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RESUMO 

 O objetivo principal deste trabalho é conhecer a realidade da inclusão escolar 

de um aluno autista no Município de Angra dos Reis e poder compará-la com os pa-

drões e Leis que regem a inclusão escolar para alunos autistas. Para tanto, busca-se 

como referencial de análise as contribuições teóricas de autores que fazem pesquisa 

sobre educação especial em Angra dos Reis, como Adriana Menezes e Márcia Ple-

tsch e autores também fora do Município em contexto Nacional e até Internacional 

como, Dayse Serra, Helena Ho e Inês Dias, entre outros.  

 A metodologia utilizada foi o estudo de caso, onde tive a oportunidade de par-

ticipar ativamente do processo de inclusão de Diego, hoje aluno incluso no primeiro 

ano do ensino fundamental da rede regular de ensino. Para essa metodologia, foi 

utilizada conversas informais, entrevistas semi- estruturadas e pesquisas em livros 

sobre a história da inclusão do município. 

 

Palavras-chave: Autismo, Inclusão escolar, Angra dos Reis, Estudo de caso. 
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INTRODUÇÃO 

A aproximação com a educação especial se deu ainda na adolescência. Aos 

dezesseis anos. Na época trabalhei em uma escola particular como auxiliar de tur-

ma, no município de Barra Mansa- RJ. Na turma com a faixa etária de 3 anos, havia 

uma criança que notoriamente apresentava algum atraso, porém não tinha nenhum 

laudo, era, apenas, rotulada pelos colegas de trabalho como "diferente". Sua comu-

nicação era muito baixa, não manifestava interesse em estar com os colegas e parti-

cipar das atividades, apenas gostava da minha companhia na escola. Cheguei a 

conversar com a mãe sobre a sua fala atrasada, perguntei se o pediatra já havia re-

latado algo sobre o assunto, mas a mãe pareceu não gostar do meu interesse sobre 

a filha e me disse apenas que ela já fazia acompanhamento fonoaudiólogo.  

Não sei se ela realmente desenvolveu sua fala, pois eu não fiquei no ano 

seguinte na escola, mas desde então decidi que queria entender um pouco mais 

sobre as crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem e de ordem afeti-

va/emocional. 

Desde o primeiro ano da graduação na Universidade Federal Fluminense 

(UFF) em Angra dos Reis, minha formação acadêmica se voltou ainda mais para 

área de educação especial. Comecei a fazer estágio na prefeitura de Angra dos 

Reis, onde acompanhei, por um ano, um aluno com transtorno do espectro autista 

(TEA). Minha função de estagiária passou para mediadora que juntamente com a 

professora, assumi a tarefa de estimulá-lo e auxiliá-lo em suas dificuldades.  

Fui aluna bolsista por dois anos do projeto PIBID (Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência) com tema a inclusão de alunos autistas no municí-

pio de Angra dos Reis, sob a orientação da professora Dayse Serra. Cada bolsista 

devia acompanhar um aluno matriculado na rede regular do município de Angra 

dos Reis e na UTD (Unidade de Trabalho Diferenciado). Por acaso meu aluno de 

acompanhamento foi o mesmo que estava na creche onde estagiava e que hoje é 

o centro da pesquisa para conclusão desse trabalho.  

Somente o meu amor, experiência e encanto pela área e pela criança, não 

seriam capazes de justificar a minha pesquisa sobre o tema e sobre sua vida. Mas 
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a participação no projeto PIBID e o estágio na prefeitura serviram de inspiração 

para o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC - como requisito para obtenção do 

grau em Licenciatura em Pedagogia. 

 Sabe-se que ainda não se tem o diagnóstico específico da origem do autis-

mo e muito menos uma cura. Este trabalho além de analisar as leis de inclusão em 

âmbito nacional e municipal, tem por característica apresentar uma história de vida 

e como a intervenção escolar regular e intervenção especializada ou clínica podem 

auxiliar no desenvolvimento de crianças com esse transtorno.  

 Considerando a importância do estudo de caso (STAKE, 2005, apud, DU-

ARTE, 2008, p. 115) diz que, o mesmo permite prestar atenção aos problemas 

concretos das escolas: “O caso pode ser um menino. Pode ser um grupo de alunos 

ou um determinado movimento de profissionais preocupados com uma situação, 

relativa à infância”.  O estudo de caso serve ainda para mostrar a sociedade que 

crianças com TEA podem se desenvolver socialmente, ter seus processos cogniti-

vos estimulados, contribuindo para que estes alcancem independência, que é um 

dos principais objetivos na inclusão, tornar o aluno independente capaz de conviver 

em sociedade e ter uma melhor qualidade de vida. 

 Essas indagações e curiosidades  tornaram-se um problema de pesquisa 

não apenas para conhecimento individual, mas para compartilhar conhecimentos 

de teóricos e apresentar alternativas e sugestões de como promover inclusão. Es-

pero que esse trabalho contribua para que profissionais , reflitam sobre suas ações 

e que estas possam ter ressonâncias na vida do aluno, que é o principal objetivo 

dessa pesquisa. 

 

 

 

 

 



11 
 

1. UM ESTUDO SOBRE A LESGISLAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE  

A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 

A inclusão do autismo, é um tema delicado, pois envolve todo o processo da 

inclusão, a vida e a família do indivíduo incluído. Sabe-se que, os discursos e as 

politicas públicas voltadas para área de Educação Especial, são insuficientes e 

ineficientes como aponta Serra (2008): 

Apesar dos discursos inclusivos que permeiam os meios escolares 
e os principais documentos e legislação que fundamentam as 
práticas pedagógicas, a inclusão educacional para alunos autistas 
ainda é tímida e ineficiente. A intolerância, o estranhamento e a 
exclusão são presentes na maioria das relações interpessoais com 
indivíduos autistas e seus familiares. (SERRA, 2008, p.6) 

A inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Segundo 

a Cartilha Direito das Pessoas com Autismo, ou também chamado de transtorno 

global do desenvolvimento (TGD). Esse nome vigorou até a publicação do DSM-V 

(Manual Diagnostico e Estatístico de Transtornos Mentais 5ª edição) em 2013: 

Indivíduos com um diagnóstico do DSM-IV bem estabelecido de 
transtorno autista, transtorno de Asperge ou transtorno global do 
desenvolvimento sem outra especificação devem receber o 
diagnóstico de transtorno do espectro autista. (DSM-V, 2013) 

As pessoas com TEA são caracterizadas por apresentar alterações na 

comunicação, na interação social, no comportamento e entre outras áreas. Essas 

alterações instigam a conhecer o mundo dessas crianças, tentar entender qual a 

melhor forma de inclusão e o que muda na vida de cada indivíduo que passa por 

essa inclusão. 

 A educação inclusiva é um tema ainda muito recente e que ainda está em 

desenvolvimento. Como aponta (MENDES, 2010), o marco histórico da educação 

especial no Brasil, foi estabelecido no fim do século XIX inspirando na Europa, 

criando  o Instituto dos Meninos Cegos em 1854, atual Instituto Benjamim 

Constant (IBC). Desde então, foram criados outros institutos de assistência para 

pessoas com deficiência, institutos esses em sua maioria privada ou por iniciativa 

de familiares e amigos. Analisando esse contexto observa-se um descaso público 

com a educação especial e, também, com a educação popular no âmbito geral do 
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contexto brasileiro, visto que, poucos são os investimentos publicos na área. 

