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RESUMO 

O presente estudo reflete sobre os desafios e as possibilidades de escolarização de alunos com 

Transtorno do Espectro Autista-TEA, pelo olhar das professoras que atuam ou já atuaram com 

crianças autistas. A tessitura deu-se a partir da problemática: quais os desafios e as 

possibilidades de escolarização de alunos com TEA? E apresenta como objetivo geral, 

analisar os desafios e as possibilidades de escolarização de alunos com TEA. De modo 

específico propusemos identificar os desafios e as possibilidades no processo de escolarização 

de crianças autistas, além de discutir e refletir sobre o processo de escolarização. Trata-se de 

uma pesquisa de cunho qualitativo, do tipo estudo de caso, com aplicação de questionário 

semiaberto e realização de entrevista semiestruturada com professoras da educação infantil. 

Utilizamos a análise de conteúdo para averiguarmos os dados encontrados, ancorados em 

Bardin (2009). Fundamentamo-nos em autores como Bosa (2012), Melo (2007), Candau 

(2012), Nóvoa (1997), Pimenta (2011), Mynaio (2002), Richardson (2012), Yin (2005), Gil 

(2002) ao passo que consideramos também a LDBEN (1996), Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (2013), Declaração de Salamanca (1994), dentre outros. A 

pesquisa nos apresenta as lacunas na formação docente que não oportunizam um preparo de 

profissionais de educação aptos para atuar com crianças com necessidades educativas 
especiais, as práticas e estratégias utilizadas pelas professoras na busca pelo desempenho das 

habilidades dessas crianças, resulta em um trabalho individualizado das professoras com seus 

alunos, dentro das possibilidades da conjuntura escolar em que estão inseridas e os desafios 

encontrados no contexto escolar que se referem ao cumprimento da rotina e currículo da 

escola diante da falta de conhecimento quanto as individualidades da criança autista. 

Acreditamos que esse estudo possa contribuir para novos trabalhos, pois acreditamos na 

relevância da pesquisa no âmbito social e acadêmico. 

Palavras-chave: Alunos com Transtorno do Espectro Autista-TEA. Formação docente. 

Práticas e estratégia.  Desafios e possibilidades de escolarização. 



9 
 

ABSTRACT 

 

The present study reflects on the challenges and possibilities of schooling of students with 

Autism Spectrum Disorder-ASD, by the eyes of the teachers who act or have already worked 

with autistic children. The study was based on the problematic: what are the challenges and 

possibilities of schooling of students with ASD? It presents as general objective, to analyze 

the challenges and possibilities of schooling of students with ASD. Specifically, we proposed 

to identify the challenges and possibilities in the schooling process of autistic children, 

besides discussing and reflecting on the schooling process. It is a qualitative research, of the 

case study type, with application of a semi-open questionnaire and a semi-structured interview 

with teachers of early childhood education. We used the content analysis to find out the data 

found, anchored in Bardin (2009). We are based on authors like Bosa (2012), Melo (2007), 

Candau (2012), Nóvoa (1997), Pimenta (2011), Mynaio (2002), Richardson (2012), Yin while 

we also consider LDBEN (1996), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(2013), Declaration of Salamanca (1994), among others. The research presents the gaps in 

teacher’s education that do not allow the preparation of educational professionals able to work 

with children with special educational needs, the practices and strategies used by the teachers 

in the search for the performance of the abilities of these children, results in an individualized 

work of the teachers with their students, within the possibilities of the school environment in 

which they are inserted and the challenges found in the school context that refer to the 

fulfillment of the routine and curriculum of the school faced with the lack of knowledge about 

the individualities of the autistic child. We believe that this study can contribute to new work, 

because we believe in the relevance of research in the social and academic scope. 

Keywords: Students with Autism Spectrum Disorder-ASD. Teacher training. Practices and 

strategy. Challenges and possibilities of schooling. 
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INTRODUÇÃO 

 

A busca em compreender e conceituar o autismo e os mistérios que perpassam sua 

história pode ser percebido diante dos diversos estudos desenvolvidos nessa área. Foram 

inúmeras as interrogações e os indícios a partir dos distúrbios de comportamento até a 

concepção do transtorno que está associado à comunicação e interação social, manifestos 

desde o início da infância. 

Diante do exercício nos primeiros anos atuando como docente e nessa vivência perceber 

uma realidade cada vez mais presente no contexto escolar como tem sido a inserção de alunos 

com necessidades educativas especiais, como são os casos das crianças autistas na rede 

regular de ensino e todas as discussões e embates que envolvem a educação inclusiva, 

buscamos compreender a partir do olhar das professoras quais são os desafios e as 

possibilidades encontradas no processo de escolarização de crianças com o Transtorno do 

Espectro Autista (TEA).  

Nossa busca se baseia em algumas indagações que nos permitem mergulhar em 

questões imersas nos conceitos de educação inclusiva e a busca pela igualdade de 

oportunidade e educação para todos. Perante as políticas que asseguram e as divergências no 

cumprimento das mesmas, consideramos alguns aspectos relevantes a serem discutidos 

quanto ao processo de inclusão e escolarização de crianças autistas. Em vista disso, 

desenhamos a problemática que norteia nosso estudo: quais os desafios e as possibilidades de 

escolarização de alunos com TEA?  

O objetivo geral do presente trabalho propôs analisar os desafios e as possibilidades de 

escolarização de alunos com TEA. Delineamos nossa busca a partir dos objetivos específicos 

de identificar os desafios e as possibilidades no processo de escolarização de crianças autistas, 

além de discutir e refletir sobre o processo de escolarização.  

Apoiamos a exploração desse tema com um estudo de caso, em uma abordagem 

qualitativa, elegemos o questionário semiaberto e a entrevista semiestruturada com 

professoras que atuam na educação infantil como instrumentos para coleta de informações, 

mediante as quais realizamos a análise de conteúdo dos dados coletados, ancorados em Bardin 

(2009). 

Fundamentamo-nos em autores como Bosa (2012), Melo (2007), Candou (2012), Nóvoa 

(1997), Pimenta (2011), Mynaio (2002), Richardson (2012), Yin (2005), Gil (2002) ao passo 

que consideramos também a LDBEN (1996), Manual Diagnóstico e Estatístico de 
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Transtornos Mentais /DSM – IV – TR (2013), Declaração de Salamanca (1994), dentre 

outros. 

Compreendemos que o aporte teórico é fundamental na busca pela compreensão do 

tema estudado bem como das provocações que surge acerca dos objetivos desse estudo. Desse 

modo, o entendimento da literatura a respeito do assunto em estudo embasa o rumo da 

pesquisa.  

O presente trabalho está sistematizado em três capítulos que são listados a seguir e 

buscam trazer respostas aos objetivos traçados bem como contribuir com estudos acerca do 

tema. Em sua estrutura agregamos a introdução e as considerações finais. 

Na INTRODUÇÃO apresentamos a temática em estudo, justificamos nossa escolha e a 

problemática que norteia o estudo, bem como apresentamos os autores utilizados, o caminho 

metodológico e as referências empregadas na construção do mesmo.  

NOTAS SOBRE O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: CONCEITOS E 

PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO DE CRIANÇAS, é o nosso primeiro capítulo que 

relata os aspectos legais do processo de escolarização bem como os conceitos do Transtorno 

do Espectro Autista (TEA), a formação docente e as práticas pedagógicas.  

METODOLOGIA DA PESQUISA é o título do nosso segundo capítulo e discorre os 

aspectos metodológicos do nosso estudo, apresentando o caminho percorrido, expondo os 

atores pesquisados, o local de pesquisa, os instrumentos e os dados coletados. 

O nosso terceiro capítulo intitulado: OS DESAFIOS PARA A ESCOLARIZAÇÃO 

DE CRIANÇAS COM TEA: AS VOZES DAS PROFESSORAS refletimos os dados 

analisados colhidos na trilha desta pesquisa que integram as categorias para a análise de 

dados: Formação docente: os fazeres pedagógicos; As estratégias desenvolvidas pelas 

professoras e Desafios na escolarização de crianças com TEA.  

As CONSIDERAÇÕES FINAIS apresentam os apanhados da pesquisa com base na 

problemática que norteia o estudo. Descrevendo a análise dos resultados e realizando uma 

apreciação crítica quanto as informações concedidas ao trabalho, assim como reconhecemos o 

estudo importante, inacabado e o desejo que o mesmo contribua em novos trabalhos. 

Teceremos a seguir nossas primeiras considerações. 

A seguir tecemos uma abordagem sobre o transtorno do espectro autista desde os 

conceitos ao processo de escolarização. 
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Eu sou singular, eu sou novo  

Eu gostaria de saber se você é também  

Eu ouço vozes no ar  

Eu vejo que você não, e isso não parece justo  

Eu gostaria de não me sentir triste  

Eu sou singular, eu sou novo  

Eu finjo que você também é  

Eu me sinto como um menino no espaço sideral  

Eu toco as estrelas e me sinto fora de lugar  

Eu me preocupo com o que os outros podem pensar  

Eu choro quando as pessoas riem, isso me faz encolher  

Eu sou singular, eu sou novo  

Eu entendo agora que você também é  

Eu tento me encaixar  

Eu espero conseguir um dia  

Eu sou singular, eu sou novo. 

(Benjamin Giroux) 

 

No presente capítulo apresentamos algumas ideias sobre Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) bem como aspectos legais que regem o processo de escolarização na área das 

necessidades educativas especiais. Apresentamos também algumas determinações e lacunas 

no processo de formação dos professores para atuação com educação inclusiva, além das 

práticas e estratégias apontadas por estudiosos para o melhor desenvolvimento das 

competências das crianças com esse tipo de Transtorno.  

 

1.1 Transtorno do Espectro Autista: em busca de uma conceituação 

 

 No decorrer dos anos o estudo sobre o Transtorno do Espectro Autista-TEA tem sido 

cada vez mais crescente, os primeiros achados científicos foram marcados pelas pesquisas de 

Leo Karner que em 1943 descreveu onze casos em um artigo: ‘‘Distúrbios Autísticos do 

Contato Afetivo” e por Hans Aperger em 1944.   

 Kanner constatou nas crianças, que ele atendia em seu consultório, a falta de 

habilidade para o relacionamento, o retardo no desenvolvimento da fala e a dificuldade em 

utilizá-la como forma de comunicação. Na fala percebeu ainda que as palavras soltas eram 

utilizadas para dar nome as coisas e o uso das frases se dava a partir da repetição de trechos 

que os mesmos ouviam. Considerando as habilidades dessas crianças ele destaca o talento 

para a memorização e salienta a inteligência das mesmas e a capacidade cognitiva que elas 

possuem (BOSSA, 2002). 
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  Asperger em 1944 trouxe em sua publicação o relato do quadro clínico de crianças do 

sexo masculino com faixa etária entre 07 e 11 anos apresentando semelhanças com os estudos 

de Kanner. Posteriormente o quadro clínico foi definido pelo que hoje conhecemos pela 

Síndrome de Asperger (BRASIL, 2014). 

 Na tentativa de compreender de maneira mais coerente os mistérios que envolvem a 

síndrome do autismo os estudos de Kanner, que inicialmente se deram pela associação da 

síndrome há estudos sobre esquizofrenia infantil que tomam novos rumos ao considerar ‘‘que, 

enquanto na esquizofrenia existe uma tendência ao isolamento por um retraimento nos 

relacionamentos, na síndrome descrita por Kanner observa-se uma incapacidade de 

desenvolver relacionamentos” (BRASIL, 2004, p.12) 

 Em 1971, Kanner retorna sua avalição dos casos que fizeram iniciar seus estudos e 

descreve as possibilidades de desenvolvimento das habilidades dos sujeitos a partir da 

inclusão dos mesmos. No início da década de 80, os olhares se voltam para as pesquisas de 

Asperger e as investigações por ele conduzidas para o conceito de Autismo (BRASIL, 2014). 

 Ao passar dos anos a denominação de Autismo passou por várias terminologias até 

chegar a titulação dos dias de hoje, bem como os conceitos para definição do transtorno. De 

acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM – IV - TR) de 

2013, o Transtorno do Espectro Autista integra um grupo de transtornos compreendido como 

Transtornos do Neurodesenvolvimento.  

 O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais possibilita compreender 

melhor as individualidades do Transtorno do Espectro Autista ao apresentar os critérios de 

diagnóstico que de maneira relevante descreve as características que marcam: os déficits de 

comunicação, bem como os padrões de comportamento. Além de uma tabela denominada 

Especificadores que retrata os níveis do TEA considerando exatamente as duas características 

norteadoras citadas acima. Destarte: 

  

A. Déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos 

contextos, conforme manifestado pelo que segue, atualmente ou por história 

prévia:  

1.  Déficits na reciprocidade socioemocional, variando, por exemplo, de 

abordagem social anormal e dificuldade para estabelecer uma conversa normal a 

compartilhamento reduzido de interesses, emoções ou afeto, a dificuldade para 

iniciar ou responder a interações sociais.  

