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RESUMO 

O objetivo geral desta pesquisa foi investigar a função do pedagogo na inclusão de 

alunos com diagnóstico de autismo, através do trabalho desenvolvido na Unidade de 

Tratamento Diferenciado no município de Angra dos Reis. Além de investigar a 

função do Pedagogo, buscou-se analisar os conhecimentos e competências do 

Pedagogo, identificar as intervenções específicas no processo de inclusão, 

reconhecer a importância do trabalho dentro da UTD e compreender a função social 

e educativa da instituição. Esta pesquisa é relevante uma vez que o autismo é 

bastante prevalente entre as necessidades especiais e, apesar de prevista na LDB, 

a educação inclusiva no Brasil ainda é incipiente. Para investigar tal objeto, lançou-

se mão da pesquisa qualitativa, entrevistas, análise documental e bibliográfica. 

Concluiu-se que: apesar dos resultados apontarem claramente a importância do 

papel do Pedagogo na instituição, para as famílias, a atuação da Pedagoga é vista 

como sendo um trabalho invisível. Para a maioria das famílias, o desenvolvimento 

de seus filhos é resultado do trabalho da UTD como um todo. 

Palavra-chave: autismo – inclusão – pedagogo – educação. 

ABSTRACT 

The general objective of this research was to investigate a role of the pedagogue in 

the inclusion of students diagnosed with autism, through the work developed in the 

Differential Treatment Unit in the city of Angra dos Reis. In addition to investigating a 

Pedagogue function, we sought to analyze the knowledge and skills of the 

Pedagogue, identify specific interventions in the inclusion process, recognize an 

important work within the UTD and a social and educational function of the institution. 

This research is a very frequent experience with regard to special needs and, despite 

providing in LDB, inclusive education in Brazil is still incipient. To investigate the 

object, use qualitative research, interviews, documentary and bibliographic analysis. 

It was concluded that: although the results point clearly to the importance of the role 

of pedagogy, for families, a pedagogical activity is seen as an invisible work. For 

most families, their children's development and work outcome of the UTD as a whole. 

 

Keyword: autism- inclusion – pedagogue -  education. 
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INTRODUÇÃO 

O transtorno do espectro autista apresenta uma incidência estimada de 1% 

das crianças e adolescentes em todo mundo. No Brasil, mais de seiscentas mil 

crianças e adolescentes são portadores do transtorno. A ocorrência do transtorno do 

espectro autista, afeta mais o sexo masculino. Estima-se que ocorra um caso de 

autismo para cada 42 nascimentos de meninos (TEIXEIRA, 2016, p.29). O crescente 

aumento de novos casos vem se tornando um grande problema de saúde pública, 

que deve ser enfrentado com a participação de toda sociedade civil e representantes 

do poder público. Nos dias atuais, na maioria das escolas no Brasil, tanto públicas 

quanto privadas, existem poucos profissionais capacitados para lidarem com um 

grande número de alunos especiais. 

O autismo é classificado como um transtorno invasivo do desenvolvimento 

que envolve graves dificuldades ao longo da vida nas habilidades sociais e 

comunicativas, comportamentos e interesses limitados repetitivos. A síndrome do 

autismo proporciona dificuldades de aprendizagem e exige impreterivelmente 

adaptações tanto pedagógicas, quanto sócio-culturais na escola, sendo assim, 

necessitam de oportunidades e acompanhamentos para seu desenvolvimento. 

Considerando que a escola é parte integrante da sociedade, vista como espaço 

capaz de desenvolver atitudes e construir conceitos, o trabalho do pedagogo é 

imprescindível para buscar, juntamente com a equipe escolar, estratégias para 

favorecer o desenvolvimento dos mesmos. 

A presente pesquisa teve como objetivo geral investigar a função do 

pedagogo na inclusão de alunos com diagnóstico de autismo, através do trabalho 

desenvolvido na Unidade de Trabalho Diferenciado no município de Angra dos Reis. 

Como objetivos específicos, a pesquisa buscou analisar conhecimentos e 

competências do pedagogo que atuam na Unidade de tratamento Diferenciado no 

Município de Angra dos Reis; reconhecer a importância do trabalho do pedagogo 

dentro da UTD; identificar as intervenções específicas e possíveis do pedagogo na 

atuação do atendimento com foco no processo de inclusão e, finalmente, 

compreender a função social e educativa do trabalho desempenhado na UTD 

através do pedagogo. 

Esta pesquisa justifica-se pela importância social da instituição no município 

de Angra dos Reis, tendo como foco o tratamento diferenciado voltado para inclusão 
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de pessoas com Transtorno do Espectro Autista; ampliará a compreensão sobre 

papel do pedagogo e as estratégias pedagógicas que podem ser desenvolvidas com 

esses alunos para colaborar com a inclusão dos mesmos e analisa ainda, como os 

pedagogos podem ajudar, apresentando estratégias para auxiliar as famílias a 

solucionar problemas, dando suporte em casa, sobre como resolver problemas de 

comportamentos da criança e, em particular, aqueles associados às tarefas 

cotidianas. 
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METODOLOGIA 

Inicialmente, para o desenvolvimento do trabalho, buscamos através de 

estudo bibliográfico em livros, artigos e revistas, informações sobre o tema 

investigado. Em seguida, para entendermos melhor o tema buscado, optamos pela 

pesquisa qualitativa. Foram feitas entrevistas com mães de crianças, professora e 

pedagoga que atuam na Unidade de Tratamento Diferenciado no Município de 

Angra dos Reis. Segundo Oliveira (2000), Apud Queiroz (2006, p. 90): “O método 

qualitativo “sempre” foi considerado como método exploratório e auxiliar na pesquisa 

científica”. 

Para pesquisa, inicialmente, realizamos uma visita ao local. Foram feitas as 

apresentações e destacamos o interesse e motivo da pesquisa para o trabalho a ser 

realizado. A estruturação das perguntas foi baseada no modelo do roteiro semi-

estruturado, com os tópicos individuais a serem discutidos com cada entrevistado. 

Para investigar a função do pedagogo, realizamos entrevistas semi-estruturadas 

com duas mães de alunos, uma pedagoga e uma professora. 