Apenas a partir de 1980 que é possível observar uma participação mais 

efetiva do Estado em relação as demandas populares, como bem aponta Castanha 

(2015).   

Com a expansão pela redemocratização do país a partir do inicio da 
década de 1980, os movimentos organizados da sociedade cívil 
passaram a exigir ações mais efetivas do Estado para atender as 
demandas populares. (p. 36) 

Ainda segundo a autora acima citada, o público de pessoas com deficiência, 

teve uma conquista muito importante com a incorporação do direito a educação e 

igualdade de oportunidades, garantido pelo Estado para esse público na 

Constituição de 1988.  

Mas é a partir de 1990 é que se tem um grande avanço nas ações a favor 

das pessoas com deficiência, após a Conferência Mundial sobre à Educação para 

todos na Tailândia. Após essa conferência ser assinada pela maioria dos países 

participantes, a luta das pessoas com deficiencia se expandiu e ganhou uma força 

mundial, auxiliando a categoria a pressionar os governos para implantar medidas 

propostas. 

 É possível observar até o momento a trajetória da Educação Especial 

Inclusiva e perceber que tudo ocorreu através de muitas lutas em muitos anos. Isso 

não foi diferente com autismo, que para ser reconhecido como deficiência, também, 

enfrentou/enfrenta diversas lutas para seu reconhecimento. 

 O que a Lei de Diretrizes e Base (LDB) de 1996 entende por Educação 

Especial? 

 Segundo a LDB: 

Entende-se por educação especial, para efeitos desta lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na 
rede regular de ensino, para educando portadores de necessidades 
especiais. (BRASIL, 1996). 

 Mas quem são as pessoas consideradas portadores de necessidades 

especiais? 
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Considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que 
apresenta, em carácter permanente, perda ou anormalidades de 
sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatómica, que 
gerem incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do 
padrão considerado normal para o ser humano. (CASTANHA, 2015, 
apud, BRASIL. Decreto nº 914, 1993). 

 O TEA se encaixa nessa definição de deficiência, porém  não é explícito sua 

presença, sendo encaixado no Transtorno de Desenvolvimento Global até 2013 

com a retificação feita na publicação no DSM-V. 

 É possível observar um grande avanço no que diz respeito a educação 

especial e as pessoas com TEA. Porém apenas em 2012 que foram feitas medidas 

mais específicas para a área, com a implementação da lei Berenice Piana. 

 Em 27 de Dezembro de 2012 foi sancionada a Lei Nº 12.764 - Berenice 

Piana, a lei  institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista. Com a lei foi possível assegurar os direitos das 

pessoas com TEA e foram designadas funções e responsabilidades ao poder 

público, que durante muito tempo foram assumidas por pais e amigos das 

pessoas com TEA, por isso o crescimento de muitas ONGs (Organizações Não 

Governamentais) que trabalham na área. Nos anos seguintes a lei, o número de 

matrículas de alunos com TEA nas turmas regulares de ensino aumentaram.  

Não quer dizer que a escola regular seja melhor ou pior que as escolas 

especializadas no atendimento de alunos com TEA, porém, foi um grande avanço 

para educação especial. Pois a partir de então, os alunos que frequentam as 

unidades especializadas passam a receber atividades, recursos de acessibilidade 

e pedagógicos organizados institucionalmente, servindo de complementação ou 

suplementação para os alunos inseridos na unidade regular, auxiliando assim, no 

seu desenvolvimento de ensino aprendizagem. 

 A Lei instituiu a Política Nacional  de Proteção dos Direitos da Pessoa 

com Transtorno do Especetro Autista, estabeleceu diretrizes e definiu os direitos 

das pessoas com TEA. 

O documento reforça o caráter de intersetorialidade na gestão das 
políticas públicas, garantindo aos autistas, educação, saúde, 
assistência, direitos humanos, transporte, trabalho entre outra os 
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direitos. O mesmo documento estimula a participação da 
comunidade e das associações de pais  na formulação de tais 
políticas.(CASTANHA, 2015, p. 54). 

 Segundo Mello (2013), a AMA (Associação de Amigos do Autista) foi a 

primeira instituição de atendimento para pessoas com autismo a ser registrada 

legalmente no Brasil, em 1983. Ela teve início com reuniões dos pais de autista e 

foi muito importante para os avanços do autismo no Brasil. Na época autismo ainda 

era desconhecido e considerado uma doença rara, além de ser atribuído ao 

conceito de “mãe fria”, direcionando à problemas de relacionamento da mãe com 

os filhos. 

 A associação seguiu firme na luta em meio a muitos problemas, outros pais 

e amigos foram chegando e as causas aumentando. A AMA iniciou trabalhos de 

atendimento aos filhos dos pais que estavam na associação e com o aumento de 

casos, expandiram o atendimento para  toda sociedade. Para isso precisavam de 

um local maior, com muita luta, eventos e participantes ativos lutando pelo mesmo 

ideal, conseguiram expandir seu atendimento. Hoje com mais de 30 anos da 

fundação, em meio as dificuldades financeiras, falta de recursos e profissionais 

para atender as suas imensas  demandas, a instituição está e beirando a falência, 

mas a AMA  continua em sua luta por se firmar, como mesmo ressaltou a autora.  

 Uma pesquisa feita por Helena Ho e Inês Dias - 2013  no livro "Retratos do 

autismo no Brasil" diz que: “no Brasil tem, cerca de 1,2 milhões de pessoas com 

autismo e necessitaria de quase 40 mil instituições para cuidar de seus cidadãos 

com transtornos globais de desenvolvimento”. Uma média foi levantada a partir de 

pesquisas feitas com instituições de diferentes fomentos, sendo, públicas ou 

privadas que dão assistência à pessoas com TEA. A realidade apresentada 

mostra que o número de instituições que participaram da pesquisa (106) estão 

muito longe do que se precisaria para chegar uma estimativa suficiente para 

atender toda população autista. 

As pessoas com transtornos dos espectro do autismo, na sua 
maioria, têm necessidades especiais durante toda a vida- assisti-las 
envolve cuidados muito intensivos, desde a intervenção precoce 

até sua velhice. ( HO; DIAS; MELLO; ANDRADE p. 37, 2013). 

 Nos dados apresentados pelas autoras em uma pesquisa feita  com diversas 
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entidades que fazem atendimentos a autistas, é possível notar que o número de 

assistidos para o número de funcionários é muito maior. Portanto, esse fato acaba 

prejudicando o desenvolvimento dos alunos, que consequentemente não recebem 

um atendimento de qualidade ou até mesmo não conseguem receber o 

atendimento. 

 Ao analisar a história da educação especial, especificamente para as 

pessoas com transtornos do espectro autista, é possível observar, que as vitórias 

até hoje conquistadas, são reflexo de muita luta dos próprios familiares, 

associações e amigos dos autistas. Sendo ainda, uma história muito recente, 

mesmo tendo mais de 70 anos das primeiras publicações sobre autismo, feita por 

Kanner, necessita ser divulgada para  tornar conhecido, em meio a sociedade, que 

ainda estranha ao falar sobre autismo. 

