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RESUMO:  

Diante do crescente número de alunos com deficiências nas escolas regulares, vemos que 

reconhecidamente essas pessoas procuram a sua formação e seus direitos à educação, direito 

esse reconhecido legalmente. Assim, a escola regular precisa se adequar e preparar-se para 

receber esse aluno pois são as experiências vivenciadas na escola que trazem aprendizados 

relacionais, culturais, cognitivos, sociais, afetivos e históricos. Neste cenário, o professor é o 

personagem de maior contato com o educando, e por isso, sua função é fundamental na 

educação. Problematizamos nessa produção a importância da experiência docente junto às 

práticas pedagógicas a alunos autistas na escola regular. Para responder a essa questão 

objetivamos compreender o papel da experiência vivencial de sala de aula diante dos desafios 

didáticos na docência; analisar como a experiência vivencial torna-se uma relevante 

oportunidade de agregar valor aos saberes docentes e promover a auto formação; refletir sobre 

as políticas na formação inicial e continuada diante do aporte teórico prático para trabalhar junto 

a alunos com deficiências. Os procedimentos metodológicos organizaram-se em revisão 

bibliográfica, e na análise da entrevista realizada com uma professora de educação especial que 

atua junto a um aluno autista dentro da sala de aula regular de ensino no Município de Mossoró 

no Estado do Rio Grande do Norte. Ficou destacado em nossa pesquisa que é primordial os 

investimentos na formação inicial nas abordagens sobre as deficiências, e que a formação 

continuada deve ser vista como complementação do vivido na formação inicial, e não como 

maneira remediativa. Investir maciçamente na formação inicial e continuada do professor é 

imprescindível para uma sociedade inclusiva. Políticas educacionais pública, são também, 

formas de garantir ao educador o direito de uma formação de qualidade com bases para a 

realidade da prática profissional e apto a promover uma educação que considere a diversidade, 

e sobretudo a pessoa com deficiência. 

PALAVRAS-CHAVE: autismo, docência, inclusão, práticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO  

Alunos com Necessidades Educacionais Especiais apresentam, normalmente, impedimentos de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, isso gera dificuldades de interação com diversas 

barreiras que podem comprometer a participação na escola e na sociedade. Magalhães (2003) 

nos esclarece quem são considerados alunos com necessidades educacionais especiais, são 

estes: alunos com dificuldades de aprendizagem, problemas de comportamento, deficiência 

física sensorial (cegos, surdos e surdos-cegos), deficiência física não-sensorial (paralisia 

cerebral, por exemplo), autismo, deficiência mental, deficiências múltiplas. Somado a esse 

grupo, há também os alunos com altas habilidades ou superdotação, que necessitam de currículo 

diferenciado por sua capacidade superior de aprender. A expressão alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais surgiu no meio acadêmico, escolar e nos discursos oficiais com a 

intenção de suavizar as terminologias adotadas para se referir às pessoas com deficiência. Estas 

pessoas, por sua condição física, motora ou psicológica, são pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais pois precisam de atendimento e recursos diferenciados em virtude de 

suas limitações individuais. A luta pela efetivação dos direitos das pessoas com deficiência é 

marcada inicialmente no início da década de 1990, onde foi muito discutida nos países da 

Europa e Américas. Em partes, os decretos, acordos e leis surgidas das reuniões internacionais 

com relação aos direitos das pessoas com deficiência, são cumpridos, porém há muito a ser 

realizado. Consideramos que incluir sugere transformação na sociedade, na cultura, nas 

políticas e na escola principalmente. A educação inclusiva tem o intuito de compreender e 

aceitar o outro em sua singularidade, para isso, lembramos que não há receitas prontas, bulas a 

serem seguidas. O principal requisito para que a inclusão aconteça, começa no respeitar às 

diferenças enxergando e utilizando o melhor de cada sujeito. A escola ocupa um papel social 

de fundamental importância para a formação e constituição do indivíduo. Ela favorece a 

evolução da humanidade e da sociedade. São as experiências vivenciadas na escola que trazem 

aprendizados relacionais, culturais, cognitivos, sociais, afetivos e históricos. A escola como 

instituição que representa os interesses da sociedade possui em sua organização objetivos e 

metas, onde emprega e reelabora os conhecimentos socialmente produzidos na história. E para 

tanto, a escola deve estar preparada para receber essas diferenças que são tão presentes na escola 

quanto na sociedade. Nossos objetivos são os de: analisar como a experiência vivencial torna-

se uma relevante oportunidade de agregar valor aos saberes docentes e promover a auto 

formação; refletir sobre as políticas na formação inicial e continuada diante do aporte teórico 

prático para trabalhar junto a alunos com deficiências; revelar posturas didáticas que incluam o 

aluno autista na sala de aula. 
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A autora apresenta uma pesquisa cujo objetivo específico consiste em verificar se 

crianças com autismo têm participação na dinâmica escolar através das práticas pedagógicas 

aplicadas em turmas comuns, de acordo com dispositivos legais, e se essas práticas são eficazes 

para garantia da sua aprendizagem, (GALVÃO, Simone do Valle, p. 75,2014). 

