necessário 

promover a inclusão de indivíduos com TEA em contextos sociais cada vez mais 

amplos, e entre eles, deve ocorrer sua inserção no Educação Básica, de forma a 

atender às suas especificidades, oportunizando um real desenvolvimento de suas 

potencialidades. 
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O trabalho foi organizado em cinco partes: essa introdução onde há a 

explicitação da temática, das questões que orientam a investigação, da justificativa, 

dos objetivos e da metodologia.  

No quarto capítulo, apresentamos o referencial teórico da pesquisa apoiado 

na Teoria Histórico-Cultural de Vigotski (2010), para desenvolvimento da mesma; a 

contextualização do Processo Histórico da exclusão para a Inclusão; a Inclusão na 

educação Infantil; Políticas Públicas Nacionais e Internacionais sobre Inclusão; 

Reconhecimento jurídico para os indivíduos com TEA; Transtorno do Espectro 

Autista: Definição e Caracterização; Formação Docente para Inclusão do aluno com 

TEA, no ensino regular.  

No quinto capítulo, foi descrito o processo metodológico que descreve os 

caminhos percorridos para o desenvolvimento dessa pesquisa.  Foram apresentados 

a fundamentação teórica metodológica da pesquisa, o local, os dados dos 

participantes, as etapas da pesquisa e os procedimentos de análise.  

Assim, o sexto capítulo apresenta a análise de dados, trazendo os eixos 

temáticos encontrados durante o estudo com foco na identidade e formação inicial e 

continuada de professores da educação Infantil; Concepção dos professores acerca 

da Inclusão; Saberes científicos ou Vivências dos professores para Inclusão do TEA 

na Educação Infantil.  Os dados coletados são apresentados e discutidos a partir da 

análise semiótica vigotskiana e bakthiniana.  

Nas Considerações Finais, é incluída uma reflexão crítica sobre as 

contribuições desse estudo para uma revisão das ações formativas dos docentes 

para inclusão dos estudantes com TEA na Educação Infantil.   

Portanto, essa pesquisa soma-se a outras contribuições na área 

educacional, para que seus resultados fomentem o debate acadêmico-cientifico, 

instigando novos estudos sobre o TEA na Educação Infantil. Continua o desafio de 

conscientização do professor em relação à reflexão sobre sua prática pedagógica 

para uma continuada adequação no atendimento aos estudantes com TEA, que 

estão ingressando na Educação Básica e que, conforme legislação vigente tem 

direito ao acesso, permanência e apropriação dos conteúdos de acordo com suas 

necessidades específicas. Essa pesquisa poderá provocar novas interrogações 
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acerca desse tema cada vez mais presente no ensino regular, propiciando novos 

direcionamentos no acolhimento e na ação pedagógica com acadêmicos autistas.  
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2 PROBLEMA DE PESQUISA 
 

Quais as dificuldades enfrentadas pelos docentes durante o processo de 

ensino e de aprendizagem, com alunos com Transtornos do Espectro Autista no 

ensino regular?  

 

3 OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo Geral  
 

Analisar os desafios dos professores da Educação Infantil, para a 

aprendizagem, desenvolvimento e inclusão de alunos com Transtornos do Espectro 

Autista no Ensino Regular. 

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

 Aprofundar os conhecimentos históricos sobre os processos de inclusão 

no Brasil. 

 Investigar as dificuldades encontradas pelos docentes, para inclusão, 

ensino e aprendizagem do aluno com Transtornos do espectro Autista no ensino 

regular. 

 Analisar os dados coletados, por meio do questionário, pelo aporte teórico 

Vigotskiano e Baktiniano.  
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

4.1 Contribuição da Teoria Histórico- Cultural Vigotskiana no 

desenvolvimento do estudo.  

 

“Uma palavra que não representa uma ideia é uma coisa morta, da 
mesma forma que uma ideia não incorporada em palavras não passa de 
uma sombra” (Vygostky).  

 

O nascimento de Lev Semenovich Vygotsky foi em Orsha, na Bielo-Rússia 

no dia 17 de novembro de 1896. Sua família era judia, financeiramente estável e 

culta. Seu pai era bancário e corretor de seguros, enquanto sua mãe, uma 

professora formada que se dedicou à educação dos filhos.  

Vygotsky e sua família viveram muito tempo em Gomel, também na Bielo-

Rússia. Até os 15 anos de idade sua educação foi em sua casa, com tutores 

particulares. Já na mais tenra idade manifestou uma grande capacidade intelectual e 

autodidatismo, tendo interesse pelos mais diversos assuntos: Da literatura até as 

artes em geral. Interessou-se também pelo aprendizado de diferentes idiomas, 

possibilitando o contato com materiais de diferentes procedências.  

Completou o curso secundário aos 17 anos, em um colégio privado em 

Gomel, sendo reconhecido por seu excelente desempenho. De 1914 a 1917 estudou 

Direito e Literatura, na Universidade de Moscou, sendo que o trabalho apresentado 

ao final deste curso, originou um dos livros de sua autoria “Psicologia da Arte”, 

publicado na Rússia em 1965. 

  A vida profissional de Vygotsky teve início após a Revolução Russa de 

1917, quando ele tinha 21 anos. Em Gomel, entre os anos de 1917 a 1923, escreveu 

críticas literárias e ministrou aulas e palestras sobre temas ligados à literatura, 

ciência e psicologia em várias instituições. Foi nesse período que teve início seu 

interesse pela pedagogia, publicando em 1922 um estudo sobre os métodos de 

ensino da literatura nas escolas secundárias. Fundou na cidade de Gomel uma 

editora, uma revista literária e um laboratório de psicologia no Instituto de 

Treinamento de Professores, local em que era professor nos cursos de psicologia. 
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O interesse de Vygotsky pela psicologia acadêmica foi despertado quando 

trabalhou na formação de professores e teve contato com crianças portadoras de 

deficiências físicas e mentais, que foi uma motivação para que pesquisasse 

alternativas que auxiliassem o desenvolvimento dessas crianças, possibilitando a ele 

compreender os processos mentais humanos, tema que se tornaria centro de seu 

projeto de pesquisa.  

Em 1924, aos 28 anos, casou-se com Roza Smekhova e tiveram duas filhas. 

Foi convidado a trabalhar no Instituto de Psicologia de Moscou, após sua 

participação no II Congresso de Psicologia de Leningrado, e nesse período escreveu 

o trabalho: Problemas da Educação de Crianças cegas, surdas- mudas e 

retardadas, que apresentava algumas de suas reflexões sobre o assunto.  

Entre 1927 e 1928, associou-se e transferiu-se para o laboratório de 

psicologia do Instituto de Educação Comunista, quando teve início a criação do 

Instituto de Estudos da Deficiência, com o objetivo de estudar o desenvolvimento de 

crianças anormais. 

São deste período alguns importantes trabalhos de Vygotsky, dentre eles: A 

pedologia de crianças em idade escolar (1928); Estudos sobre a história do 

comportamento (escrito juntamente com Luria) (1930); O instrumento e o símbolo no 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores (1931); Lições de psicologia 

(1934); Desenvolvimento mental da criança durante a educação (1935) e a criança 

retardada (1935).  

Vygotsky fez, no final da década de 20 e no início da década seguinte, 

importantes reflexões sobre a questão da educação e de seu papel no 

desenvolvimento humano. 

Trabalhou com pesquisadores renomados, dentre eles: Alexander 

Romanovich Luria e Alexei Nikolaievich Leontiev, que foram seus principais 

colaboradores e que o acompanharam até sua morte.  

Vygotsky morreu em moscou em 11 de junho de 1934, vítima de 

tuberculose. Após sua morte teve a publicação de suas obras proibida na União 

Soviética, no período de 1936 a 1956, em virtudes da censura do totalitário regime 

stalinista e foi ignorado pela cultura ocidental por um período bastante longo. Em 
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1963, foi lançada a primeira edição do livro Pensamento e linguagem nos Estados 

Unidos e no Brasil e a Formação social da mente, só aconteceu em 1984. 

Atualmente, Vygotsky é considerado um dos mais importantes psicólogos do 

século XX. A influência e repercussão de sua obra são significativas na psicologia e 

educação, no Brasil e em outros países ocidentais. 

As teorias de Vygotsky, que tem contribuído com a educação e a psicologia, 

tiveram início no final da Revolução Russa, em que o socialismo é implantado no 

país e sob forte influência do pensamento marxista, que afirmava que as 

transformações humanas, em sua consciência e em seu comportamento, são 

resultantes das mudanças históricas e materiais. Por defender essas ideias, 

Vygotsky se autodenominava marxista e desenvolveu sua teoria sobre função 

psicológica superiores e a forte conexão entre pensamento e linguagem.  

As teses de Vygotsky estão fundamentadas em questões relacionadas ao 

processo de desenvolvimento humano, em que desenvolve estudos visando explicar 

como esse processo ocorre e com deve ser conduzido para que se alcance os 

resultados necessários, para garantir ao sujeito aprendizagem e desenvolvimento, 

independentemente de suas especificidades.  

Na relação entre indivíduo e sociedade, ele defende que as características 

diferenciadas dos seres humanos não estão presentes desde o seu nascimento e 

que não são resultantes apenas das pressões do meio externo. De acordo com sua 

teoria, quando a criança nasce, ela é imatura e tem apenas suas funções 

psicológicas elementares e o seu desenvolvimento vai acontecendo a partir das 

interações sociais, culturais e comportamentais que se estabelecem no decorrer de 

sua vida, alcançando as funções psicológicas superiores, que vão possibilitar o 

controle consciente do comportamento, a ação intencional e a liberdade do indivíduo 

em relação ás características do momento e do espaço presente. 

 Assim, o desenvolvimento do psiquismo humano é mediado pelo outro que 

indica, delimita e atribui significados à realidade. Por defender a importância das 

relações no desenvolvimento do ser humano, Vygotsky defendia a inclusão escolar e 

acessibilidade de indivíduos com deficiência, visto que a partir das interações e do 

respeito as suas limitações, seria possível a aprendizagem e desenvolvimento. Para 

isso, é importante que o professor conheça essas peculiaridades e encontre 
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alternativas de trabalho que atendam a essas especificidades. Para Vigotski, as 

limitações não são biológicas, mas criadas e reforçadas pela sociedade.  

A segunda questão se refere à origem cultural das funções psíquicas, em 

que afirma que o desenvolvimento do ser humano é um processo contínuo de 

aquisições, que não é passivo, mas resultante das relações que estabelece com seu 

contexto social e cultural. O indivíduo possui as funções psicológicas elementares e, 

através das interações que estabelece no decorrer do seu desenvolvimento cultural, 

vão abrindo novas possibilidades para o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores.  

De acordo com a tese de Vygotsky, é importante também o aspecto 

biológico do desenvolvimento humano. O cérebro, principal órgão da atividade 

mental, ainda que não apresente mudanças quanto a sua estrutura física, é um 

sistema aberto e sua estrutura e seu funcionamento sofrem modificações no 

decorrer da evolução humana, ainda assim, não é o fator determinante. 

A partir de sua defesa da importância das relações sociais e culturais para o 

desenvolvimento humano, Vygotsky ressalta a importância da mediação para que 

esse processo aconteça de forma significativa, sendo fundamental a utilização de 

instrumentos e signos que favoreçam a concretização desse processo. No caso dos 

signos, a linguagem tem destaque, pois além de ser uma capacidade exclusiva do 

ser humano, é através dela que torna-se possível organizar as funções psicológicas 

superiores e também as atividades práticas. Nas relações sociais, na convivência 

com o grupo, a criança, através da linguagem e dos materiais concretos, 

desenvolve-se, apropriando-se dos conhecimentos histórico- cultural presente na 

sociedade.  

Vygotsky, afirma que a criança, quando chega à escola, já possui um 

conhecimento prévio, fruto de sua vivência e que no ambiente escolar deve-se 

propiciar novos conhecimentos que, podem ou não, dar continuidade ao que ela já 

possuía. Para ele a aprendizagem deve caminhar sempre à frente do 

desenvolvimento, caso contrário não teria razão de existir a educação escolar. 

 

Em vez disso, a unidade, aprendizagem-e-desenvolvimento tem complexas 
inter-relações que são objeto de sua investigação (1987:201) De que modo 
a aprendizagem traz à tona o desenvolvimento? A resposta reside na zona 
de desenvolvimento proximal. “A aprendizagem é útil quando se move à 
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frente do desenvolvimento. Ao fazê-lo ela impele ou desperta toda uma 
série de funções que estão em fase de maduração, repousando na zona de 
desenvolvimento proximal(1987:212). Além disso a aprendizagem seria 
completamente desnecessária se simplesmente utilizasse o que já 
amadureceu no processo de desenvolvimento, se não fosse ela mesma 
uma fonte de desenvolvimento. (NEWMAN e HOLSMAN, 2002, p.76). 

 

No caso do desenvolvimento real, este é intrínseco na criança e consiste no 

que ela consegue realizar sozinha, sem a necessidade da interferência de outros. A 

escola deve focar seu trabalho na zona de desenvolvimento proximal que, a partir 

das potencialidades da criança, faz a mediação para a aquisição de novos 

conhecimentos, que quando são apreendidos, tornam-se reais. 

Vigotsky afirma que:  

“Aquilo que é zona de desenvolvimento proximal hoje será o nível de 
desenvolvimento real amanhã- ou seja, aquilo que uma criança pode fazer 
com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã 
“(VIGOTSKY, 1984, p.98).  

 

A compreensão deste conceito possibilita ao professor, que atua como 

mediador no processo de ensino e de aprendizagem, o planejamento de suas ações 

visando propiciar ao indivíduo a aquisição do conhecimento necessário para 

alcançar a condição de desenvolvimento real. Assim, o grande diferencial da teoria 

vygotskyana foi a proposta de que a mediação consiste em propor desafios para a 

criança, não fundamentados no que ela já sabe, mas em sua capacidade de 

aprender. A escola deve respeitar os conceitos cotidianos, espontâneos do aluno e 

proporcionar o conhecimento científico produzido pela humanidade.  

Fundamentado no pensamento de Vygotsky, em relação á mediação, Mello 

(2004, p.144) afirma que: 

 

O papel da escola é dirigir o trabalho educativos para estágios de 
desenvolvimentos ainda não alcançado pela criança. Ou seja, o trabalho 
educativo deve impulsionar novos conhecimentos e novas conquistas, a 
partir do nível de desenvolvimento da criança- de seu desenvolvimento 
consolidado, daquilo que a criança já sabe. Por isso é que Vygotsky conclui 
que o bom ensino não incide sobre o que a criança já sabe ou já é capaz de 
fazer, mas é aquele que faz avançar o que a criança já sabe, ou seja, que 
desafia para o que ela ainda não sabe ou só é capaz de fazer com ajuda de 
outro.  
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Escola e professor devem atuar de forma a possibilitar aos alunos o 

conhecimento necessário para promover seu desenvolvimento, respeitando o que 

ele já sabe e propiciando o desenvolvimento de suas potencialidades. Vale ressaltar 

que, a teoria de Vygotsky, defende a necessidade de que o aluno alcance, através 

do conhecimento adquirido, a capacidade de abstração, que é o que vai conferir a 

aprendizagem real.  

O simples fato de frequentar a escola não garante que a criança se aproprie 

do conhecimento. É necessário que o professor encontre alternativas e 

possibilidades para mediação desse processo, respeitando cada aluno nas suas 

especificidades.  

Para Vygotsky: 

A aprendizagem não é em si mesma, desenvolvimento, mas uma correta 
organização da aprendizagem da criança conduz ao desenvolvimento 
mental, ativa todo um grupo de processos de desenvolvimento, e esta 
ativação não poderia produzir-se em aprendizagem. Por isso, a 
aprendizagem é um momento intrinsecamente necessário e universal para 
que se desenvolvam na criança essas características humanas não 
naturais, mas formadas historicamente. (VYGOTSKY, 2010, p.115). 

 

Fica evidente a importância da aprendizagem educacional para o processo 

de desenvolvimento da criança, portanto, a importância da escola e do professor no 

processo de condução das atividades que favoreçam esse desenvolvimento cultural.  

Diante do que foi exposto, percebe-se o quanto a linguagem, para Vygotsky, 

é um instrumento importante nas relações sociais e culturais e na aquisição do 

conhecimento que resultam no desenvolvimento real, conhecimento que transforma 

o sujeito e a sociedade na qual está inserido. Assim, é importante citar a 

contribuição de Bakhtin(1986) para os estudos de Vygotsky(2010), ressaltando que 

o desenvolvimento do indivíduo acontece por meio das relações que estabelece ao 

longo da vida.  