 O próximo tópico deste capítulo irá mostrar a tragetória do autismo no 

município de Angra dos Reis.  Assim como no Brasil o município de Angra dos Reis 

também precisou passar por diversos processos e lutas para implatação da 

Educação Especial e do Autismo na região.  

1.1  UM  ESTUDO SOBRE A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE ANGRA DOS 

REIS 

 A cidade de Angra dos Reis está localizada no sul do estado, a 159 km da 

cidade do Rio de Janeiro com 825,082 km² de área territorial e conta atualmente 

com cerca de 205,45 habitantes por quilômetro quadrado. A rede municipal de 

Educação possui 23.174 alunos, distribuídos em 71 escolas. (ANGRA DOS REIS, 

2016). 

Segundo Menezes (2012), desde 1989 com a chegada da educação 

inclusiva no Brasil, ocorreu, também, em Angra dos Reis. A Educação Especial foi 

ganhando seu espaço e criando iniciativas para sua afirmação. Até o momento 

ainda existe uma luta para que ela seja oferecida com qualidade para seu público 

alvo. 

Vale destacar que o início do trabalho privilegiava o atendimento a 
alunos surdos. Embora com ações significativas para sua 
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consolidação, a atuação do então Serviço de Educação Especial foi 
restrita e este púbico por oito anos. (MENEZES, 2012, p. 33). 

 Segundo o livro “série Cadernos Pedagógicos volume 1, Educação Especial: 

Organização Curricular da Rede Municipal de Ensino de Angra dos Reis” (2006), a 

partir de 2004, após a criação da Gerência de Educação Especial o trabalho para 

pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais (PNEE) foi ampliado 

no Município. 

Ao longo dos últimos anos, a Educação Especial no Município de 
Angra dos Reis, inicialmente como um serviço, e a partir de 2004 
como Gerência, realizou, dentre outras ações, intenso investimento 
no que se referiu à formação de educadores para o trabalho com 
alunos PNEE. (SMECTI, 2006) 

Conforme é explicitado pela autora Menezes, uma apresentação que utiliza 

dados da pesquisa feita por Glat e Pletsch (2011). Segundo esses dados, quando 

iniciado o trabalho da Educação Especial em Angra dos Reis em 1990, eram 

atendidos apenas oito alunos, tendo um salto muito significativo em 2010 para 483 

alunos, com diferentes tipos de necessidades especiais. Através dos dados foi 

consolidado a Educação Especial no município, se tornando parte importante do 

ensino. 

Com citações das autoras Glat e Platsch (2011). Menezes (2012) apresenta 

a realidade da Educação Especial em Angra dos Reis: 

(...) um modelo de inclusão escolar em que diferentes modalidades 
de atendimento e suportes da Educação Especial são oferecidas, 
de acordo com as especificidades do aluno. Elas englobam desde a 
inclusão em turma comum, com ou sem suporte especializado, até 
a escolarização em escolas especiais. (MENEZES, p. 35, 2012, 
apud, GLAT & PLETSCH, p.51-52, 2011). 

 Como as autoras apresentam, Angra dos Reis passa por um processo de 

investimento na Educação especial inclusiva. Foram feitas estratégias para 

atendimentos especializados, inclusão em escola regular comum, diferentes formas 

de atender o aluno conforme a sua especificidade. Preocupou-se também com 

qualificação do profissional para trabalhar com esse público específico. 

 Mesmo com esses investimentos, considerados como positivos para o 

município as autoras Glat e Platsch (2011), apontam em suas pesquisas feitas no 
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município, algumas dificuldades para o desenvolvimento e manutenção da 

Educação Especial Inclusiva. A falta de recursos adequados para atender os alunos 

e dar suporte aos professores que trabalham com alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais são fatores que dificultam o 

desenvolvimento. (MENEZES, 2012, apud GLAT & PLETSCH, 2011) 

Atualmente o município, continua lutando pela permanência e 

desenvolvimento da Educação Especial. O Plano Municipal de Educação (PME) 

reformulado em 2015, visa justamente planejar dez anos da Educação em Angra 

dos Reis, nele está incluso a meta que desejam alcançar e estratégias para 

consegui-las, sendo a meta 4: 

Garantir acesso, permanência, participação e aprendizagem, para a 
população público-alvo da Educação Especial, em todos os níveis, 
etapas e modalidades e no atendimento educacional especializado, 
preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de um 
sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 

conveniados. (ANGRA DOS REIS, 2015, p.19) 

 Dentro dessas estratégias do PME, estão inclusos o repasse de verba do 

FUNDEB, qualificação profissional, ampliar a discussão do tema da inclusão e 

profissionais atuantes com esse público, entre outras. Todas essas metas buscam 

a melhoria e expansão da Educação Especial no município, para assim garantir 

um bom atendimento e aumentar o número de alunos assistidos. 

 Para dar suporte ao desenvolvimento da Educação Especial, Angra dos Reis 

conta com quatro unidades especializadas para atendimento, sendo elas:  

Atendimento Educacional 

Especializado 

Ações 

 

 

 

 

Desenvolve atividades pedagógicas com 

os alunos que, de imediato, não podem 

ser inseridos na rede regular de ensino. 

São 57 alunos, dentre eles, cegos, com 

baixa visão e múltiplas deficiências, 

inclusive, alunos com surdocegueira. A 

prática pedagógica busca privilegiar 
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EMDV 

E. M. para deficientes visuais 

momentos de interação e socialização 

que oportunizem desenvolver 

competências comunicativas, bem como, 

proporcionar experiências significativas 

que favoreçam a independência, auto-

suficiência e o desenvolvimento da auto-

estima. Oferece Estimulação Precoce, 

Ensino Fundamental e Educação de 

Jovens e Adultos. 

 

 

 

CAP 

Centro de Apoio Pedagógico para 

Atendimento às Pessoas com Deficiência 

Visual 

Implementado pelo MEC/SEESP, oferece 

serviços de apoio pedagógico e 

complementação didática ao sistema de 

ensino na área de educação para 

deficientes visuais. Dedica-se à produção 

de material impresso em Braille, 

ampliação de textos, adaptação de 

materiais, qualificação de recursos 

humanos e outros recursos necessários 

ao processo de ensino aprendizagem do 

aluno com deficiência visual. O CAP 

possui os seguintes núcleos: de produção 

de Braille, de apoio didático-pedagógico, 

de tecnologias e de convivência. Oferece 

apoio ao Ensino Fundamental, Médio e 

Superior. Atualmente 37 alunos incluídos 

no ensino regular recebem esta 

complementação pedagógica. 

 

 

EMES 

E.M. de Educação de Surdos 

 

Realiza trabalho pedagógico para 147 

alunos surdos, desde a Educação Infantil 

até o 9º ano do Ensino Fundamental. 

Estes alunos têm diagnóstico de surdez 

severa e profunda. Recebe na própria 

escola acompanhamento de 

Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço 

Social. 

 Desenvolve trabalho especializado para 
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UTD 

Unidade de Trabalho Diferenciado 

 

 

alunos com condutas típicas, atendendo 

atualmente 18 alunos em classes 

especiais. Os 62 alunos incluídos no 

ensino regular que apresentam altas 

habilidades/superdotação participam da 

Suplementação Curricular em Sala de 

Recursos, no contra turno da escola 

regular. 

(SMECTI, 2008). 

 Apesar dos investimentos e dos diferentes locais para atendimento 

especializado, Angra dos Reis não está muito diferente da situação de todo o país. 