2.  Déficits nos comportamentos comunicativos não verbais usados para 

interação social, variando, por exemplo, de comunicação verbal e não verbal 

pouco integrada a anormalidade no contato visual e linguagem corporal ou 

déficits na compreensão e uso gestos, a ausência total de expressões faciais e 

comunicação não verbal.  

3.  Déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, variando, 

por exemplo, de dificuldade em ajustar o comportamento para se adequar a 
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contextos sociais diversos a dificuldade em compartilhar brincadeiras 

imaginativas ou em fazer amigos, a ausência de interesse por pares (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013, p. 50) 

 

  Percebemos a partir dessas informações o que caracteriza os percalços encontrados 

para estabelecer a reciprocidade na comunicação com crianças com esse transtorno, tendo em 

vista a dificuldade dos mesmos em conceber um diálogo, ou até mesmo em corresponder com 

interesse às interações tanto emocionais, como afetivas. 

Assim como as dificuldades no comportamento que envolvem a comunicação verbal e 

que também integra a comunicação não verbal. O que corresponde à instabilidade para o 

contato visual, bem como a compreensão de gestos e das expressões faciais.  

Outro aspecto notório está voltado à dificuldade na construção de relações de amizade, 

tal como a adaptação aos diferentes contextos sociais que esse relacionamento pode gerar. 

Essa complexidade está interligada a aspectos como, por exemplo, compartilhar brinquedos 

ou brincadeiras, estabelecer novas amizades e o desinteresse pelo outro que é algo bem 

característico, visto o mundo particular que essas crianças têm a capacidade de construir. 

Além da interação social outros traços são característicos quando o assunto é o Transtorno do 

Espectro Autista.  

Sendo assim, aponta-se outros aspectos sobre o TEA:  

 

B. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, 

conforme manifestado por pelo menos dois dos seguintes, atualmente ou por 

história prévia: 

1. Movimentos motores, uso de objetos ou fala estereotipados ou repetitivos;  

2. Insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas ou padrões 

ritualizados de comportamento verbal ou não verbal;  

3. Interesses fixos e altamente restritos que são anormais em intensidade ou foco.  

4. Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesse incomum por 

aspectos sensoriais do ambiente (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 

2013, p. 51). 

 

Há outras características marcantes no comportamento dos indivíduos com TEA que 

podem ser representadas por ações repetitivas na conduta e interesses restritos a determinadas 

atividades. A repetição de movimentos no uso de objetos ou brinquedos e até mesmo da fala 

pode ser manifestada pela utilização de palavras ou frases aleatórias que estejam inseridas no 

contexto particular da criança que aparentemente podem não ter tanta relevância para os 

demais inseridos no mesmo seio social. 

Proporcional a repetição podemos relacionar a insistência em hábitos que já foram pré-

estabelecidos.  Esses hábitos podem ter sido construídos pela própria criança ou pela rotina 
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dos familiares como, por exemplo, um cumprimento, o trajeto de casa para a escola. Nesse 

sentido é importante explicar que por ter uma rotina, as crianças com TEA apresentam forte 

resistência com seus hábitos são quebrados ou ganham um novo formato. 

Dentre as particularidades dessas crianças, elas também desempenham com intensidade 

o apego a objetos atípicos, bem como interesses restritos a determinadas situações. Esse tipo 

de comportamento é frequente e pode ocorrer de maneira contínua e excessiva, tanto em 

relação aos objetos quanto a locais.   

As crianças podem apresentar ainda uma fixação por algum aroma, assim como o 

encantamento visual por luminosidade ou algum tipo de movimento repetitivo. Da mesma 

maneira que demonstram aversão a alguns sons, esse tipo de reação é consequência da hipor-

reatividade a alguns estímulos sensoriais. (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013) 

Cabe ressaltar que os primeiros sintomas que podem contribuir para o diagnóstico 

acontecem de maneira mais acentuada na primeira infância. Desde o atraso no 

desenvolvimento da fala, dificuldade de socialização, comportamento incomum nas 

brincadeiras.  

Dentre os mistérios que norteiam esse tema as causas do Autismo compõem essa gama 

de interrogações. Segundo Melo (2007) a origem pode estar relacionada a anormalidades no 

cérebro ou na origem genética, assim como há hipóteses quanto acontecimentos no período de 

gestação ou do parto.  

O Autismo é compreendido como ‘‘[...] uma síndrome definida por alterações presentes 

desde idades muito precoces, tipicamente antes dos três anos de idade, e que se caracteriza 

sempre por desvios qualitativos na comunicação, na interação social e no uso da imaginação’’ 

(MELO, 2007 p.16) 

Passamos a abordar na próxima seção como se dá o processo de escolarização de 

crianças com o Transtorno do Espectro Autista discutindo as políticas públicas que amparam 

as pessoas com necessidades educativas especiais bem como os aspectos legais que regem 

seus direitos.  

 

1.2  Processo de escolarização: políticas públicas e amparo legal  

 

O processo de escolarização é indispensável para o bom desempenho das habilidades 

cognitivas, físicas, motoras, afetivas e de interação social da criança. Sua importância está 

fundamentada e resguardada por lei em diversos documentos que regulamenta o direito a 

educação.  
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A Constituição Federal de 1988, expressa a igualdade em direitos e deveres de todos em 

seu Art. 5º. Nos artigos 205 e 206 o reafirma ao descrever o direito de todos à educação do 

mesmo modo que é dever do Estado e da família o incentivo e colaboração para efetuação da 

mesma e que objetiva o ‘‘pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho’’ (BRASIL, 1988) 

A legislação assegura aos educandos com necessidades educativas especiais o 

atendimento na rede regular de ensino respeitando-se suas necessidades especiais baseada em 

diversos aparatos legais e políticos, como é o caso da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), Lei nº 9.394/1996.  

No capítulo V, art. 59 do supracitado instrumento legal versa-se a responsabilidade dos 

sistemas de ensino em assegurar aos alunos com deficiência um currículo flexível de acordo 

com as particularidades próprias de cada deficiência. Destarte: 

 

I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, para 

atender às suas necessidades;  

II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido 

para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração 

para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados (BRASIL, 

1996). 

 

Já no Art. 58 do mesmo documento, descreve-se a educação especial e apresenta-se as 

determinadas deficiências que essa modalidade visa atender e diz que: 

 
Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação 

escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação (BRASIL, 1996). 

 

Vale ressaltar que os artigos anteriormente citados não preconizam a substituição do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) pelo acesso à escolarização oferecida pela 

rede regular de ensino. Sendo assim, assegurando o que tem sido defendido como novo 

conceito no âmbito da Educação Especial se considerarmos que anteriormente a mesma 

exercia o caráter de modalidade de ensino que poderia substituir a classe comum. 

A partir da Constituição Federal de 1988 as pessoas com deficiência foram integradas à 

Educação do Ensino Regular, um passo na luta pelos direitos a inclusão. Visto o que antecede 

a esse marco garantia aos deficientes o acesso somente a Educação Especial, retirando dessas 

crianças a oportunidade de estarem inseridos em outro contexto que não fosse com pares 

enquadrados na mesma condição.  
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Com a intenção de compreender melhor essa discussão se faz pertinente reconhecemos, 

primeiramente, que Educação Especial e Educação Inclusiva possuem características 

diferentes, ainda que ambas tenham como objetivo a defesa dos direitos da pessoa com 

deficiência. Raiça (2006, p.14) nos auxilia ao sintetizar ‘‘[...] que por muitos anos, a educação 

especial ocorreu em espaços separados, seja em escolas especiais, seja em classes voltadas 

para determinado tipo de deficiência’’.  

 A Declaração de Salamanca (Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das 

Necessidades Educativas Especiais) promulgada em 1994 na Espanha alerta no art. 1º a 

urgência em crianças com necessidades educativas serem inseridas no ensino regular bem 

como os benefícios desse acontecimento para a inclusão e a possibilidade de ruptura com 

conceitos discriminatórios existentes (SALAMANCA, 1994). 

Em seu artigo 2º a Declaração de Salamanca (1994) proclama:  

 

• 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 provêem uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a 

eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional. 

 

 

Percebemos então a possibilidade a partir da inserção de crianças com necessidades 

educativas especiais no ensino regular de proporcionar a integração entre as diferenças. 

Enfrentar a realidade e compreender a existência das diferenças que constitui cada ser humano 

pode ser o ponto de partida para romper com a discriminação e o preconceito por vezes 

imposto pela falta de conhecimento e pelos estereótipos pré-estabelecidos pela sociedade.  

Considerando a dificuldade de romper com os conceitos estabelecidos quanto ao direito 

de pessoas com deficiência à educação, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica apresentam sua fundamentação na base de princípios, como ‘‘[...] a 

preservação da dignidade humana; a busca da identidade; e o exercício da cidadania’’ 

(BRASIL, 2001, p. 24). 

Faz-se necessário afastar a discriminação desse contexto, viabilizando a preservação da 

dignidade humana, de maneira que as oportunidades e os direitos dessas pessoas sejam 

respeitados. De acordo com esse princípio todos merecemos respeito e possuímos o direito de 
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condições favoráveis para viver, bem como a busca pela sua identidade, promovendo assim a 

construção de cidadãos conscientes.  

Na luta pelo cumprimento das leis que preconizam os direitos de pessoas com 

deficiência, em especial a busca pela inclusão mencionamos mais uma vez a Declaração de 

Salamanca (1994), visto que o documento aborda como prioridade o aprimoramento dos 

sistemas educacionais para receber esses educandos, da mesma maneira como a adoção de 

educação inclusiva como lei ou política para os países que integraram a conferência. 

A seguir apresentamos os princípios e leis que regulamentam a formação do professor, 

bem como as estratégias e praticas que norteiam a atuação dos mesmos junto à educandos 

com necessidades educativas especiais. 

  

1.3 As práticas pedagógicas: elementos e estratégias  

 

Para encaminhar nossa reflexão sobre as práticas pedagógicas na atuação com crianças 

que possuem necessidades educativas especiais consideramos oportuno refletir a respeito do 

suporte que a formação dos professores tem trazido para a atuação deles. São discussões que 

se fazem cada vez mais necessárias e pertinentes, se considerarmos a relevância desse aspecto 

na inclusão de crianças com necessidades especiais nas escolas regulares.  

Compreendemos que um dos desafios pelos quais a educação inclusiva perpassa está 

relacionada com a formação inicial e continuada dos profissionais que atuam e que virão a 

atuar na educação. A LDB assegura aos educandos com Transtorno Globais de 

Desenvolvimento (TGD), no inciso III do art. 59 que ‘‘professores com especialização 

adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores 

do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns’’ 

(BRASIL, 1996).  

O documento deixa claro que tanto os professores do atendimento especial quantos os 

que atuam em escola regular precisam ser capacitados para desenvolver seu trabalho. 

Infelizmente, na prática, os conceitos promulgados pôr a referida lei nem sempre são 

cumpridos.  

Procuramos, então, analisar se a formação tem dado o suporte necessário para que os 

professores no exercer das práticas pedagógicas contribuam para a inclusão dessas crianças e 

para o bom desenvolvimento das habilidades que estes podem desempenhar. Uma vez que as 

práticas adotadas e/ou desenvolvidas pelos professores são fundamentais nos saberes que os 

mesmos constroem ao longo de sua formação seja ela inicial ou continuada.  
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No decorrer dos anos não foram poucos os estudos com olhar direcionado ao processo 

de formação de professores e as discussões de outros fatores que integram os assuntos que 

compõe essa temática como a distância entre teoria e prática, o grande número de 

profissionais no mercado de trabalho, falhas quanto à estruturação dos cursos de Pedagogia e 

das outras áreas de Licenciatura. Candau (2012) discorre a necessidade de um posicionamento 

quanto à redefinição do currículo na formação de professores e especialistas na área em 

educação. 

As lacunas na formação docente perpassam toda a história da Educação no Brasil e os 

embates que cercam esse assunto são frequentes até os dias de hoje. Percebemos a 

necessidade do processo de formação atender as demandas que o contexto social e o processo 

histórico exigem de acordo com as mudanças recorrentes. 

Em vista disso, não é possível falar do processo de formação sem nos voltarmos ao 

ambiente onde esse processo é constituído e as contribuições da universidade como espaço de 

aprimoramento e construção de conhecimento.  

Fávero (1995, p. 54) retrata sobre a luta de um conceito de universidade que propicie o 

avanço para a construção do saber:  

 

 

Ela deve ser o espaço da invenção, da descoberta, da teoria, de novos 

processos: deve ser o lugar da pesquisa, buscando novos conhecimentos, sem 

a preocupação obrigatória com sua aplicação imediata: deve ser o lugar da 

inovação, onde se persegue o emprego de novas tecnologias e de soluções; 

finalmente no âmbito da socialização do saber, na medida em que divulga 

conhecimento. 