Os textos de Bakhtin não foram direcionados a área educacional, mas ao se 

referir a compreensão discursiva e enunciativa das formas da língua, possibilitou a 

Vygotsky teorizar sobre o tema, enfatizando a importância da linguagem, 

especificamente, sobre o ensino no espaço escolar.  

O indivíduo, ao nascer, está inserido em uma realidade social e cultural, fruto 

da história vivenciada pelas pessoas que são parte integrante daquela sociedade.  
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Tudo o que me diz respeito, a começar pelo meu nome, chega do mundo 
exterior à minha consciência pela boca dos outros (da minha mãe, etc.) 
[...]A princípio eu tomo consciência de mim através dos outros; deles eu 
recebo as palavras, as formas e a tonalidade para a formação da primeira 
noção de mim mesmo (BAKHTIN, 2003, p. 374).  

 

Para Bakhtin (1986), quando um indivíduo escreve uma composição textual, 

ele exprime sua realidade vivenciada e das pessoas que fazem parte do seu grupo, 

pressupondo um dialogismo.  

Em seu discurso ou através da linguagem escrita, o indivíduo reflete a sua 

história, sua vivência em seus aspectos sociais e culturais. Mas reflete também a 

linguagem e a vivência de seus pares, em um processo dialético, deixando a função 

elementar para adquirir funções superiores, através dos signos e significados 

presentes em sua linguagem. 

Foi a partir de uma concepção dialógica da linguagem que Bakhtin afirmou 
sua verdadeira substância, constituída pelo fenômeno social da interação 
verbal. Ignorar a natureza social e dialógica do enunciado seria apagar a 
profunda ligação existente entre a linguagem e a vida. Os enunciados não 
existem isolados: Cada enunciado pressupõe seus antecedentes e outros 
que o sucederão; um enunciado é apenas um elo de uma cadeia, só 
podendo ser compreendido no interior desta cadeia (FREITAS,1994, p. 
138).  

 

Bakhtin afirma que cada enunciado é único e reflete a realidade histórico-

cultural e social de cada pessoa, sendo composto pelos elementos verbais e não 

verbais presentes no discurso. As palavras só tem sentido quando fazem parte de 

um determinado contexto e exprimem um significado.  

A evolução semântica na língua é sempre ligada á evolução do horizonte 
apreciativo de um dado grupo social e a evolução do horizonte apreciativo- 
no sentido da totalidade de tudo que tem sentido e importância aos olhos de 
determinado grupo- é inteiramente determinada pela expansão da infra-
estrutura econômica.  A medida que a base econômica se expande, ela 
promove uma real expansão no escopo de existência que á acessível, 
compreensível e vital para o homem... os novos aspectos da existência que 
foram integrados no círculo do interesse social, que se tornaram objetos da 
fala e da emoção humana, não coexistem pacificamente com os elementos 
que se integraram á existência antes deles... uma nova significação se 
descobre na antiga e através da antiga, mas a fim de entrar em contradição 
com ela e de reconstruí-la [...] a sociedade em transformação alarga-se para 
integrar o ser em transformação. Nada pode permanecer estável nesse 
processo (BAKHTIN, 1986, p. 135).  
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Isso explica a mudança de significado das palavras ou das orações em 

diferentes períodos, pois em cada momento ela reflete a realidade vivenciada, que 

não é estática, mas dinâmica em constante transformação.  

É importante, portanto, que o professor, em seu processo de formação e 

atuação, consiga captar muito além da linguagem do aluno, possa compreender seu 

pensamento e que motivou tal pensamento.  

Para compreender a fala de outrem não basta entender suas palavras- 
temos que compreender o seu pensamento. Mas nem mesmo isso é 
suficiente- também é preciso que conheçamos a sua motivação. Nenhuma 
análise psicológica de um enunciado estará completa antes de se ter 
atingido esse plano (VYGOTSKY, 2000, p. 130). 

 

Pessoas que convivem em uma mesma realidade, mas que tiveram 

experiências diferenciadas e foram influenciadas ou tiveram estímulos diversos, não 

vão posicionar-se de forma única diante de um mesmo discurso ou de um mesmo 

texto, pois o resultado dessa análise considera todos os elementos integrantes do 

processo de formação de cada ser humano.  

Ao compreender esse processo, teoricamente Vygotsky e Bathkin em suas 

áreas de estudo, informam a importância do conhecimento acerca da mediação e da 

utilização de instrumentos e signos. Os instrumentos são os meios utilizados para 

alcançar o objetivo que se pretende alcançar. O instrumento é mutável, visto que ele 

só tem função a partir de sua significação e de sua utilidade, ajudando a conduzir 

uma atividade.  

Ao contrário do instrumento que não se restringe da raça humana, o símbolo 

surge da racionalidade humana, que consegue, através do signo, registrar e 

transmitir esse conhecimento através do registro da linguagem escrita.  

Vygotsky (1998: 73) assim esclarece:  

 O uso de meios artificiais- a transição para a atividade mediada- muda, 
fundamentalmente, todas as operações psicológicas, assim como o uso de 
instrumentos amplia de forma ilimitada a gama de atividades em cujo 
interior as novas funções psicológicas podem operar. Nesse Contexto, 
podemos usar o termo função psicológicas podem operar, ou 
comportamento superior com referência à combinação entre instrumento e o 
signo na atividade psicológica.  

 

 Esse processo faz com que os estudantes entendam que é por meio da 

mediação pedagógica que acontece o desenvolvimento dos alunos, conduzindo-os a 
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função psicológica superior, quando acontece a aprendizagem real, onde o 

conhecimento tem significado para o indivíduo e ele pode aplicá-lo nas relações 

sociais que estabelece no decorrer de sua vida. 

Dentre os estudos de Vygotsky, também houve a preocupação com a 

Educação Especial, que foi abordada em sua obra Defectologia, termo utilizado por 

ele ao se referir á educação direcionada as pessoas com deficiência que, de acordo 

com sua análise, focava nas limitações e não nas potencialidades do indivíduo: 

Apesar de todos os méritos, nossa escola especial se distingue pelo defeito 
fundamental de que ela limita seu educando (ao cego, ao surdo e ao 
deficiente mental), em um estreito círculo do coletivo escolar; cria um mundo 
pequeno, separado e isolado, no que tudo está adaptado e acomodado ao 
defeito da criança, tudo fixa sua atenção na deficiência corporal e não 
incorpora a verdadeira vida. Nossa escola, em lugar de retirar a criança do 
mundo isolado, desenvolve geralmente na criança hábitos que o levam a 
um defeitos não só se paralisa a educação geral da criança, senão que 
também sua aprendizagem especial ás vezes se reduz a zero (VYGOTSKI, 
1997, p.41).  

 

De acordo com sua visão acerca da Educação Especial, praticada naquele 

momento, em vez de expandir as possibilidade do aluno, ela não apresentava 

desafios, mas cerceava seu desenvolvimento em um ambiente limitado. Em sua 

teoria, Vygotsky afirma a necessidade da interação social como forma de aprender, 

compreender e desenvolver-se. Para isso, seria necessário promover a inclusão e a 

interação entre indivíduos, possibilitando que cada indivíduo seja inserido na vida 

social e produtiva, priorizando suas potencialidades.  

O desenvolvimento cultural é a esfera mais importante de onde é possível 
compensar a insuficiência. Ali onde o desenvolvimento orgânico resulta 
impossível, existem infinitas possibilidades para o desenvolvimento cultural 
(VYGOTSKI,1997, p.313).  

 

Ao contrário de adaptar o ambiente e as relações sociais a deficiência, é 

fundamental que proponha condições pedagógicas provocativas, oferecendo aos 

alunos estratégias e recursos que estimulem suas atividades suas habilidades.  

 

[...] deve basear-se no fato de que simultaneamente com o defeito estão 
dadas também as tendências psicológicas de uma direção oposta; estão 
dadas as possibilidades se apresentam em primeiro plano no 
desenvolvimento da criança e devem ser incluídas no processo educativo 
como sua força motriz (VIGOTSKI, 1997, p.32). 
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O professor, como mediador do processo de desenvolvimento do aluno, 

precisa adequar os instrumentos utilizados no processo educacional visando 

propiciar ao aluno com deficiência o acesso ao conhecimento produzido 

historicamente, não estabelecendo limites, mas levando-o a encontrar suas 

possibilidades e potencialidades, ciente de que cada indivíduo tem seu próprio 

desenvolvimento, não devendo ser comparado aos outros, mas superando o que 

antes era visto como limitação. 

 

4.2 Contextualização do Processo Histórico da exclusão para a 

Inclusão 

 

 Considerando-se o conhecimento cujo o movimento inclusivo foi construído 

e aperfeiçoado no progresso da sociedade considerou-se importante iniciar este 

caminho com um breve resgate acerca da história do movimentos inclusivo. 

A reconstituição do contexto ainda que os princípios da inclusão surgem e se 

aperfeiçoam, permite pesquisar tal processo em sua inclusão histórica, favorecendo 

uma maior assimilação do conteúdo explorado.  

  Nesta perspectiva Rogalski (2010, p. 03), relata à educação como sendo 

“responsável pela socialização, que é a possibilidade de um indivíduo conviver com 

qualidade na sociedade, tendo, portanto, um caráter cultural acentuado, viabilizando 

a adaptação do indivíduo com o meio.” 

Assim, na atualidade, o grande desafio é oferecer uma escola de qualidade 

para todas as pessoas que considere os alunos em sua diversidade, e que aproveite 

os conceitos que as diferenças possam trazer para construir um espaço não 

somente de preparação de conteúdos curriculares, mas também de respeito e 

cidadania (BERGAMO,2012). Ainda segundo o autor p. 21: 

 

O espaço denominado sala de aula destina-se ao desenvolvimento do 
processo de ensino e aprendizagem. Todavia, cabe ressaltar que se trata 
de um ambiente de diversidade, uma vez que abriga um universo 
heterogêneo, plural e em movimento constante. Nesse ambiente, cada 
aluno é singular, constituído de uma identidade única, determinada pelos 
valores, crenças, hábitos, saberes, padrões de condutas, trajetórias 
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peculiares e possibilidades cognitivas do grupo social com que os alunos 
tenham seu tempo, sua forma de pensar e sua cultura respeitados. Cada 
um deles tem seu próprio processo de desenvolvimento e de aprendizagem, 
diferentes ritmos de internalização do conhecimento, expressa maior 
interesse e entusiasmos por determinada área de conhecimento. 

 

Neste mesmo sentido, Aranha (2005) observa que, para entender 

amplamente o processo histórico, precisa-se conhecer os vários caminhos já 

trilhados pelo indivíduo ocidental em seu convívio com o povo construído pelos 

indivíduos com deficiência.  

A história da atenção à pessoa com deficiência tem se caracterizado pela 

segregação, acompanhada pela consequência e constante exclusão, sob diferentes 

reflexões dependendo do momento histórico vivido. 

Observando a história do preparo da comunidade humana, observa-se que 

ela é marcada por um processo constante de formação de divisão das pessoas.  

Em se tratando da educação das pessoas com deficiência, especificamente, 

a revisão desta história permite identificar as raízes das atitudes sociais de 

discriminação e preconceito, fazendo deparar com posturas segregacionistas desde 

os tempos mais remotos da civilização.    

Conforme Mazzotta (2005), o direito da cidadania e educação das pessoas 

deficientes é ainda muito recente em nossa sociedade.  E é extremamente valioso 

esclarecer atitudes sociais particularmente voltada para essas pessoas, pois a falta 

de conhecimentos sobre as deficiências, contribuía, para que as mesmas fossem 

marginalizadas e ignoradas pela sociedade em que se vivia.  

A Grécia Antiga, realiza-se o ritual da perfeição do corpo, as pessoas 

deficiência nessa época eram sacrificadas ou escondidas, como relata o texto 

Brandenburg; Luckmeier (2013, p.175). “As pessoas idealizavam o corpo perfeito de 

um homem e de uma mulher, como perfeitos, saudáveis e fortes, igualando-se ao 

corpo de deusas e deuses, assim como também a de guerreiros”. 

Por toda a idade média, dos anos 476, período marcado pela queda do 

Império Romano do Ocidente, a 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, 

os indivíduos com deficiência, os loucos, leprosos, e os considerados possuídos 

pelo demônio faziam parte de uma mesma categoria dos excluídos. Esses deveriam 
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ser excluído do convívio social, ou mesmo serem sacrificados. (Brandenburg; 

Luckmeier 2013).   

Ainda neste período de extermínio os autores citados acima salienta que 

muitas das crianças que apresentava alguma deficiência eram jogadas em abismos 

ou até mesmo abandonadas em cavernas e florestas. Apenas tinha o direito de viver 

crianças que não apresentavam nenhuma deficiência ao nascer. Ao contrário, era 

dever do próprio pai executar esta criança, pois para a sociedade estas crianças 

viriam ser inúteis. Aos pais que não tinham coragem de matar seus filhos, acabavam 

abandonando-os em cestos nas ruas, essas crianças acabavam sendo criadas por 

pessoas que viviam de esmolas, ou até mesmo eram vendidas para trabalhar em 

circo ou prostituição. 

Conforme Brandenburg; Luckmeier (2013, p.179-180). 

A rejeição e eliminação de bebes com deficiência, começa a ser 
preocupação sobre as pessoas com alguma deficiência. Com isso, são 
criados alguns critérios para o recebimento da assistência. O primeiro 
critério seria de pertencer ao grupo, no qual se rejeitavam os estrangeiros. 
O segundo critério seria a inaptidão ao trabalho, pois a assistência era 
fornecida apenas para aqueles que não conseguiam mais trabalhar, ou seja. 
Pessoas incapazes de suprir sozinhas suas necessidades através do 
trabalho. Toma-se como exemplo os idosos, os órfãos e também as 
pessoas com alguma deficiência.  

 

Este período foi marcado por sentimentos contrário frente aos indivíduos 

com deficiência, quais sejam: rejeição, piedade, proteção e até supervalorização. 

Esses sentimentos e atitudes eram radicais, ambíguos, marcados pelas dúvidas, 

pela ignorância, pela religiosidade e se caracterizavam por uma mistura de culpa, 

compaixão e reparação. Uma possível explicação para este fato é que havia nesta 

época uma falta de conhecimentos mais profundos em relação ás doenças e suas 

causas, os quais eram agregados à falta de educação e generalizada e ao receio do 

desconhecido.  

Com o surgimento do cristianismo, na idade Média, e o fortalecimento da 

igreja católica, a política alcançou gradativamente um novo segmento: o clero. As 

pessoas doentes, defeituosas com deficiência física sensoriais e mentais, não 

podiam ser exterminadas em função das ideias cristas já que todos eram filhos de 

Deus.  
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Em decorrência, começaram surgir no século XVII, as instituições para 

abrigar os deficientes: 

A partir do século XVII, os deficientes passaram a ser internados em 
orfanatos, manicômios, prisões e entre outros tipos de instituições, 
juntamente com delinquentes, idosos e pedintes, ou seja, eram excluídos do 
convívio social por causa da discriminação que então vigorava contra 
pessoas diferentes (BERGAMO, 2012, p. 35).  
 

A passagem citada sugere que o governo na qual era composta pela igreja e 

burgueses, estabeleça instituições sociais como; hospitais, asilos, orfanatos, 

hospícios para fornecer um atendimento especializado para a população com 

deficiência. 

Conforme com os pressupostos de Brandenburg; Luckmeier (2013) nesta 

fase a institucionalização apresenta um caráter assistencial, e a preocupação com o 

cuidado com os deficientes começa a surgir.  O conhecimento sobre essas pessoas 

começa a ser produzido e questionado, pois todo sujeito com deficiência ou não 

poderia ser educado e tinha direito a essa educação. Com os avanço médicos na 

qual passaram defender as capacidades educativas de cada pessoa que era 

excluída.  

A criança passa inicialmente por uma educação familiar. E desde então a 

educação para as pessoas deficientes vem sendo conquistada lentamente. 

 A parti do século XIX a sociedade passou a defender que o melhor seria 
criar organizações separadas onde as pessoas com deficiência pudessem 
receber melhores atendimentos e com menos gastos sob um olhar médico, 
mas ainda não se pensava em colocar o deficiente nas sociedades ou nas 
famílias. Surgem nesta época os manicômios, onde as torturas com essas 
pessoas que eram internadas eram constantes (BRANDENBURG; 
LUCKMEIER,2013, p.181). 