Passando por diversas dificuldades para estabelecer e garantir um atendimento de 

qualidade para o público-alvo da educação especial e especificamente do autismo. 

 Nos próximos capítulos, trataremos de falar sobre a inclusão de alunos com 

TEA, a partir do estudo de caso de um aluno, no ensino regular no município de 

Angra dos Reis. 
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2. A INCLUSÃO NO ENSINO REGULAR 

Como foi apresentado no capítulo anterior, a inclusão em Angra dos Reis 

inicialmente era voltada para o público surdo, assim como foi em âmbito Nacional 

na década de 90. Porém as ações realmente efetivadas no município foram feitas 

só no final dessa década, dois anos após a Publicação da LDBEN 9394/96 

(BRASIL, 1996) e quatro anos da Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994). 

Que foi a reestruturação da Educação dos Surdos do município e I seminário para 

portadores de deficiência visual de Angra dos Reis (SMECTI, 2006). 

No início da Educação Especial em Angra dos Reis (1992) eram atendidos 

16 alunos surdos em duas classes especiais (SMECTI, 2008). Com o passar dos 

anos, com a divulgação das escolas especiais e o atendimento especializado 

garantido pela do Estatuto da Criança e do Adolescente esse número aumentou 

para 26 alunos no ano de 1994. 

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Capítulo IV, art. 53,III 
“atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. (BRASIL, 
1990).  

Apenas em 2004 com a criação da Gerência de Educação Especial que a 

inclusão teve uma expansão no município e puderam abranger diferentes “tipos” de 

deficiências, como condutas típicas (nomenclatura utilizada na época para TGD 

que também caiu em 2013 com a publicação do DSM-V). Atualmente condutas 

típicas e TGD, se enquadram no Transtorno do Espectro Autista. 

O órgão responsável da SMECTI responsável pela elaboração e 
implementação de políticas em Educação Especial/Inclusiva no 
Município é Gerência de Educação Especial. Criada em 2004, a ela 
compete a estruturação e o desenvolvimento das ações dirigidas 

ais alunos com necessidades especiais desta rede. (SMECTI, 

2008). 

A seguir encontram-se os dados sobre a história da Educação Especial de 

Angra dos Reis, do ano de 2004 após a Gerência de Educação Especial, que foi a 

abertura para a inclusão e atendimento dos alunos autistas.  

Criada a Gerência de Educação Especial, a partir da Reforma 
Administrativa da PMAR (Prefeitura Municipal de Angra dos Reis). 
Implementação de sete Salas de Apoio ao Desenvolvimento para 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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trabalho com cerca de 260 alunos com necessidades educacionais 
especiais diversas. IV Seminário de Educação Especial, Formação 
Continuada para os professores do 1º segmento do Ensino 
Fundamental; o 2º Encontro do CIAD, 2ª Passeata do Dia 
Internacional da Pessoa com Deficiência. Criação de uma classe 
especial de condutas Típicas, em sala de aula cedida pela E. M. 
para Deficientes Visuais. Realização do levantamento dos Alunos 
com Altas habilidades/superdotação com turmas do 1º segmento do 
Ensino Fundamental. Total de 495 alunos na Educação Especial. 
(SMECTI, 2008, p. 13). 

Em 2004, foi criada uma classe para alunos autistas, a sala onde seriam mi-

nistradas as aulas, foi cedida pela E. M. para Deficientes Visuais, que em 2006 te-

ve um aumento para duas classes. (SMECTI, 2008) 

O número dos alunos matriculados na Educação Especial no município 

multiplicou de 16 em 1992 para 588 alunos em 2007, atendendo alunos com 

diferentes tipos de deficiência. (SMECTI, 2008, p.14). 

Segundo a SMECTI a inclusão deve ser dada da seguinte forma:  

A Educação deve priorizar e direcionar-se para o desenvolvimento 
das potencialidades dos alunos com necessidades educacionais 
especiais, promovendo a aprendizagem, a participação na socieda-
de, respeitando suas peculiaridades e reconhecendo-os como cida-
dãos. (BRASIL, 2007). 

 Como é feita a avaliação dos alunos antes de serem matriculados em uma 

escola especializada ou para saber se ele necessita de atendimento Educacional 

Especial? 

A partir da criação a Gerência de Educação Especial com a Refor-
ma Administrativa da PMAR em 2004, iniciou-se o processo de ava-
liação Psicopedagógica, Psicológica e Fonoaudiológica dos alunos 
encaminhados pelas Unidades Escolares. A avaliação multidiscipli-
nar realizada pela equipe de Educação Especial do Município de 
Angra dos Reis tem como objetivo analisar os aspectos funcionais 
do comportamento cognitivo, sensorial, motor, fonoaudiológico, 
emocional e social, bem como definir um perfil de suas habilidades 
e dificuldades, fazendo uma investigação dos elementos que pos-
sam estar impedindo o processo de aprendizagem da criança. A 
partir da coleta de dados e do levantamento de indicativos da mo-
dalidade de necessidade especial, o Núcleo de Identifica-
ção/Avaliação contribui no direcionamento do trabalho pedagógico 
e encaminhamento para acompanhamento clínico, quando neces-
sário. (SMECTI, 2008, p.21) 
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 Após a avaliação dos alunos é feito um relatório multidisciplinar que será 

encaminhado para a Unidade Escolar ou para reunião com a equipe técno-

pedagógica onde o aluno esteja matriculado para uma devolutiva da avaliação. 

Após isso os alunos podem ser encaminhados para várias áreas como: acompa-

nhamento clínico, acompanhamento de mediador em turma regular, Sala de recur-

sos ou escolas especializadas.  

A proposta de atuar diretamente com a equipe da escola é impres-
cindível para definição de alternativas e encaminhamentos que ve-
nham a contribuir na facilitação do ensino-aprendizagem. Pode-se 
dizer, portanto, que é a partir da devolutiva que a escola de fato, 
inicia o processo de inclusão em parceria com a Gerência de Edu-
cação Especial, na base de um trabalho efetivo para a promoção de 
aprendizagem e inclusão do aluno avaliado. (SMECTI, 2008, p. 25). 

No caso dos alunos diagnosticado com Transtorno do Espectro autista, são 

encaminhados para UTD que foi inaugurada em 2007 no Município de Angra dos 

Reis.  

Instituída, a partir do Decreto nº de 5300 de 21/05/2007 a Unidade 
de Trabalho Diferenciado - a UTD, ligada ao CEMANEE para o de-
senvolvimento de atividades pedagógicas para alunos com condu-
tas típicas e altas habilidades/superdotação, atendendo a cerca de 
100 alunos. (BRASIL, 2007) 

A UTD oferece atendimento para alunos com autismo e altas habilidades. 

Quando iniciou em 2007, segundo entrevista feita com a coordenadora unidade J. 

haviam 04 alunos matriculados com autismo e atualmente há 62 alunos. Eles são 

divididos em 26 grupos, dependendo do grau de comprometimento esse atendi-

mento pode ser individual. 