 

 

Faz-se necessário que a universidade marche rumo ao objetivo de promover o 

conhecimento de modo que o ensino, a pesquisa e extensão estejam de fato entrelaçados para 

oportunizar a construção dos sujeitos em formação, atendendo as demandas sociais e à 

necessidade inclusão das diversidades, pois o conhecimento não pode ser uma simples 

reprodução, ele precisa passar pela experiência de ser sentido, de ser construído a partir da 

descoberta, pelo traquejo, pela oportunidade concebida tanto no saber já construído como em 

novos processos.   

A construção do saber não se dá de maneira aleatória ou assistemática, pelo contrário, 

entendemos que esse espaço para descoberta de novas teorias e para o aperfeiçoamento do 

conhecimento produzido se da através de um processo responsável a partir de condições 

históricas e visa o avanço do saber construído. Nessa perspectiva, elucidamos esse 
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aperfeiçoamento do conhecimento aos inúmeros desafios impostos na atuação do professor 

até os dias de hoje. 

Fávero (1995) discorre que não existe separação entre a formação humana e profissional 

e entre teoria e pratica, pois não existe formação sem relação com o outro e com a realidade 

no qual se está inserido. Nessa ótica compreendemos que não se faz pertinente falar da 

construção do conhecimento como um processo sem elencarmos aspectos humanos (formação 

pessoal e profissional), questões técnicas, e a realidade (contexto social, condições históricas) 

do profissional em formação. 

O autor supracitado retrata questões que são facilmente compreendidas. Se 

considerarmos que não há como separarmos a formação pessoal do profissional, suas 

características próprias enquanto pessoa, o contexto histórico e social, as condições em que 

sua formação foi concebida são fatores que estão interligados e que influenciam diretamente 

na definição de suas práticas, na aplicação das metodologias adotadas e na sua atuação 

profissional.  

Em conformidade com Candau (2012) que defende uma perspectiva multidimensional 

na formação de educadores, como um modo de conceber o processo de educação e o vínculo 

necessário entre suas diferentes dimensões, humana, técnica e político social, fazendo-se 

necessário considerar que nenhuma das dimensões se sobrepõe uma a outra.  

Perante a realidade do nosso sistema educacional compreendemos as dificuldades para 

que esse tipo de formação ocorra de fato e para que o mesmo possibilite resultados positivos a 

partir da atuação desses profissionais, se considerarmos o desafio em construir uma 

perspectiva que vincule essas três dimensões.  

A partir de algumas reflexões, Nóvoa (2008) apresenta um modelo que retrata quatro 

aspectos importantes que podem indicar um rumo coerente na formação de professores 

tomando como ponto de partida a importância da interação com o contexto formativo e campo 

de suas experiências docentes. 

No primeiro aspecto menciona a busca pela solução de problemas concretos enfrentados 

por professores no cotidiano escolar, com base em conhecimento teórico sobre o assunto, no 

segundo relaciona a necessidade de um conhecimento que se construa a partir do processo 

histórico, em seguida discute a busca pelo conhecimento que não se limite a elaboração de 

praticas, mas que englobe a transformação do saber em resposta aos desafios enfrentados e 

finaliza enfatizando a importância de uma formação que atenda as necessidades de novos 

rumos ‘‘rotinas de trabalho, pessoais, colectivas ou organizacionais’’. (NÓVOA, 2008, s/p). 
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Considerando esses aspectos percebemos a necessidade de uma prática construída 

diante do processo histórico que emerge a partir do contexto educacional, onde o objetivo de 

solucionar problemas recorrentes no cotidiano escolar resinifique nossa prática, ancorados em 

perspectivas teóricas que norteiam o assunto, visto a necessidade de disciplinas especifica 

como metodologias de ensino, avaliação didática práticas de ensino. 

 Sem perder de vista que a busca pelo conhecimento não se restringe a construção de 

metodologias, mas perpassa pelo rompimento de paradigmas, pela resposta concebida diante 

as provocações encaradas no cotidiano, bem como o suporte para que esse professor atue de 

maneira digna, enquanto profissional e as reformulações necessárias para o bom desempenho 

das suas competências. 

Dentre as situações concretas citadas podemos acrescentar uma realidade tão presente 

em nossas salas de aula como o número cada vez mais crescente de crianças com 

necessidades educativas especiais inseridas também nesse contexto escolar. Fazendo-se 

necessário refletirmos quanto à importância de a formação docente propiciar aos professores 

em formação, conhecer melhor essa realidade, na construção da sua prática, no levantamento 

de hipóteses que possibilitem aos mesmos atuar de maneira coerente com esses alunos, assim 

como assumir a formação como um processo constante, visando sua qualificação. 

As exigências sociais perante a atuação do professor são cada vez mais recorrentes o 

que nos permite considerar a busca pela aquisição de novos conhecimentos passa pela ‘‘[...] 

inovação que é um elemento central do próprio processo de formação’’ (NÓVOA, 2008, s/p). 

Não há procura por novos conhecimentos sem mudança, a mudança na maioria das vezes é o 

motivo pelo qual buscamos ressignificação da prática docente, assim como romper com 

padrões estabelecidos como imutáveis e se abrir a multidimensionalidade que envolve os 

contextos educacionais. 

Trataremos no próximo capítulo sobre a metodologia dessa pesquisa, as técnicas 

utilizadas, os participantes da pesquisa e a análise dos dados coletados, relatando todo o 

caminho trilhado para a concretização da pesquisa. 
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CAPÍTULO II – METODOLOGIA DA PESQUISA 
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Mesmo que eu não pareça entender  

Mesmo que eu fuja e me refugie  

Busca-me não me deixes perder  

Ama-me  

Como se visses em mim  

A imagem e semelhança de ti  

No espelho das águas  

Não te importes  

Com minha falta de compreensão  

Treina-me para entender o mundo  

Mas acima de tudo  

Ama-me 

(Autor desconhecido) 

 

Para a organização do trabalho aqui exposto, compreendemos que o caminho 

metodológico busca demonstrar o rumo a ser percorrido pelo pesquisador, procurando 

estabelecer a relação teoria e prática, sendo fundamental descrever o rumo sistemático que foi 

realizado para alcançar a compreensão do objetivo demarcado. 

No presente capítulo trazemos o desfecho da pesquisa que teve como base o relato de 

professoras de uma escola da rede particular da cidade de Picos, quanto aos desafios e as 

possibilidades no processo de escolarização de crianças com Transtorno do Espectro Autista 

(TEA).  

 

2.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Considerando a relevância do ato de pesquisar para a realização de novas descobertas e 

a necessidade de compreender o estudo e sua finalidade no contexto pesquisado Minayo 

(2009) discorre que o ato de pesquisar parte da indagação e construção da realidade como 

atividade básica da ciência. 

Nesse estudo, optou-se por realizar uma pesquisa de natureza qualitativa, agarrado ao 

pensamento de Richardson (2012), visto que esse tipo de pesquisa designa compreender o 

proceder e as individualidades das pessoas, sem que seja necessário medir através de 

representações numéricas.  

Ancorados nessa busca, movidos pelo desejo de percorrer essa trajetória de maneira 

coerente, no intuito de compreender o fenômeno pesquisado e suas implicações. Elegemos a 

pesquisa qualitativa pela necessidade de aproximação com a realidade em que os fenômenos 

estão inseridos, assim refletir sobre as particularidades, favorecendo os pontos qualitativos, a 

fim de descrever esses fatos.  
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Compreendemos com base no pensamento de Richardson (2007 p. 79) ao descrever que 

‘‘[...] a abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção do investigador, 

justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno 

social.’’  

 No que diz respeito à possibilidade de compreende a complexidade que norteia a 

pesquisa social e suas particularidades, as investigações direcionadas a esse tipo de análise 

são bem características e de acordo com as ideias de Mynaio (2002, p. 21), temos que:  

 

 

A pesquisa qualitativa, responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

As implicações que envolvem esse tipo de pesquisa são mais acentuadas e a relevância 

de suas variáveis demanda um aprofundamento maior nos aspectos a serem compreendidos 

pela pesquisa. Visto a diversidade das concepções que a subjetividade da pesquisa social 

envolve.  

Os fenômenos sociais a serem considerados nesse tipo de estudo estão conectados a 

valores que não podem ser medidos somente em números, visto a relevância dos princípios e 

procedimentos que são analisados. Considerando a pesquisa qualitativa e as possibilidades ao 

desenvolvê-la. Richardson, (2007, p. 80), descreve:  

 

[...] os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever 

a complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas 

variáveis, compreender e qualificar processos dinâmicos vividos por grupos 

sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e 

possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das 

particularidades do comportamento dos indivíduos.  
  

A pluralidade possibilitada por esse tipo de pesquisa percorre as dificuldades do seu 

objeto de estudo, explorando as variáveis, diante dos grupos envolvidos, sendo possível 

perceber e caracterizá-los. Propiciando compreender as especificidades dos indivíduos que 

compõe o estudo. 

Além de buscar compreender os muitos fatores e especificações envoltas ao objeto em 

estudo, podendo assim partir de um ponto que poderá se expandir no decorrer das análises, 

pois como menciona Godoy (1995, p.21) “o estudo qualitativo pode, no entanto, ser 

conduzido através de diferentes caminhos”. Além de favorecer na compreensão da realidade e 
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dos dados nelas recolhidos, a pesquisa qualitativa propicia uma maneira apropriada de 

entender os fatos.  

Buscamos mais uma vez apoio em Lakatos e Marconi (2010) e compreendemos no que 

se refere aos tipos de pesquisa de cunho qualitativo a finalidade desse tipo de pesquisa em 

analisar e desempenhar aspectos mais acentuados ao descrever a heterogeneidade e conduta 

humana.  

Desse modo, traçamos esse percurso investigativo partindo da aplicação de um 

questionário semiaberto associado à realização de uma entrevista semiestruturada tendo em 

vista a problemática estudada e os objetivos propostos. São esses os instrumentos de coleta de 

dados eleitos nesse estudo. 

A partir daqui passamos a descrever os instrumentos de coleta de dados selecionados 

para realização desse estudo, considerando a questão norteadora e os objetivos definidos para 

sua realização, além disso, enfatizamos a importância dos mesmos para a concretização do 

nosso trabalho. 

 

2.2 Instrumentos de coleta de dados  

 

No processo de coleta de dados os instrumentos foram definidos a partir da 

problemática que norteia o estudo:  questionário semiaberto e entrevista semiestruturada.  O 

planejamento para aplicação dos instrumentos se deu incialmente pelo questionário misto, ou 

seja, com perguntas abertas e fechadas possibilitando maior liberdade nas respostas do 

entrevistado.   

O ‘‘[...] questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma serie 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador’’ (LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 184).  

Reitera-se a afirmação uma vez que o que o questionário propicia a coleta de dados 

relevantes para a pesquisa, visto a possibilidade de otimizar o tempo e a obtenção de um 

grande número de dados a partir de sua série de perguntas, bem como a capacidade de atingir 

o maior número de pessoas, desempenhar uma maior liberdade para o entrevistado e obter 

resultados rapidamente. 

Richardson (2007, p. 189) descreve que os questionários ‘‘[..] cumprem pelo menos 

duas funções: descrever as características e medir determinadas variáveis de um grupo 

social”. Viabilizando informações que descrevem características próprias dos interlocutores 
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da pesquisa, esse tipo de instrumento é considerado pelos teóricos da área como o instrumento 

mais comum nesse tipo de pesquisa. 

 Nessa trajetória metodológica, considerando as formas de perguntas, as mesmas podem 

ser categorizadas como perguntas abertas, quando as respostas são subjetivas, fechadas, 

quando as respostas são objetivas ou de múltipla escolha, quando há possibilidade de outras 

interpretações (LAKATOS; MARCONI, 2010).  

O questionário aplicado para coleta de dados do presente trabalho é composto por 

perguntas de múltipla escolha, que ‘‘são perguntas fechadas, mas que apresentam uma serie 

de possíveis respostas, abrangendo várias facetas do mesmo assunto’’ (LAKATOS; 

MARCONI, 2010, p. 189). Dessa forma, utilizamos esse instrumento com a finalidade de 

alcançar informações ainda mais relevantes para o contexto estudado, proporcionando aos 

partícipes maior liberdade nas respostas. 

O questionário de múltipla escolha aplica-se a esse estudo trazendo a possibilidade de 

colher informações que permitem identificar os sujeitos, os grupos que integram, bem como 

de descreverem características próprias de cada indivíduo possibilitando a construção de um 

perfil identitário.  

Pretendendo uma análise mais detalhada, utilizamos além do questionário misto, a 

entrevista semiestruturada, um dos principais meios empregados pelos investigadores para a 

coleta de dados. Sobre esse elemento, Richardson (2007, p. 207) estabelece que ‘‘[...] a 

entrevista é uma técnica importante que permite o desenvolvimento de uma estreita relação 

entre as pessoas.’’. 