No início, tínhamos em mente fazer a entrevista com outra mãe, pois a 

conhecíamos e sabíamos que seu filho era atendido na UTD. Mas tive dificuldade 

em localizá-la, devido à criança não ser mais aluno da instituição. A Pedagoga, 

então, buscou o contato da mãe de outro aluno, que poderia nos ajudar na pesquisa. 

Participamos também de reuniões na UTD com famílias, psicóloga e fonoaudióloga.  

Buscamos através da pesquisa na instituição informações sobre a eficácia do 

processo de inclusão. 

As entrevistas com a professora e a pedagoga foram realizadas na UTD. Foi 

agendado um dia e horário disponíveis que não atrapalhassem o andamento das 

atividades dos respectivos profissionais. Para entrevistas com as mães dos alunos, 

escolhemos um dia do final da semana, pois durante a semana os trabalhos das 

mesmas não o permitiam. A entrevista foi realizada em sua residência, conforme 

combinado com a mesma. Transcorreu de forma bem tranqüila e muito interativa. 

Segundo Santos Filho Apud Queiroz (2006:91). “(...) a tarefa do pesquisador não é 

descobrir leis, mas engajar-se numa compreensão interpretativa (...) das mentes         

daqueles que são arte da pesquisa. 
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Aos entrevistados, entregamos um “Termo de Consentimento”, para que 

estes pudessem afirmar sua participação voluntária. Os roteiros foram elaborados de 

forma diferenciada para pais, professora e pedagoga. As entrevistas foram gravadas 

em áudio para que transcorressem de forma natural e depois foram integralmente 

transcritas. Cada entrevista teve uma duração média, de 50 minutos. 
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A UNIDADE DE TRATAMENT0 DIFERENCIADO 

 

A Unidade de Tratamento Diferenciado (UTD) é integrada ao Centro de 

Educação Municipal para Alunos com Necessidades Especiais (CEMANEE), criada 

a partir do decreto nº 5.300 de 21/05/2007 e autorizada a funcionar pela portaria 

006/CME/2007. A Unidade de Tratamento Diferenciado (UTD) foi instituída, com 

espaço próprio, objetivando a estruturação e a ampliação do trabalho pedagógico 

com alunos que apresentam condutas típicas e também de suplementação 

educacional em sala de recursos para alunos identificados como tendo altas 

habilidades/ superdotados. Atualmente, a Unidade de Tratamento Diferenciado, que 

atende alunos com altas habilidades/superdotados, funciona em outro espaço. 

A nomenclatura “condutas típicas”, segundo a Secretaria de Educação 

Especial do Ministério da Educação (BRASIL, 1994, p.13-14), refere-se a alunos 

portadores de síndromes, quadros psicólogos, neurológicos e ou psiquiátricos que 

ocasionam atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social em 

grau que requeira atendimento especializado. Esta condição inclui, por exemplo, 

pessoas com autismo, que se caracteriza por prejuízo severo e invasivo em diversas 

áreas do desenvolvimento. 

A Unidade de Tratamento Diferenciado funciona para dar suporte pedagógico. 

Através de estratégias de aprendizagem (plano individualizado), a instituição ajuda 

alunos a se desenvolverem para estarem incluídos paralelamente na rede regular de 

ensino. 

Devido ao fato de, o aluno autista necessitar de tratamento diferenciado, e 

pela presença apenas de um monitor em sala de aula, pois a rede municipal não 

contrata, alegando problemas financeiros, cada sala de aula da UTD é formada 

apenas por cinco a sete alunos.  Os mesmos freqüentam as aulas apenas duas 

vezes por semana, sendo duas horas por dia de aula. Esta situação mencionada 

acima e, a falta de espaço físico que impede a matrículas de novos alunos, vem 

deixando muitos, sem suporte pedagógico necessário para o desenvolvimento dos 

alunos autistas do município de Angra dos Reis. 
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O FUNCIONAMENTO DA UTD 

A equipe da UTD é composta por uma Coordenadora, uma Pedagoga, uma 

Fonoaudióloga, uma Psicóloga, oito professores, sendo dois de Educação Física e 

dois Monitores. A equipe é formada conforme o crescimento da demanda e 

disponibilidade de espaço físico. Mas no momento, devido á crise financeira do 

município de Angra dos Reis, existe uma carência de profissionais na equipe 

técnica.   

Os trabalhos pedagógicos com alunos que apresentam o quadro 

caracterizado como condutas típicas são realizados em grupos e 

organizados por faixa etária. Esta proposta busca oferecer e/ou 

aprimorar habilidades com vistas ao desenvolvimento de condições 

de maior integração na vida, diminuindo, assim comportamentos 

inadequados que desfavorecem o processo de adaptação ao 

ambiente (social, familiar e educacional). (CARDOSO, 2008, pag.14). 

 

Atualmente, a UTD funciona com um quantitativo de 59 alunos, sendo 18 da 

pré-escola, 41 do Ensino Fundamental e 20 alunos que ainda estão aguardando 

vagas. 

A UTD funciona, atualmente, no Bairro do Balneário em duas casas alugadas 

que foram adaptadas e transformadas numa só, contendo: uma secretaria, uma sala  

pedagógica e de coordenação, duas cozinhas, um refeitório, cinco salas de aula, 

seis banheiros, uma sala de reunião, uma sala de fonoaudiologia e psicologia,  uma 

sala de educação física, uma copa, uma sala adaptada como quarto, área de piscina 

e churrasqueira, banheiro externo e cômodo para depósito de materiais didáticos e 

de limpeza.   

 

São objetivos principais que norteiam o trabalho da UTD: (organização 

curricular da rede Municipal de Ensino de Angra dos Reis, 2008). 

-Desenvolver oportunidades educacionais e de vida diária baseada na 

concepção do Currículo Funcional Natural que possibilite aos alunos desenvolver 

habilidades para sua autonomia no ambiente em que freqüentam (social, familiar, 

educacional); 

-Desenvolver estratégias com os pais e familiares dos alunos que 

proporcionem a efetivação de habilidades previstas para cada um; 
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- Orientar e acompanhar o processo de inclusão dos alunos nas unidades da 

Rede Municipal de Ensino; 

-Trabalhar para realização da inclusão na rede municipal dos alunos que 

estão matriculados apenas na UTD. 