 

Com o passar dos anos as instituições foram se especializando, passando a 

oferecer todo tipo de serviço necessário para as pessoas que as frequentavam. Com 

início da década de sessenta, começou a pensar na ideia de que o indivíduo com 

deficiência poderia ser incluído na sociedade, porem elas deveriam se adaptar as 

regras e condições impostas a elas.  Mesmo frequentando a sociedade, eram 

mantidos os atendimentos nas entidades, as quais se preocupavam com as pessoas 

com deficiência, pois o objetivo era proteger e preparar o deficiente para uma melhor 

reintegração futura na sociedade. E assim começa a surgir escolas especializadas 

para as pessoas deficientes. Brandenburg; LuCkmeier (2013). 
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Segundo Mazzotta (2005) os primeiros projetos para trabalhar com 

deficientes no Brasil se iniciaram com os surdos, mais tarde com os cegos, e um 

pouco mais de tempo com os deficientes mentais, marcado pelos médicos e 

pedagogos que desafiaram os preconceitos, passando a defender as possibilidades 

educacionais das pessoas excluídas. 

Dessa forma, segundo o autor, com base no período de1957 a 1993, 

começam a ser utilizadas várias terminologias para referir-se ao atendimento 

educacional das pessoas deficientes: Pedagogia de Anormais, Pedagogia 

Teratológica, Pedagogia Curativa ou Terapêutica, Pedagogia da Assistência Social, 

Pedagogia Emendativa, predominando até o final do século XIX. Neste período a 

educação especial e a tendência médica-terapêutica reconhece o direito à educação 

especializada e a reabilitação, entretanto apesar da crescente preocupação com a 

educação destes alunos das quais as mediações decorria de um diagnóstico 

médico-pisco-pedagógico, a maneira de incluí-los numa escola de ensino especial 

ou em classes especiais não deixava de ser um processo segregativo. 

O autor ainda descreve algumas medidas na qual foram sendo 

aperfeiçoadas, passando a se tornar parte das legislações a respeito dos direitos em 

que os deficientes teriam. 

No Brasil, conforme Mazzotta (2005, p.27), alguns brasileiros inspirados 
pelas experiências concretizadas na Europa e Estados Unidos da América 
do norte. [...] iniciaram, já no século XIX, a organização de serviços para 
atendimento a cegos, surdos, deficientes mentais e deficientes físicos. 
Durante um século, tais providencias caracterizaram-se como iniciativas 
oficias e particulares isoladas, refletindo o interesse de alguns educadores 

pelo atendimento educacional dos portadores de deficiência. 

 

A história da educação brasileira mostra que ela foi centro de atenção e 

preocupação apenas nos momentos e na medida exata em que dela sentiram 

necessidade os segmentos dominantes da sociedade. 

A história dos indivíduos com deficiência, de forma geral, têm sido contada 

através de conhecimentos e pesquisa de documentos, institucionais, legislação, ou 

outra formas de registros escritos. Trabalhos como os de Mazzotta(2005), trazem 

grandes colaborações para a compreensão do lugar das pessoas com deficiências 

na história da sociedade brasileira.  
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 Conforme destacado nos estudos do autor citado no parágrafo anterior, o 

desenvolvimento histórico da educação especial no Brasil iniciou-se no século XX, 

quando os serviços dedicados a esse segmento de nossa população, inspirados por 

experiências realizadas na Europa e nos Estados Unidos. 

 A análise de Mazzotta (2005), baseia-se em dois períodos, o primeiro 

período deu-se início no ano de 1854 por meio de D. Pedro II no qual fundou na 

cidade de Rio De Janeiro, o Imperial Instituto Dos Meninos Cegos. Mais tarde em 

1891, pelo Decreto n° 1.320 a fundação passa a denominar-se Instituto Benjamin 

Contant (IBC), em homenagem ao professor de matemática e ex diretor, Benjamin 

Constant Botelho de Magalhães. 

Foi ainda através de D. Pedro II, pela Lei N° 839 de 26 de Setembro de 

1857, que fundou-se o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos, até 1956 na qual se dão 

as primeiras iniciativas referentes às APAES (Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais).  

No segundo período apresentado pelo autor acontece entre 1957 a 1993, 

quando “o atendimento educacional aos excepcionais foi explicitamente assumindo, 

a nível, pelo governo federal, com a criação de campanhas voltadas para esse fim” 

(MAZZOTTA, 2005, p.49). Neste período a atenção para a educação especial passa 

a se tornar discursos legais das legislações educacionais.  

A partir da década de 20, iniciou-se a expansão das instituições de 

Educação Especial, caracterizada principalmente pelo aumento de organizações 

privadas, de personalidade assistencial, como por exemplo o Instituto Pestalozzi, 

fundado em 1926, instituição particular especializada no atendimento as pessoas 

com deficiência mental. 

Em 1942, havia no país quarenta escolas públicas regulares que prestavam 

algum tipo de atendimento a deficientes mentais, e catorze escolas que atendiam 

outros tipos de deficiências. O Instituto Benjamin Constant (IBJ), Editou em Braile a 

Revista Brasileira para Cegos, primeira do gênero no Brasil. Pouco a pouco a 

Organizações Não Governamentais (ONGs) como a sociedade Pestalozzi, a 

Associação de Assistência à criança defeituosa (AACD) e A Associação de Pais e 

Amigos do Excepcional (APAE), Afastou-se a deficiência da área da saúde e 

aproximando-se a educação (MAZZOTTA, 2005).   
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Neste período surgem vários documentos Nacionais e Internacionais, para 

que de fato ocorressem a inclusão de pessoas deficientes no ambiente escolar e na 

sociedade. As lutas sociais propõe como base da educação especial, o processo de 

integração, terminologia caracterizada por defender os direitos das pessoas com 

deficiência na ocupação de diferentes espaços na vida social, como educação, 

saúde, lazer e esportes. 

A concepção de educação especial como uma modalidade de educação 
escolar, intimamente ligada a estrutura e ao funcionamento da educação 
básica e superior, é uma construção histórica do século XX. Neste período é 
que a escola regular passa a compartilhar algumas das preocupações 
comuns ao contexto do atendimento especializado, como é o caso do 
atrasos na aprendizagem, a proposição de metodologias especificas, ou 
adaptações didáticas para atendimento a diferenças individuais 
(FERNANDES, 2013, p.63). 

 

A história revela para a humanidade o caminho de exclusão social e 

humana. Enquanto no passado, o indivíduo com deficiência era banido da sociedade 

mediante a morte, atualmente esse tipo de eliminação não é mais praticado, porém 

uma exclusão sutil acontece por meio das instituições criadas com o objetivo de 

segregar o diferente da sociedade.  

O procedimento de evolução em questão aos deficientes ocorreu em fases, 

nas quais buscou-se, inicialmente, o atendimento efetuado mediante a segregação, 

passando para a integração e atualmente a inclusão. Porém, essas fases não se 

processaram ao mesmo tempo, e nem com todos os indivíduos.  

De acordo com Mittler (2003, p.34) “a mudança da integração para a 

inclusão é muito mais do que uma mudança de moda e uma semântica do 

politicamente correto. A integração deve incluir alunos de escolas especiais para 

escolas de ensino regular”.  Neste sentido as falas citadas envolve preparar os 

alunos para serem inseridos nas escolas regulares. 

O movimento de integração referia-se á inserção da pessoa deficiência no 
contexto educativo, desde que estivesse capacitada para enfrentar os 
desafios acadêmicos cobrados [...] Portanto, defendia um movimento 
unilateral, em que o esforço era apenas da pessoa com deficiência. A 
escola não precisava realizar nenhum movimento para receber este aluno e, 
inúmeras vezes, permanecia como expectadoras das respostas dele, com 
intuito de criticá-lo e rotula-lo, lembrando sempre que era oriundo de uma 
classe especial ou de outro serviço de educação especial 
(BERGAMO,2012, p. 39) 
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Assim, percebe-se que neste conceito de integração quem deve mudar é o 

aluno para se adequar à escola, independente das suas capacidades físicas, 

mentais, sensoriais e intelectuais. 

Salienta-se que o movimento de inclusão é bastante recente, mesmo sendo 

a inclusão um movimento que visa construir uma sociedade para todos, não se pode 

perder de vista que, antes de tudo, é uma questão de direitos humanos, que defende 

a não segregação de nenhuma pessoa em consequência de sua deficiência, de 

dificuldade de aprendizagem, de seu gênero ou mesmo pertencer a uma minoria 

étnica. Destaca-se como ponto essencial, dos que nela atuaram, o conhecimento 

das necessidades especiais do indivíduo a ser atendido, o que consiste em, uma 

questão fundamental para que este processo possa acontecer realmente.  

Para os autores como: Mantoan (2003) Mittler(2003), a inclusão seria tornar 

as escolas regulares em escolas inclusivas mediante a adaptação das melhores 

práticas, dos melhores docentes e dos melhores recursos da escola. Devendo a 

inclusão impor algumas mudanças nas instituições em termos de currículos, 

avaliação, agrupamento em atividades de sala de aula, baseada em um sistema de 

valores que faz com que todos se sintam bem. 

 A inclusão envolve um processo de reforma e reestruturação nas escolas, 

com o objetivo de garantir que todos os alunos possam ter acesso a todas as 

possibilidades e oportunidade oferecidas pelas instituições e impedir que os alunos 

deficientes fiquem segregadas e isoladas no ambiente escolar. O conceito de 

inclusão vem para beneficiar todos os alunos, incluindo aqueles com alguma 

deficiência ou dificuldade de aprendizagem. 

Stainback; Stainback (1999, p. 44) esclarecem que: 

[...] o fim gradual das práticas educacionais excludentes do passado 
proporciona a todos os alunos uma oportunidade igual para terem suas 
necessidades educacionais satisfeitos dentro da educação regular. O 
distanciamento da segregação facilita a unificação da educação regular e 
especial em um sistema único. Apesar dos obstáculos, a expansão do 
movimento da inclusão, em direção a uma reforma educacional mais ampla, 
é um sinal visível de que as escolas e a sociedade vão continuar 
caminhando rumo a práticas cada vez mais inclusiva. 

 

Neste sentido as crianças deficientes aprendem a adaptar-se com a sua 

deficiência em um ambiente novo, fora do círculo familiar no qual estão 

acostumadas. Essa convivência vai trazer benefícios para seu futuro, pois a escola, 
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como um recurso da comunidade representa a sociedade tal como ela é , uma 

escola inclusiva deve garantir condições para que os indivíduos  possam se 

locomover em todos os ambientes, providenciando a construção de rampas ou 

elevadores para acesso, banheiro adaptados para acomodação de cadeiras de 

rodas, sinalização para alunos com baixa visão e para alunos surdos, assim todos 

os alunos terão condições de frequentar todo o ambiente escolar.  

O ser humano cresce num ambiente Social e a interação com outras 
pessoas é essencial a seu desenvolvimento; essas exigências requerem da 
escola uma nova estrutura, um novo conceito em relação á formação do 
futuro cidadão e uma visão (VYGOTSKY, APUD, CARNEIRO, 1991, p.101). 

 

No entanto, para conseguir um ambiente favorável à inclusão, não basta ter 

conhecimento das diversidades, do que precisa ser trabalhado, ou do que a criança 

já possui conhecimento, como também, e principalmente, é preciso saber respeitar 

suas limitações, reconhecendo suas diferenças e ressaltando suas potencialidades. 

     Para Stainback; Stainback (1999, p.408), “[...] o objetivo da inclusão nas 

escolas é criar um mundo em que todas as pessoas se reconheçam e se apoiem 

mutuamente”. Nesse sentido, ainda segundo os autores citados, “[...]o objetivo da 

inclusão não é o de apagar as diferenças, mas o de que todos os alunos pertençam 

a uma comunidade educacional que valide e valorize sua individualidade”. (p.412) 

Tendo em mente, então, que incluir requer muito mais do que uma cadeira 

na sala de aula, como salientam Stainback; Stainback (1999), Mantoan (2003), 

Mittler (2003) dentre outros; A inclusão refere-se a todos os envolvidos no processo 

educacional, ou seja, alunos com ou sem deficiência, professores, pais, funcionários, 

dentre outros, cabem algumas condições a respeito do processo inclusivo. 

 Para algumas escolas, o fato de receber um aluno especial e matriculá-lo 

representa uma forma de inclusão, quando de fato não é assim que pode ser 

chamada, para haver inclusão é necessário que haja aprendizagem, e isso traz a 

necessidade de rever os nossos conceitos sobre currículo.  

Este não pode se resumir às experiências acadêmicas, mas se ampliar para 

todas as experiências que favoreçam o desenvolvimento dos alunos normais ou 

especiais. Sendo assim, as atividades de vida diária podem se constituir em 

currículo e em alguns casos, talvez sejam os conteúdos que serão ensinados. A 

questão que podemos e devemos levantar é se a escola representa para a criança 
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especial, um espaço significativo de aprendizagem, e sendo a resposta positiva, 

podemos então afirmar que desenvolvemos práticas inclusivas.  

Ao tocar no aspecto das práticas inclusivas, é necessário comentar a 

importância que a formação do professor que atuará nas classes inclusivas tem no 

sucesso da inclusão. Até recentemente, somente os professores que possuíam um 

interesse pela educação especial é que se dirigiam para a formação específica e 

depois, obviamente, faziam escolhas profissionais ou não que envolviam a educação 

especial. Infelizmente, a demanda da inclusão chega às escolas antes da 

preparação do professor e a solução tem sido a capacitação do profissional em 

serviço, através dos programas de formação continuada. As práticas pedagógicas 

eficazes e apropriadas às deficiências são imprescindíveis para a evolução dos 

alunos, e isso o professor só consegue planejar e desenvolver quando recebe o 

referencial teórico e a assessoria pedagógica adequados.  

Segundo a Cartilha dos Direitos da Pessoa com Autismo (2011, p.11), a 

inclusão escolar é: 

É uma política que busca perceber e atender às necessidades educativas 
especiais de todos os alunos, em salas de aulas comuns, em um sistema 
regular de ensino, de forma a promover a aprendizagem e o 
desenvolvimento pessoal de todos. Na proposta de educação inclusiva 
todos o alunos devem ter a possibilidade de integrar-se ao ensino regular, 
mesmo aqueles com deficiências ou transtornos de comportamento, de 
preferência sem defasagem idade--série. A escola, segundo essa proposta, 
deverá adaptar-se para atender às necessidades destes alunos inseridos 
em classes regulares. Portanto, requer mudanças significativas na estrutura 
e no funcionamento das escolas, na formação dos professores e nas 
relações família-escola. 

 

Durante o período do processo de inclusão, é importante que a escola 

considere as características de cada aluno seja o público- alvo da educação especial 

ou não, garantindo o acesso, a interação, tolerância e respeito às   diferenças. 

Vive-se atualmente, o processo de inclusão, que é uma construção elaborada 

com base em estudos e pesquisas que resultaram em um conhecimento mais amplo 

e aprofundado sobre o trato da deficiência, que acredita-se, permitirá traçar o 

caminho que oportunizara a formação diferenciada do profissional que irá conceber 

a inclusão das pessoas deficientes no ensino regular.  

Como pode-se observar neste capítulo, existe muito, ainda, a refletir, estudar 

e construir. Sendo assim é preciso sair e buscar inovar a prática pedagógica da 
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inclusão, a exemplos das instituições investigadas, conforme relato no presente 

trabalho.  

Dando continuidade no trabalho, no próximo tópico, abordaremos assuntos de 

inclusão na primeira etapa da educação básica, que tem como foco a educação 

infantil.  

 

4.3 A Inclusão na Educação Infantil  

 

A Educação Infantil é uma etapa da educação que favorece o aprendizado e 

desenvolvimento das crianças típicas e atípicas, pois é o espaço ideal para interação 

e a socialização, que são fundamentais para o desenvolvimento cultural dos alunos.   

Para orientar a inclusão na educação infantil, foram publicados alguns 

documentos, que dispõem sobre a temática.  Dentre eles cita-se o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil- RCNEI, as, Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Infantil-DCNEI e a Política Nacional de Educação Infantil.  