Ciente que a entrevista objetiva colher importantes informações e compreender as 

vivências dos entrevistados como destaca Lakatos e Marconi (2010) elegemos esse 

instrumento alinhando-o aos propósitos dessa pesquisa. Ela permite a comunicação marcada 

pelo diálogo entre entrevistado e entrevistador e viabiliza perceber melhor aspectos relevantes 

para a pesquisa, pois possibilita ao entrevistado conceber informações de maneira 

desprendida.  

Dentre os tipos de entrevistas aplicadas à pesquisa social fizemos a opção pela 

entrevista semiestruturada, uma vez que a sua realização nos permite uma aproximação com 

cada uma das participantes do estudo, assim como permite a reelaboração, exclusão e /ou o 

acréscimo de questões postas no roteiro. É uma estratégia flexível e que permite um certo 

conforto para quem entrevista e quem é entrevistado, abrindo um leque de possibilidades para 

interações que possam enriquecer as informações prestadas. 
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Queremos privilegiar a entrevista semi-estruturada porque esta, ao mesmo 

tempo que valoriza a presença do investigador, oferece todas as perspectivas 

possíveis para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade 

necessárias, enriquecendo a investigação (TRIVINOS, 1987 p. 146). 

 

Compreendemos assim o valor da entrevista semiestruturada que traz questionamentos 

relevantes com base em conceitos que direcionam a pesquisa, oportunizando novos 

questionamentos, que surgem a partir das respostas do interlocutor. Em se tratando do estudo 

de caso, a entrevista pode ser considerada um dos melhores meios de para coleta de dados. 

Na sequência da nossa trajetória metodológica falamos sobre as participantes do estudo, 

dada a importância dessas pessoas para o alcance dos objetivos investigativos. Nesse sentido, 

apresentamos as pessoas colaboradoras, descrevendo a faixa etária, formação, tempo de 

experiência tanto no magistério como a atuação na Educação especial.  

 

2.3 Participantes da pesquisa 

 

Os interlocutores nesse processo são peças fundamentais para o bom desempenho da 

pesquisa e consequentemente na construção do conhecimento que a mesma possibilita ao 

findar seu objetivo. Alicerçados na problemática que norteia essa temática, estabelecemos 

como campo para esse estudo uma escola da cidade de Picos (PI) e como participantes um 

grupo de professoras que atuam na Educação Infantil. 

Após a nossa aproximação inicial junto às professoras colaboradoras e respectiva 

apresentação dos objetivos dessa pesquisa, convidamos as mesmas para contribuírem conosco 

na busca da elucidação da problemática em estudo. Dito isso, expulsemos os procedimentos 

de coleta de dados, esclarecemos as questões éticas e garantimos o anonimato das identidades. 

Alertamos, ainda, que a participação era voluntária.  

O próximo passo deu-se com data e horário previamente combinado com as docentes 

que aceitaram contribuir. Desse modo formamos um grupo de sete professoras cujo perfil 

traçado a partir de um questionário misto (APÊNDICE D) passamos agora a descrever. 

Abordamos questões referentes à faixa etária, a formação inicial e continuada, o tempo de 

experiência no magistério e a experiência com educação especial.  

No que se refere à faixa etária das participantes, (04) quatro delas tem entre 20 e 30 

anos e (03) três tem entre 31 e 40. Nesse sentido percebemos que o grupo é heterogêneo, uma 

vez que a maioria das professoras tem faixa etária menor que 30 anos enquanto há três 

colegas com idade maior que 31 anos.  
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Quanto à formação (06) seis são formadas em Licenciatura Plena em Pedagogia e (01) 

uma tem em Normal Superior com complementação em Pedagogia, (04) quatro delas 

possuem pós-graduação. Trata-se de uma equipe qualificada para atuação na docência 

considerando que todas têm graduação específica para atuação no magistério. 

Com experiência no magistério entre 01 e 05 anos, temos (05) cinco professoras, 

enquanto que (02) duas professoras que tem entre 05 e 10 anos de experiência, desse modo 

podemos afirmar que a maioria das questionadas estão no início da carreira e no contraponto 

temos duas professoras com mais experiência docente.  

O questionamento sobre a experiência na Educação especial revelou que todas as 

participantes já vivenciaram essa realidade. Temos que 07 (sete) professoras confirmam 

experiência na Educação Especial, sendo que 06 (seis) delas têm até 05 (cinco) anos de 

experiência, enquanto que 01 (uma) acumula mais de 05 (cinco) anos de experiência.  

No próximo item abordamos a modalidade de estudo definida nesse percurso 

metodológico, ou seja, estudo de caso realizado com professoras da Educação Infantil da 

escola que denominamos por Escola Infância, como nome fictício. 

 

2.4 Caracterização do campo de pesquisa  

  

 O campo da pesquisa é uma escola da cidade de Picos (PI). Que oferta desde a 

Educação Infantil ao Ensino Fundamental II e possui alunos com necessidades educativas 

especiais matriculados. 

 A equipe escolar é composta por equipe multidisciplinar, a escola em sua estrutura 

física tem um espaço bem amplo e arejado, quadra coberta, salas de aula climatizadas, 

diretoria, sala de coordenação, secretaria, sala de professores, sala para atendimento com 

psicóloga, fonoaudióloga, nutricionista, auditório bem espaçoso, brinquedoteca com uma 

diversidade de jogos, livros e brinquedos, biblioteca, além de cantina, praça de alimentação.  

 Quanto à estrutura ainda é possível perceber que a escola é adaptada para pessoas com 

necessidades especiais, contendo rampas de acesso em todas as entradas que o prédio dispõe. 

Os banheiros possuem vasos sanitários e pias adaptadas para as crianças da Educação Infantil 

bem como aos outros componentes da comunidade escolar. Da mesma maneira como os 

bebedouros instalados na escola são adaptados de acordo com a faixa etária dos alunos. 

 Na sequência trataremos sobre o estudo de caso, na conjuntura da pesquisa qualitativa 

a metodologia eleita para a construção da presente pesquisa. 
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2.5 Estudo de caso  

  

Visando contemplar os aspectos mais relevantes da pesquisa e na busca de compreender 

o leque de possibilidades que envolvem o objeto em estudo, elegemos o estudo de caso como 

modalidade para trilhar esse caminho metodológico.   

De acordo com Yin (2005, p. 20) ‘‘como estratégia de pesquisa, utiliza-se o estudo de 

caso em muitas ações, para contribuir com o conhecimento que temos de fenômenos 

individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo, além de outros fenômenos”. 

Partindo do propósito de interpretar esses fenômenos sociais e a complexidade que os 

envolve, a utilização do estudo de caso possibilita através dessa investigação compreender 

aspectos que envolvem a totalidade dos mesmos. Desde acontecimentos que cercam as 

individualidades do sujeito a fatores que envolvem os grupos sociais por eles integrados, bem 

como o contexto social no qual estão inseridos.  

A utilização do estudo de caso como procedimento metodológico é crescente nos 

diversos segmentos de pesquisa, devido à capacidade de compreender a totalidade do objeto 

em estudo. Gil (2002, p.54) descreve os diferentes propósitos que norteiam a realização de um 

estudo de caso: 

 

a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente 

definidos; 

 b) preservar o caráter unitário do objeto estudado; 

c) descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada 

investigação;  

d) formular hipóteses ou desenvolver teorias; 

e) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito 

complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e 

experimentos. 

 

Fundamentado nas vantagens da utilização desse método para atingir a finalidade do 

presente estudo, destacamos a possibilidade explorar com profundidade o objeto de estudo, 

compreendendo as individualidades dos interlocutores bem como o contexto e diversidade das 

variáveis que envolvem toda a investigação. Contribuindo na construção de novos rumos para 

a pesquisa, a partir da formulação de hipóteses que o estudo propicia. 

Trataremos na próxima sessão sobre a o procedimento na análise dos dados e sua 

colaboração para esse estudo.  
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2.6 Análise de dados 

 

Considerando o próximo passo desse estudo e a relevância da análise de dados para a 

fundamentação das informações coletadas, abordaremos a partir de agora essa etapa e a 

utilização da análise de conteúdo como procedimento metodológico para o cumprimento 

deste.  

A análise de conteúdo é um mecanismo que procura interpretar as informações 

coletadas e os conteúdos dos textos, bem como demonstrar e expandir o significado das 

mensagens. Bardin define a análise de conteúdo como: 

 

[...] um conjunto de técnicas de análises das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (qualitativos ou não) que permitem a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) das mensagens 

(BARDIN, 1979, p. 42)  

 

Podendo ser compreendida como técnica de pesquisa que obtém a partir de algumas 

ferramentas metodológicas informações que descrevem indicadores, esses possibilitam a 

dedução de saberes a partir das informações coletadas. É importante ressaltar que esse tipo de 

procedimento pode ser utilizado tanto na abordagem quantitativa como na qualitativa.  

Considerando que a análise de conteúdo é de fundamental importância para direcionar a 

pesquisa, ao passo que nesse momento as informações coletadas pelos instrumentos de 

pesquisa são confrontadas com o aporte teórico que norteia o assunto. Sendo de extrema 

relevância que o pesquisador demonstre entendimento sobre os estudos que fundamentam o 

tema, pois como salienta Trivinos (1987) a utilização de instrumentos, a sistematização de 

informações se torna inútil para a análise de dados se o pesquisador não possuir domínio 

sobre as teorias.  

Quanto à intencionalidade ao utilizar esse método, Trivinos (1987, p. 160) justifica que 

‘‘nossa intenção é usar o método de análise de conteúdo nas mensagens escritas, porque estas 

são mais estáveis e constituem um material objetivo ao qual podemos voltar todas as vezes 

que desejarmos’’.  

Richardson (2012) indica as três características como determinantes para a utilização da 

analise de conteúdo como técnica na analise de dados, são eles: objetividade, sistematização e 

inferência.  Segundo o autor, a objetividade se refere à descrição das normas e dispositivos 

utilizados nesse processo e visa que o resultado da pesquisa não seja comprometido pela 

parcialidade do pesquisador.  A sistematização compreende a categorização das informações 
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coletadas e o levantamento de hipóteses a partir das teorias que compreendem o estudo. Por 

fim, a inferência pode ser entendida como a conclusão construída na análise a partir dos 

indícios levantados no estudo.  

A análise do conteúdo se deu mediante a leitura dos autores que norteiam o tema e de 

depoimentos coletados pela entrevista semiestruturada, que depois de obtidos foram 

transcritos, analisados e selecionados para a construção de categorias relacionadas aos 

objetivos desse estudo. 

As categorias de análise formuladas a partir das informações obtidas pelas entrevistas 

são: Categoria 1. Formação docente: conhecendo algumas lacunas, Categoria 2. Os fazeres 

pedagógicos: as estratégias desenvolvidas pelas professoras e Categoria 3.  Os desafios na 

escolarização de crianças com TEA. 

Daremos continuidade no próximo capítulo expondo as reflexões construídas a cerca 

das análises realizadas com base nas informações coletadas na entrevista semiestruturada e 

das contribuições concebidas pelo aporte teórico.  

Assim sendo, estruturamos nossa análise a partir dos dados apurados pela entrevista e 

agrupados de acordo com os temas abordados pelo instrumento para o recolhimento de 

informações quanto ao tema abordado. 
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CAPÍTULO III – OS DESAFIOS PARA A ESCOLARIZAÇÃO DE CRIANÇAS COM 

TEA: AS VOZES DAS PROFESSORAS 
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Ama-me 

Como se eu tudo entendesse  

Como se eu não fosse um peso  

Demonstra teu amor  

Mesmo que eu não saiba  

O significado da palavra  

Eu vejo-te e amo-te  

Não me negues esse amor  

Que enxerga além da matéria  

Pois é dele que necessito  

E se nas horas que de ti eu exijo demais  

Mesmo nas dúvidas constantes  

Aquelas que tu às vezes tens vontade de desistir  

Por favor, não desistas, mas Ama-me. 

(Autor desconhecido) 

 

 

Esse capítulo é composto pela análise das entrevistas realizadas com as professoras, que 

compões os sujeitos da referida pesquisa, cada professora respondeu individualmente as 

indagações que foram conduzidas e gravadas pela pesquisadora que conduz o estudo. Nessa 

fase analisamos os dados colhidos pela pesquisa, descritos no segundo capítulo e 

confrontamos com o aporte teórico apresentado no primeiro capítulo do trabalho. 

Organizamos dessa maneira os três itens que compõe as categorias das análises do presente 

estudo. 

 

3.1 Formação docente: conhecendo algumas lacunas 

 

A discussão sobre a temática do presente trabalho nos leva a partir das informações 

colhidas nas entrevistas, a tecer algumas considerações sobre as marcas da formação docente, 

uma vez que se faz necessário se aprofundar e compreender melhor a importância desse 

processo e as implicações que o mesmo pode propiciar na atuação dos profissionais docentes. 

Desse modo analisamos a primeira pergunta lançada para as entrevistadas quanto ao 

conhecimento das mesmas sobre o Transtorno do Espectro Autista. 

O que você entende sobre o Transtorno do Espectro Autista? 