- A UTD oferece ainda programas e atividades que complementam e 

enriquecem o trabalho pedagógico, tais como: trabalho de estimulação psicomotora 

realizado por professor de Educação Física; 

- formação continuada para os profissionais atuantes na UTD; 

- atendimento fonoaudiólogo; 

- reuniões quinzenais para os pais e familiares com o psicólogo;  

- assessorias mensais com consultor especialista em Currículo Funcional 

Natural. 
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BREVE HISTÓRICO SOBRE AUTISMO 

 

O Autismo é um transtorno no desenvolvimento, que afeta três questões 

importantes: social, fala e estereotipias. O transtorno do espectro autista é uma 

síndrome de início precoce caracterizada por alterações marcantes no 

desenvolvimento da linguagem, interação social, presença de comportamentos 

estereotipados e repetitivos, rituais, alterações sensoriais e interesses restritos. 

(TEIXEIRA, 2016). Estes transtornos podem ser caracterizados em três graus; 

podendo ir do leve, moderado, ao severo. Normalmente, grande parte dos autistas 

possui atrasos de desenvolvimento. 

Dentre os sinais mais característicos do autismo, podemos citar: 

- Tendências ao isolamento; 

- Movimentos repetitivos; aparentemente sem função e sem objetivo - 

(estereotipia); 

- Dificuldade no relacionamento com outras pessoas (não mantém diálogo, 

mantém o olhar distante, rejeita contatos físicos); 

- Faz uso do seu nome quando se refere a si próprio; 

- Repete palavras ou frases constantemente (ecolalia); 

- Ausência de noção de perigo;  

- Permanência em situação de fantasia desvinculada da realidade; 

- Hiperatividade intensa e permanente;  

- Necessidade de manter rotinas obsessivas de comportamento, apresentando 

reação de pânico quando há alguma interferência. 

Conforme Teixeira (2016, p. 36) “No começo dos estudos sobre autismo, 

acreditava-se que a causa seria o ambiente, especialmente criado pela mãe 

onde, sem afeto, surgiriam os sintomas autistas”. Também conhecidas como 

“mães geladeiras”.  
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Já pelos meados dos anos 1970, acreditava-se que a causa era somente 

genética, que já era determinado geneticamente. Nos dias de hoje, há uma corrente 

que defende a epigenética, que diz que o ambiente em qualquer hora, mesmo antes 

da fecundação, poderia mudar os genes dos pais, como do próprio feto, e surgiria o 

transtorno. Entretanto, até os dias atuais, não se sabe a causa precisa que 

desencadeia o autismo. 

Embora muitas crianças já sejam diagnosticadas desde bebê; a partir dos seis 

meses de idade em diante, a grande maioria tem seu quadro descoberto por volta de 

dois a três anos. Nesta idade, espera-se que as crianças adquiram comportamentos 

“autênticos”, ou seja, independentes de um modelo externo. Os autistas, entretanto, 

não são capazes de agir se não por imitação, trazendo à tona os sintomas e 

chamando atenção dos familiares e especialistas. 

Segundo a mãe nº 01em 09/05/2016, o Dr. Caio Abujadi, Psiquiatra infantil da 

Clínica Priorit, do Rio de Janeiro, especialista em autismo que trata o seu filho, o 

Brasil encontra-se com pelo menos trinta anos em atraso, em se tratando de 

diagnóstico e se comparado com outros países. Para o doutor, o problema não é a 

doença em si, um sintoma de síndrome ou outro problema, mas o desconhecimento 

na área médica por alguns profissionais e também a falta de recursos na área da 

genética. Para que os familiares não fiquem desamparados e possam exercer seus 

direitos, os especialistas da área classificam todos os problemas que não sabem 

identificar, como autismo. Assim, muitas crianças somente são diagnosticadas com 

sete anos ou mais, por sintomas leves, que são confundidos por especialistas com 

outros sintomas de síndromes ou doenças. Alguns pais também insistem em negar a 

diferença no desenvolvimento de seus filhos, prejudicando o diagnóstico. 

O diagnóstico precoce é fundamental no processo de tratamento. 

Crianças diagnosticadas precocemente têm uma chance muito maior 

de apresentarem melhorias bastante significativas nos sintomas do 

transtorno ao longo da vida (TEIXEIRA, 2016, p.20). 

                       Segundo Camargo e Bosa Apud Amorim (2006: pag.28), existem alguns 

comportamentos da criança com autismo que evidenciam a urgência da 

implementação da prática pedagógica que leve em conta as especificidades e 

dificuldades da criança. 

Em sua larga maioria, os autistas ou falam tardiamente, ou passarão a vida 

sem falar, embora usem métodos, como a ficha de comunicação ou mesmo 
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escrevam. Muitos dos que falam não têm interação comunicativa, somente falam, 

sem que haja sentido. Outro aspecto importante é o social. A falta de interesse de 

troca com o outro e a falta de contato ocular são comumente encontradas nos 

autistas. 

Apesar de todos os diagnósticos exibirem esses sintomas, o quadro 

clínico apresenta níveis de severidade muito distintos. Indivíduos 

com o mesmo diagnóstico podem ter manifestações clínicas muito 

diferentes. (TEIXEIRA, 2016, p.30).  

Dentro da tríade: social – fala – estereotipia, seria a estereotipia, 

características dos autistas, que é a repetição de movimentos, repetições de ações 

ou interesses irrestritos, onde a criança autista alivia sua mente, necessidade 

causada por um sistema sensorial. Por exemplo: uma música um pouco mais alta 

causa grande desconforto, gerando até a sensação de dor. Também certas texturas 

de alguns panos afetam a pele, incomodando além do que uma pessoa “típica” se 

incomodaria. Muito comum, também, se incomodarem com as etiquetas de suas 

roupas. Em razão dessa sensibilidade, eles entrariam nesse padrão, nesses 

movimentos, para que organizem seus cérebros, aliviando a sensação de 

desconforto em que se encontram. 