Ainda sobre a UTD a SMECTI (2008), diz que:  

Desenvolve trabalho especializado para alunos com condutas típi-
cas, atendendo atualmente 18 alunos em classes especiais. Os 62 
alunos incluídos no ensino regular que apresentam altas habilida-
des/superdotação participam do Programa de Suplementação Cur-
ricular em Sala de Recursos, no contra turno da escola regular. 
(2008, p.18) 

A coordenadora da Unidade ressalta que, o quadro de funcionário continua o 

mesmo desde a inauguração da Instituição, a quase uma década atrás, com um 
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total de 18 funcionários. A equipe é dividida da seguinte forma: Coordenação, Pe-

dagogo; Psicólogo, Fonoaudiólogo; monitor, zeladoria; secretaria e docente.  

A unidade conta com um o projeto “Escolas de Pais” que se reúnem men-

salmente com a Psicóloga e a Fonoaudióloga para tirarem dúvidas e trocarem ex-

periências. Caso necessário, os pais marcam um atendimento individualizado com 

esses profissionais, porém com o aumento de alunos esse contato tem ocorrido 

com menor frequência. 

Os pais são orientados por uma psicóloga, quinzenalmente em uma 
reunião. Este momento é primordial para que os mesmos se perce-
bam como co-terapeutas e co-educadores dos alunos, pois a conti-
nuidade no lar que é realizado na escola é fundamental para o su-
cesso e desenvolvimento na educação. Como em todos os demais 
programas e projetos da equipe de Educação Especial, toda prática 
é fundamentada teoricamente e, por isso, os encontros para estu-
dos e formação em serviço com a professora responsável é sistê-
mico e periódico. Nesses encontros há também a oportunidade de 
se discutir o cotidiano dos alunos e encontrar soluções para as difi-
culdades que surgem no processo. (SMECTI, 2006, p. 128). 

A Instituição trabalha com o Currículo Funcional Natural e com o Plano de 

Atendimento Individualizado (PEI), que é definido por Glat e Pletsch (2013) como: 

... um recurso para orquestrar, de forma mais efetiva, propostas pe-
dagógicas que contemplem as demandas de cada aluno, a partir de 
objetivos gerais elaborados para a turma. É uma alternativa promis-
sora, na medida em que oferece parâmetros mais claros a serem 
atingidos, sem negar os objetivos gerais colocados pelas propostas 
curriculares. (GLAT E PLETSCH, 2014, apud, GLAT E PLETSCH 
2013, p.22) 

 Suplino utiliza das palavras de LeBlanc para definir o Currículo Funcional 
Natural como:  

O Currículo Funcional/Natural expressa em seu nome qual é a sua 
amplitude e a que se destina. A palavra funcional se refere à manei-
ra como os objetivos educacionais são escolhidos para o aluno en-
fatizando que aquilo que ele vai aprender tenha utilidade para sua 
vida a curto ou a médio prazo. A palavra natural diz respeito aos 
procedimentos de ensino, ambiente e materiais os quais deverão 
ser o mais semelhante possível aos que encontramos no mundo 
real. (SUPLINO, 2005 apud, LEBLANC, 1992). 

Essa proposta de trabalho permite que o atendimento Educacional Especia-

lizado (AEE), possa dialogar com a escola regular, assim o trabalho possui uma 
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continuidade que auxilia no desenvolvimento do aluno. Lembrando que a família 

também faz parte dessa continuidade.  

 

Além de apoio técnico e pedagógico, os professores precisam dar 
suporte psicológico e uma boa relação com as famílias para lidarem 
com os desafios da inclusão. Afinal o tratamento multidisciplinar da 
criança com autismo inclui, além dos profissionais da saúde, pais e 
mestres. Uma união efetiva em forma de força-tarefa guiará cada 
indivíduo com autismo para um grande desenvolvimento, sempre 
com o objetivo de tirar o foco de suas incapacidades e buscar seu 
verdadeiro potencial. (SILVA, 2012, p.235). 

 Além do PEI, a unidade trabalha com métodos de intervenção como o 

TEACCH – Trabalho e educação para crianças autistas e com distúrbios correlatos 

da comunicação.  

O TEACCH baseia na organização do ambiente físico através de 
rotinas organizadas em quadros, painéis ou agendas – e sistemas 
de trabalho de forma adaptar o ambiente para tornar mais fácil para 
a criança compreendê-lo, assim como compreender o que se 
espera dela. Através da organização do ambiente e das tarefas das 
crianças, o TEACCH visa desenvolver a independência da mesma 
de modo que ela necessite do professor para o aprendizado, mas 
que possa também passar grande parte de seu tempo ocupando-se 
de forma autônoma. (SMECTI, 2006). 

 A prefeitura de Angra dos Reis possui um “Núcleo de Identificação e 

Avaliação”.  

Ao chegar na rede, caso o aluno não apresente diagnóstico clínico 
que comprove perda auditiva severa ou profunda, condutas típicas, 
deficiência visual ou cegueira ele é automaticamente matriculado 
numa escola comum regular. Uma vez frequentando a escola e 
sendo identificada alguma necessidade deste aluno, a escola 
preenche uma “ficha de encaminhamento” que é enviada para a 
Gerência de Educação Especial, para avaliação do aluno. Avaliação 
que conta com a atuação de profissionais das áreas de Psicologia, 
Fonoaudiologia e Psicopedagogia. Dependendo do resultado da 
avaliação, o aluno pode ser encaminhado para as escolas 
especiais, para as Salas de Recursos, para inclusão em sala 
regular com acompanhamento ou não de mediador da 
aprendizagem ou acompanhamento clínico de acordo com suas 
necessidades. (SMECTI, 2008). 

 A coordenadora da UTD, diz que os alunos anteriormente eram matriculados 

na unidade, mesmo não sendo matriculados na rede regular ou em qualquer outra 
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unidade de ensino. Mas, segundo ela, essa forma de atendimento irá mudar a partir 

do próximo ano, quando obrigatoriamente os alunos matriculados na instituição 

precisarão estar matriculados na rede municipal de ensino. Atualmente na unidade 

dos 62 alunos matriculados, 10 não estão incluídos, sendo que 6, são por decisões 

familiares e os demais, por ainda não estarem preparados ou em fase de serem 

incluídos. 

 A avaliação dos alunos é feita conforme os objetivos que foram traçados e 

alcançados no PEI de cada um, feita trimestralmente, através de diagnóstico e o 

acompanhamento das aulas do aluno. 

 Para reforçar a fala da Coordenadora J. trago o relato da professora Valéria 

Campos feito no livro da SMECTI: 

- A avaliação é feita por meio de observação, tanto da extinção dos 
comportamentos inadequados, quanto das habilidades 
desenvolvidas. O registro é feito através de gráficos que trazem a 
clareza sobre o desenvolvimento do aluno e facilitam avaliar 
também a minha ação, quanto ao que tenho que priorizar. (2008, p. 
46). 

Ainda utilizando das falas da coordenadora, caso o aluno atinja todos os 

objetivos para ele traçado nessa instituição, os profissionais que o atendem se 

reúnem com os pais, com o intuito de explicar que o ciclo deste aluno na UTD se 

encerrou. Então este aluno, é encaminhado para frequentar outro local, como o 

CAPSI (Centro de Atendimento Psicossocial Infantil) que oferece terapia 

ocupacional, ou continuar apenas na rede regular. Segundo relato de J. os pais se 

sentem inseguros em desligar seu filho da unidade, dando a ela o reconhecimento 

do desenvolvimento do aluno, acreditando que no desligamento ele pode regredir.  