O RCNEI/98- Referencial Curricular Nacional da educação Infantil, 

caracteriza-se em um conjunto de referências e orientações didáticas e pedagógicas 

voltadas aos profissionais da educação infantil, tendo como princípio norteador: 

[...] O respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas 
suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, 
religiosas etc.; O direito das crianças a brincar, como forma particular de 
expressão, pensamento, interação e comunicação infantil; O acesso das 
crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento 
das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação social, 
ao pensamento, à ética e à estética;  A socialização das crianças por meio 
de sua participação e inserção nas mais diversificadas práticas sociais, sem 
discriminação de espécie alguma; O atendimento aos cuidados essenciais 
associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade. 
(BRASIL, 1998, p.13). 

 

A autora Ferreira (2017), em seu estudo ressalta uma crítica feita sobre como 

o desenvolvimento infantil que está descrito no excerto deste documento, em que 

descreve uma concepção idealizada de criança, desconsiderando as diferenças que 

existem entre os indivíduos. Nesse sentido, afirma-se: 

[...] o documento é discriminatório por focalizar muito o desenvolvimento 
normal e por não fazer referências às diferenças individuais que impliquem 
em necessidades especiais. Penso que deve haver um esclarecimento 
maior sobre o assunto, se de fato se pretende que crianças com 
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necessidades educativas especiais sejam incluídas nestes programas, para 
prevenir o professor dos tipos de criança que ele pode encontrar, e do papel 
que é esperado dele frente a tal clientela. Há que se considerar que não se 
espera dele nada de extremamente diferente, ou que ele se especialize, 
mas algumas modificações que estão ao seu alcance e que podem 
favorecer a integração destas crianças (MENDES, 1998 apud FERREIRA, 
2017, p.39). 

 

Em 2000, foi representada uma edição complementar voltada para às 

crianças com deficiências , Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil: 

estratégias e orientações para educação de crianças deficientes (BRASIL, 2000). 

Essa edição complementar foi elaborada pelas Secretarias de Educação 

Fundamental (SEF) e de Educação Especial (SEESP), ambas Secretarias 

vinculadas ao Ministério da Educação e Cultura (MEC).  

O intuito deste documento foi auxiliar o trabalho educativo, junto às crianças 

com deficiência de 0 a 6 anos, de maneira a aprimorar o atendimento especializado 

dado a essas crianças, além de conduzir e apoiar o processo educacional em 

creches e pré-escolas, por meio de um trabalho multidisciplinar realizado pelos 

gestores das políticas educacionais, da saúde e assistência social. (BRASIL, 2000).  

O RCNEI-EE/00 afirma que nele existem várias características importantes 

que colaboram com o processo de inclusão. Sendo eles:  

Adequação: elaboração do currículo conforme a avaliação dos interesses, 
habilidades e necessidades das crianças;  

Coerência: a organização interna é consistente com uma ordenação 
didática que facilita a compreensão do seu conteúdo curricular e sua 
relação com os componentes que a integram;  

Flexibilidade: o conteúdo curricular tem estrutura aberta, que permite a 
introdução de novos elementos e a modificação dos existentes;  

Multiplicidade: os referenciais devem gerar diferentes propostas 
pedagógicas atendendo as demandas e peculiaridades de cada região;  

Abrangência: destina ao atendimento educacional de toda criança 
independente da condição de seu desenvolvimento (BRASIL, 2000, p. 23-
4).  

 

O documento ainda sintetiza processos de avaliação e intervenção a serem 

realizados nas instituições de educação e atendimento às crianças com deficiência. 

São eles:  

[...] identificar as potencialidades e necessidades, através de entrevista com 
os familiares das crianças, avaliação psicopedagógica, estudo sócio 
familiar, exames médicos, entre outros que se fizerem necessários; integrar 
os dados obtidos, conforme as áreas do desenvolvimento da criança; 
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elaborar plano individual de intervenção, de modo a estabelecer prioridades 
e propor esquemas, procedimentos e recomendações; identificar as 
barreiras que ocorrem no atendimento e sugerir possibilidades para superá-
las; acompanhar e avaliar a criança e os ambientes que o envolve, de forma 
a verificar os resultados alcançados (BRASIL, 2000, p.36).  

 

Com isto à intervenção pedagógica o RCNEI-EE/00 recomenda atividades 

fundamentais, como:  

[...] a elaboração de um plano de intervenção individual e coletivo, para o 
desenvolvimento de conteúdos curriculares específicos, baseado nas 
observações e avaliações realizadas com a criança, além dos exames 
clínicos; introdução de objetivos nas atividades e estratégias a serem 
empregadas, considerando os materiais e meios utilizados no plano de 
intervenção; e garantir a participação dos familiares nos atendimentos à 
criança, com objetivo de trocar informações e experiências (BRASIL, 2000, 
p.31). 

 

Já no parecer nº 20/2009 na qual refere-se uma reavaliação das DCNEI/09, 

analisando a diversidades feita com as crianças deficientes, da mesma maneira que:  

[...] o direito dessas crianças à liberdade e à participação, tal como para as 
demais crianças, deve ser acolhido no planejamento das situações de 
vivência e aprendizagem na Educação Infantil. Para garanti-lo, são 
necessárias medidas que otimizem suas vivências na creche e pré-escola, 
garantindo que esses espaços sejam estruturados de modo a permitir sua 
condição de sujeitos ativos e a ampliar suas possibilidades de ação nas 
brincadeiras e nas interações com as outras crianças, momentos em que 
exercitam sua capacidade de intervir na realidade e participam das 
atividades curriculares com os colegas. Isso inclui garantir no cotidiano da 
instituição a acessibilidade de espaços, materiais, objetos e brinquedos, 
procedimentos e formas de comunicação e orientação vividas, 
especificidades e singularidades das crianças com deficiências, transtornos 
globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação (BRASIL, 
2009, p.11) 

 

No DCNEI/09 a citação feita para às crianças com deficiência é realizada no 

artigo 8° na qual discorre sobre as propostas pedagógicas para a Educação Infantil, 

ao garantir condições para realização do trabalho pedagógico e maior acessibilidade 

as crianças, e afirma:  

 

Art. 8º. A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter 
como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, 
renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes 
linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à 
confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à 
interação com outras crianças.  

§ 1º Na efetivação desse objetivo, as propostas pedagógicas das 
instituições de Educação Infantil deverão prever condições para o trabalho 
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coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que 
assegurem: [...]  

VII - a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e 
instruções para as crianças com deficiência, transtornos globais de 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação (BRASIL, 2009, p). 

 

Os documentos, RCNEI/98 e DCNEI/09, vêm de encontro as propostas e 

ações direcionadas para aprimorar a Educação Infantil, elencadas pela Política 

Nacional de Educação Infantil (BRASIL, 2006). O documento DCNEI contém um 

conjunto de diretrizes, objetivos, metas a serem cumpridas, estratégias e 

recomendações para esse público-alvo. Esse conjunto encontra-se estruturado por 

eixos, de forma a suprir as demandas da área e, segundo o Ministério da Educação 

(MEC), tem como foco trazer mais qualidade à Educação Infantil, englobando desde 

aspectos de infraestrutura até processos de administração pedagógica (BRASIL, 

2006). 

 

4.4 Políticas Públicas Nacionais e Internacionais sobre Inclusão  

  

A inclusão é um tema que vem sendo debatido no Brasil e em outros países 

ao longo dos anos, e dessas discussões são elaboradas as Leis e Decretos para os 

alunos com deficiência, do qual o Brasil é signatário. Esse tema é complexo, pois 

quando a sociedade não consegue se organizar, são elaboradas as Leis para 

colocar regras na sociedade. Sendo assim, fez-se necessário descrever como 

ocorreu e como vem ocorrendo as políticas de inclusão internacionais e nacionais 

para os alunos com TEA e sua efetividade ao longo dos anos.   

A Constituição Federal de 1988 traz como um dos seus objetivos 

fundamentais “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” na qual cita o artigo 205 em 

relação a educação como sendo um direito de todos, na qual garante o pleno 

desenvolvimento da pessoas, sobre o exercício da cidadania e a qualificação para o 

ambiente de trabalho; Artigo 206 estabelece “igualdade de condições ao acesso e 

permanência no ambiente escolar”, como um dos princípios para o ensino e a 

garantia como dever do estado a oferta do atendimento especializado na rede 

regular de ensino; Artigo 208 elenca o estado como tendo o dever com a educação 

efetivando a garantia de: 
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 I -  educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 
ela não tiveram acesso na idade própria; 

        II -  progressiva universalização do ensino médio gratuito; 

        III -  atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 

        IV -  educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 
(cinco) anos de idade; 

        V -  acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 
criação artística, segundo a capacidade de cada um; 

        VI -  oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 
educando; 

        VII -  atendimento ao educando, em todas as etapas da educação 
básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde. 

    § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

    § 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua 
oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 

    § 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino 
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, 
pela frequência à escola (BRASIL, 1988).  

 

Cabe ainda destacar, a importância do Estatuto da criança e do Adolescente 

estabelecido pela Lei de n°8.069, de 13 de julho de 1990. O estatuto prescreve sua 

aplicação para crianças de 0 a 12 anos, adolescentes de 12 a 18. Em seu artigo 11° 

garante acesso as ações e serviços para promoção, proteção e recuperação a 

saúde, destacando nos parágrafos 1° e 2°, que “a criança e o adolescente com 

deficiência receberão atendimentos especializados” e que ele será garantido o 

fornecimento gratuito de medicamentos e outros recursos para tratamento. Em 

relação ao artigo 54° dispõe que “é dever do Estado assegurar a criança e ao 

adolescente: (...) atendimento educacional especializado as pessoas com 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.” (BRASIL, 1988) 

Vale lembrar que o estatuto é o conjunto de direitos e deveres legalmente 

estabelecidos para toda a criança e adolescente seja ela com deficiência ou não. 

A conferência mundial de Educação para Todos, Jomtien/1990, chama a 

atenção para os altos índices de crianças, adolescentes e jovens sem escolarização, 

tendo como objetivo de atender as necessidades básicas da aprendizagem de todas 

as crianças, jovens e adultos, estabelecendo compromissos mundiais para garantir 

que todas as pessoas tenham conhecimentos básicos necessários para uma vida 

digna, visando uma sociedade mais humana e mais justa. 
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Nesta mesma década a Declaração de Salamanca, vem com o conceito de 

discutir e reforçar  compromissos com a educação para todos,  incluindo crianças, 

jovens, adultos com necessidades especiais dentro do sistema regular de ensino.  

Este documento foi criado para apontar aos Países a necessidade de políticas 

públicas  educacionais, com o objetivo de atender todas as pessoas de modo 

igualitário.  

De acordo com a declaração, seus conceitos baseiam-se em defender que 

as escolas, e seus projetos pedagógicos nas quais se adaptem às necessidades das 

pessoas nela matriculados.  

Contudo a declaração de Salamanca ainda descreve que: 

 Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 
oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem, 
aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à 
escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia 
centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades, escolas 
regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais 
eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades 
acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação 
para todos; além disso, tais escolas proveem uma educação efetiva à 
maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em última instância, o 
custo da eficácia de todo o sistema educacional( DECLARAÇÃO DE 
SALAMANCA, 1994,p.1).  

 

Em 1994, é publicada a Política Nacional de Educação Especial, guiando o 

processo de “integração instrucional” que condiciona o acesso às classes comuns 

do ensino regular àqueles que “(...) possuem condições de acompanhar e 

desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo 

ritmo que os alunos ditos normais” (p.19). Ao reafirmar os pressupostos construídos 

a partir de padrões homogêneos de participação e aprendizagem, a Política não 

provoca uma reformulação das práticas educacionais de maneira que sejam 

valorizados os diferentes potenciais de aprendizagem no ensino comum, mas 

mantendo a responsabilidade da educação desses alunos exclusivamente no âmbito 

da educação especial. 

No final da década, a Convenção da Guatemala (1999), regulamentada no 

Brasil pelo decreto de nº 3.956/2001considerou a educação especial, no contexto da 

diferenciação, exigindo uma nova interpretação dessa educação, para realmente 

eliminar as barreiras que dificultam o acesso de todas as pessoas com deficiência, 

que têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais, à escolarização. 
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Nessa perspectiva, a Lei n° 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional priorizou esta nova visão educacional, principalmente, com a definição do 

artigo 59 que as segura aos educandos com deficiência a adaptação curricular, 

metodológica e organizacional da escola permitindo também a terminalidade e a 

aceleração dos estudos de acordo com as necessidades de cada pessoa. Os artigos 

24, inciso V e o art. 37, parágrafo primeiro da LDB evidenciam de que maneira a 

educação básica deve-se organizar: “oportunidades educacionais apropriadas, 

consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 

trabalho, mediante cursos e exames” (BRASIL, 2007, p.3). 

Em 1999, o Decreto nº 3.298, que regulamenta a Lei nº 7.853/89, ao dispor 

sobre a Política Nacional para a Integração do Deficiente, define a educação 

especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de 

ensino, enfatizando a atuação complementar da educação especial ao ensino 

regular. 

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 

Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no artigo 2º, determinam que: “Os sistemas de 

ensino devem matricular todos os estudantes, cabendo às escolas organizarem-se 

para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, 

assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para 

todos. (MEC/SEESP, 2001).” As Diretrizes avançam em relação a educação 

especial, e o na realização do atendimento educacional especializado complementar 

ou suplementar à escolarização, porém, ao admitir a possibilidade de substituir o 

ensino regular, não potencializam a adoção de uma política de educação inclusiva 

na rede pública de ensino, prevista no seu artigo 2º. 

O Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº 10.172/2001, destaca que “o 

grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de 

uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana” (BRASIL, 

2007, p. 3). Além de destacar a formação ineficiente dos profissionais da educação, 

a acessibilidade e o atendimento educacional especializado como fatores que não 

permitem a efetivação do sistema educacional inclusivo. 

A inclusão apoiada pelo PNE é abrangente ao defender e mencionar a 

inclusão da diversidade humana que não está, somente, limitada às pessoas com 

deficiência, mas dos “diferentes”, como o negro, o índio, o pobre, dentre outros.  
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Preocupado com a formação dos profissionais de educação, sob a 

perspectiva da inclusão escolar, o Conselho Nacional de Educação estabelece em 

2002 a resolução CNE/CP n° 1/2002 que obriga as instituições de ensino superior 

ajustar os currículos dos cursos de licenciaturas, inserindo nestes, conteúdos que 

possibilitem aos futuros docentes a compreensão sobre as diversidades e as 

especificidades de cada aluno. 

Em 2006, a Secretaria dos Direitos Humanos, os Ministérios da Educação e 

da Justiça e a UNESCO elaboraram o “Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos”, que defende a inclusão de assuntos relacionados às deficiências no 

currículo da Educação Básica. Além de exigir ações que incentivem o acesso dos 

alunos com deficiência ao ensino superior (BRASIL, 2007). 

Deste modo, conforme (BRASIL, 2007) salienta, a educação inclusiva é a 

confirmação de direitos humanos. A educação inclusiva “é uma ação política, 

cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos 

de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação” 

(BRASIL, 2007, p. 2). 

Em 2007, é apresentado o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, 

tendo como estruturas a formação de professores para atuar na educação especial, 

a implantação de salas de recursos multifuncionais, a acessibilidade nos prédios 

escolares. No documento do MEC, o Plano de Desenvolvimento da Educação, traz 

como razões e princípios na qual reafirma a visão na busca de superar a oposição 

entre educação regular e educação especial.  

Contrariando a concepção sistêmica da transversalidade da educação 
especial nos diferentes níveis, etapas e modalidades de ensino, a educação 
não se estruturou na perspectiva da inclusão e do atendimento às 
necessidades educacionais especiais, limitando, o cumprimento do princípio 
constitucional que prevê a igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola e a continuidade nos níveis mais elevados de 
ensino (2007, p. 09).  

 

Com o intuito da efetivação do PDE foi publicado o Decreto nº 6.094/2007, na 

qual estabelece a garantia do acesso e permanência no ensino regular e o 

atendimento aos estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, fortalecendo seu acesso nas 

escolas. 
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Com a Ratificação da Emenda Constitucional por meio do Decreto Legislativo 

n°186/2008 e do Decreto Executivo n°6949/2009, estabelece que os Estados devem 

assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino, 

potencializando o desenvolvimento acadêmico com toda participação e inclusão, 

garantindo que: 

a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional 

geral sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam 

excluídas do ensino fundamental gratuito e compulsório, sob alegação de 

deficiência;  

b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental 

inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais 

pessoas na comunidade em que vivem (Art.24). 