 

O que eu entendo, é que [...] as crianças que tem esse transtorno elas tem a 

preferencia de ficar mais sozinhas, elas tem essa dificuldade de socialização, 

da questão de olhar no olho das pessoas e de integração com as outras 

crianças e dependendo também do grau do autismo tem crianças que não 

conseguem falar, outras falam, mas falam pouco [...] mas [...]o que eu acho 
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de mais visível é a questão da socialização, que eles tem muita dificuldade de 

socialização (P1). 

 

[...] o que eu entendo é que são crianças com necessidades especiais, e tem 

vários tipos de autista, tem vários graus. E assim as crianças autistas elas 

tendem a ter o olfato bem aguçado, elas sentem três vezes mais o cheiro, o 

som elas sentem três vezes mais, quatro vezes mais, é tudo mais aguçado 

neles, tem uns que não falam, eles gostam de gritar muito, eles não gostam de 

estar parado, é sempre fazendo alguma coisa diferente (P2). 

 

Eu entendo que eles têm uma certa dificuldade para se socializar [...] a fala 

[...] que tem dificuldade também [...], então eu acho que essas são as maiores 

dificuldades deles. Eles não conseguem olhar nos olhos, o contato físico é 

bem pouco (P3). 

 

Bom, pra mim é um tema ainda bastante recente e o que eu conheço é mais 

pelas minhas pesquisas que eu faço em casa. [...] o meu conceito é que são 

crianças com necessidades especiais, [...] e que e que elas tem uma forma de 

ver o mundo assim diferente, eles vivem muito no imaginário, elas tem um 

mundo, como se um mundo especifico pra eles (P4). 

 

 O autismo é um transtorno que há pouco tempo tivemos conhecimento. O 

pouco que sei é abordado nas nossas capacitações com a psicóloga da escola 

e o que leio a respeito sobre o tema na internet (P5). 

 

As crianças com esse Transtorno elas tem uma dificuldade de se agrupar, de 

se socializar juntamente com as outras, elas geralmente ficam num cantinho 

só, [...] já tive um que ficava correndo muito na sala, já outros gostam de 

ficar se olhando nos espelho [...] E também a fala, que isso é o que você 

muito, no nível mais elevado eles não falam, já tem outro o nível menos 

elevado eles falam [...] (P6). 

 

O autismo está cada vez mais constante [...], a gente percebe que vem 

aumentando a cada ano crianças com esse transtorno[...] percebemos que ao 

receber essas crianças no colégio, elas têm diferentes níveis, o grave, o leve e 

o moderado. [...] (P7). 

     

A partir das falas da P4 e P5 podemos perceber que a formação dessas professoras não 

possibilitou subsídios quanto ao tema, tendo em vista que o grupo de entrevistadas tem entre 

01 e 10 anos de atuação e as mesmas afirmam que o tema é algo recente. Refletimos desse 

modo sobre a atuação desse professor, como os mesmos atuarão frente a essa realidade 

presente no contexto escolar, sem o suporte necessário em sua formação. A P4 ressalta ainda 

que o que ela entende do assunto está relacionado às pesquisas que a mesma realiza e a P5 

relaciona os conhecimentos sobre autismo como resultado das capacitações que a psicóloga 

da escola executa.  

Percebemos nesse contexto a importância do professor se encontrar em processo 

contínuo de formação e a necessidade de que o mesmo esteja situado ao desconhecido que por 

vezes constituem a realidade de nossas salas de aula. Nóvoa (1997, p. 28) afirma que ‘‘[...] a 
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formação não se faz antes da mudança, faz-se durante, produz-se nesse esforço de inovação e 

de procura dos melhores percursos para a transformação da escola’’.   

Entendemos desse modo que ainda que a formação inicial não possibilite ao professor 

todos os meios necessários para atuar frente aos novos desafios que cotidianamente são 

impostos ao professor, a busca pelo conhecimento perpassar o esforço em aperfeiçoar-se 

diante das provocações que emergem as mudanças recorrentes no contexto escolar. 

Desse modo a formação continuada se apresenta como apoio para o desenvolvimento de 

suas práticas enquanto docente. Para Antunes (2001, p. 78) ‘‘a mais inefável e imprescindível 

competência é a do próprio professor em administrar sua formação continuada, com 

enriquecimento diário’’. São inúmeras as situações que condicionam o professor nessa 

procura de enriquecer sua prática, visto que o conhecimento não é algo pronto, que nos 

constituímos seres inacabados nos aspectos profissionais e pessoais, fazendo-se indispensável 

estar em constate processo de busca. 

Voltamo-nos nesse momento para o conhecimento das professoras quanto ao tema e 

podemos perceber que em sua maioria elas conhecem algumas individualidades do TEA. As 

P1, P3, P4 e P6 destacam em suas falas a dificuldade de socialização do aluno com TEA, um 

dos aspectos mais marcantes em relação a eles e que compõe um dos critérios avaliados para 

o diagnostico como nos descreve O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM – IV - TR) de 2013. A P5 não deixa claro em sua fala o que entende sobre o transtorno. 

Outro aspecto abordado pelas professoras se relaciona a fala ou as dificuldades na 

comunicação do TEA. As P1, P2, P3 e P6 descrevem sobre esse bloqueio que também integra 

um dos déficits do TEA, devido ao comprometimento em estabelecer uma comunicação 

verbal em suas interações e não verbal para compreender gestos e expressões faciais. 

Os diferentes níveis e graus do autismo também são relatados pelas P1, P2, P6 e P7, que 

apresentam características que de acordo com o nível causam danos mais graves ou mais 

leves, como por exemplo, o comprometimento da fala que citados pelas P1, P2 e P6.   

Elas descrevem ainda sobre os padrões de comportamento, interesse em algumas 

atividades, que são integrados pelo desejo fixo em objetos e pela hipor-reatividade sensorial 

que eles possuem como podemos perceber nas falas da P.2 ‘‘ [...] elas tendem a ter o olfato 

bem aguçado, elas sentem três vezes mais o cheiro, o som elas sentem três vezes mais [...] é 

tudo mais aguçado neles’’, da P.4 ‘‘[...] eles vivem muito no imaginário’’ e da P.6 ‘‘[...] já 

tive um que ficava correndo muito na sala, já outros gostam de ficar se olhando nos espelho 

[...]’’.  
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Após compreendermos os conceitos e conhecimentos das professoras em relação ao 

TEA, a segunda pergunta nos possibilita entender de que modo à formação contribuiu para 

esse conhecimento. A sua formação lhe preparou para atuar com crianças com esse tipo de 

necessidade especial? 

 

Não. De forma nenhuma, nunca tinha nem ouvido falar desse transtorno na 

Universidade, o que eu sei sobre o autismo eu aprendi aqui na prática, a partir 

do momento que eu vi crianças assim e que eu passei a conviver (P1). 

 

Com certeza não! Vim conhecer mais sobre os autistas trabalhando mesmo, 

aqui na escola (P2). 

 

Só na minha pós (P3). 

 

[...] foram poucas disciplinas curriculares para a área de educação especial 

[...]. Não tivemos assim nenhuma preparação especifica para trabalhar com 

crianças autistas (P4). 

 

Não (P5). 

 

Na realidade não, eu não tive essa formação (P6). 

 

Por um lado, sim [...] Eu paguei uma disciplina na qual se chamava educação 

especial e lá houve muitos estudos sobre as leis, os aparatos a essas pessoas, 

[...] só que na pratica não [...] com relação aos estágios, [...] as professoras 

sugeriram que tivesse esse estagio em escolas, nesses centros que recebem as 

crianças com autismo (P7). 

 

Diante do desvendado pelas professoras entrevistadas percebemos que o curso no qual 

essas professoras se graduaram a nível superior não propiciou através da formação um 

preparo para atuar com crianças com necessidades especiais. É importante ressaltarmos que 

não estamos falando de uma preparação para atuar somente com crianças autistas, mas nos 

referimos há uma formação que capacite o professor para atuar com crianças com 

necessidades educativas especiais no processo de inclusão das mesmas na rede regular de 

ensino.  

A LDB preconiza no art. 4º do capítulo III que é dever do Estado garantir “atendimento 

educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, 

preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1996) assegurando aos educandos 

com Transtornos Globais de Desenvolvimento professores capacitados para atuar de modo 

que esses alunos sejam integrados nas classes regulares de ensino.  

Vemos a disparidade no que é imposto pelas leis e pelo que de fato é cumprido, o 

surgimento de algumas provocações são inevitáveis. Como assegurar ou definir aos 

educandos o direito de inclusão, de profissionais capacitados se os cursos de formação muitas 



39 
 

vezes não apresentam subsídios para que os professores tenham uma formação que possibilite 

aos mesmos a produção de conhecimento referente às necessidades educativas especiais.  

Podemos perceber diante das falas das entrevistadas que a grande maioria das 

professoras não recebeu em sua formação suporte para atuar com alunos com necessidades 

educativas especiais. As P4 e P7 ressaltam que de acordo com currículo do curso tiveram 

acesso a uma disciplina voltada para a educação especial ao mesmo tempo a P4 afirma não ter 

recebido nenhum preparo em relação ao autismo dentro da disciplina, enquanto a P7 

reconhece que a mesma disciplina proporcionou conhecer os aspectos legais que norteiam 

esse tema, mas alega não ter tido a possiblidade dentro da disciplina de unir teoria e prática, 

no desempenho de praticas com esse tipo de aluno.  

 Cientes das ausências deixadas na formação das entrevistadas no que diz respeito ao 

processo de formação e diante dos conhecimentos que as professoras apresentam sobre o tema 

procuramos entender de que modo essas profissionais buscam compreender melhor o TEA. 

Você busca informações para compreender esse transtorno? De que forma você busca 

compreender melhor sobre o TEA? 

 

Sim eu busco. Porque assim, a partir do momento que eu conheci eu me 

interessei bastante [...] eu percebi que é algo bem presente na realidade das 

escolas e que a partir disso o professor precisa pelo menos ter algumas 

informações de como trabalhar ou de como agir com crianças desse tipo. 

Então eu busco mais através de vídeos, de páginas que eu curto no ‘facebook’ 

que eles dispõem vários vídeos e eu assisto esses vídeos e também através de 

leituras, basicamente isso (P1). 

 

[...] no início desse ano [...] teve um aluno na sala com autismo aí eu fui 

pesquisar mais como que era o mundo deles, como que a gente poderia 

trabalhar, foi ai que eu comecei a me interessar mesmo pra saber como que 

eu iria trabalhar com ele em sala de aula (P2). 

 

Eu faço muita pesquisa. Durante esse período que eu tava estudando eu 

pesquisei bastante [...] (P3). 

 

As pesquisas que eu faço são mais assim lendo artigo cientifico na internet, 

[...] metodologias que me ajude assim na hora da tarefa com essas crianças, 

como conversar [...] com essas crianças [...] ainda não tenho especialização, 

eu pretendo fazer uma especialização pra aperfeiçoar [...] e saber como lidar 

melhor com essas crianças (P4). 

 

Sim. Eu leio bastante a respeito desse transtorno, a nossa psicóloga sempre 

nos mantem informado a respeito de crianças com autismo (P5). 

 

Sim, através de livros e pesquisas na internet (P6). 

 

Sim [...] eu comecei a fazer uns cursos online na internet de inclusão, que eu 

recebia os vídeos via e-mail e [...] tinha as atividades pra responder depois, 

eles mandavam um kit. A forma é da internet e em algumas revistas que 

agora devido a essa imensidade de aluno autistas na escola, tem muitas 

revistas que ‘tá’ fazendo muitas publicações sobre esse tema (P7). 
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Identificamos que a grande maioria tem a internet como aliado para colher informações 

quanto ao tema. As P1 e P2 discorrem que a busca pelas informações foi impulsionada pelo 

contato com crianças autistas no ambiente escolar no qual elas estão inseridas. A P1 acredita 

que os professores precisam estar informados quanto ao tema, visto que é uma realidade cada 

vez mais frequente. E a P5 discorre as capacitações promovidas pela psicóloga da escola, 

permite que ela esteja inteirada sobre o assunto. Dois aspectos abordados pelas P1 e P2 que 

consideramos é que a procura por essas informações por parte das entrevistadas tem como 

finalidade suprir as necessidades das professoras em relação às praticas a serem adotadas e 

aplicadas com esses alunos. 

Retornamos a um procedimento já abordado anteriormente, a procura dos professores 

diante das questões que compõe o contexto escolar, os locais de atuação e de onde emergem 

provocações quanto à realidade e o tipo de educação que tem sido oferecido, ultrapassando a 

ideia de um saber estabelecido e condicionando as ações nas possibilidades que a formação 

continuada pode oferecer.  

O professor é um profissional em estado constante de formação, após o caminho 

percorrido na universidade, sua inserção no mercado de trabalho propicia um novo espaço na 

construção e no aperfeiçoamento do saber e das práticas a partir das vivências, do contexto 

social, dos atores que integram esse novo ambiente e desse modo à formação continuada vai 

dando nova forma a esses profissionais.  