 Ela diz ainda que, isso de fato é uma preocupação muito grande dos pais, 

mas que o trabalho oferecido pela unidade é transitório, sendo um apoio para rede 

regular.  

 A professora Valéria diz ainda a respeito sobre o desligamento do aluno da 

UTD que:   

.... Com o tempo ele será incluído na sala regular com carga horária 
reduzida, mantendo-se na sala de recursos, e gradativamente o se 
desligando da UTD. Aos poucos sua carga horária poderá ser 
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aumentada na sala regular, mantendo-se ou não a sala de 
recursos, de acordo com a necessidade. (SMECTI, 2008, p.46). 

 As inclusões dos alunos autistas em ensino regular dão a eles oportunidades 

de conviverem com outros alunos mesma idade, resultando em um estímulo para a 

interação. O que nem sempre pode ocorrer em uma escola especializada, devido 

às dificuldades que a maioria ali apresenta. 

A inclusão é um preparo para a vida em comunidade, dando 
oportunidade às crianças autistas de conviver com crianças que 
não possuem a síndrome e vice-versa. Desmistificando rótulos que 
foram dados há muito tempo e que não condizem com a atual 
realidade dos indivíduos portadores da síndrome. (BALDIN, 
FREIRE, VIEIRA, 2013, p.2). 

A inclusão não está pautada apenas em receber um aluno deficiente em 

uma instituição regular, mas em oferecer para ele um ensino de qualidade. Sendo 

que, é papel da escola adaptar-se a ele física e pedagogicamente e fazer 

adaptação curricular, junto com toda comunidade escolar. Para isso a escola 

precisa também preparar os profissionais que irão atuar com esses alunos, 

oferecendo curso de capacitação e formação continuada, como bem diz Pletsch 

(2014): 

Faz-se necessário garantir na formação inicial dos nossos discen-
tes (futuros professores) e continuada de professores (daqueles 
que já atuam no magistério) fundamentos teóricos articulados com 
ações práticas a fim de que tenham condições de impulsionar pro-
cessos de ensino e aprendizagem criativos e significativos aos alu-
nos com deficiências e aos demais. (PLETSCH, 2014, p. 15). 

Na declaração de Salamanca também foi solicitado uma mudança no siste-

ma educacional, que oferecesse programas de treinamentos para professores for-

mandos e formados. 

Garantam que, no contexto de uma mudança sistêmica, programas 
de treinamento de professores, tanto em serviço como durante a 
formação, incluam a provisão de Educação Especial dentro das es-
colas inclusivas. (UNESCO, 1994). 

 Para garantir que esses alunos incluídos tenham acesso a uma educação de 

qualidade, é necessário um desdobramento de toda comunidade escolar. Além das 

adaptações básicas para atender um aluno com necessidades educacionais espe-

ciais, como adaptação física, profissional qualificados, etc. A prioridade é a adapta-
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ção de seu currículo escolar, o que muitas vezes não ocorre, resultando de fato em 

uma inserção e não inclusão. Já que esse aluno está apenas inserido na turma e 

não fazendo parte dela, pois sem o currículo adaptado muitas vezes o professor 

sequer inclui esse aluno nas atividades. 

É importante ressaltar, porém, que na sala regular o aluno deve ter 
o currículo adaptado. Desta forma, acredito que a inclusão entendi-
da aqui no sentido de integração do aluno como membro ativo na 
sala de aula, faz-se necessário um olhar abrangente nas questões 
das habilidades, das aprendizagens e estruturas da escola, com um 
cuidado especial para que as diferenças existentes não sejam to-
madas como barreiras para fluência do ensino. (SMECTI, 2008). 

Outro fator também importante para a Educação Especial é a “Mediação” 

(ato de servir de intermediário entre pessoas ou grupos; intervenção, intermédio). 

Essa mediação geralmente é praticada com alunos que frequentam a rede regular 

de ensino, mas que devidos suas especificidades necessitam de um mediador para 

auxiliar no seu desenvolvimento acadêmico. Esse facilitador da mediação como já 

foi dito, pode ser chamado de mediador ou professor itinerante. Esse professor iti-

nerante dará um suporte ao professor regular e ao aluno incluindo e não necessa-

riamente lotado em uma única instituição, trabalhando com diferentes professores, 

alunos e escolas. 

O que o Município de Angra dos Reis diz sobre o mediador da aprendiza-

gem: 

O grupo de mediadores pedagógicos que atuam na Rede Pública 
de Educação de Angra dos Reis é formado por auxiliares de recre-
ação, estagiárias do curso de Formação de Professores e alguns 
professores, lotados em Unidades do Município. (SMECTI, 2008). 

 A profissão de mediador de aprendizagem só foi criada no Município de An-

gra dos Reis em 2004, devido à procura de uma família específica, que buscava 

atendimento para sua filha com múltiplas deficiências matriculada na Rede Munici-

pal de ensino e demais alunos com múltiplas deficiências. (SMECTI, 2008). 

Existe uma outra proposta sobre a atuação de profissionais da Educação 

Especial é apontada pelo PNE (MEC,2000) é citada pela autora Pletsch (2005). 

Essa proposta coloca dois professores para trabalhar com os alunos com 

deficiências, sendo eles: professor regular e o professor especializado. Ambos 
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trocariam suas experiências e dariam um melhor atendimento aos alunos e 

garantia uma educação inclusiva com qualidade, segundo o MEC. 

Para isso é importante a formação desses professores que irão atuar 

diretamente com esses alunos. A formação e a formação continuada, pois o 

despreparo dos professores que atuam com os alunos com deficiências acarretam 

em diversas consequências. E esse despreparo ainda é muito comum na Rede de 

Ensino, portanto, pode-se dizer que para que a educação seja feita com qualidade 

a atuação e qualificação do professor também é muito importante além dos fatores 

acima citados. 

O despreparo do professor do ensino comum para trabalhar com a 
diversidade do alunado que hoje frequenta nossas escolas vem 
sendo apontado em diversos estudos (GLAT & NOGUEIRA, 2003; 
MENDES, FERREIRA &NUNES, 2003; BEYER,2005; JESUS,2006; 
MARTINS, 2006; FONTES,2009; MENDES, 2010; VITALINO, 2010; 
GLAT & PLETSCH, 2011). Estes e outros autores, defendem que a 
implementação de uma educação inclusiva de qualidade depende 
diretamente dos investimentos realizados na formação docente. 
Tais análises perpassam por questões de cunho político, 
econômico, filosófico e, certamente, pedagógico. 

 A prefeitura de Angra dos Reis, sabendo da necessidade de um profissional 

qualificado para atuar com o público da Educação Especial:  

.... Vem realizando um intenso investimento na formação 
continuada de nossos profissionais. Esta abrange a Educação 
Infantil, o Ensino Fundamental regular, e as escolas especiais. 
Nesta proposta estão envolvidos professores especialistas, 
professores da escola comum, gestores, pedagogos e demais 
sujeitos envolvidos no projeto educacional. (ANGRA DOS REIS, 
2007, apud, SMECTI, 2008). 

 A inclusão não é benéfica apenas para o aluno incluído, mas é estendida 

para toda comunidade escolar. Ao disseminar e conscientizar a população sobre o 

autismo, barreiras serão derrubadas e esses números de inclusos podem 

aumentar. 