Conforme relato da mãe nº 01 em 09/05/2016, outro ponto descoberto é que 

os autistas possuem o cérebro hiperexitado, isso quer dizer: o cérebro normalmente 

encerra uma atividade para começar outra. O cérebro do autista não consegue 

“fechar” essa atividade anterior, para “abrir” uma nova. Ficando com várias partes do 

cérebro funcionando simultaneamente, em razão de todas as atividades que não 

conseguiu “fechar” fazendo que comece uma estereotipia, ou “entre em 

comportamento”, situação na qual a criança fica visivelmente agitada ou até mesmo 

agressiva.  

Para evitar esse comportamento, por exemplo: quando se leva uma pessoa 

autista para viajar, para aliviar seu estresse e ansiedade, devem-se mostrar os fatos 

que posteriormente irão acontecer. Deve-se mostrar por fotos ou fichas coisas que 

antecipem fatos sobre a viagem. A respeito do desenvolvimento, o ambiente em 

casa deve ser enriquecido, para o aprendizado ocorrer de forma prazerosa. Os 

autistas que são estimulados desde muito cedo, normalmente melhoram muito seu 

desenvolvimento. Terapias, como psicoterapia fonoaudióloga, terapia ocupacionais, 
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músico-terapia, psicomotricista, esportes, entre outras, são algumas das 

intervenções úteis ao tratamento dos sintomas. 

Vale lembrar, também, que um autista não é igual ao outro, nunca possuem 

os mesmos sintomas, por isso deve-se levar em conta a individualidade de cada um, 

para que alcancem o máximo de autonomia como autistas adultos. 

Tão importante quanto à criação do Plano Individual de Tratamento, 

também é de fundamental importância que a criança esteja inserida 

em um programa educacional que estimule sua aprendizagem e seu 

desenvolvimento. (TEIXEIRA, 2016, p.56). 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A pessoa portadora de deficiência tem direito à educação, resguardado por 

lei, independente de gênero, etnia, idade ou classe social. O acesso à escola não 

compreende apenas a matrícula, mas também oportunidades educacionais e 

apropriação do saber. Considerando que no Brasil existe um grande número de 

alunos fora da escola, a inclusão dos mesmos é um grande desafio para o poder 

público. 

A conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, 

organizadas pela UNESCO, em Salamanca, em junho de 1994, consagrou um 

conjunto de conceitos como “inclusão” e “escola inclusiva”. Estes conceitos a partir 

daí passaram a fazer parte do cotidiano dos profissionais ligados à educação. 

(Rodrigues, 2008, p.21). 

 A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, coloca, por 

exemplo, no artigo 58, que a educação especial é uma modalidade de educação 

escolar que deve ser oferecida aos educandos com necessidades especiais 

preferencialmente na rede regular de ensino, o que retira a possibilidade de que eles 

participem exclusivamente da educação especial, de forma segregada dos demais 

alunos do ensino regular.  Atualmente, o Brasil tem na política educacional a defesa 

da pessoa com deficiência inserida nas escolas de ensino regular, sendo as escolas 

especializadas consideradas como um apoio, quando isso se fizer necessário. 

 Segundo o documento da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008, p. 10): 

A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa 

todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento 

educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e 

orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e 

aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. Tendo as 

escolas especiais como suporte da educação 

 Já o § 2º do Art. 58 diz que “O atendimento educacional será feito em 

classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições 

específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de 

ensino regular”.  

A escola, para ser inclusiva, não pode admitir nenhum tipo de discriminação.  

A inclusão traz benefícios, tanto para professores, como para alunos, uma vez que a 

garantia à educação possibilita a cidadania plena a todos.  Cabe às escolas planejar 
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atividades para que todos aprendam de acordo com suas características e 

condições. 

O Art. 59 da LDB 9.394/96 garante que os sistemas de ensino assegurarão 

aos educando com necessidades especiais: 

“I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específica, para atender às suas necessidades”; 

Art. 3º Parágrafo único. “Os sistemas de ensino devem constituir e 

fazer funcionar um setor responsável pela educação especial, dotado 

de recursos humanos, materiais e financeiros que viabilizem e dêem 

sustentação ao processo de construção da educação inclusiva”. 

A partir do parecer CNE/CEB n. 17/2001, no artigo 5º da Resolução CNE/CEB 

2/2001, que define quem são alunos com necessidades educacionais especiais, 

entendem que a educação inclusiva: 

“Em vez de focalizar a deficiência da pessoa, enfatiza o ensino e a 

escola, bem como as formas e condições de aprendizagem; em vez 

de procurar, no aluno, a origem de um problema, define-se pelo tipo 

de resposta educativa e de recursos e apoios que a escola deve 

proporcionar-lhe para que obtenha sucesso escolar; por fim, em vez 

de pressupor que o aluno deve ajustar-se a padrões de 

“normalidade” para aprender, aponta para a escola o desafio de 

ajustar-se para atender à diversidade de seus alunos”. 

Ainda no Art. 5º consideram-se educando com necessidades educacionais 

especiais os que, durante o processo educacional, apresentarem: 

“I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 

desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, 

compreendidas em dois grupos: 

 a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específicas; 

 b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências; 

 II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, 

demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis;  

De acordo com o Art. 10 – CNE/CEB nº 17/2001, “os alunos que 

apresentem necessidades educacionais especiais e requeiram 

atenção individualizada nas atividades da vida autônoma e social, 

recursos, ajudas e apoios intensos e contínuos, bem como 
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adaptações curriculares tão significativas que a escola comum não 

consiga prover, podem ser atendidos, em caráter extraordinário, em 

escolas especiais, públicas ou privadas, atendimento esse 

complementado, sempre que necessário e de maneira articulada, por 

serviços das áreas de Saúde, Trabalho e Assistência Social”. 

 

 O TRABALHO DO PEDAGOGO VOLTADO PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 Conforme Soares (2014, p.111) “O Pedagogo é o profissional da educação 

que tem por função primordial a organização e a coordenação de todo trabalho 

pedagógico desenvolvido pela escola”.  

 O artigo 64 da nova LDB, lei 9394/96, diz respeito à formação profissional: 

A formação de profissionais de educação para administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para 

educação básica será feita em cursos de pedagogia ou em nível de  

pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantindo, nessa 

formação, a base comum nacional. 