A motivação para a escolha do tema da pesquisa vem da autora ser mãe de uma criança 

com autismo, realizar cursos, estudos e participação em eventos acadêmicos, além das 

interações com familiares de outras crianças com autismo pelas redes sociais, nos locais onde 

a filha faz as terapias, despertando-a para essa realidade social. 

A pesquisa visa verificar se a participação de uma criança com autismo numa turma de 

Educação Infantil, de uma escola regular da rede pública de ensino do Rio de Janeiro, com 

professora regente e mediadora, seria considerada parcial ou integral; avalia o processo de 

interação da criança na dinâmica escolar; reflete sobre o grau de efetividade da aplicação da 

legislação vigente no contexto escolar; verifica e investiga se as intervenções pedagógicas 

precoces realizadas em escola regular favorecem o desenvolvimento global dessa criança. 

A metodologia utilizada é o estudo de caso, com abordagem qualitativa no qual o 

procedimento utilizado foi a coleta de dados com observação não participante, com realização 

de entrevistas estruturadas e registros em diário de campo, fotografias do caderno de 

http://www.lapeade.com.br/publicacoes/tesesedissertacoes/MONOGRAFIA%20SIMONE%20DO%20VALLE%20GALV%C3%83O.pdf
http://www.lapeade.com.br/publicacoes/tesesedissertacoes/MONOGRAFIA%20SIMONE%20DO%20VALLE%20GALV%C3%83O.pdf


planejamento pedagógico e análise de algumas atividades realizadas pelo aluno em sala de aula. 

Também foram usadas fontes bibliográficas reportada ao enquadramento teórico, como livros, 

publicações eletrônicas, reportagens, teses disponíveis e artigos científicos. 

 

Segundo a autora GALVÃO, Simone do Valle, 2014 p. 83, os relatos referentes ao trato 

das pessoas com autismo no contexto escolar, refletem o descaso, a indiferença e a falta de 

preparo das escolas regulares para receberem esses alunos.  

Apesar da difusão das políticas públicas de inclusão, ainda encontramos crianças com 

necessidades educacionais especiais, frequentando a escola em horário reduzido, excluídas da 

dinâmica escolar que mesmo matriculadas regularmente não são aceitas ou compreendidas de 

imediato pela comunidade escolar. 

O autismo é classificado na categoria do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e afeta 

o indivíduo principalmente na área da interação social, comunicação e comportamento. Porém, 

atualmente se fala em autismos, por ser um transtorno que acomete o indivíduo do grau mais 

leve até o mais severo, e justamente por essa amplitude é conhecida como espectro autista. Fato 

esse que assusta alguns profissionais da educação, que não têm familiaridade com a condição, 

por não haver uma intervenção pedagógica padrão. 

Na interação com os familiares das crianças com TEA, fica claro que falta conhecimento 

em torno do autismo, de como essas famílias não imaginavam o autismo como ele é até ter 

algum familiar nessa condição, daí a importância do dia 02 de abril, que a ONU – Organização 

das Nações Unidas decretou com o sendo o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, dando 

mais visibilidade a essas crianças para a sociedade. 

Esse transtorno não apresenta características físicas que denunciem tratar-se de uma 

pessoa com deficiência. Isso colabora para a sua “invisibilidade” e para atitudes 

preconceituosas para os comportamentos autísticos, gerando exclusão. Infelizmente ainda 

temos notícias atuais de que há adultos vivendo em cárcere privado, vivendo em locais onde 

não há acesso ao tratamento ou porque não houve o tratamento quando criança favorecendo um 

diagnóstico precoce; alguns presos em jaulas, pois a família não sabe lidar com essa deficiência. 

Vale ressaltar que o autismo só foi reconhecido como deficiência em 2012, através da Lei 

Berenice Piana. 

Pensando nessa realidade e nas necessidades educativas de crianças com autismo e na 

postura reflexiva que o professor deve ter sobre a sua prática pedagógica, a pesquisa buscou 

favorecer os debates a respeito do tema, contribuindo com pais e docentes no processo 

educacional desses alunos. O diagnóstico feito nos primeiros anos de vida e a intervenção 



pedagógica precoce na escola regular, são fatores preponderantes para a qualidade de vida da 

criança com autismo, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia possível e no 

exercício de seu papel na sociedade como verdadeiro cidadão, com dignidade e autonomia, 

ainda segundo a autora, existe um esforço da escola, principalmente da professora regente, de 

que o aluno participe das atividades escolares junto aos colegas da classe, porém esse esforço 

não retrata a inclusão escolar ampla, como é instituída pela legislação vigente, GALVÃO, 

Simone do Valle, 2014 p. 24. 