Acredito que as oportunidades de inclusão de alunos com autismo 
tendem a aumentar, com o passar dos anos. Penso que quanto 
mais as pessoas, de um modo geral, e, em especial, os 
profissionais da área da educação, souberem acerca dessa 
síndrome (características, estilos de comportamento, etc.) mais se 
abrirão vias de acesso à entrada dos mesmos nas escolas 
regulares. (SUPLINO, 2009, p. 6). 
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 A inclusão ainda não é uma realidade para a maioria da população, como 

bem ressalta Menezes (2012), ainda é um desafio para os educadores, mas como 

aponta Suplino (2009) essa realidade tende a mudar. Uma das ações que 

colaboram para a disseminação da conscientização do autismo é justamente o dia 

2 de abril, decretado pela ONU em 2008, como o dia Mundial da Conscientização 

do Autismo. Nesta data (2 de abril), são feitas diversas mobilizações espalhadas 

pelo Brasil, inclusive no Município de Angra dos Reis. 

Fazendo uma pesquisa para levantamento de bibliografia sobre Educação 

Especial e Inclusão, encontram-se diversos autores que fundamentam o autismo 

no Município de Angra dos Reis, sendo eles: A Gerência de Educação Especial que 

fornecem estudos e dados sobre a educação especial no município, as autoras 

Marcia Pletsch, Rosana Glat; Adriana Menezes, Dayse Serra; Érica Costa Vliese 

entre outros.  

No próximo capítulo, trataremos de confrontar a prática da Inclusão de um 

aluno autista matriculado na Rede Municipal de Educação, a partir de um estudo de 

caso, com toda a teoria aqui apresentada para uma educação de qualidade para 

esse público. 
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3. CONFRONTO TEORIA E PRÁTICA    

Nesse terceiro capítulo trataremos de confrontar a realidade de uma inclusão 

escolar no Município de Angra dos Reis, a partir do estudo de caso do 

acompanhamento de um aluno autista, com a teoria apresentada durante os 

capítulos anteriores e as Leis que regem a prática da inclusão de aluno com TEA. 

A vida humana é uma permanente dialética entre pensamento e 
ação, entre teoria e prática e, como processo, afeta a criação e 
transformação da realidade social, incluindo a própria subjetividade. 
(LIMA, GONÇALVES, 2009, p 2003.). 

 Para preservar a imagem de todos os envolvidos nessa pesquisa, os nomes 

aqui citados são fictícios, como já vem feito nos capítulos anteriores. Para o estudo 

de caso, foi feito acompanhamento do aluno e entrevistas semiestruturadas com 

professores, diretores, responsáveis e demais pessoas que participaram da 

inclusão deste aluno. 

Como esforço de pesquisa, o estudo de caso contribui, de forma 
inigualável, para a compreensão que temos de fenômenos 
individuais, organizacionais, sociais e políticos” (2002, p.21). E, 
como se trata de “fenômenos sociais complexos”, o estudo de caso 
“permite uma investigação que permite “preservar as características 
holísticas e significativas dos eventos da vida real. (YIN, 2002, 
apud, DUARTE, 2008, p. 117). 

3.1 RELATO DE EXPERIÊNCIA DA INCLUSÃO DO ALUNO AUTISTA NA REDE 

PÚBLICA DE ENSINO EM ANGRA DOS REIS  

O contato com o aluno Diego deu-se primeiramente em maio de 2014, 

quando consegui um estágio na prefeitura do Município. Logo ao chegar à escola, 

quando me locaram em uma turma, já me designaram para turma de Diego, assim 

mesmo que a diretora, que chamaremos de Juliana, disse: “você vai para turma do 

Diego”, logo pensei: Diego deve ser o professor, mas para minha surpresa, ele era 

um aluno, autista de quatro anos de idade.  

O primeiro contato foi algo estranho tanto para mim, quanto para ele, já que 

ele estava passando por um processo de inclusão, assim como eu também estava 

sendo incluída na turma, depois do processo de adaptação dos demais alunos. 

Minha função era de estagiária, auxiliar a professora e a turma nas atividades 
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diárias, mas tornei-me monitora/facilitadora de Diego. 

Serra (2008) relata que é comum que o estagiário assuma a função do 

facilitador, nome que ela adota no lugar de professor auxiliar, ou técnico com 

formação. Visto que esse nem sempre é possível contar com esse profissional nas 

salas de aula, ainda que este seja um dos requisitos para inclusão (ROCCO, 2005, 

apud, SERRA, 2008, p.56).  

Como a turma era grande, com 24 alunos entre quatro e cinco anos, a 

professora e suas auxiliares (três auxiliares por turma) não estavam dando conta 

de todos devido às especificidades de Diego, que influenciavam diretamente na 

rotina da turma. Tornar-me a facilitadora dele neste momento, era a melhor opção, 

pois assim conseguíamos um controle maior da turma e de Diego. A inclusão não 

pode ser feita sem a presença de um facilitador, e a tutoria deve ser individual. Um 

tutor por aluno, Serra (2008). 

Diego entrou na escola uma semana antes de começar meu estágio, 

segundo a mãe dele (Taís), a sua entrada foi dada com muita luta na Secretaria 

Municipal de Educação. Observei na fala da mãe do aluno, que muita coisa não 

mudou desde a década de 90, quando a maioria das conquistas era dada por lutas 

dos próprios familiares. Ele não conseguiu a vaga participando do processo que 

todos os alunos passaram como a pré-matrícula com apresentação de 

documentos. Como a mãe já frequentava a UTD, conhecendo seus direitos, sabia 

que: segundo a LEI: 1941/91 “Art. 1º - Ao Educando portador de deficiência física, 

mental, ou sensorial, fica assegurada a prioridade de vaga em Escola mais 

próxima de sua residência.” (BRASIL, 1991).  Portanto buscou os seus direitos e 

buscou por meios legais na SMECTI efetivar a matrícula de seu filho na Educação 

Infantil, próximo a sua residência. 

[...] a educação infantil, proposta nos espaços da creche e pré-
escola, possibilitará que a criança com deficiência experimente 
aquilo que outros bebês e crianças da mesma idade estão vivenci-
ando: brincadeiras corporais, sensoriais, músicas, estórias, cores, 
formas, tempo e espaço e afeto. Buscando construir bases e alicer-
ces para o aprendizado, a criança pequena com deficiência tam-
bém necessita experimentar, movimentar-se e deslocar-se (mesmo 
do seu jeito diferente); necessita tocar, perceber e comparar; entrar, 
sair, compor e desfazer; necessita significar o que percebe com os 
sentidos, como qualquer outra criança de sua idade (BERSCH; 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12504550/art-1-da-lei-1941-91-rio-de-janeiro
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MACHADO, 2007, apud, VITTA; DE VITTA; MONTEIRO, 2010, p. 
416).   

Em entrevista, Taís disse que o aluno já havia estudado em uma creche 

particular, porém, devido suas dificuldades em adaptar-se a unidade e o recém 

diagnóstico de autismo, fez com que ela no primeiro momento o tirasse da escola 

regular e o matriculasse apenas na UTD. Seu diagnóstico foi dado em 2013 pela 

neurologista, a mãe já desconfiava que o filho fosse autista, pois convivia com o 

sobrinho, filho de sua irmã que também era autista. Foi a irmã que a incentivou a 

matriculá-lo na unidade especializada (UTD). “Segundo Janaína coordenada da 

UTD, ao receber a mãe a incentivou dizendo que: estímulo nunca é demais, ainda 

que não tenha o laudo de autismo, matriculá-lo na unidade neste momento iria 

beneficiar o filho sem nenhum agravo”. 