  Segundo o Regimento das Escolas Públicas do município de Angra dos Reis, 

resolução do Conselho Municipal de Educação nº 001, de 04 de julho de 2008, “as 

escolas devem ser dotadas de profissionais com formação inicial e continuada voltada 

para a especificidade das necessidades individuais destes educando, além de contar 

com o apoio e atuação de profissionais especialistas (...), profissionais de apoio à in   

clusão, bem como recursos, métodos e estratégias diversificadas”. 

A diretriz principal do processo de formação do Pedagogo é a 

compreensão do processo educativo por meio da reflexão e da ação. 

Concebendo-se a educação na sua amplitude e complexidade, ou 

seja, como uma prática social, cabe ao Curso de Pedagogia ser o 

espaço de debate, análise, reflexão e elaboração de propostas sobre 

a educação presente nos diversos espaços sociais. (MARAFON. 

2005, p.73). 

 Segundo PNE – Lei nº 13.005 de 25/06/2014 – Meta 4.13, diz: “apoiar a 

ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à demanda do 

processo de escolarização dos (das) estudantes com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de 

professores (as) do atendimento educacional especializado, profissionais de apoio 
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ou auxiliares, tradutores (as) e interpretes de Libras, guias-intérpretes para surdos-

cegos, professores de Libras, prioritariamente surdos, e professores bilíngües”.  

O pedagogo que valorizamos precisa estar atento às necessidades 

apresentadas pelo corpo docente, pelos alunos e pela comunidade 

externa, coordenando o Projeto Político Pedagógico e administrando 

os recursos materiais. Vai articular uma equipe de educadores, 

estimulando-os no estudo e na pesquisa sobre educação. Vai ainda 

relacionar-se com órgãos superiores do sistema educacional, 

problematizando a realidade de sua escola, apontando soluções e 

reivindicando o atendimento às necessidades de pessoal e de 

recursos materiais para a organização e a administração do trabalho 

escolar. (MARAFOM, MACHADO: 2005, p.71). 

 

Segundo o Projeto Político Pedagógico da Unidade de Tratamento 

Diferenciado de Angra dos Reis são funções do pedagogo da UTD; 

a. Orientar  professores a respeito do trabalho do atendimento educacional; 

b. Acompanhar o processo de ingresso e permanência dos alunos no atendimento 

educacional especializado; 

c.  Orientar os pais sobre atendimento educacional especializado e seus objetivos; 

d. Elencar habilidades para o Plano de Ensino Individualizado de cada aluno junto  

aos professores;  

e.  Acompanhar o processo de desenvolvimento dos alunos dos diferentes grupos 

de atendimento e projetos desenvolvidos, com a evolução nos níveis de função e 

registro de observações; 

f. Desenvolver o sistema de consultoria de colaborativa junto às escolas regulares; 

g. Organizar e dinamizar os conselhos de classe; 

h. Organizar o projeto político pedagógico, junto à coordenação, envolvendo a 

participação de comunidade escolar; 

i. Realizar a coordenação pedagógica semanal em conjunto com a equipe, 

promovendo a formação continuada dos professores e o planejamento do 

trabalho; 

j. Organizar e dinamizar as reuniões de pais para informar sobre o processo de 

aprendizagem dos alunos e construir, em parceria, planos de ensino 

individualizados; 

k. Participar das reuniões com equipe técnico-pedagógica; 
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l. Dialogar e encaminhar junto a coordenação, assuntos relativos a sobre a 

dinâmica cotidiana da unidade no que diz respeito a avaliação e o  planejamento 

de ações e acontecimentos específicos;   

m. Buscar, junto à Secretaria Municipal de Educação atualização regular sobre 

pesquisas e propostas voltadas para atendimento ao público-alvo. 

n. Participar das reuniões e eventos realizados pela Secretaria Municipal de 

Educação destinada aos pedagogos da rede ou fóruns específicos da Educação 

Especial.  

A atual escola, entretanto, necessita de pedagogos com ampla e 

sólida formação que lhes possibilite intervir no campo da educacional 

e social de maneira coerente e consciente. Para tanto, o pedagogo 

deve ser pesquisador da educação, iniciando-se na pesquisa desde 

a graduação e assumindo uma postura investigativa na sua prática 

profissional”. (MARAFON, MACHADO: 2005, p.26). 

 Para participar efetivamente de todo o processo da escola, é necessário que 

o pedagogo esteja bem informado e teoricamente embasado, pois tal tarefa irá exigir 

o diagnóstico e a análise da realidade, de tal forma que permita perceber as reais 

necessidades da escola com vistas a desenvolver um trabalho pedagógico que 

busque a superação das dificuldades encontradas, o enfrentamento da 

fragmentação do saber e a busca constante pela unidade entre teoria e prática 

referentes aos conhecimentos historicamente acumulados e que são trabalhados no 

interior da escola (SOARES,2014). 
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APRESENTAÇÕES DOS ENTREVISTADOS 

MÃE Nº 01 

A mãe nº 01 tem dois filhos, sendo um menino de 05 anos com diagnóstico de 

autismo e uma menina de dois anos. Esta mãe é formada em direito, mas 

atualmente, não atua na função. Dedica todo seu tempo às terapias do filho especial 

(Jiu- jitsu, natação, psicóloga, música-terapia, terapia ocupacional, fonoaudióloga, 

psicopedagoga, UTD e escola). O pai tem formação em odontologia. A família mora 

no bairro Marinas perto do Centro de Angra dos Reis. 

MÃE Nº 02 

A mãe nº 02 tem apenas um filho de nove anos com diagnóstico de autismo. 

Devido às condições financeiras, resolveu não ter mais filhos.  A família mora no 

bairro Areal, na Japuíba. A mesma trabalha como agente de saúde em um bairro 

próximo.  Cursou formação de professores e seu esposo, o ensino médio.  No 

momento, o pai é autônomo, prestando serviço de marceneiro.  A maioria das 

terapias acontece através do serviço público. 