 

 

4.4.1 Reconhecimento Jurídico para os indivíduos com TEA  

 

Em 2012, a lei 12.764 Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa 

com Transtorno do Espectro Autista, é o primeiro documento oficial a tratar sobre os 

direitos dos indivíduos com Transtorno do Espectro Autista-TEA. E tem como 

objetivo de uma unificação Nacional de Diretrizes a serem cumpridas por todos os 

órgãos da União, Estados e Munícipios. 

A finalidade desta lei é apoiar à intersetorialidade no desenvolvimento das 

ações e políticas destinadas a pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Na qual 

trata uma questão não somente com um viés de saúde mental, mas entendendo 

todas as questões relativas às consequências do Espectro.  

Dessa forma, a lei impõe a integração não somente no atendimento, mas 

também no desenvolvimento de ações e políticas referentes ao TEA. Com efeito, a 

questão deixa de ser responsabilidade somente da saúde, devendo ser pensada de 

forma integrada pelo poder público. 

Nessa perspectiva, o documento afirma que:  

Art. 3º. São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: 
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I – a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento 
da personalidade, a segurança e o lazer; 

II – a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração; 

III – o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção 
integral às suas necessidades de saúde, incluindo: 

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; 

b) o atendimento multiprofissional; 

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional; 

d) os medicamentos; 

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento; 

IV – o acesso: a) à educação e ao ensino profissionalizante; 

b) à moradia, inclusive à residência protegida; 

c) ao mercado de trabalho; 

d) à previdência social e à assistência social. (BRASIL,2012, p. 2). 

 

Dessa forma a lei deixa claro a importância dos familiares e profissionais das 

áreas de saúde, educação e assistência social como um todo na formação de uma 

construção compartilhada de soluções envolvendo os problemas do autista. Dessa 

maneira, se assegura que as políticas públicas não serão tomadas unilateralmente 

pelo poder público, mas serão ouvidas as pessoas diretamente envolvidas com o 

portador da síndrome. Assim, se evidencia a troca de experiências, os modelos de 

sucesso, e se pode trazer uma contribuição maior em relação às necessidades 

comuns dos autistas. 

 

4.4.1.2 Decreto 8.368/14 

 

O Decreto 8.368/14, que regulamenta a lei n°12.764/2012, dispõe sobre a 

Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista, que estabelece a garantia do acesso e permanência do sujeito com TEA no 

sistema Único de Saúde- SUS. O acesso nas unidades de saúde ofertada pelo 

Estado, é de extrema relevância pois esse indivíduo passará a ter atendimento 

integral da atenção básica, especializada e hospitalar, procedimentos terapêuticos 

que envolva diagnóstico diferencial, estimulação precoce, habilitação, reabilitação e 

outros procedimentos definidos pelo projeto terapêutico singular, disponibilização de 

medicamentos necessários para esse perfil. O artigo 4°, determina que:   
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É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade 
assegurar o direito da pessoa com TEA à educação, em sistema 
educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial 
desde a educação infantil até a educação superior.” (BRASIL, 2014, p 1.). 

 

 Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de 

comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, para o 

aluno com TEA, ele terá o direito a um acompanhante especializado.  

 

4.5 Transtornos do Espectro Autista: Definição e Caracterização 
 

O docente ao planejar uma aula precisa levar em consideração a 

especificidade do educando, para tal, consideramos ser fundamental a elaboração 

de uma breve descrição do Transtorno do Espectro Autista, e de algumas das suas 

características, de forma sucinta, para facilitar a compreensão do leitor.  

Orrú (2011) em seus estudos produz uma breve revisão histórica da palavra 

"autismo" derivada do grego "autos", que significa "voltar-se para si mesmo". É um 

termo usado, dentro da psiquiatria, para nomear comportamentos humanos. É 

comum, também, a utilização de adjetivos para chamar o autismo, como: Autismo 

puro, autismo secundário, autismo de funcionamento entre outros. 

Por tanto, o que viria ser o autismo? FACION, 2005, APUD CUNHA, 2017, p.19 

descreve:  

 

Mas o que é realmente autismo? Essa pergunta não é tão fácil de 
responder, pois não se conseguiu, até hoje, uma definição e uma 
delimitação consensual das termologias sobre ele. A multiplicidade das 
terminologias fenomenológicas e, respectivamente, seus sinônimos 
demonstram a complexidade do problema e a diversidade dos princípios de 
esclarecimento existente até hoje.  

 

Sabemos que o Transtorno do Espectro Autista se manifesta nos primeiros 

anos de vida, oriundo de causas ainda desconhecidas.  O TEA é considerado uma 

condição não gradativa. Todavia, existe dificuldade em estabelecer um prognóstico 

preciso, o indivíduo com TEA, mesmo que consiga uma boa evolução do quadro, 

adquirindo independência e produtividade, ainda assim, apresentará por toda vida 

características desta patologia. 
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Acreditamos que os processos educativos possuem um papel indispensável 

na aprendizagem de comportamentos socialmente aceitáveis, na independência e 

na preparação para o trabalho destas pessoas. 

Alguns autores como; Cunha (2017), Kuczynski e Junior (2015), Orrú (2011) 

em seus estudos expõe que o primeiro pesquisador a estudar o autismo foi o 

psiquiatra suíço Eugene Bleuler no ano 1911, onde em uma de suas pesquisas 

relata as primeiras características do autismo, igualando-a com a esquizofrenia. 

Em meio a essas novas descobertas, o psiquiatra infantil austríaco Leo 

Kanner, vem contradizer a teoria de Bleuler, por meio de uma de suas teses, onde 

investigou onze crianças que mantinham comportamentos estranhos, como os que 

apresentavam isolamento desde fase pequena até a vida adulta.  Com isto, seus 

estudos e saberes, contribuíram grandiosamente sobre o entendimento do autismo. 

Dentre as dificuldades foram, eram observadas a falta de movimento proativo, 

a falta de carinho, alterações na linguagem como ecolalia, uso das palavras de 

maneira descontextualizada, distúrbios na alimentação, atividades e movimentos 

repetitivos, a não aceitação de mudança contidas no seu cotidiano e limitação da 

atividade espontânea também se mostravam presentes. Para Kanner, essas 

crianças estariam mostrando uma incapacidade inata para fazer contato afetivo 

normal com pessoas em geral e os critérios considerados para diagnóstico do 

autismo infantil se resumiram ao isolamento extremo da criança a ponto de evitar 

estabelecer contatos afetivos e à forte insistência obsessiva na preservação da 

mesmice. 

As descrições preparadas por Kanner são as seguintes, como citam Belisário 

Filho e Cunha (2010): 

 

 

 

 

QUADRO 1 - Descrições do Autismo feitas por Kanner 
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Relações sociais e afetivas O autista tem como característica uma 

extrema solidão – o chamado isolamento autístico. 

Em função dele, a criança desconsidera, impede 

ou ignora a presença do outro e das coisas que 

chegam de fora de seu ambiente. Portanto, as 

crianças autistas apresentam, desde seus 

primeiros anos de vida, uma incapacidade 

acentuada para desenvolver relações 

interpessoais. 

Comunicação e a linguagem Algumas crianças autistas têm ausência 

de toda forma de comunicação, enquanto em 

outras há ocorrência de ecolalia (repetição 

constante e descontextualizada de palavras ou 

frases). 

Relação com as mudanças no ambiente e a rotina Há uma obsessão por manter as coisas no 

lugar, pela igualdade, pela rotina. Essa 

manutenção da ordem só pode ser rompida por 

decisão do próprio autista 

Memória Algumas crianças têm uma capacidade 

surpreendente de memorizar dados, mesmo que 

eles não tenham sentido ou efeito prático. 

Hipersensibilidade a estímulos Kanner observou em seus estudos que muitas 

crianças reagiam intensamente a determinados 

ruídos e objetos. Também era possível haver 

problemas com a alimentação. 

Fonte: Belisário Filho e Cunha (2010). 

 

Diante do quadro citado acima, percebe-se que o autista precisa ser 

compreendido em sua essência e ser visto como pessoa capaz de se desenvolver, 

mediante estratégias adequadas. 

Há uma grande diferenças de evidências que tentam explicar o autismo e 

provavelmente esta pode ser uma das causas da dúvida de seu conceito. Há uma 

mudança entre as explicações de cunho afetivo/social e cognitivo. Pode-se dizer que 
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hoje há o predomínio dos enfoques cognitivistas e desenvolvimentistas, enfatizando 

o aspecto afetivo-social. Sob a visão cognitivista, os prejuízos podem estar 

presentes em várias áreas da mente (Cunha, 2017).  

Dentre os autores Klein (1981), Mahler (1983) e Tustin (1975). Apesar das 

diferenças quanto às suas postulações teóricas acerca desta síndrome, estes 

autores partem do conhecimento de que o autismo seria um quadro clínico que se 

organizaria como ênfase de um quadro de psicose.  

Somente a partir dos anos 70 e 80 que muitos pesquisadores começaram a 

deixar de idealizar o autismo como um tipo específico de psicose. Segundo 

Gaudarer (1997), o autismo infantil é visto como uma desordem comportamental e 

emocional, devido a algum tipo de comprometimento orgânico cerebral e não de 

origem psicogênica. Ritvo (1976) e Rutter (1983) salientam a possibilidade de 

existência de déficits cognitivos no autismo.  

Por tanto essas observações dos estudos de Kanner sobre o “autismo” foram 

fundamentais para o desenvolvimento de teorias e modelos que buscavam explicar 

as suas etiologias. Por muito tempo, o TEA foi concebido como um problema 

emocional, chegando-se a buscar suas causas nas relações entre a família e a 

criança “autista”. Assim, por alguns anos a síndrome, foi considerada um transtorno 

emocional cuja responsabilidade era atribuída a pais e mães, decorrente da não 

manifestação de afeto por parte deles na criação de seus filhos. 

 No ano de 1944, o pesquisador austríaco Hans Asperger publicou, em sua 

tese de doutorado, a psicopatia autista da infância, um estudo observacional com 

mais de 400 crianças, cujo tinha como objetivo estudar seus padrões de 

comportamento e habilidades. O pesquisador descreveu o transtorno, como sendo 

da personalidade do indivíduo na qual incluía a falta de empatia, baixa capacidade 

de fazer amizades em assunto de interesse especial, e dificuldade de coordenação 

motora (quadro que depois ficou denominado como síndrome de Asperger). Silva; 

Gaito; Reveles(2012). 

A partir dos estudos de Kaneer, e outros autores citado acima, muitas outras 

concepções foram surgindo acerca do autismo, relacionando suas ideias sobre 

origens, e conceitos traçados pelas experiências com pessoas com a síndrome.  
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Percebe-se que o autismo é considerado, conforme a definição apresentada 

por Gillberg (1990) apud Orrú (2011), em suas pesquisas feitas sobre o diagnóstico 

e o tratamento do autismo infantil, uma síndrome comportamental com origem 

múltiplas de distúrbio de desenvolvimento.  

Nos anos 50, acreditava-se que as causas do autismo se manifestavam por 

meio da interação da criança com os pais e com a família. Com isto, novas 

descobertas científicas foram se aperfeiçoando, passando a ser um fator genético 

multifatorial e causas orgânicas, algumas presentes, outras não. Algumas causas 

orgânicas refletem nas pessoas com autismo, podendo existir genes segmentados 

que poderão transmitir uma predisposição para o autismo SOUSA e SANTOS, 

(2010).  

Com isto, os autores Santo e Coelho, (2006) argumentam indícios de que 

alguns fatores como a falta de acompanhamento de pré-natais possam  proporcionar 

a desenvolver o autismo, cujas mães contraíram rubéola na gravidez, 

hipertireoidismo, ou foram expostas a determinadas substâncias tóxicas; já nos 

fatores natais, os riscos são em crianças prematuras, baixo peso ao nascer, 

infecções graves neonatais, traumatismo de parto, tendo também uma grande 

influência no aparecimento das perturbações do transtornos do espectro autista.  

De acordo com a ASA- Autism Society , não existe uma causa específica para 

o TEA, geralmente é causado por anormalidades na estrutura ou  função do cérebro, 

na qual o autismo impede que diferentes partes do cérebro trabalhem juntas, o que 

afeta a percepção sensorial, os movimentos e a memória.  

Nos últimos anos o autismo foi relacionado a fatores tão diversos quanto 
pais em idades avançadas, exposição precoce a Tv, vacinas, alergias e 
determinados alimentos, intoxicação por metais pesados e tecnologia sem 
fio, só para citar algumas. [...] O aumento nas taxas de autismo – em 
determinados casos, de um caso em cada 2.500 pessoas para cada 150- é 
normal atribuir á maior capacidade dos médicos de identificar a condição ( 
ORRÚ,2011, p.23). 

 

Segundo Orrú (2011), o TEA atualmente é mais comum no sexo masculino, 

para cada 175 nascimentos, quatro meninos para uma menina. As meninas mostram 

sintomas diferentes e menos sinais mais tradicionalmente associados com o TEA, 

como comportamentos repetitivos, por isto muitas meninas não são diagnosticadas. 
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Contudo nota-se que o TEA pode ser encontrada em todo o mundo, e em famílias 

de qualquer configuração racial, etnia ou social. 

Como podemos observar, os estudos e pesquisas sobre este tema são bem 

complexos, isto quer dizer, que há muito que estudar e investigar acerca da 

dimensão do TEA.  

O DSM-V (2014), por sua vez faz uma breve explicação do porquê da junção 

dos transtornos Autistas, Asperger e Transtorno Global do Desenvolvimento em um 

único grupo denominado Transtorno do Espectro Autista. 

Os sintomas desses transtornos representam um continuum único de 
prejuízos com intensidades que vão de leve a grave nos domínios de 
comunicação social e de comportamentos restritivos e repetitivos em vez de 
constituir transtornos distintos. Essa mudança foi implementada para 
melhorar a sensibilidade e a especificidades critérios para o diagnóstico de 
transtorno do espectro autista e para identificar alvos mais focados de 
tratamento para os prejuízos específicos observados. (DSM – V, 2014, p. 

44). 
 

De acordo com Salle et al. (2005), ocorreram algumas alterações no conceito 

de autismo, sendo que a CID-10 (OMS, 1993) passou a considerá-lo como um 

distúrbio do desenvolvimento. Já o DSM – IV (APA, 1995), o autismo integra os 

transtornos globais do desenvolvimento, na qual foram excluídas do eixo II 

(prognóstico pobre) e passaram para o eixo I (distúrbios mais episódicos e 

transitórios). As ligações dessas classificações são de que o autismo passa a ser 

considerado como um distúrbio que responde melhor às intervenções terapêuticas, e 

que seus sintomas podem sofrer maiores variações. 

Em 2013, é publicada uma nova edição do Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais (DSM-V). Nesta perspectiva o documento passa a 

apresentar grandes mudanças de critérios para  concluir o diagnóstico  Com isto, 

passa-se  usar o termo TEA. Segundo Khoury et al. (2014, p.11):  

O DSM-5 agrupou e incluiu quatro das cinco categorias dos TID do DSM-IV 
na condição de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Foram elas: 
Transtorno Autista, Transtorno Desintegrativo da Infância, Transtorno de 
Asperger e Transtorno Invasivo do Desenvolvimento Sem Outra 
Especificação. De acordo com o DSM-5, esses transtornos não terão mais 
validade em termos de condições diagnósticas distintas. Assim, passarão a 
ser considerados no mesmo espectro do autismo. O transtorno de Rett, no 
DSM-5, tampouco foi considerado como um dos TEA e, sim, como uma 
doença distinta. 
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No Brasil, a classificação oficial do TEA é concluída, levando em 

considerações os critérios da CID-10, em conjunto com o DSM-V, caracterizada por 

danos graves e agressivos em várias áreas do desenvolvimento, na qual percebe-se 

danos nas áreas do desenvolvimento, interações sociais e comunicações.  

No Brasil e no mundo recentemente houve um aumento no número de pessoas 

diagnosticadas com TEA, de 208 milhões de habitantes aproximadamente 2 milhões 

de pessoas são autistas pesquisa feita em agosto de 2018, de acordo com a 

projeção do Instituto brasileiro de Geografia e Estatística IBGE (KLIN, 2006). 