Desse modo nos ancoramos em Libâneo (2004, p. 227) que conceitua a formação 

continuada como ‘‘prolongamento da formação inicial visando ao aperfeiçoamento 

profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho’’, a escola é esse espaço, local 

propício para que o professor esteja construindo conhecimento diante da realidade na qual ele 

está inserido, diante os problemas, das estratégias, das ferramentas utilizadas, a reorganização 

ou reestruturação ante algumas situações provocam mudanças na prática desse profissional. 

Percebemos desse modo que diante da falta de suporte na formação dessas professoras, 

a formação continuada se apresenta como subsídio e investimento profissional para as 

mesmas perante o exercício da profissão e o desafio de inclusão da criança autista no contexto 

da escola regular. 

No próximo item nós vamos analisar a segunda categoria que é uma abordagem sobre as 

metodologias adotadas no atendimento das crianças, pelas professoras.  
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3.2 Os fazeres pedagógicos: as estratégias desenvolvidas pelas professoras 

 

Com o intuito de analisar outro aspecto pertinente para a construção desse estudo, 

direcionamos nosso olhar as práticas pedagógicas, um elemento essencial no que se refere ao 

desenvolvimento das potencialidades desse profissional na dinâmica que é o processo de 

formação de professores. Sabemos que tal elemento não é o único a ser considerado quando 

se fala em formação docente, mas compreendemos sua grande importância nesse processo. 

Teixeira (2015, p.140) nos aponta que a formação docente ‘‘[...] é norteada pela prática 

pedagógica desenvolvida pelo professor na mesma proporção em que esta prática é 

alimentada pela própria formação, como um ciclo de energia dentro de um ecossistema’’. 

Nesse sentido percebemos a ligação entre teoria e prática, e a necessidade de uma alimentar a 

outra para que a construção do conhecimento aconteça mediante a uma prática reflexiva. 

Cientes dos efeitos positivos no uso de práticas pedagógicas aplicadas de maneira 

oportuna em nossas salas de aula e como as mesmas podem ser eficientes para o progresso 

das habilidades dos alunos.  

Damos seguimento com os questionamentos e nos voltamos nesse momento à 

metodologia dessas professoras na realização das tarefas, nas estratégias utilizadas e na forma 

como essas crianças são avaliadas. Como você realiza as atividades escolares com as crianças 

com TEA? 

 

É um grande desafio [...] são duas professoras na sala de Educação Infantil 

em que geralmente é de 20 a 25 crianças, [...] a gente infelizmente não tem o 

tempo que precisa ter pra trabalhar com essa criança então [...] na medida do 

possível eu tento trabalhar de forma individualizada [...] coloco ela numa 

cadeira e sento com ela trabalhando, fazendo a tarefa passo a passo com essa 

criança ( P1). 

 

Eu vou falar do meu autista desse ano, que assim [...] a gente precisa da uma 

atenção a mais, [...] precisa sentar com ele pra fazer as ‘tarefinhas’ porque ele 

não realiza sozinho, [...] ele gosta de tá na rodinha, ele interage bem, com as 

outras crianças com a gente, mas é assim acompanhado da gente sempre (P2). 

 

A gente procura [...] o máximo possível ter o contato com eles [...] é difícil, 

eles não conseguem lhe olhar nos olhos [...], mas a gente tenta assim tá 

sempre próximo, mais perto pra poder passar as informações pra ele (P3). 

 

Bom às atividades são as mesmas das demais crianças, [...] porém quando 

vou realizar com as crianças autistas, [..] eu reservo um momento só pra ela e 

aí eu vou realizando essa tarefa, vou perguntando questão por questão, vou 

contextualizando, vou trazendo pra realidade dela, vou perguntando ela 

através de outras perguntas e deixando ela responder da maneira dela, sempre 

da maneira dela (P4). 
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É com essas crianças a gente realiza atividades individualizadas (P5). 

 

Geralmente as atividades são as mesmas, só que com um pouco mais de 

cuidado, pra que você possa ver melhor o desenvolvimento dessa criança, tá 

sempre mais perto dela dando mais um apoio pra elas, pra que elas 

desenvolvam [...] essas atividades dela (P6). 

 

[...] as atividades que a gente realizava com ele, ele adorava fazer pintura 

principalmente com guache e com coleções, quando era pra fazer atividades 

da maneira dele com o grafite ele não queria fazer, ele ia lá na mesa pegava 

as coleções pra fazer com as coleções e a gente deixava ele fazer da maneira 

dele seja com tinta, seja com guache, com coleções e outra forma que ele se 

concentrava mais durante as atividades [...] sempre ele realizava essas 

atividades sentado no nosso colo, ao jeito dele, na maneira dele e no tempo 

dele também (P7). 

 

Diante das falas podemos compreender que praticamente de forma unanime as 

professoras relatam que as atividades com os alunos autistas acontecem de forma 

individualizada. Devido à necessidade de uma maior assistência para o desenvolvimento das 

habilidades dessas crianças diante das atividades propostas, a P1 relata que mesmo com as 

dificuldades quanto ao tempo estabelecido para desempenhar as demandas da sala de aula, ela 

busca realizar as atividades ‘‘ passo a passo’’. O que também contempla a fala da P2 quanto à 

necessidade de realizar as atividades estando mais próximo desse aluno devido necessidade de 

uma atenção maior para bem explorar o seu desempenho. Podemos perceber que o 

desenvolvimento das habilidades dos alunos aparece como o objetivo nas falas das 

professoras como também é o caso da P3 e da P6. 

 A P4 e a P6 apresentam informações bem pertinentes quando descreve que as tarefas 

são as mesmas para todas as crianças, compreendemos que desse modo a criança tem contato 

com as mesmas atividades que as outras crianças e de acordo com suas possibilidades 

desempenhará suas habilidades diante da atividade proposta.  

A P4 ressalta que na oportunidade de realização das tarefas ela utiliza a imaginação da 

criança, buscando contextualizar cada questão de acordo com a realidade daquele aluno ou 

com situações que despertam seu interesse, consideramos os efeitos positivos que essa ação 

pode possibilitar a esse aluno, pois como afirma Brito (2017, p. 24) ‘‘em situações específicas 

pode-se buscar desenvolver habilidades com metáforas.’’ É importante ressaltar que não 

consideramos que essa ação será produtiva toda vez que aplicada, mas que esse pode ser 

recurso que venha possibilitar ao professor estabelecer comunicação com seu aluno.  

Outro aspecto importante a ser colocado diante dos métodos utilizados pela P4 quando a 

mesma afirma que permite que o aluno responda da maneira dele aos questionamentos feitos 

por ela, podemos comparar a ação da professora com o que Brito (2007, p. 24) estabelece, 
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‘‘quando fizer uma pergunta ou disser algo para a criança tenha paciência, aguarde e permita 

que a criança pense (tenha um tempo maior para processar a informação) antes de 

responder’’. Essas ações propiciam ao aluno autonomia no desenvolvimento de suas 

habilidades. 

Essa liberdade dada ao aluno em fazer a atividade de acordo com suas habilidades 

também é perceptível na fala da P7, quando ela relata algumas preferências da criança em 

determinado tipo de atividade assim como a maneira como ele realiza essa atividade, os 

materiais que esse aluno utiliza a partir de seus interesses. A escolha pela utilização de objetos 

a partir dos interesses específicos e preferencias das crianças pode incentivar habilidades e 

talentos do mesmo no desempenho das atividades propostas (BRITO, 2017).  

Ante das informações sobre a realização das atividades com os alunos autistas, 

consideramos pertinente nos aprofundar quanto às estratégias utilizadas por cada professor 

sabendo que se faz indispensável que a utilização de determinadas estratégias esteja 

associadas às dificuldades e habilidade de cada criança, em razão a variação do grau de 

autismo de cada um e as implicações do nível no desenvolvimento social, cognitivo, motor, 

linguístico e emocional. Dirigimos a seguinte pergunta: Quais estratégias utilizadas para 

promover o melhor desenvolvimento na aprendizagem dessas crianças? 

 

Como eu falei [...] a questão de estratégias é até mais complicado pra gente 

que não teve uma formação adequada pra isso, mas o que acho que seria de 

mais importante é a questão do olhar pra essa criança, de ter um tempo, de 

dispor de um tempo que ela assim precisa de mais tempo do que as outras 

crianças, do estar próximo dessa criança (P1) 

 

A estratégia que eu utilizo é fazer o que ele gosta, tipo ele gosta de escrever 

no quadro com piloto eu deixo, eu utilizo isso com ele, ele gosta de pintura, 

eu guardo as pinturas que eu tenho ai a gente dá pra ele pintar, ele gosta tanto 

com coleção, com tinta guache, giz de cera e ele gosta de jogo, joguinho. Aí a 

gente vai utilizando essas coisas que ele gosta pra chamar a atenção dele 

(P2). 

 

[...] a gente procura diante das pesquisas do que a gente vai aprendendo, até 

na experiência a gente vai tentando ajudar eles da melhor maneira possível, o 

que mais da certo, o que a gente vê que eles se encaixou, que eles chegaram 

mais perto, mais próximo do que a gente quer (P3). 

 

Eu procuro trabalhar com todos os materiais que a gente tem na sala de aula, 

não só com o lápis e a borracha. Com massinha de modelar, com peças 

concretas, utilizando o quadro, sempre com materiais que ele possa pegar e 

que possa ter visualidade, que ele vê e que ele pegue (P4). 

 

A gente trabalha com material lúdico, jogos, peças de encaixe dessa forma a 

criança consegue ter um bom desempenho na sua aprendizagem (P5). 

 

Como eu disse estar sempre junto dela, ele sempre tem uma maneira 

diferente, a hora deles nem sempre é a hora da outra criança. E você tem que 
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ver a hora dessa criança e buscar mesmo novas maneiras pra que elas 

realizem a tarefa delas. Muitas vezes a tarefa é igual, mas você tem que fazer 

com que essa criança desenvolva essa tarefa de outro motivo, brincando às 

vezes, muitas vezes as outras crianças estão na cadeirinha, ela ‘tá’ lá sentada, 

você tem que ir até lá fazer com que ela realize essa tarefa dela (P6). 

 

Muitas brincadeiras, ele participava das brincadeiras, agora ele preferia 

brincadeiras que não interagisse todas as turmas, só que comigo e a outra 

professora a auxiliar ele brincava, jogava um carrinho, ou jogava uma bola, 

agora ele não queria que interagisse toda a turma na brincadeira (P7). 

 

 

A P1 considera as estratégias um assunto ainda mais complexo, evidenciando a falta de 

formação na graduação, assim como julga ser um fator importante poder olhar para essa 

criança, ter mais tempo com ela e poder conduzi-la há um melhor desempenho. 

O caminho percorrido pela P2 está associado há um aspecto já relatado e ancorado na 

percepção de Brito (2017), pois, a professora se utiliza de interesses específicos do seu aluno 

para chamar sua atenção possibilitando através do uso da lousa de pinturas e jogos que esse 

aluno desempenhe suas competências. Conscientes das contribuições das atividades 

mencionadas, recordamos a importância da utilização do lúdico no ensino aprendizagem e em 

casos com crianças autistas possivelmente possibilitará uma melhor comunicação como nos 

afirma Cunha (2015, p. 34) “a ludicidade é um elemento fundamental para a socialização. 

Nessa panorâmica, o aprendente descobre princípios de conduta comportamental que estarão 

presentes por toda a sua vida. Além disso, a construção de funções complexas do 

pensamento” é efetivada nas trocas sociais.  

A realização das atividades desse modo nos indica a possibilidade do aluno romper com 

as dificuldades de socialização junto ao professor e posteriormente com os colegas, bem como 

construir conhecimento a partir dos desafios encontrados. Notamos que a P5 compreende os 

benefícios de atividades lúdicas para um bom desempenho na aprendizagem dessas crianças, 

pois a mesma assim justifica quanto ao uso de jogos e peças de encaixe com seus alunos. 

A P3 não nos possibilita conhecer as estratégias específicas que ela utiliza, 

diferentemente da P2 e P5 que exemplificaram algumas ações, mas nos permite mesmo que 

de maneira indireta compreender que ela também se utiliza da mesma estratégia no que diz 

respeito aos interesses específicos da criança autista, pois a mesma relata a busca por 

atividades que mais se encaixem com o perfil do aluno objetivando um resultado que se 

assemelhe ou se aproxime do que se espera da atividade proposta. 

Os métodos da P4 estimulam tanto a percepção visual como a sensorial, a professora 

destaca suas estratégias a partir da utilização de todos os materiais que sua sala dispõe. Ela 

destaca ainda que procura possibilitar ao aluno não só o contato visual, mas o concreto, de 
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modo que o acesso a determinados objetos que compõe a sala de aula possa influenciar de 

maneira significativa na realização das atividades realizadas com essa criança.  