PEDAGOGA 

A Pedagoga fez formação de professores no CEAV e Pedagogia na 

Universidade Federal Fluminense de Angra dos Reis. No ano 2000 passou no 

concurso da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis para professora nos anos 

iniciais, atuando paralelamente na rede estadual de ensino. Na prefeitura de Angra 

dos Reis, foi chefe de serviço e chefe pedagógico.  Em 2004, passou a trabalhar 

com a Educação Especial. Após um tempo, foi promovida à Coordenadora de 

Educação Especial e, finalmente, foi convidada para atuar no cargo de Gerente de 

Educação Especial. Em 2008, fez o curso de Mestrado em Educação Especial 

(Universidade do Estado do Rio de Janeiro). Devido à carga horária extensa do 

curso, ficou impossibilitada de continuar atuando na gerência. A Unidade de 

Tratamento Diferenciado de Angra dos Reis estava precisando de uma pedagoga e, 

como o cargo era apenas de vinte horas semanais, resolveu trabalhar com alunos 

autistas. 
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PROFESSORA 

A professora cursou formação de professores no CEAV. Começou sua 

trajetória na educação, lecionando em escolas particulares. Em seguida, entrou para 

Universidade Federal Fluminense de Angra dos Reis, cursando Pedagogia. Logo 

após, fez especialização em supervisão e orientação escolar. Trabalhou na EJA 

através do Projeto Mova. Em 2004, passou no concurso da Prefeitura Municipal de 

Angra dos Reis para atuar como professora nos anos iniciais na Ilha Grande. Seu 

trabalho na Ilha Grande era direcionado para crianças com dificuldades de 

aprendizagem. Em 2005, passou em outro concurso da rede, ficando assim, com 

duas matrículas. No ano de 2009, foi convidada para trabalhar na Unidade de 

Tratamento Diferenciado para atuar como professora.  
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS DA PESQUISA 

Quando o pedagogo entra na universidade, imagina-se que após o término do 

curso, o profissional estaria apto para trabalhar com todos os tipos de necessidades 

educativas de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais. Quando o curso 

termina, o que acontece na realidade são profissionais com poucas condições para 

atuarem com a educação inclusiva. Em função da precariedade de sua formação e 

atuais condições de trabalho, o pedagogo não é capaz, a não ser que busque 

formação complementar. 

O pedagogo, acima de tudo, deve questionar-se constantemente a 

respeito de que ser humano pretende formar, que concepção de 

mundo defender e que modelo de sociedade almejar (MARAFON, 

MACHADO:2005, p.24). 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172/2001 tem como objetivo 

explícito no inciso 19: “Incluir no currículo de formação de professores, nos níveis 

médios e superior, conteúdo e disciplinas específicas para capacitação ao 

atendimento dos alunos especiais”. 

Embora o PNE acima mencione que os profissionais após o curso devam estar 

preparados para atuar com alunos especiais, quando começam a trabalhar na 

educação, percebem que a teoria está muito longe dos problemas que terão que 

enfrentar na realidade das escolas. As políticas atuais no campo da educação pouco 

fazem para que os profissionais tenham uma boa formação e se atualizem. A 

desvalorização dos profissionais do curso de pedagogia reflete na atuação dos 

mesmos nas escolas. 

Através da pesquisa na Unidade de Tratamento Diferenciado do município de 

Angra dos Reis, a pedagoga entrevistada nos relatou que a maioria dos profissionais 

que trabalham na instituição, quando iniciam, têm pouca formação para lidar com o 

autismo, em especial.  

Segundo a Pedagoga da UTD em entrevista em 21/05/2016, grande parte dos 

profissionais que atuam na UTD, concluíram o curso na Universidade Federal 

Fluminense na cidade de Angra dos Reis. Embora o curso de Pedagogia seja visto 

como uma referência no município, ainda existe muito a ser feito para melhorar a 

qualidade do ensino em relação à formação de profissionais que poderão atuar na 
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Educação Inclusiva. Na grade curricular do curso de Pedagogia do Instituto de 

Educação de Angra dos Reis, há uma disciplina teórica de 60 horas destinada à 

Educação Inclusiva. Esta disciplina inclui, em sua ementa, uma grande quantidade 

de conteúdos que não são totalmente contemplados por falta de tempo.  Além de 

nem todos os objetivos serem tratados, os temas abordados são trabalhados 

superficialmente. 

Outro problema é não haver estágio específico para Educação Inclusiva, 

diferente do que acontece no curso de formação de professores. Ou seja, a 

abordagem se restringe ao campo da teoria.  Sendo assim, a disciplina não é 

suficiente para prepará-los de maneira que, no final do curso, tenham condições de 

trabalhar com a inclusão nas escolas. 

Cabe ressaltar que, tendo em vista o processo de inclusão, o papel do 

pedagogo é também de colaborar para sua efetivação, favorecendo o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas que interfiram na promoção de medidas 

de acessibilidade, na garantia de participação democrática, desenvolvendo uma 

educação inclusiva e de qualidade.  

Em geral, em função do nível sócio-econômico baixo das famílias atendidas na 

UTD, a maioria das mães não é capaz de compreender o trabalho da pedagoga da 

instituição como um todo, valorizando muito mais o trabalho da UTD de forma geral. 

Os mesmos têm pouco contato com a pedagoga da instituição. Só de dois em 

dois meses, acontece uma reunião com a pedagoga e famílias. Nesse momento, a 

profissional coloca diversos assuntos relacionados à escola e aos alunos em pauta. 

Como, por exemplo: comunicar sobre o funcionamento da escola de forma geral, 

repassar questões pedagógicas e assuntos abordados durante reunião com a 

secretaria de educação, dentre outros. 

A falta de instrução por parte da maioria dos familiares dos alunos matriculados 

na UTD torna o trabalho desses profissionais invisível. Mas, a fala da mãe nº 02 em 

27/06/2016 aponta que: “a pedagoga está sempre presente. Pergunta sempre se 

temos dúvidas. E quando existe a dúvida, tenta nos ajudar”. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, foi possível notar que, quando a 

família do aluno tem mais conhecimento e busca cobrar seus direitos, mesmo na 

situação atual de grave crise política e econômica, a educação avança, o 

desenvolvimento do aluno é notado por todos. 
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Segundo a fala da professora da UTD em 05/06/2016, “tem família e famílias. 