O DSM-5 aponta-se três níveis de gravidade para o TEA: nível 1, com 

necessidade de apoio, nível 2, com necessidade de apoio substancial e nível 3, 

exigindo apoio muito substancial. Estes níveis variam de acordo com a severidade 

na manifestação dos sintomas, comportamentos e características 

 

QUADRO 2:  Níveis de gravidade do TEA 

Nível 3 “Exigindo apoio muito 
substancial” 

Comunicação Social - Déficits 
graves nas habilidades de 

comunicação social verbal e 
não verbal causam prejuízos 

graves de funcionamento, 
grande limitação em dar início 
a interações sociais e resposta 
mínima a aberturas sociais que 

partem de outros. 

 Comportamentos restritos e 
repetitivos - Inflexibilidade de 

comportamento, extrema 
dificuldade em lidar com a 

mudança ou outros 
comportamentos 

restritos/repetitivos interferem 
acentuadamente no 

funcionamento em todas as 
esferas. Grande 

sofrimento/dificuldade para 
mudar o foco ou as ações. 

 

Nível 2 “Exigindo apoio 
substancial” 

Comunicação Social - Déficits 
graves nas habilidades de 

comunicação social verbal e 
não verbal; prejuízos sociais 

aparentes mesmo na presença 
de apoio; limitação em dar 
início a interações sociais e 

resposta reduzida ou anormal 
a aberturas sociais que partem 

de outros. 

Comportamentos restritos e 
repetitivos - Inflexibilidade do 
comportamento, dificuldade de 
lidar com a mudança ou outros 

comportamentos 
restritos/repetitivos aparecem 
com frequência suficiente para 
serem óbvios ao observador 

casual e interferem no 
funcionamento em uma 
variedade de contextos. 

Sofrimento e/ou dificuldade de 
mudar o foco ou as ações. 

 

Nível 1 “Exigindo Apoio” Comunicação Social - Déficits Comportamentos restritos e 
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graves nas habilidades de 
comunicação social verbal e 
não verbal; prejuízos sociais 

aparentes mesmo na presença 
de apoio; limitação em dar 
início a interações sociais e 

resposta reduzida ou anormal 
a aberturas sociais que partem 

de outros. 

repetitivos - Inflexibilidade de 
comportamento causa 

interferência significativa no 
funcionamento em um ou mais 

contextos. Dificuldade em 
trocar de atividade. Problemas 

para organização e 
planejamento são obstáculos à 

independência. 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora Fonte: LIMA, L.G.DE. (2019) 

 

As características do TEA variam muito de criança para criança; e é de suma 

importância logo que algumas delas forem apresentadas, a criança seja levada a um 

profissional da área da educação e da saúde para que o diagnóstico seja fechado 

com êxito e as intervenções sejam realizadas, a fim de melhorar a sua vida social, 

escolar e pessoal. 

 O diagnóstico do TEA mostra-se fundamental tanto para os familiares, quanto 

para os próprios indivíduos, norteando tratamentos e intervenções e contribuindo 

para que todos conheçam melhor as características próprias do transtorno. Hoje, 

constata-se que, embora as características diagnósticas sejam estudadas há mais 

de seis décadas, ainda permanecem inúmeras divergências e questões a serem 

respondidas nesse campo de investigação (MELLO, 2003)     

 A maioria das pessoas com TEA possui algum tipo de deficiência agregada, 

podendo ser severa ou moderada, e embora nenhum tipo de classificação seja 

absoluto, este atributo deve ser levado em consideração para a organização de 

atividades educacionais realísticos, afim de se planejar o nível de independência, de 

ampliação da comunicação e do convívio social, dentre outras aprendizagens. Ao 

contrário das pessoas com retardo mental, pessoas com autismo têm uma 

desvantagem baseada em uma desordem do desenvolvimento que resulta em um 

estilo cognitivo diferente. O TEA pode ocorrer em qualquer nível intelectual, desde 

retardo mental severo até QI normal.  

Segundo Klin (2006) os autistas podem ser agrupados conforme as 

características comportamentais que permitem avaliar seu nível de gravidade.  

 

Há uma variação notável de sintomas no autismo. As crianças com 
funcionamento mais baixo são alto de funcionamento e são pouco mais 
velhas, seu estilo de vida social é diferente, no sentido de que elas podem-
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se interessar pela interação social, mas não podem iniciá-las ou mantê-la de 
forma típica. O estilo social de tais indivíduos foi denominado ‘ativo, mas 
estranho, no sentido de que eles geralmente têm dificuldade de regular a 
interação social após essa ter começado. As características 
comportamentais do autismo se alternam durante o curso do 
desenvolvimento (KLIN, 2006, p. 8).   

 

Por tanto, oferecer a todos os autistas uma única proposta educacional torna-

se um desrespeito à individualidade destes. Pois são as características do indivíduo 

que determinam a intensidade e diversidade de intervenções pedagógicas que 

necessitam para o desenvolvimento de seu processo educacional. Diante disto, 

percebe-se a urgente necessidade de inovação e adequação do sistema 

educacional quanto a adaptação de currículos, formação de professores, a fim de 

atender peculiaridades dos alunos autistas. 

 

 

4.6 Formação docente para Inclusão dos alunos com TEA no 

ensino regular 

 

A dificuldade de fatores que transpassam a questão da formação continuada 

é bastante ampla e está ligada ao desenvolvimento da escola, do ensino, do 

currículo e da profissão docente.  

Para além da aprendizagem do conteúdo a ser ministrada em sala de aula, a 

formação de professores traz consigo aspectos importantes que constituem o ser 

docente. Neste sentido, a formação de professores vem sendo o ponto de análise 

por vários estudos e pesquisas nos últimos anos.  Conforme (SACRISTÁN, 1999, 

p.64) “O debate em torno do professorado é um dos polos de referência do 

pensamento sobre a educação, objeto obrigatório da investigação educativa e pedra 

angular dos processos de reforma dos sistemas educativos.”  Nunca se discutiu 

tanto deste assunto, como nos dias atuais colocando em indícios os professores e 

seus conhecimentos. 

 O saber e a experiência profissional como base principal da prática 

educativa, traz a reflexões a respeito das questões que permeiam a profissão 

docente. As pesquisas sobre a formação docente envolvem, um conhecimento das 
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relações que estruturam tal formação considerando o docente como sujeito inserido 

num debate para além do campo de sua atuação. 

De acordo com os pressupostos Imbernón 2010, a formação continuada, 

compreendida como parte do desenvolvimento profissional que ocorre ao longo da 

atuação docente, pode possibilitar um novo sentido à prática pedagógica, analisar 

novas circunstâncias e representar a atuação do professor. Trazer novas questões 

da prática e buscar compreendê-las sob a perspectiva da teoria e na própria prática 

permite desenvolver novos saberes na construção da docência, dialogando com os 

envolvidos no processo que envolve a formação. 

Entretanto, analisamos a formação continuada diretamente relacionada ao 

papel do professor, as possibilidades de transformação de suas práticas 

pedagógicas e nas possíveis mudanças do contexto escolar. Imbernón (2010) ainda 

salienta a formação continuada como estímulos de desenvolvimento pessoal, 

profissional e institucional dos professores, ampliando seu trabalho para 

transformação de uma prática.  

Tal prática está para além dos avanços científicas, didáticas ou pedagógicas 

do trabalho docente, pressupõe uma prática cuja a base é traçado na teoria e na 

reflexão desta, para mudança e transformação no contexto escolar, assim: O saber 

profissional consolidado mediante a formação permanente apoia-se tanto na 

aquisição de conhecimentos teóricos e de habilidades de processamento da 

informação, análise e reflexão crítica sobre  durante a ação do diagnóstico, a 

decisão racional, a avaliação de processos e a reformulação de projetos. (Imbernón 

2010).  

Com isto, a formação continuada auxilia de forma significativa para o 

desenvolvimento do conhecimento profissional do professor, das quais objetivo é 

facilitar as capacidades reflexivas sobre a própria prática docente elevando-a a uma 

consciência coletiva. 

 Não há como falar de inclusão sem mencionarmos o papel do professor, 

neste capitulo abordaremos a importância da formação adequada do docente no 

ambiente escolar. Pois a falta de conhecimento dos mesmos faz com que o trabalho 

pedagógico com os alunos público alvo da educação especial se torne segregados 

na sala de aula.  
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O docente enquanto sujeito do contexto educativo, das quais s ações são 

tomadas de maneira intencional é formado de acordo com os objetivos postos pela 

sociedade e estas envolvem as práticas as quais esses professores serão a base. 

Uma realidade diversa acontece por meio das ações que os docentes realizam em 

educação expondo e transformando o que acontece a sua volta. 

O professor é quem conduz todo o processo de ensino e aprendizagem, 

organiza, orienta e propõe a cooperação e solidariedade entre os alunos. 

Neste sentido, a (LDB) 9.394/96, ressalta a educação infantil em três de seus 

artigos (art. 29, 30 e 31). À Educação Especial é destinada ao capítulo V, com 3 

artigos, os quais afirmam que a educação especial deve perpassar todos os níveis 

educacionais, com o objetivo de atender as especificidades dos alunos público alvo 

da educação especial. Discorre ainda sobre currículo, métodos, recursos adequados 

aos docentes e assegura a formação de professores para atuar no atendimento 

educacional especializado.  

Seguindo esta mesma concepção à preparação do docente na perspectiva da 

educação inclusiva, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação Inicial, 

Resolução nº 02/2015, no artigo 3º reforçam a necessidade da preparação e ao 

desenvolvimento de profissionais para atuar em todas as etapas e modalidades da 

educação básica (BRASIL, 2015, p.3), com vistas à “valorização da diversidade” 

(BRASIL, 2015, p.4).  

De acordo com estas considerações, fica evidente a necessidade de uma 

formação que prepare o professor para atuar e atender a todos os alunos sejam eles 

com deficiência visual, auditiva, física, intelectual, transtornos globais do 

desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação. 

Vimos que a inclusão não é apenas uma meta que pode ser alcançada, mas 

um caminho com propósito. Dentre isto para atender aos princípios da inclusão, a 

formação dos professores deve ser repensada dando oportunidade aos professores 

de conhecerem e abrangerem seus conhecimentos, para entenderem melhor o que 

é inclusão e como devem trabalhar nessa perspectiva. Sendo importante formar 

professores que sejam capazes de compreender e praticar o acolhimento à 

diversidade e que estejam abertos ás práticas inovadoras, planejando aulas de 

acordo com as necessidades dos alunos (MITTLER, 2003).  
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Dessa maneira Mantoan (2006) defende que o sucesso da aprendizagem se 

dá a partir do momento que se explore talentos, habilidades, desenvolva 

predisposições naturais. Para ela ensinar deve abarcar as diferenças dos alunos, 

sem fazer distinção, adotando “uma pedagogia ativa, dialógica, interativa, 

integradora, que se contrapõe a toda e qualquer visão unidirecional, de transferência 

unitária, individualizada e hierárquica do saber.” (MANTOAN, 2006 p. 49) 

No que diz respeito à formação do professor Mazzotta (1993, p 34 e 45) 

destaca que o educador deve “(...) adquirir primeiro, o saber geral comum a todos os 

alunos, depois, o saber particular que diz como sua profissão (e compreende grande 

parte de habilidade), e, enfim, exerce-se em sua atividade profissional”. O professor 

deve ser educado e não preparado, aprendendo somente técnicas, assim poderá 

atuar em várias situações diferentes, tendo conhecimento suficiente para resolver os 

problemas. 

Para Freitas (2006), quanto Mazzotta (2006) a formação profissional deve 

partir da formação geral, que vai do comum até a especialização. Ainda segundo 

Freitas (2006), destaca a formação dos professores devem incluir programas, 

conteúdos que possibilitem formar um profissional capaz de desenvolver habilidades 

para agir em vários contextos diferentes, considerando a dessemelhança e a 

diferença dos alunos e a complexidade da prática pedagógica. Além disso, a 

formação é um processo contínuo em constante desenvolvimento, em que o 

professor deve ter disponibilidade para a aprendizagem.  

O saber lidar com as diferenças, no processo de ensino e aprendizagem, tem 

sido ressaltado por diversos estudiosos, como critério para a concretização da 

política de inclusão. Quando se fala em desenvolver uma ação pedagógica para 

todos, sabe-se que não é uma atividade fácil e simples, ao contrário é de extrema 

importância entender que todas as crianças são sujeitos de aprendizagem, cada 

qual com o seu ritmo e desenvolvimento, pois possuem as suas diferenças. 

Portanto, é necessário que os profissionais, em sua prática, saibam respeitar e lidar 

com as limitações que caracterizam a diversidade humana. 

De acordo com Mantoan (2006), é fundamental que compreendamos que as 

escolas existem para formar novas gerações, não somente para os considerados 

mais capacitados e privilegiados. A prática da inclusão exige mudanças na formação 

e na prática docente. É de extrema importância que o educador em sua formação, 
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construa conhecimentos teóricos em relação ao ensino e aprendizagem, que lhe 

possibilite exercer melhor a sua prática. 

Tendo em vista dos aspectos mencionados, esse movimento que continua 

ganhando forças, necessita estar inserido em uma estrutura organizada, em que 

todos tenham suas características respeitadas e que a escola compreenda que a 

inclusão é responsabilidade de todos, trazendo implicações consideráveis para o 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 
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5 METODOLOGIA 

 

 

5.1  Tipo da pesquisa  

 

Os procedimentos metodológicos que encaminham esta pesquisa tiveram os 

pressupostos caráter qualitativo. Além de proporcionar informações e 

conhecimentos obre o tema, a pesquisa qualitativa apoia na busca de soluções que 

possam ser executadas no próprio local de investigação ou ainda citar outras 

instituições com dificuldade iguais na solução de seus problemas e se apresenta a 

intensidade com que o fenômeno de interesse ocorre (BARROS; LEHFELD,2006), 

bem como estudar características de um grupo e proporcionar uma nova visão de 

problema (GIL. 2008). 

É fundamental ainda perceber algumas qualidades importantes ao 

pesquisador para que a pesquisa se desenvolva adequadamente. O pesquisador 

precisa compreender a diferenças presente nas dúvidas e incertezas inerentes a 

abordagem qualitativa. Do mesmo modo, ele precisa ser sensível e atento “ás 

variáveis relacionadas ao ambiente físico, ás pessoas, aos comportamentos, a todo 

contexto que está estudado” (ANDRÉ, 2005.p.38). 

  

5.2 Local de Pesquisa 

A pesquisa foi realizada em duas instituições de ensino diferentes, sendo um 

Centro Municipal de Educação Infantil da rede pública e um Centro de Educação 

Infantil particular, em uma cidade de médio porte do norte do estado do Paraná.   

 

5.3 Sujeitos da Pesquisa  

 

Participaram da pesquisa quatro docentes sendo dois professores da rede 

pública e dois professores da rede particular. Os professores participantes desse 

estudo tem experiência com alunos com TEA.   
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5.4 Instrumento de Pesquisa  

 

A pesquisa de campo visou coletar dados a respeito de analisar os desafios 

dos professores da Educação Infantil, para a aprendizagem, desenvolvimento e 

inclusão de alunos com Transtornos do Espectro Autista no ensino regular. 

Para atender tal objetivo, o instrumento utilizado foi o questionário, por ser o 

instrumento que melhor encaixou nos objetivos e abordagem da pesquisa. O mesmo 

se caracteriza como um conjunto de perguntas escritas e ordenadas, a serem 

respondidas espontaneamente pelo pesquisado, estas podem ser dirigidas de 

maneira aberta ou fechada (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

As autoras propõe aspectos a serem considerados durante a preparação do 

questionário, e esclarece que é importante especificar a natureza e o objetivo da 

pesquisa, sua importância e seus tempos de aplicação, com o intuito de despertar o 

interesse do entrevistado em responder ao instrumento e apontam a necessidade de 

atenção durante sua elaboração: 

O processo de elaboração é longo e complexo: exige cuidado na seleção 
das questões, levando em considerações a sua importância, isto é, se 
oferecer condições para a obtenção de informações validas. Os temas 
escolhidos devem estar de acordo com os objetivos geral e específicos 
(MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 200,201).  

 

Marconi; Lakatos (2003) apontam alguns benefícios acerca da utilização do 

questionário como instrumento de pesquisa, e comentam que o mesmo economiza 

tempo e recursos durante a aplicação. Ressaltam que é um recurso de coleta de 

grande qualidade de dados e que atinge a grandes amostras populacionais atingem 

respostas a rápidas, precisas e uniformes, as quais são seguras devido ao 

anonimato, além disso, devido á impessoalidade há menor influência do pesquisador 

nos resultados.  