Compreendemos a importância na utilização dos recursos utilizados, pois como nos 

afirma Brito (2017, p. 24) ‘‘[...] a utilização de recursos visuais como desenhos, figuras, 

fotografias, vídeos ou objetos concretos associados ao aspecto que se pretende desenvolver ou 

à atividade planejada, pode ajudar na compreensão e interesse de crianças e adultos com 

TEA.’’  Desse modo essa estratégia possibilita não só o bom rendimento dentro das atividades 

planejadas como pode desencadear avanços na comunicação entre o aluno e os outros atores 

que compõe o contexto da sala de aula. 

Entendemos que as práticas adotadas pela professora englobam aspectos de extrema 

importância, ao passo que a massinha de modelar citada pela professora pode vir a possibilitar 

avanços significativos na comunicação pela percepção visual ela também desempenha 

benefícios diante de uma dificuldade presente em autistas que necessitam de maiores 

estímulos sensorial ao tato, por exemplo. 

Notamos a flexibilidade na atuação docente da P6, pois ela apresenta em sua fala diante 

das praticas adotadas a necessidade de respeitar o tempo do aluno autista, Brito (2017, p. 21) 

aponta ‘‘aproveite os momentos de maior atenção da criança para conversar com ela, usando 

palavras simples e frases curtas.’’ Devido às individualidades dessa criança ela pode não 

responder positivamente durante a realização de atividades lhe for proposta se ela não estiver 

atenta, a professora procura acredita é preciso que a atividade seja realizada de acordo com o 

tempo da criança, assim como o meio no qual a criança se utilizará para cumpri-la.   

As estratégias da P7 estão voltadas ao brincar, justificada pela participação do aluno, a 

professora discorre sobre as preferencias do aluno diante das brincadeiras. Devido à relação 

construída entre professor e aluno, o mesmo interage melhor com as professoras. 

Compreendemos a importância do brincar como aspecto de ensino aprendizagem, Vigotsky 

(1998, p. 60) discorre sobre as possibilidades que o brinquedo propicia, considerando que 

“(...) o brinquedo cria na criança uma nova forma de desejos a um “eu” fictício, ao seu papel 

no jogo e suas regras. Dessa maneira, as maiores aquisições de uma criança são conseguidas 

no brinquedo.’’  

Diante dos expostos das estratégias utilizadas passamos adiante com o intuito de nos 

apropriamos de maneira responsável quanto ao assunto consideramos pertinente entender de 

que modo essas crianças são avaliadas. Para Luckesi (2000, p. 3), “avaliar é um ato pelo qual, 

através de uma disposição acolhedora, qualificamos alguma coisa (um objeto, ação ou 

pessoa), tendo em vista, de alguma forma, tomar uma decisão sobre ela”. 
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Desse modo entendemos que avaliação é uma ferramenta imprescindível para melhor 

compreender de que forma a troca de experiência e as vivências dessa criança contribuíram 

para o desenvolvimento de suas habilidades. O ato de avaliar não se dá exclusivamente na 

aplicação de provas escritas, mas acontece de maneira contínua, assim o professor se utiliza 

da coleta de informações oportunizada por todas as atividades realizadas em sala de aula e 

fora dela. 

Faz-se necessário que a avaliação ocorra de forma dinâmica, que seja contínua ao passo 

que o processo de aprendizagem de cada aluno mapeado e analisado englobando avanços, 

retrocessos, dificuldades e progressos (BRASIL, 2004). Desejosas em identificar se a 

avaliação dessas crianças tem contemplado os aspectos mencionados e de que modo esse 

processo ocorre, lançamos as entrevistadas a seguinte pergunta: De que forma esse aluno é 

avaliado? 

 

Avaliado de acordo com o progresso dele, assim individual, [...] ele não tem como [...] 

ser avaliado como as outras crianças porque é tudo na questão do tempo dele, você 

tem que observar o progresso de acordo com o tempo da criança (P1). 

Ele não recebe o mesmo tipo de avaliação como as outras crianças, a avaliação que a 

gente faz é pelos pequenos progressos que ele tem, tipo na fala, se ele progrediu, falou 

água essa semana, já é uma forma de a gente tá avaliando, se ele escreveu um ‘a’ é 

uma forma de a gente ‘tá’ avaliando, e assim é pelos pequenos progressos (P2). 

 

O desenvolvimento dele é ainda mais difícil, por que a gente vê, a socialização é o 

melhor, que a gente percebe realmente que eles melhoram muito, eles se aproximam, 

mas ainda a dificuldade é grande. Lembrei de ‘‘Sorriso’’ 1 [..]  quando foi no final do 

ano ele pegou o caderninho de desenho e escrita e desenhou a gente, fiquei até 

emocionada porque ele só fazia riscos né, e ele fez o rostinho, ele fez a boca, é então é 

na questão até da escrita que a gente acha muito difícil mas que é possível, é possível 

sim eles se desenvolverem (P3). 

 

Ele não é avaliado com notas, ele é avaliado com conceitos. Sempre procuro ver o 

desenvolvimento dessa criança durante o ano letivo, tudo é avaliado. A socialização 

dele é avaliada, o desenvolvimento da fala dele, quando ele começa a interagir com 

outros coleguinhas, quando ele já começa a falar algumas palavrinhas, quando ele 

começa em si só fazer a atividade, até na hora do lanche quando ele já começa a 

lanchar sozinho já é uma grande evolução pra ele, a pedir água, a se expressar melhor, 

tudo é evolução dele (P4). 

 

A gente avalia é de acordo com o desempenho dela durante o ano letivo, na fala, na 

coordenação motora, na socialização com outras crianças (P5). 

 

Bem é avaliado [...] a aprendizagem dele, qualquer coisa que ele aprenda. Porque tem 

alunos que tem a capacidade muito grande de aprender, é o caso de um que eu já tive, 

[...] já outros não, tem mais dificuldade no sentido da aprendizagem e esses alunos são 

avaliados a cada dia, passo a passo, vendo o desenvolvimento na aprendizagem dele 

(P6). 

 

                                                             
1 Nome fictício para preservar a identidade da criança. 
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Eu avalio ele a questão da observação no geral, a questão da pintura, do seu rabisco, 

do seu traçado, da interação com as outras crianças, como vai acontecendo aos poucos 

[...] (P7). 

Diante dos relatos das entrevistadas percebemos um aspecto comum na fala das P1 e P2, 

pois as mesmas destacam não haver como avaliar a criança autista da mesma forma que os 

demais, considerando oportuno que o progresso individual dessa criança seja analisado de 

acordo com o tempo que é próprio dele no desempenho de algumas competências.  

Percebemos a conformidade entre a ação das professoras e o que é descrito como um 

meio eficiente quanto à maneira que essa avaliação é executada, ‘‘o processo ideal é o que 

acompanha o percurso de cada estudante, do ponto de vista da evolução de suas 

competências, habilidades e conhecimentos’’ (BRASIL, 2004, p. 34). 

Perante os relatos de cada professora podemos observar que os aspectos avaliados por 

todas as docentes entrevistadas passam pela avaliação individual da criança. E os meios pelos 

quais elas buscam avaliar os alunos perpassam pelos déficits provenientes do transtorno, que 

como descreve Melo (2007, p.16) são caracterizados ‘‘[...] sempre por desvios qualitativos na 

comunicação, na interação social e no uso da imaginação’’. 

Percebemos na maioria das falas que a socialização e interação com outras crianças são 

um dos aspectos analisados, citado pelas P3, P4, P5 e P7. Considerando os aspectos 

apresentados pela DSM V, quanto aos déficits de comunicação e interação social destaca-se:  

 

1. Limitação na reciprocidade social e emocional;  

2. Limitação nos comportamentos de comunicação não verbal utilizados para 

interação social;  

3. Limitação em iniciar, manter e entender relacionamentos, variando de 

dificuldades com adaptação de comportamento para se ajustar as diversas 

situações sociais (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013, p. 58). 

 

Para a P3 a socialização pode ser considerada como uma das competências que eles 

desenvolvem melhor, uma informação que nos permite perceber a capacidade dessas crianças 

de romper com os desafios inerentes à síndrome quando são estimulados a partir de 

interferências realizadas de acordo com as particularidades de cada criança.  

Outro aspecto apresentado é a coordenação motora e os processos que o englobam 

como pintura, traçado, rabisco e escrita, mencionados pelas P2, P3, P4, P5 e P7. Descritos 

pela P2 como uma letra nova que ele consegue escrever, por exemplo, e o depoimento que 

emociona a P3 quando um antigo aluno que só produzia rabiscos desenhou suas professoras 

com aspectos característicos. Esse tipo de progresso nos permite perceber características 
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relacionadas ao atraso no desenvolvimento de algumas habilidades da criança autista tomar 

novos rumos. 

A comunicação e a fala são aspectos também relatados pelas entrevistadas, as 

professoras consideram a fala e o seu desenvolvimento como é o caso da P2, P4 e P5. A P4 

relata ainda a capacidade de se expressar melhor, assim como a independência dessa criança 

na iniciativa de realizar sua tarefa e lanchar sozinho. 

Entendemos desse modo que a avaliação das professoras está pautada na apreciação dos 

progressos tanto na construção do conhecimento como a realização de tarefas que venham a 

possibilitar uma melhor qualidade de vida em suas vivências. 

 Após análise diante da formação docente e suas metodologias, confrontaremos as 

informações que norteiam as dificuldades encontradas pelas professoras para atuar com esses 

alunos. A seguir os desafios relatados pelas professoras 

3.3 Desafios na escolarização de crianças com TEA 

 

A atuação profissional traz consigo inúmeros desafios, o exercício docente apresenta 

dificuldades características da profissão, marcas deixadas por inúmeros acontecimentos que 

delinearam a história da educação. Nessa trajetória o fazer docente precisa ser atualizado 

diante das inúmeras mudanças que emergem na sociedade no qual ele está inserido, junto a 

essa demanda novos desafios vão surgindo. 

Em tempos onde tanto se fala de inclusão, buscamos analisar quais as dificuldades 

encontradas pelas professoras entrevistadas nesse trajeto rumo à inclusão de crianças com 

TEA em salas de ensino regular, lançando a pergunta: quais as principais dificuldades que 

você encontra para atuar com essas crianças? 

 

Primeira dificuldade é a questão da falta de formação que a gente não teve no 

momento que precisava que era na Universidade e também a questão do que 

eu já falei do tempo, que são muitas crianças dentro de uma sala de aula, 

então é um desafio muito grande você conseguir dar a atenção que a criança 

autista precisa. São as principais, são as que eu considero as principais (P1). 

As dificuldades, é porque a gente nem sempre tem tempo, o tempo devido 

para dar a maior atenção que eles merecem, né. É a turma, como a turma é 

bem grande, a gente não sobra tempo suficiente pra, é o tempinho que a gente 

tem que sobra, a gente tá tentando (P2). 

 

É exatamente isso essa ajuda que a gente não tem infelizmente, [...], essa 

ajuda de chegar e mostrar pra gente como a gente deve agir, é só diante da 

experiência mesmo que a gente vai tendo e vai vendo qual a melhor maneira, 

mas a dificuldade é essa a falta da ajuda (P3). 
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Uma é porque as crianças com autista elas não conseguem assim se 

concentrar na aula oral, quando eu tô expondo minha aula no quadro, elas não 

conseguem assim fixar a concentração delas, elas prestam muita atenção em 

tudo que acontece em paralelo na sala, elas são assim observadoras, elas 

observam tudo e na hora de prender a atenção delas é um pouco complicado. 

A dificuldade da socialização com os outros coleguinhas, embora tenham 

algumas crianças autistas, que eu já tive como aluno que se socializavam 

muito bem com as outras crianças e outros não, outros que nem brincavam 

sempre sozinhos no mundo deles. É mais essa socialização e a independência, 

que criança autista ela necessita de muito cuidado, pra beber água, pra 

lanchar, tudo, quando eles querem alguma coisa, pra se expressar eles querem 

não sabem se expressar muito bem, eles sempre pedem a sua ajuda (P4). 

 

A maioria dessas crianças que tem esse transtorno são agitadas, tem 

dificuldade de concentração. Nossa formação não nos preparou para atuar 

com tais crianças (P5). 

 

Bem, uma das dificuldades que eu encontrei pra trabalhar com essas crianças 

foi sobre a minha formação, que eu não tive uma formação né, pra trabalhar, 

pra me preparar pra trabalhar com esse tipo de transtorno, então você tem que 

buscar através de livros e pesquisas na internet e outras coisas (P6). 

 

As principais dificuldades com relação aos gritos dele na sala, porque além 

desses gritos ele faz com que a turma fique mais dispersa, atrapalha um 

pouco e a relação do correr que ele tinha, de rodear das cadeiras, fazer um 

círculo rodando, correndo. Acho que as dificuldades foi essa por que a gente 

esperando ele a fazer as coisas no momento dele, dava certo, desenvolve, é 

claro que as atividades dele não iam sair da maneira do outros (P7). 

 

 

Com base nos depoimentos das professoras conseguimos perceber dois contextos que 

norteiam as dificuldades, o primeiro se encontra na universidade e na formação inicial que ela 

oferece, na segunda temos a escola, espaço de vivências propício para a conciliação entre 

teoria e pratica, e ressignificação do saber docente pela formação continuada. 