Algumas que são mais participativas, outras menos. Percebemos que quando a 

família participa mais, o desenvolvimento é bem maior”. A mesma também disse 

que, na instituição os profissionais encaram os colegas como se fossem todos 

educadores, desde a merendeira, ou seja, todos iguais. Aponta também que o 

trabalho dos profissionais que atuam naquela instituição é de grande parceria. Diz 

que: “quando uma criança está com dificuldade de aprendizagem, nos unimos para 

ajudá-los. Somos totalmente parceiros”. 

Apesar dos esforços dos profissionais da Unidade de Tratamento Diferenciado 

do Município de Angra dos Reis, muitos deles ainda não estão preparados para 

lidarem com algumas situações que ocorrem no dia-a-dia com alunos e seus 

familiares que buscam ajuda naquela instituição. 

Para receber esses novos profissionais, a equipe pedagógica precisa 

acompanhar de perto a atuação dos mesmos. Embora alguns tenham um mínimo de 

formação na área da Educação Especial, com relação aos autistas, normalmente 

não existe nenhuma formação específica voltada para este público. Para trabalhar 

com alunos autistas, existe a necessidade de acompanhamento de perto, orientando 

as características do quadro, as questões metodológicas, plano individualizado, 

entre outros. 

Embora o Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172 de 2001) dispõe como 

uma das metas para a educação das pessoas com necessidades especiais, a oferta 

de educação continuada de professores que estão em exercício. Conforme pesquisa 

realizada, vimos que, o poder público pouco faz para o cumprimento das metas 

explícito no PNE. De acordo com a fala da pedagoga, o poder público não cumpre o 

que está disposto nas leis dos documentos oficiais. 

Em entrevista em 21/05/2016, a pedagoga da UTD do município de Angra dos 

Reis nos relatou que necessita sempre buscar cursos de capacitação, pois precisa 

estar preparada para lidar com os profissionais que atuam naquela instituição: “nem 

sempre a rede oferece estes cursos. Às vezes precisamos pagar com nosso salário”.  

Disse também, que a maioria dos novos profissionais que chegam para trabalhar na 

UTD não têm formação para lidar com a educação inclusiva, especialmente com 

alunos autistas. 

Segundo a fala da pedagoga da UTD em 21/05/2016, podemos perceber o 

excesso de atribuições que contrasta com a falta de formação inicial: “Isto faz parte 
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do meu fazer. Vertente com aluno, família e professor. Com as famílias, a 

orientação. Com o professor, a formação e com os alunos, o acompanhamento, 

evolução e avaliação”. 

Outro problema que ocorre na UTD é que sempre que acontecem as greves 

dos profissionais, segundo a mãe nº 01 em 09/05/2016, praticamente todos aderem 

à paralisação. Este quadro de greve causa uma grande insatisfação por parte das 

famílias. Sem os trabalhos dos profissionais, os alunos ficam sem atendimento, 

gerando entraves no desenvolvimento dos mesmos. 

Quando analisamos a importância do trabalho da instituição para a população, 

através dos depoimentos dos profissionais, das famílias e ao mesmo tempo, 

observamos o descaso do poder público pela população que depende desse 

atendimento, nos questionamos: se o poder público fizesse seu papel, priorizando a 

destinação de recursos para educação, haveria greves? 

Embora a Educação Especial no Brasil precise urgentemente de muitos 

avanços para mudar a situação atual de desrespeito, notamos pequena melhora no 

processo de inclusão. A UTD de Angra dos Reis, mesmo com muitos problemas: 

(infra-estrutura, profissionais sem qualificação, greves extensas), ainda é vista como 

uma instituição que funciona e ajuda muito seus alunos e familiares no processo de 

inclusão dos mesmos, tendo uma função social de grande importância para aqueles 

que necessitam do seu atendimento. Segundo a fala da mãe nº 02 em 27/05/2016, 

“eu vejo como referencial. Vejo as crianças que não são acompanhadas, e sinto 

como elas estão perdendo! O meu filho se sente como se estivesse em uma família 

(...) gosto da UTD, porque é um trabalho diferenciado, que respeita os limites dos 

alunos”.  

A professora que atua na UTD em 05/06/2016, em entrevista nos diz: “a maior 

dificuldade é a questão da estrutura, pois a instituição funciona em uma casa 

adaptada. Outra questão é a falta de profissionais. São muitos alunos e poucos 

profissionais (...) às vezes, precisamos tirar do próprio bolso, outras vezes, pedimos 

ajuda aos pais”. 

Em entrevista, a pedagoga da instituição em 21/05/2016, diz que, “a nossa 

proposta como pedagoga é garantir um espaço de discussão sobre o processo de 

inclusão”. 

Apesar de todos os problemas citados, notamos que todos ou quase todos 

profissionais que atuam naquela instituição são capazes de se colocarem no lugar 
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do outro, isto é, dispostos a trabalharem pensando no desenvolvimento e bem estar 

dos alunos e seus familiares. Durante a entrevista com a professora na instituição 

em 05/06/2016, notamos como é importante o empenho do professor para ajudar o 

desenvolvimento daquele aluno especial: “Venho trabalhar com prazer! Gosto muito 

do que faço! É muito gratificante quando vejo o avanço deles! (...) Penso que por 

trás de uma criança especial, tem sempre uma família especial, (...) Quando um pai 

chega nervoso, tento sempre me colocar no lugar desse pai”. 

Em entrevista, a mãe nº 01 em 09/05/2016 nos diz que a UTD faz também o 

lado social: “como se alimentar, como se comportar, o abraço, o carinho, etc. Coisas 

que a rede não tem. Para as crianças normais da rede é banal, mas para os autistas 

é muito necessário!”.  

 O profissional Pedagogo, quando presta concurso para trabalhar na rede 

municipal de Angra dos Reis, começa recebendo uma remuneração na média de 

três mil reais, com uma carga horária de vinte horas semanais – Lei nº 1.857 de 

04/10/2007- inciso VII. Já o Professor, inicialmente recebe uma remuneração na 

média de dois mil e quatrocentos reais, com carga horária de vinte e duas horas e 

trinta minutos semanais – Lei – 1.857 de 05/10/2007 – inciso - VIII. O Professor pode 

prestar concurso e trabalhar com duas matrículas, isto é, dobrar o salário, mas o 

Pedagogo só pode ter uma matrícula conforme lei municipal. 