Segundo o mesmo autor citado acima, após explorar tais características e 

considerar todos os elementos discutidos, pode-se considerar que um questionário 

bem elaborado, atende ao objetivo da pesquisa, e oferece resultados confiáveis, que 

melhor demostram como ocorre este impacto de realidade escolar, já que não há 

interferência externa da pesquisadora durante a aplicação do instrumento.  
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O questionário aplicado é composto por sete perguntas referentes a 

informações pessoais dos docente que vão desde seu tempo de atuação, formação 

inicial e continuada, até questões envolvendo as metodologias e recursos utilizadas 

em sala de aula com alunos com TEA.  
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS O DISCURSO DOS 

DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E A IDENTIFICAÇÃO DE SEUS 

PERCURSOS FORMATIVOS. 

 

As análises das informações obtidas por meio do questionário permitiu-nos 

esclarecer sobre as concepções, as quais respaldam o trabalho das educadoras 

envolvidas na pesquisa, em relação a formação continuada dos docentes, e também 

com relação à mediação e às metodologias desenvolvidas durante o processo 

ensino-aprendizagem. 

Os conteúdos dos dados coletados dos questionários, realizados com os 

docentes (participantes dessa pesquisa) possibilitaram a organização de três eixos 

temáticos:  

 

 

EIXO TEMÁTICO (1)  

Identidade e Formação Inicial e 
Continuada dos Professores da 

Educação Infantil (Entrevistados na 
Pesquisa). 

Fonte: LIMA, L.G.DE. Identificação e formação Inicial e Continuada dos Professores da Educação 
Infantil, (2019).  

 

 

EIXO TEMÁTICO (2)  

 

Concepções das professoras acerca da 
inclusão  

Fonte: LIMA, L.G.DE. Concepções das professoras acerca da inclusão, (2019). 

 

 

EIXO TEMÁTICO (3) 

Saberes Científicos e/ou Vivências dos 
Professores para inclusão do TEA na da 

Educação Infantil. 

Fonte: LIMA, L.G.DE. Saberes Científicos ou Vivências dos professores para a inclusão do TEA na 
Educação Infantil, (2019). 

 

Dando continuidade a esse capítulo, foram inseridos e analisados cada um 

dos três eixos temáticos.   
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QUADRO TEMÁTICO – 1(a) - Identificação do Perfil dos Participantes: Tempo 
de Atuação e Formação Acadêmica  

Participantes Tempo de 
Atuação na 
Educação 

Infantil 

Graduação Pós-
Graduação 
Lato Sensu 

Pós-
Graduação 

Stricto Sensu 

P1 3 anos Pedagogia Transtorno do 
Espectro 
Autista  

 

P2 4 anos  Pedagogia  Cursando 
Mestrado em 

Educação 
Sexual 

(Incompleto) 

P3 5 anos  

 

 

 

Pedagogia   

P4 20 anos Licenciatura 
em Educação 

Física  

Transtorno do 
Espectro 
Autista 

Neurologia  

 

Fonte: LIMA, L.G.DE. Dados da pesquisa, (2019). 

 

Discussão Inicial: É importante conhecer a formação dos docentes bem 

como a consciência que eles têm sobre essa formação inicial e continuada referente 

ao atendimento dos estudantes com TEA, visto que essa necessita partir de 

embasamento teórico que possa propiciar uma prática que atenda às 

especificidades inclusivas, demandadas pelo cotidiano escolar. 

Conforme Oliveira (2011, p. 261): 

 

Indiscutivelmente, é necessária uma política de formação de professores 
que assegure o ensino na diversidade, conforme, inclusive o disposto na 
própria LDB e na Resolução CNE/CP nº 01/2002 que interpõem a 
obrigatoriedade de preparação de professores capacitados para atuar em 
classes regulares com alunos que apresentem necessidades educacionais 
especiais. 
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Assim o Quadro 1 (a) apresenta informações referentes à formação inicial e 

continuada dos participantes entrevistados, bem como as modalidades de 

graduação e pós-graduação cursadas. 

O tempo de atuação variou entre 3 a 20 anos, e todos atuam como 

professores na rede de educação Infantil. Dos 4 (quatro) participantes docentes, 

observamos que o P-1, o P-2, o P-3, tem graduação na área de pedagogia; já o 

participante P4 apesar de trabalhar na docência, não possui formação adequada 

para atuar nesta área, pois a sua graduação em Educação Física não dá suporte 

para exercer neste campo de trabalho. É importante que haja políticas públicas que 

envolvam essa capacitação, como forma de propiciar aos docentes sua adequação 

e capacitação de acordo com a nova realidade vivenciada, visando a formar alunos 

para viver seu papel social. “A profissão docente é uma prática educativa, ou seja: 

como tantas outras, é uma forma de intervir na realidade social; no caso, mediante a 

educação. Portanto, ela é uma prática social” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2009, p. 

178). 

É fundamental que a mediação do professor deve atender à diversidade 

encontrada na sala de aula; para tanto, são necessários saberes específicos, 

adquiridos através do conhecimento científico e da prática pedagógica cotidiana.  

 Com base no QUADRO 1 (A) Os participantes P2, e P3 não possui nenhum 

tipo de pós-graduação Lato Sensu, por tanto, na formação dos docentes, não foram 

preparados para atuar com alunos com TEA, na sala de aula. Entre eles os 

participantes P1e P2 têm a titulação de pós-graduação Lato Sensu na área de 

formação com TEA. Dentre os participantes apenas o P2 encontra-se na pós-

graduação stricto sensu, na qual está cursando mestrado em Educação Sexual. 

A fala do participante P4, durante o questionário sobre a sua formação inicial 

para atender alunos com TEA, destaca que: 

Minha formação não contribuiu e não me ofereceu condições para trabalhar 
corretamente com crianças com Transtornos do Espectro Autista, uma 
pena, foi tudo muito apresentado na época um conteúdo de forma rápida, 
sem ser aprofundado, e hoje não possuo condições de considerar as 
necessidades especificas para esses alunos, que são totalmente diferentes 
das realidades numa sala comum. “E para o atendimento dos alunos com 
necessidades especiais é fundamental a formação profissional” (P4). 

 

Fica clara a consciência de P4, que ele não teve formação para trabalhar 

com esse perfil de alunos.  
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Desta forma a participante P3 reforça: “[...] minha formação pouco contribuiu 

para que eu pudesse receber e trabalhar de forma consistente e satisfatória com 

alunos com TEA” (P3). 

Os participantes P-1 e P4 dividem a mesma crítica aos princípios precários 

da formação inicial e continuada, recebidos para a construção e seus saberes 

docentes, sobretudo voltados para o perfil autista dos alunos. A declaração de P2 é 

bastante significativa para conhecimento das fragilidades existentes na formação 

dos professores: 

Na minha formação inicial houve muito pouco aprendizado, porém 
considero insuficiente, considerando o tempo/ carga horaria das disciplinas, 
eram muitas deficiências a serem abordadas, assim, foi aprendido somente 
o básico. Para a formação continuada, também considero pouca, uma vez 
que geralmente é abordado de forma geral o transtorno, desconsiderando 
por vezes, muitas peculiaridades. Contudo, avalio que minha formação 
inicial e continuada encontra-se por hora em defasagem (P2).  
 
 

O participante P2, apresenta uma reflexão, lamentando que na sua formação 

inicial e continuada, nessa área, não ocorra sensibilização em relação aos alunos de 

perfil diferenciado como os autistas. 

 

 Com isto concluímos que os professores reconhecem a importância da 

formação e ressaltam que os próprios poderiam buscá-la, mas que lhes falta 

dinheiro, tempo e disponibilidade, visto que preferem priorizar a formação específica 

na sua área profissional. 

A respeito da teoria e prática e sobre a formação docente, Carvalho (2007, 

p. 156 -160) destaca: 

 
Devemos nos questionar se estamos realmente preparados para o 
desempenho de nossos papéis político - pedagógicos em relação a 
qualquer aluno? Criticar nossos cursos de formação e constatar as 
inúmeras lacunas existentes têm sido um lugar comum que, infelizmente, 
mais nos tem imobilizado e “engessado” em discursos sobre a 
incompetência, do que nos levado a produzir mudanças necessárias. Mas 
reconhecer que necessitamos de atualização, já é o início de um processo 
que nos tira do imobilismo e da acomodação e que, por nos inquietar, gera 
movimentos de busca e de renovação. Pode ser sofrido e custoso, mas, 
convenhamos, a vivência da inquietação é que nos faz avançar. A formação 
continuada é uma das estratégias que nos permite desalojar o estatuído, 
substituindo-o por novas teorias e novas práticas alicerçadas em outra 
leitura de mundo e, principalmente, nas crenças da infinita riqueza de 
potencialidades humanas (as nossas e de nossos alunos)! Creio que cabe 
uma ressalva em relação à importância que atribuo à teoria e à prática: 
sempre entendi que existe uma circularidade entre teoria e prática, pois na 
prática da teoria nós a estamos experimentando e recriando. Estamos 
construindo teoria para, a seguir, praticá-la e assim por diante. O que 
lamentavelmente nos falta é o espírito de pesquisadores. Deixamos de 
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observar mais atentamente e de registrar, sistematicamente, nossos erros e 
acertos, nossos “jeitinhos” para remover barreiras para a aprendizagem e 
para a participação dos aprendizes, na escola. 

 

Segundo o autor o contexto, nos traz uma reflexão importante e necessário, 

pois precisamos atender as diversidades, potencialidades e limitações dos alunos e 

isso só vai ocorrer quando houver um trabalho conjunto que envolve não só a 

educação, mas espera-se uma mudança cultural por parte da sociedade, já que a 

escola reflete a sociedade e se essa não apresentar mudanças, a escola também 

terá maior resistência em operar as mudanças necessárias. 

 
Deve ficar claro que bons mediadores de classe são fruto de aprendizagem, 
eles não nascem bons. Sempre há aqueles poucos professores que são 
mediadores naturais, que tiveram muito pouca capacitação formal, e que 
simplesmente parecem saber o que fazer na maioria ou em todas as 
situações problemáticas. Entretanto, a maioria dos professores precisam de 
uma capacitação adequada para um bom manejo das aulas. (STAINBACK, 
2008, p. 336). 

 

O conhecimento pedagógica dos docentes que estão atuando na Educação 

Infantil é a base para um ensino de qualidade, e precisa ser refletida e questionada. 

A nosso ver, a educação continuada não pode servir apenas como meio para 

correção de práticas pedagógicas inadequadas ou equivocadas, mas deve 

proporcionar ao professor oportunidade de ser pesquisador de sua própria prática.  

Assim, fica visível que, são necessárias políticas públicas nacionais que 

motivam os professores a ter  acesso à formação continuada, de preferência, na 

instituição onde trabalha, pois permite ao professor na ação educativa, a construção 

da consciência, numa sociedade globalizada, complexa e contraditória, refletindo em 

seu trabalho de docência e resultando na realidade de que, professor e alunos são 

considerados sujeitos da educação, que precisam buscar ir além de suas 

possibilidades, em um trabalho conjunto, de significação e ressignificação para o 

despertar da consciência humana; e,  segundo Delari Júnior (2013, p. 114), é 

preciso reconhecer que  “a consciência para Vigotski se constitui como função de 

desdobramento da própria história social”, que deve ser uma preocupação do 

professor, no processo de formação do estudante típico ou atípico. 

A maioria das instituições possuem, em seu corpo docente, professores 

altamente capacitados em sua área profissional específica e, no entanto, não 

apresentam domínio científico, sobre o processo de ensino e de aprendizagem, 

pelos quais passam a ser responsáveis, quando assumem a profissão de professor 
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na Educação Básica. Esses saberes são extremamente valiosos para o atendimento 

específico aos alunos com TEA que estão no ensino regular e precisam de 

professores que dominem uma teoria, para que a prática seja amparada em uma 

ação educativa que responda de maneira mais eficaz à diversidade de todos os 

alunos. 

Passamos à apresentação e comentários do Eixo Temático 2:  

 

 

EIXO TEMÁTICO (2) 

Concepções das professoras acerca da 
inclusão 

Fonte: LIMA, L.G.DE. Dados da pesquisa, (2019). 

 

Discussão Inicial: É importante conhecer as reflexões dos docentes sobre o 

termo “inclusão” de alunos com TEA, no ensino regular.  

Baptista (2006, p. 91), nesta perspectiva, destaca que a inclusão escolar 

“tem exigido que a discussão teórica e pedagógica ultrapasse os muros disciplinares 

específicos, ampliando o diálogo entre conhecimento produzido no âmbito da 

antropologia, da medicina, da psicologia etc.” Assim é importante que as escolas 

mantenham parcerias com profissionais de diversas especialidades com vistas a dar 

suporte às professoras a fim que consigam cumprir a tarefa de auxiliar as crianças 

com deficiência a se desenvolverem. 

Na visão da autora então, para uma escola se tornar inclusiva e democrática 

que atinja a todos, é necessário não apenas modificarmos as representações que 

temos em relação aos parâmetros de qualidade das escolas; mas é necessário 

também voltarmos nossos olhos para a qualidade de nossos professores.  

Em relação à possibilidade de a inclusão ser uma realidade em sua prática, 

os professores entrevistados nessa pesquisa, revelam descrença: 

-Mesmo sendo um grande desafio, acredito sim na inclusão. Mas por outro 
lado, é necessário. A conscientização que deverá acontecer de uma 
interação permanente do aluno com o meio familiar e escolar, apoio 
constante para parceria se concretizar. Para que essa inclusão possa ter 
sucesso, só será possível quando tiver docente preparado, especializado, 
inserindo praticas pedagógicas diferenciadas para os alunos com autismo 
no ambiente escolar (P4). 
 
-Acredito que a inclusão é possível porém é necessário que a equipe 
pedagógica esteja preparada para isso, o que infelizmente ainda não ocorre 
em grande parte das instituições escolares. (P3) 
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A falta de conhecimento sobre os Transtornos do Espectro Autista e sobre 

inclusão estão presentes nos discursos dos professores entrevistados. P3 afirma: 

“Eu acredito que a inclusão seja possível, mas com turmas numerosas na sala fica 

muito difícil, sem contar a falta de capacitação e preparação dos profissionais”. O 

presente estudo, por meio das entrevistas, mostrou essa preocupação e a 

constatação, por esses profissionais, da necessidade de capacitação para 

compreender e atender os estudantes com TEA, visto que devem ser respeitados 

em sua individualidade, com direito à formação educacional ofertada pela Instituição. 

Freitas (2003, p. 33) afirma que: 

 
[...] a observação, numa abordagem sócio-histórica, se constitui, pois, em 
um encontro de muitas vozes: ao se observar um evento depara-se com 
diferentes discursos verbais, gestuais e expressivos. São discursos que 
refletem e refratam a realidade da qual fazem parte construindo uma 
verdadeira tessitura social. 

 

Apesar dos entrevistados dizerem que acreditam na inclusão, as respostas 

dos mesmos demonstra dificuldade de confiar de que esse processo possa ser 

efetivado com sucesso. Portanto, é importante ressaltar que o processo inclusivo 

não depende apenas de uma legislação que o ampare, pois incluir o sujeito com 

TEA está além de colocá-lo “em uma escola regular, em uma sala regular”; é 

necessário possibilitar a esse indivíduo.  

A capacitação insuficiente para a inclusão é detectada desde a formação 

inicial. A P3 relatou que, na Faculdade, teve aula de inclusão durante um período, 

mas os conteúdos ministrados eram muito superficiais e insuficientes.  

Como fica evidente nos depoimentos, que as professoras acabam com a 

falta de uma formação inicial que lhes assegure o domínio de conceitos básicos que 

lhes permitam iniciar sua trajetória como uma profissional comprometida com a 

inclusão das crianças. Igualmente, contata-se a inexistência de uma política pública 

que congregue ações, atividades, projetos voltados para a inclusão escolar dessas 

crianças, tais como a disponibilização de informações sobre quem recorrer, que 

caminhos trilhar, que procedimentos adotar ao receber uma criança com TEA; ações 

que garantam o preparo da escola como um todo para a recepção e acolhimento 

dessa criança na instituição, que capacitem as professoras continuadamente, dentro 

e fora da escola, no seu horário de trabalho, atualizando os conteúdos, ampliando os 
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conhecimentos sobre o transtorno, permitindo a troca de informações e de 

experiência entre as profissionais da escola e outros de órgãos do poder público e 

instituições afins. Finalmente, uma política que integrasse os diferentes órgãos e 

setores da administração pública, das áreas sociais, de maneira a apoiar o trabalho 

docente e, dessa forma, concretizar o processo de inclusão das crianças. 