  As P1, P3, P5 e P6 destacam que a formação no período da Universidade não 

oportunizou conhecimento e preparo para atuar com essas crianças. Reiteramos que a 

capacitação dos profissionais que atuam na área de educação não tem suprido as necessidades 

a serem atendidas por esses profissionais ao serem inseridos em seus locais de trabalho.  

A LDB preconiza ‘‘[...] professores com especialização adequada em nível médio ou 

superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 

capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns [...]’’ (BRASIL, 1996) 

para que os mesmos atuem junto aos educandos com Transtornos Globais do 

Desenvolvimento, mas ao mesmo tempo os currículos não atendem a essa demanda. É 

importante salientar que todas as entrevistadas são formadas em cursos de Licenciatura Plena 

em Pedagogia e Normal Superior, é inconcebível que o currículo desses cursos não propicie 

aos professores em formação uma capacitação adequada para atender realidades como essa 

cada vez mais presente nas salas de aula. 
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Visto que a graduação deve oportunizar o estudo crítico e intencional diante da prática 

social com o objetivo de atender as manifestações diversas que surgem nos contextos sociais. 

Como afirma Pimenta (2011, p. 13):  

 

O curso de Pedagogia [...] historicamente tem se constituído no único espaço 

de graduação no qual se estuda intencional e criticamente a prática social de 

educar em suas múltiplas manifestações na sociedade, a partir de sólida 

formação no campo teórico, epistemológico e metodológico da educação e do 

ensino. 

  

No segundo contexto apresentado encontramos dificuldades relacionadas ao ambiente 

escolar. As P1 e P2 discorrem sobre as dificuldades em relação ao tempo que não é suficiente 

para atender as necessidades da criança autista devido ao grande numero de crianças presentes 

nas salas de aula, o que também pode ser percebido na fala da P5 quanto ao cuidado com essa 

criança na realização de algumas atividades básicas, como beber água. Ainda nesse itinerário 

as professoras P4, P5 e P7 relatam as dificuldades relacionadas às características próprias da 

criança autista, uma realidade que só foi possível às professoras tocar depois de inseridas no 

contexto escolar.  

Diante das questões ligadas aos desafios encontrados nas individualidades da pessoa 

autista e dos padrões de comportamento como integrantes no grupo dos desafios encontrados 

no processo de escolarização, percebemos que algumas situações expostas pelas professoras 

estão atreladas a dificuldade de concentração e a agitação mencionada pela P5 e P6 estão 

associadas aos ‘‘Interesses restritos que são anormais na intensidade e foco’’ (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). O que justifica a falas das professoras que destacam 

os barulhos e a inquietude como um dos desafios presentes na sala de aula.  

Os gritos, os movimentos de andar em círculos e ao redor das cadeiras dificultam o 

desenvolvimento das atividades como relaciona a P7, pois provoca dispersão nos outros 

alunos. Isso ocorre devido aos ‘‘[...] movimentos repetitivos e estereotipados no uso de 

objetos ou fala; e a ‘‘insistência nas mesmas coisas, aderência inflexível às rotinas ou padrões 

ritualísticos de comportamentos verbais e não verbais’’ (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2013, p. 60). 

Desse modo a superação de tais dificuldades só será possível o professor tiver meios 

para intervir diante as situações que ele está condicionado. A escola precisa propiciar aos 

professores situações e oportunidades onde os mesmos consigam atender as necessidades dos 

alunos diante das dificuldades encontradas no contexto escolar, bem como oportunizar 
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espaços de construção e o aperfeiçoamento do conhecimento acerca das inúmeras realidades 

que englobam a os atores da comunidade escolar. 

A seguir tecemos nossas considerações finais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente estudo apontamos ares relevantes quanto aos desafios e possibilidades no 

processo de escolarização de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), 

considerando aspectos legais do processo de escolarização, a formação de professores e os 

traços do autismo em pessoas com a síndrome. Para a produção dessa pesquisa, iniciamos 

com a seguinte problemática: quais os desafios e as possibilidades no processo de 

escolarização de alunos com Transtorno do Espectro Autista? 

Diante dos estudos acerca do Transtorno do Espectro Autista, buscamos subsídios 

essenciais para as provocações que norteiam o processo de escolarização de crianças autistas. 

Desse modo nessa trajetória encontramos aporte na escrita de autores que estudam o mesmo 

tema que abordamos nesse estudo, assim como de documentos legais que versam os direitos 

das pessoas com TEA e de professores e profissionais que venham a atuar com essas crianças. 

Tecemos como objetivo geral desse trabalho, analisar os desafios e as possibilidades de 

escolarização de alunos com Transtorno do Espectro Autista, a partir do olhar de professoras 

que atuam na educação infantil e vivenciam ou já vivenciaram experiências no contexto 

escolar com crianças autistas.  

Para obtermos com êxito nosso propósito, realizamos o estudo de caso com abordagem 

qualitativa, executado por meio da aplicação de questionário semiaberto e entrevista 

semiestruturada com as professoras. Nesse itinerário elaboramos a análise de conteúdo com 

base nos autores estudados e informações obtidas pelos interlocutores da pesquisa. As 

informações apanhadas foram ordenadas em três categorias, por conseguinte compomos 

algumas considerações elucidadas pela reflexão dos autores que embasaram o trabalho. 

Na primeira categoria Formação docente: conhecendo algumas lacunas, apanhamos por 

meio das entrevistas com as professoras informações que nos apontam que os cursos de 

formação de professores, especificamente os cursos de Pedagogia não tem propiciado para os 

docentes em formação o suporte necessário para atuar com crianças com necessidades 

educativas especiais, como é o caso do autismo. 

Tratamos nessa sessão reflexões acerca da importância de uma formação que atenda as 

demandas presentes no contexto das escolas acompanhando as mudanças, o contexto histórico 

e multidimensionalidade dos sujeitos que integram a comunidade escolar, assim como as 

contribuições da formação continuada na atuação das professoras e de uma prática reflexiva. 
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Nossa segunda categoria, Os fazeres pedagógicos: as estratégias desenvolvidas pelas 

professoras, nesse momento as professoras apresentam as estratégias utilizadas para promover 

o melhor desempenho do aluno autista, bem como as metodologias utilizadas na realização de 

atividades e os critérios utilizados para avaliar o desenvolvimento das habilidades desse 

aluno. Percebemos uma busca das professoras dentro das possibilidades por estratégias que 

possibilitem o desenvolvimento das competências dessas crianças a partir de um trabalho 

individualizado com esses alunos. 

A terceira categoria, Desafios na escolarização de crianças com TEA, nos mostra a 

partir dos relatos das professoras, os desafios encontrados por elas nas vivências propiciadas 

pelo exercício docente. De um lado os desafios relatados estão condicionados as lacunas na 

formação que não promoveram aos professores espaços de produção de conhecimento para 

atuar com essas crianças, do outro está a escola, sua rotina, seu currículo, a demanda 

multidimensional de atores que integram esse espaço e os mistérios ainda presentes quanto ao 

TEA e o comportamento das crianças autistas.  

Desse modo, a partir dos depoimentos coletados podemos dizer que para que a escola 

contribua de maneira significativa no trajeto que visa à inclusão de alunos com necessidades 

educativas especiais, faz-se necessário que os profissionais docentes recebam uma formação 

que lhe prepare para atuar com esses alunos. De modo que o compromisso com os direitos 

dessas crianças e dos profissionais da educação não sejam apenas assegurados por documento 

legais, mas que se torne uma realidade possível, um dos maiores desafios nesse processo de 

escolarização.  

Percebemos as possibilidades de escolarização dessas crianças mediante os depoimentos 

coletados e consideramos a importância de promover a aprendizagem desses alunos, assim 

como é preciso que a escola busque propiciar aos professores oportunidade de crescimento 

desse aluno tendo consciência que o desenvolvimento dessa criança é tão importante quanto o 

cumprimento da rotina escolar e das atividades curriculares programadas.  

Consideramos a relevância da pesquisa no âmbito social e acadêmico por acreditamos 

que a mesma possa contribuir em novos trabalhos, tendo em vista que essa temática se faz 

cada vez mais presente devido a incidência de crianças autistas inseridas no contexto escolar. 
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APÊNDICE A 

INSTRUMENTO DA PESQUISA – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI  

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS - CSHNB 

CURSO LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

 

 

 

          

Caríssima __________________________________________________________________  

 

Com o intuito de analisar os desafios e possibilidades do processo de escolarização de 

alunos com Transtorno do Espectro Autista, solicitamos vossa colaboração como interlocutora 

de nosso estudo, participando de uma entrevista semiestruturada, para realização do nosso 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, sob orientação da professora Ma. Cristiana Barra 

Teixeira.  

Sua contribuição é importante.  

 

 

Agradecemos sua colaboração e disposição.  

Aluna: Thaís Virgínia Silva Rodrigues  

Universidade Federal do Piauí (UFPI) 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 

CURSO: PEDAGOGIA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após 

ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, 

assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é dos 

pesquisadores responsáveis. Em caso de recusa você não será penalizado (a) de forma alguma.  

A pesquisa intitulada Desafios e possibilidades na escolarização de crianças com 

Transtorno do Espectro Autista: O que dizem as professoras. Trata-se do trabalho de 

conclusão do curso - TCC, desenvolvido por THAÍS VIRGINIA SILVA RODRIGUES do 

Curso de PEDAGOGIA da Universidade Federal do Piauí e orientado pelo (a) professor (a) 

Mestre (a) CRISTIANA BARRA TEIXEIRA que pode ser contatada pelo e-mail 

thaisvirginia93@gmail.com ou pelo telefone (89) 994211015. 

O trabalho tem por objetivo: Analisar os desafios e possibilidades do processo de 

escolarização de alunos com Transtorno do Espectro Autista. Compreendo que este estudo 

possui finalidade de pesquisa, que os dados obtidos serão divulgados seguindo as diretrizes 

éticas da pesquisa, com a preservação do anonimato dos participantes, assegurando, assim 

minha privacidade. As informações coletadas poderão ser utilizadas em publicações como 

livros, periódicos ou divulgação em eventos científicos. Sei que posso abandonar a minha 

participação na pesquisa quando quiser e que não receberei nenhum pagamento por esta 

participação. 

Picos, 08/09/2016 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do (a) interlocutor (a) da pesquisa
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA 

COMO SUJEITO 

 

          UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI 

                  CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROSO 

                 CURSO: PEDAGOGIA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO 

SUJEITO 

 

Eu,___________________________________________________________________RG: 

___________________________________________ abaixo assinado (a), concordo em 

participar do estudo intitulado 

______________________________________________________________________, como 

sujeito. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo a) pesquisador (a) 

______________________________________________________________________ sobre 

a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  

 

Picos, 09/09/2017 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do (a) interlocutor (a) do estudo 
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APÊNDICE D 

QUESTIONARIO DE PERFIL 

 

            UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI 

                 CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROSO 

                   CURSO: PEDAGOGIA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

THAÍS VIRGINIA SILVA RODRIGUES 

 

OBJETIVO: Analisar os desafios e possibilidades do processo de escolarização de alunos 

com Transtorno do Espectro Autista 

 

QUESTIONARIO DE PERFIL 

 

Nome__________________________________________________  Data: __/__/____ 

Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino  

Faixa etária:  

(  ) 20 à 30 

(  ) 31 à 40 

(  ) Mais de 40 

Formação Inicial: _______________________________________________________ 

Especialização: (  ) Sim Qual ? ________________________________ (  ) Não      

Tempo de experiência: 

(   ) 01 à 05  

(   ) 05 à 10 

(   ) 10 à 15 

(   ) Mais de 15 

Experiência com Educação Especial? (   ) sim     (   ) não 

Em caso afirmativo, quanto tempo de experiência: 

(   ) até 5 anos        (   ) mais de 5 anos 
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APÊNDICE E 

INSTRUMENTO DA PESQUISA – ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROSO 

CURSO: PEDAGOGIA 

            TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

THAÍS VIRGINIA SILVA RODRIGUES 

 

OBJETIVO: Analisar os desafios e possibilidades do processo de escolarização de alunos 

com Transtorno do Espectro Autista 

 

INSTRUMENTO DA PESQUISA – ENTREVISTA 

 

1. O que você entende sobre o Transtorno do Espectro Autista? 

 

2.  A sua formação lhe preparou para atuar com crianças com esse tipo de necessidade 

especial? 

 

3. Você busca informações para compreender esse transtorno? De que forma você busca 

compreender melhor sobre o TEA? 

 

4. Como você realiza as atividades escolares com as crianças com TEA? 

 

5. Quais estratégias utilizadas para promover o melhor desenvolvimento na 

aprendizagem dessas crianças? 

 

6.  Quais as principais dificuldades que você encontra para atuar com essas crianças? 

 

7. De que forma esse aluno é avaliado? 
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