Diante do quadro acima, e comparando a remuneração do Professor com o do 

Pedagogo, que é o responsável pela gestão da escola, notamos que a diferença é 

irrisória perante as muitas atribuições direcionadas para o Pedagogo e, levando em 

conta também, que as responsabilidades sempre recaem sobre o trabalho do 

mesmo.  O salário do profissional pedagogo da rede municipal de ensino de Angra 

dos Reis não condiz com as responsabilidades atribuídas aos mesmos. A realidade 

nos mostra a importância do trabalho do profissional e, ao mesmo tempo, a 

desvalorização do trabalho do Pedagogo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise do resultado da pesquisa revela a importância do trabalho do 

Pedagogo no ambiente educacional da UTD. Destacamos a função desempenhada 

pela profissional como indispensável no contexto escolar, pois é o articulador do 

trabalho educativo desenvolvido pela escola. Atua, intervindo e colaborando, nas 

ações realizadas no contexto daquela instituição, dentro e fora da sala de aula. Além 

de auxiliar os professores, ou seja, no que se refere aos métodos de ensino, ao 

planejamento, a organização em sala de aula, ainda é levada em conta as 

prioridades das famílias para inserir os alunos em sociedade, dentre outras 

atribuições. 

Notamos que, apesar de todas as atribuições do pedagogo existente na própria 

UTD e na legislação nacional, o trabalho do mesmo não é valorizado como deveria 

ser. A pesquisa, ao apontar a importância do trabalho da Pedagoga, nos revela 

também, uma contradição marcada pela visão das famílias dos alunos matriculados 

na UTD. 

O contato maior dos responsáveis dos alunos com a escola se dá através da 

reunião de pais com psicóloga e fonoaudióloga ou diretamente com o professor (a) 

do aluno (a). Quando as famílias dos alunos (as) matriculados (as) na instituição 

constatam a importância da UTD para seus filhos, não percebem que a Pedagoga 

tem um papel fundamental no desenvolvimento de ações pedagógicas para garantir 

uma aprendizagem com foco na inclusão de todos. Através da pesquisa, notamos 

que a invisibilidade do trabalho da Pedagoga se dá pelo fato do pouco contato com o 

mesma, a maioria valoriza o trabalho da UTD como um todo.  Portanto, o pouco 

contato das famílias com a pedagoga explica a visão da maioria com relação à 

importância do trabalho da profissional desenvolvido na Unidade de Tratamento 

Diferenciado de Angra dos Reis.  
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ANEXO 01: 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de Identificação do Projeto 

Título do Projeto: A FUNÇÃO DO PEDAGOGO NA INCLUSÃO DE ALUNOS COM 

DIAGNÓSTICO DE AUTISMO ATRAVÉS DO TRABALHO DESENVOLVIDO NA 

UNIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS 

REIS 

Pesquisador Responsável: Oneide de Souza 

Instituto a que pertence o Pesquisador Responsável: Instituto de Educação de 

Angra dos Reis (IEAR) – UFF 

Telefone para Contato: (24) 98805655 

Nome do voluntário:  

 

Idade:_________________anos                            R.g:________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): 

 

R. G. Responsável legal:________________________________________________ 

 

O(A) Sr.(ª) está convidado(ª) a participar deste projeto de pesquisa 
(cujos dados encontram-se acima) 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar a função do pedagogo na inclusão de alunos com 

diagnóstico de autismo através do trabalho desenvolvido na Unidade de Tratamento Diferenciado no 

Município de Angra dos Reis. 

Pesquisar tal objeto é relevante pela importância social da instituição, tendo como foco o atendimento 

voltado para inclusão de autistas. A busca de novas estratégias de ações inclusivas para o 

desenvolvimento de alunos com diagnóstico de autismo é um dos maiores desafios à prática 

pedagógica nas escolas na atualidade. 

As entrevistas serão gravadas em áudio, digitalmente e, depois, transcritas. 

O (A) Sr. (a) tem toda a liberdade de responder o que quiser. Caso alguma pergunta lhe parecer 

inconveniente, reserve-se o direito de não respondê-la. Durante uma entrevista de tipo etnográfica, é 
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comum que o entrevistado comente sobre a sua vida pessoal. No entanto, os dados que não estão 

diretamente relacionados ao objeto de pesquisa não serão publicados. 

Informamos que, para preservar a sua identidade, seu nome será substituído por um nome fictício. 

O modelo de entrevista não é apenas enriquecedor ao pesquisador, mas também ao entrevistado 

que, através desta experiência, tem a oportunidade de elaborar elementos de sua própria biografia, o 

que auxilia no seu autoconhecimento.  

Sua participação é voluntária e nos colocamos a seu inteiro dispor para esclarecer eventuais dúvidas 

a respeito da pesquisa. De toda forma, mesmo depois de prestar depoimento, se for o seu desejo, há 

total liberdade para solicitar a retirada de seus dados da pesquisa. 

 

Eu,_______________________________________________RG nº ________________declaro ter 

sido informado e concordo em participar, como voluntário, do Projeto de Pesquisa acima descrito. 

Eu,____________________________________________RG nº ___________________responsável 

legal por _____________________________________RG nº___________________ 
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ANEXO 02 

ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA 

PAIS:  

- O diagnóstico e como lida com isso; 

- Grau de autismo;  

- A rotina;  

- Como chegou a UTD;  

- A relação da família com a UTD; 

- O papel do pedagogo, com a criança e com os pais;  

- O futuro;  

- Como é ser mãe de autista. 

PROFESSOR: 

- O trabalho na UTD;  

- Formação continuada;  

- Condições de trabalho, salário; 

- Experiência com crianças autista;  

- Importância do material concreto; 

- Estratégias;  

- Dificuldades;  

- Relação com os pais. 

PEDAGOGO: 

- Trabalho na UTD; 

- Experiências com crianças autistas; 
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- Papel do pedagogo; 

- Política de inclusão; 

- Relação com os professores;  

- Dificuldades; 

- Formação inicial e continuada; 

- Relação com pais. 