 Nos registros no caderno pedagógico, onde a professora anota o desenvolvimento do 

aluno, houve a constatação de melhora no desenvolvimento global do aluno, apesar das 

limitações de linguagem, o que demonstra a importância da intervenção pedagógica precoce, 

não só para a socialização, mas para o desenvolvimento como um todo, ampliando a 

comunicação e a interação social desse aluno. Mesmo que aparentemente o aluno não esteja 

interessado, fica claro que, do jeito dele, ele observa tudo o que acontece e é ensinado naquele 

espaço, GALVÃO, Simone do Valle, 2014 p. 23. 

A relação do aluno com a escola está baseada em forte dependência da atuação docente 

para que a inclusão seja ampliada. Na pesquisa houve divergência nos relatos, uma vez que foi 

observada uma atuação quase solitária da professora regente para que o aluno fosse incluído na 

prática pedagógica e não somente no ambiente escolar. Essa postura pedagógica da professora 

regente contribuiu para o desenvolvimento do aluno com autismo, porém a centralização do 

processo de inclusão na figura da professora fragiliza a inclusão desse aluno. A equipe gestora 

é fundamental nesse processo, inclusive no que tange a outro aspecto relevante que diz respeito 

ao horário reduzido que, embora justificado, não deve perdurar por todo o ano letivo. Devem 

ser realizadas tentativas de ampliá-lo gradualmente até que o aluno cumpra o horário normal da 

turma. Quanto ao apoio pedagógico, um estreitamento de laços entre as professoras que lidam 

diretamente com o aluno com autismo juntamente com a coordenação pedagógica, minimizaria 

a sobrecarga da professora regente além de proporcionar a troca de materiais pedagógicos 

específicos para essa deficiência e a troca de experiências com relação ao aluno.  

Segundo a dissertação da autora Galvão, Simone do Valle, os discursos recorrentes de 

que o processo de exclusão é comumente colocado nos “ombros” do despreparo docente, 

sabemos se tratar de uma injustiça , uma vez que a estruturação do currículo da formação de 

professores na atualidade mostra que as disciplinas relacionadas à necessidades especiais não 

compõem a grade curricular obrigatória, ficando no campo das disciplinas optativas e mesmo 

o que está inserido no currículo obrigatório não atende à demanda da prática pedagógica que o 

professor irá vivenciar em sua trajetória profissional. Se não houver a associação da teoria com 



a prática, conhecer a História da Educação Especial em nada será eficiente. Por isso a 

importância de um estágio obrigatório nessa área também.   

A presença de um professor de educação especial em parceria com o professor 

especialista, é um bom caminho para o processo de inclusão, juntamente com a permanência 

desse aluno em escola regular que é viável e positiva para toda a comunidade escolar e, em 

especial, para o desenvolvimento global do aluno autista, Galvão Simone do Valle, 2014, p. 27. 

Para que o processo de inclusão aconteça verdadeiramente, precisamos contar com a 

boa vontade dos profissionais da escola desde o ato de matrícula desse aluno, respeitando a 

legislação vigente quanto ao acesso da pessoa com deficiência em escola regular, construir 

reflexões que visem superar as barreiras identificadas e apontadas e propor uma participação 

crescente do aluno na dinâmica da escola. 

 

CONCLUSÕES 

Potencializar a formação inicial e continuada do professor contemplando a educação inclusiva, 

à luz de uma política educacional pública são formas de garantir ao educador o direito de uma 

formação de qualidade com bases para a realidade da prática profissional. Uma formação que 

considere a diversidade, no caso específico do aluno com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação. Reconhecemos que há uma orientação 

nacional, mas como ela se desdobra em cada espaço local, cabe a cada grupo de profissionais 

da educação fazê-la, a partir de seu conhecimento, de suas condições concretas, dos 

profissionais presentes localmente, das políticas instituídas por aqueles que fazem. Não 

podemos abrir mão do princípio cidadão de que “a educação é direito de todos”, ou seja, todos 

devem estar na escola. Para a garantia da aprendizagem de todos os alunos, precisamos 

assegurar o acesso ao currículo escolar, por meio de práticas pedagógicas diferenciadas que 

atendam aos percursos de aprendizagem de cada estudante. Tal situação é um desafio, pois 

demanda professores detentores de conhecimentos teórico-práticos, bem como planejamentos 

coletivos, estratégias e metodologias de ensino e de processos de avaliação que possibilitem ao 

educador acompanhar o desenvolvimento de cada aluno que está em sala de aula. O desafio que 

se coloca para nós, educadores, é construir um espaço escolar onde as diferenças individuais 

seja uma oportunidade única de enriquecer a aprendizagem. 
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