Acreditamos que a Educação Inclusiva seja um dos meios mais importantes 

para a construção de uma sociedade mais justa, embora saibamos das limitações de 

ordem objetiva pelas quais passa a educação na atualidade. As falas das 

professoras pesquisadas não deixam dúvidas de que elas não se sentem 

preparadas para atuar junto a alunos com autismo promovendo-lhes 

desenvolvimento. Há, desta forma, a necessidade de se discutir uma preparação na 

formação inicial e continuada das professoras, voltada para a Educação Inclusiva. 

No entanto, embora vem sendo vistos como os principais responsáveis pelo 

desenvolvimento educativo no campo da sociedade moderna, as professoras 

continuam representando uma classe sem o devido reconhecimento e, em uma 

educação inclusiva, a formação adequada das professoras é um aspecto importante, 

para que o processo educacional inclusivo alcance os resultados desejados. 

Seguimos com o último tópico a ser abordado. 

 

EIXO TEMÁTICO (3) 

Saberes Científicos e/ou Vivências dos 
Professores para inclusão do TEA na da 

Educação Infantil. 

Fonte: LIMA, L.G.DE. Dados da pesquisa, (2019). 

 

Discussão Inicial:  O conhecimento, dos professores, em relação aos alunos 

com TEA, é de grande importância, visto que é a partir desse conhecimento o 

docente vai elaborar metodologias e atividades que contribuam para o processo de 

aprendizagem do aluno, oferecendo suporte necessário para construção de uma 

proposta pedagógica que propicie o processo de inclusão de forma responsável. 

Com o intuito de registrar os métodos que os professores adquiriram 

conhecimentos teórico/prático para desenvolver o trabalho de ensino e 

aprendizagem com aluno com Transtorno do Espectro Autista no seu cotidiano 

elaboramos um quadro, aqui expostos: 
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QUADRO TEMÁTICO 3 (a) Conhecimento teórico/ prático na qual os 
professores adquiriram para desenvolver atividades de ensino e aprendizagem 

com os alunos com TEA no seu cotidiano, foi por meio de:  

  

Participantes Leitura de 
livros, artigos, 
dissertações 

Cursos de 
Extensão 

Capacitações 
promovidas 

pela Autarquia 
Municial de 

Educação ou 
outras 

instituições de 
ensino. 

Outros 

P1  

 

X 

 

   

P2 X  X  

P3 X 

 

   

P4 X   Conhecimentos 
através de 
trocas de 

informações 
com colegas 
de trabalho 
psicólogos 

conhecidos, e 
curiosidade 

nossa 
procurando 
ajuda com 

profissionais.  

Fonte: LIMA, L.G.DE. Dados da pesquisa, (2019). 

  

Foi possível observar que dentre os quatro (4) professores entrevistados 

todos procuraram obter conhecimento sobre o TEA, por meio de Leituras de livros, 
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artigos, dissertações. E apenas os (P2), (P4), obtiveram outros tipos de 

conhecimentos.  

Com isto o conhecimento científico é o saber construído pela humanidade. 

Freire (apud MOURA, 2006, p. 199), mostra que “todo o conhecimento antes de ser 

científico foi antes um conhecimento da experiência, pois nenhum conhecimento 

nasceu sistematizado epistemologicamente”. Utiliza-se do método através da técnica 

da ciência da observação e da certeza, distinguindo-se do senso comum pela sua 

forma de investigação do problema. Em seus estudos Vygotski (1997) deixa claro 

que todos os aprendizados são importantes, embora não sejam apenas científicos; 

ainda assim, ocorrem no ambiente escolar e são fontes de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

Assim, consideramos que a falta de conhecimento conceitual sobre o TEA 

pode interferir diretamente no processo de ensino e de aprendizagem dos alunos 

atípicos e típicos que estão integrados no Ensino Regular. 

Desta forma as participantes deste trabalho, argumentam a abordagem das 

metodologias e recursos utilizadas na pratica pedagógica ao desenvolver com o 

aluno com TEA, na sala de aula.  

A participante P1, aponta a importância que se tem o conhecimento ao 

desenvolver uma atividade com o aluno público-alvo desta pesquisa.  “Para definir 

metodologias e recursos na pratica pedagógica é preciso entender a necessidade do 

aluno, e compreender as características do aluno com TEA (P1).’’ 

Já a participante P4 comenta: 

 

Nos professores que não somos especializados, apenas tratamos o aluno 
com paciência, amor e dedicação e procuramos usar recursos visuais que 
chamem sua atenção; usamos vocabulários de fácil entendimento, incluir 
ele nas brincadeiras, jogos e atividades sendo claros e objetivos; atividades 
que facilitem seus movimentos e que valorizem suas habilidades 
especificas. (P4) 
 

A fala da participante P4, Mais uma vez nos remete salientar a importância da 

formação continuada adequada dos docentes, já que são eles que iram transmitir 

conhecimento apropriados, dignos e de qualidades.   

As falas  de Vigotski (1997), deixa claro ao afirmar que a educação pode ser a 

possibilidade de fazer da pessoa com deficiência, seja ela qual for, um homem 

cumprindo a sua função social e decorrente da humanização deste, a escola regular 
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que atende os alunos com autismo deveria proporcionar-lhes o máximo de 

desenvolvimento, e isso será possível quando seus profissionais compreenderem a 

importância de uma teoria consistente que norteie sua prática, com respaldo a 

respeito de desenvolvimento e aprendizagem e formação do indivíduo . 

Orrú (2011, p. 68) salienta a importância do papel do professor no processo 

de ensino e aprendizagem do aluno com autismo em que a “apropriação do 

conhecimento é construída de forma histórica e mediada em relação ao professor, 

por meio da linguagem que é o cerne de tudo que é social”. Assim, a educação do 

indivíduo com TEA acontece por meio da linguagem, não necessariamente verbal, 

mas por meio da mediação do professor, com atividades que tenham intenção e 

planejamento, realizadas coletivamente, que resultem na apropriação do 

conhecimento e propiciem autonomia ao indivíduo.  

A função social da Educação Infantil está em ofertar aos estudantes, por 

meio de seus professores, a mediação de um trabalho que favoreça a apropriação 

do conhecimento formal. O professor deve dominar o conteúdo, mas precisa 

também conhecer seus alunos, seus limites e potencialidades, possibilitando um 

processo de aprendizagem real e capaz de contribuir para a formação do estudante 

em sua integralidade. 

Assim, a participante entrevistada comenta a sua maior dificuldade ao 

trabalhar com alunos com TEA no contexto escolar.  

É justamente o docente não ter conhecimento das estratégias como 
trabalhar como este discente no ambiente escolar, estando preparados para 
realização de certas atividades, precisamos de ferramentas que possibilitem 
o desenvolvimento de aprendizagem significativa para este aluno (P4).  

 

Como fica evidente nas falas transcritas pelas participantes, a falta de 

formação inicial e continuada dos docentes é essencial para que a educação 

inclusiva aconteça efetivamente. E é possível observar que o tema ainda não tem 

sido abordado, debatido e discutido na formação docente, de forma geral. Quando é 

trabalhado, acontece de forma superficial, procurando apenas cumprir currículo sem 

o aprofundamento necessário para garantir práticas inclusivas no cotidiano das 

instituições de ensino: 

Ainda existe um longo caminho a ser percorrido para que a educação 

inclusivas, seja justa objetiva. Ao mesmo tempo, é possível perceber um avanço no 
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olhar dos responsáveis desse processo e a compreensão da necessidade pela 

busca por uma formação permanente, construindo uma ponte que dá início a 

percepção de uma nova realidade no ensino. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

7 Considerações Finais  

 

Pensar na inclusão é necessário e urgente, pois significa pensar no “tecido 

dialógico da vida humana”, como afirma Bakhtin (2003, p. 348). Pensar apenas nos 

aspectos humanos, alunos, professores, família, pensar nos aspectos físicos, 

estrutura e adaptações arquitetônicas, nos aspectos legais, conhecimento e 

cumprimento da legislação vigente. Ao estudarmos o tema inclusão fica evidente o 

quanto esse processo ainda caminha lentamente e de forma imprecisa, 

principalmente na Educação Básica. Sendo necessário trazer esse assunto para 

discussão, debates, promover formação continuada e permanente sobre o tema e 

favorecer o desenvolvimento de pesquisas nessa área, visto que é um tema pouco 

estudado e com pouca literatura. 

Para que isso se concretize, é necessário possibilitar aos professores, em 

sua formação inicial e continuada, disciplinas que abordem esse tema com 

responsabilidade, visto que serão os principais atores desse processo e podem, em 

sua prática, garantir novas perspectivas para os alunos com TEA. Mas também é 

necessário uma mudança cultural na sociedade, de forma geral, mude seus 

parâmetros e propiciando a esse indivíduo um convívio social de respeito e 

dignidade, como merece todo ser humano que vive em um sociedade. 

Na Educação Básica, em que a inclusão já acontece há algum tempo, a 

quantidade de alunos inclusos é maior, mas ainda não se percebe qualidade nesse 

atendimento, que ainda carece de adequações, sejam elas físicas ou atitudinais, e 

estrutura elaborada para propiciar aos alunos com TEA a aquisição do 

conhecimento científico, objetivo maior da educação inclusiva. 

Na Educação Infantil, esse processo é ainda mais frágil e conta com menor 

participação dos professores. Os resultados das pesquisas demonstram o 

desconhecimento da legislação, das teorias pedagógicas, do conceito do TEA. Mas 

também demonstram a preocupação de muitos com o atendimento especializado 

aos alunos com TEA e na importância da capacitação e formação continuada que 

ampare seus trabalhos e sua prática pedagógica. Ainda que muitos afirmem sua 

concordância com a inclusão, não acreditam que possa funcionar realmente, mesmo 

porque tudo que é novo, diferente, gera resistência. 
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A estabilidade é algo que buscamos frequentemente, pois ela nos dá 
segurança. Quanto mais conhecemos determinado fato ou assunto, mais 
nos sentimos seguros diante dele. O novo gera insegurança e instabilidade, 
exigindo reorganização, mudança. É comum sermos resistentes ao que nos 
desestabiliza. Sem dúvida, as ideias inclusivas causam muita 
desestabilidade e resistência. (MINETTO, 2008, p. 17). 

 

A realização do estudo propiciou o conhecimento acerca da importância da 

realização de estudos visando à preparação para esse atendimento especializado, 

visto ser essa uma responsabilidade profissional e pessoal e, não apenas como 

sendo uma obrigação das Instituições de Ensino de ofertar essa capacitação. 

A formação desses profissionais está centrada na especialização específica 

de sua disciplina e sem uma abordagem pedagógica, pautada nas teorias da 

educação que devem subsidiar a prática docente, que, por sua vez, deve se adaptar 

e se adequar à realidade vivenciada, através da apropriação de fundamentação 

teórica que embasa a prática pedagógica, enquanto que essa, em sua ação 

cotidiana vai promovendo transformações na teoria, que vão sendo adequadas de 

acordo com o cotidiano das instituições de ensino. 

Os estudantes inclusos da educação básica estão saindo das escolas 

especializadas e ingressando na Educação Básica e precisam ter garantidos seus 

direitos: o acesso, permanência e, principalmente, a aquisição do conhecimento 

científico responsável pela formação pessoal do indivíduo, sendo assim: 

 
[...] a aprendizagem e a ampliação das condições cognitivas irá variar 
conforme o grau do autismo. Porém, vale recordar o desafio lançado por 
Vygotsky com o bem conhecido conceito da zona de desenvolvimento 
proximal, zona essa que se dimensiona em cada individualidade. Esse 
conceito defende a ideia de que ninguém está fora do alcance da ação 
pedagógica produzidora de mudanças. (BEYER, 2002, p. 124-125). 

 

As Instituições de ensino precisam adequar-se a essa nova realidade, 

transformar-se, evoluir, para atender a toda diversidade de estudantes que estão 

ingressando no ES, mesmo que, ainda, em números reduzidos. Assim, faz-se 

necessário: 

 
Criar as condições para que todos os alunos possam atuar efetivamente 
nesse espaço educativo, focando as dificuldades do processo de 
construção para o ambiente escolar e não para as características 
particulares dos alunos. (INCLUSÃO, REVISTA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
2010, p. 34). 

 

São importantes as leis, decretos e todo amparo legal existente que garanta 

a inclusão educacional. Mas só a existência da legislação não garante que a 
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inclusão ocorra e nem que seu sentido maior seja respeitado. Vivemos, atualmente, 

um novo tempo, uma nova realidade e é necessário que as escolas de forma geral, 

acompanhem essas transformações, estabeleçam a quebra de paradigmas que não 

estão de acordo com as novas propostas educacionais. O gestor dos Centros de 

educação infantil tem como compromisso garantir a acessibilidade para todos os 

estudantes, independentemente de suas especificidades, para que os mesmos 

tenham garantidos o direito de ocupar os espaços institucionais como os estudantes 

neurotípicos. É preciso sair da zona de conforto e garantir a execução de novas 

propostas que assegurem o cumprimento dos direitos de todo cidadão. 

A educação inclusiva é um processo em construção; não existem receitas 

que podem ser aplicadas e desenvolvidas; a educação inclusiva é processo 

histórico-cultural da formação teórica e da prática pedagógica; professores e 

estudantes vão se adaptando e se adequando as experiências que vão sendo 

enriquecidas e promovendo o conhecimento num modelo educacional em que todos 

ensinam e aprendem. 

As palavras de Vasquez (1977, p. 206-207) ilustram tal situação: 

 
A teoria em si não transforma o mundo. Pode contribuir para sua 
transformação, mas para isto tem que sair de si mesma. Entre a teoria e a 
atividade prática transformadora se insere um trabalho de educação das 
consciências, de organização de meios materiais e planos concretos de 
ação: tudo isso como passagem indispensável para desenvolver ações 
reais e efetivas. Nesse sentido, uma teoria é prática na medida em que 
materializa, através de uma série de mediações, o que antes só existia 
idealmente, como conhecimento da realidade ou antecipação ideal de sua 
transformação. 

 

O processo da educação inclusiva vem avançando, ainda que em passos 

lentos. Compete, agora, na Educação Básica rompendo barreiras, vencer os 

desafios e garantir a educação proposta para o século XXI, a educação inclusiva, 

que atenda as diversidades e especificidades dos alunos, que garanta a todo 

cidadão o acesso ao conhecimento científico e a possibilidade de transformar-se, de 

evoluir, de alçar voos que o conduzam aos destinos que sonha, que busca. Não 

para atender a sociedade, a família, ou a quem quer que seja, mas para o 

crescimento próprio, enquanto ser humano. Todos somos diferentes, nem melhores, 

nem piores. Apenas únicos. 
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APENDICE A – Questionário para o professor   

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

I - Identificação 

Idade: ____ Sexo: _____  

Formação Profissional:___________________ 

Função: _______________________________ 

Tempo de Atuação: ______________________ 

 

II- Questões 

1. Durante a sua graduação na matriz curricular tinha alguma disciplina que 

abordasse o Transtorno do Espectro Autista, ou a inclusão desses alunos no 

ensino regular? 

(      ) Sim  (      ) Não  

 

2. Você tem pós-graduação na área do Transtornos do Espectro Autista ou 

sobre a inclusão desse perfil de aluno no ensino regular? 

(      ) Sim  (      ) Não  

 

a) A sua formação contribuiu para acolhimento e atendimento específico na 

prática pedagógica?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3. Qual a avaliação que você faz sobre sua formação (inicial e continuada) para 

o ensino destinado aos alunos com Transtornos do Espectro Autista? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

4. Quais metodologias e recursos você utiliza na prática pedagógica com o 

aluno com Transtorno do Espectro Autista? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

5. Você acredita na inclusão do aluno com Transtorno do Espectro Autista no 

ensino regular? Por quê?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

6. O conhecimento teórico/prático para desenvolver o trabalho de ensino e 

aprendizagem com aluno com Transtorno do Espectro Autista no dia a dia, 

você adquiriu por meio de: 

(     ) Leitura de livros, artigos, dissertações e teses 

 

(     ) Cursos de extensão  

 

(     )Capacitações promovidas pela Autarquia Municipal de Educação ou 

outras instituições de ensino. 

 

(     ) outros  
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7. Quais são as maiores dificuldades encontradas no contexto escolar para 

trabalho qualificado com alunos com Transtornos do Espectro Autistas? 

-

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