Taís foi aos médicos a procura do laudo de seu filho. Após passar por 

diversos médicos como, fonoaudióloga, psicopedagoga e a neurologista ela teve o 

diagnóstico dado pela Neurologista de que seu filho era autista de grau moderado. 

A mãe precisou passar por diferentes especialistas para ter um diagnóstico 

confiável, como bem ressalta o DSM-V: “Os diagnósticos são mais válidos e 

confiáveis quando baseados em múltiplas fontes de informação”. Incentivada pela 

irmã, pela UTD e acreditando na importância da escola para o desenvolvimento de 

seu filho, ela o matriculou novamente na escola regular. 

O autismo pode ser divido em graus ou níveis, pois ele varia conforme a 

gravidade, como diz o DSM-V: “Manifestações do transtorno também variam muito 

dependendo da gravidade da condição autista, do nível de desenvolvimento e da 

idade cronológica; daí o uso do termo espectro”. (DSM-V, 2013). Ainda segundo o 

DSM-V, o TEA pode ser classificado em três graus ou três níveis, sendo eles: Leve 

(Nível 1). Moderado (Nível 2) e Severo (Nível 3). 

Nível 1 – Necessidade de 

pouco apoio 

 

Nível 2 – Necessidade 

de apoio substancial 

 

Nível 3 – Necessidade 

de apoio muito substan-

cial 

 

Comunicação Social 

 A criança necessita de 

Comunicação Social 

 A criança apresen-

Comunicação social 
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apoio contínuo para 

que as dificuldades na 

comunicação social 

não causem maiores 

prejuízos; 

 Apresenta dificuldade 

em iniciar interações 

com outras pessoas, 

sejam adultos ou cri-

anças, ocasionalmente 

oferecem respostas in-

consistentes as tentati-

vas de interação por 

parte do outro; 

 Aparentemente de-

monstram não ter inte-

resse em se relacionar 

com outras pessoas. 

 

ta um déficit notá-

vel nas habilidades 

de comunicação 

tanto verbal como 

não-verbal; 

 Percebe-se acen-

tuado prejuízo so-

cial devido pouca 

tentativa de iniciar 

uma interação so-

cial com outras 

pessoas; 

 Quando o outro 

inicia o diálogo as 

respostas, geral-

mente, mostram-se 

reduzidas ou atípi-

cas. 

 

 Há severos prejuí-

zos na comunica-

ção verbal e não- 

verbal; 

 Apresenta grande 

limitação em iniciar 

uma interação com 

novas pessoas e 

quase nenhuma 

resposta as tentati-

vas dos outros. 

 

Comportamentos repetitivos 

e restritos 

 Esse padrão de com-

portamento repetitivo e 

restrito ocasiona uma 

inflexibilidade compor-

tamental na criança, 

gerando assim dificul-

dade em um ou mais 

ambientes; 

 A criança fica por mui-

to tempo em uma úni-

ca atividade (hiperfoco) 

e apresenta resistência 

quando necessita mu-

dar para outra; 

 Alterações na organi-

zação e planejamento 

podem atrapalhar o 

trabalho pela busca da 

independência e auto-

nomia da pessoa. 

 

Comportamentos repeti-

tivos e restritos 

 Apresenta inflexibi-

lidade comporta-

mental e evita a 

mudança na rotina, 

pois tem dificulda-

de em lidar com 

ela; 

 Essas característi-

cas podem ser no-

tadas por um pa-

rente ou amigo que 

raramente visita a 

casa da família; 

 A criança se es-

tressa com facili-

dade e tem dificul-

dade de modificar 

o foco e a atividade 

que realiza. 

 

Comportamentos repeti-

tivos e restritos 

 Há presença de in-

flexibilidade no 

comportamento; 

 Extrema dificuldade 

em lidar com mu-

danças na rotina e 

apresentam com-

portamentos restri-

tos/repetitivos que 

interferem direta-

mente em vários 

contextos; 

Alto nível de estresse e 

resistência para mudar de 

foco ou atividade 

(DSM- V, 2013, apud, ULLIANE, 2016).  
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 A classificação dos níveis/graus de comprometimento deve ser feita a partir 

do diagnóstico, com instrumentos padronizados como ressalta o DSM-V:  

Instrumentos padronizados de diagnóstico do comportamento, com 
boas propriedades psicométricas, incluindo entrevistas com 
cuidadores, questionários e medidas de observação clínica, estão 
disponíveis e podem aumentar a confiabilidade do diagnóstico ao 
longo do tempo e entre clínicos. (DSM-V, 2013). 

 Um exemplo de instrumente padronizado muito utilizado na avaliação do 

indivíduo com TEA é o PEP-R (Perfil Psicoeducacional - Revisto).  

O perfil psicoeducacional revisado (Schopler, Reichler, Bashfod, 
Lansing & Marcus, 1990), é um instrumento de medida da idade de 
desenvolvimento de crianças com autismo ou com transtornos 
correlatos da comunicação.  Tal instrumento surgiu em função da 
necessidade de se identificar padrões irregulares de aprendizagem, 
visando a subseqüente elaboração do planejamento 
psicoeducacional, segundo os princípios do Modelo TEACCH 
(Treatment and Education of Autistic and Communication 
Handicapped Children).  Entretanto, sua utilização tem sido também 

estendida a pesquisas nessa área.   O PEP-R é composto por duas 
escalas.  A primeira (de desenvolvimento) foi construída a partir de 
normas estabelecidas empiricamente de acordo com a performance 
obtida de crianças norte-americanas com desenvolvimento típico.  A 
segunda (de comportamento) baseou-se no CARS (Childhood 
Autism Rating Scale, Schopler, Reichler & Renner, 1971 e nos 
critérios de Creak,1961, citados em Schopler e cols., 1990). (LEON, 
et al, 2004, p. 39) 

Diego está diagnosticado com Autismo de Grau Moderado/Nível 2, 

apresentando algumas dificuldades na comunicação, interação, faz movimentos 

estereotipados e ecolalia, entre outros comprometimentos que serão apresentados 

durante relatos do acompanhamento na vida escolar do alunado. 

O ano letivo já havia iniciado há dois meses e os demais alunos já passaram 

pela adaptação escolar, Diego precisou passar pela sua também. Matriculado na 

turma (Atividade 2) com alunos na idade entre 3 e 4 anos. Nas primeiras semanas 

ele estava bem agitado, correndo pela sala, evitando contato com os colegas e 

funcionários, tentando sair da sala, se recusando a participar das atividades e 

sentar-se quando preciso.  

A professora regente da turma, Camila, com graduação em Ciências Sociais 

e Pós-Graduação em Psicopedagogia, disse que esse é seu primeiro contato 
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enquanto professora regente com a Educação Especial. O contato anterior foi 

quando ela ainda era auxiliar de turma em outro município, mas que não havia 

nenhuma criança autista. 

Ao ser interrogada sobre suporte para lidar com tal situação, já que esse era 

seu primeiro contato, a professora disse que: Recebeu ajuda dos colegas de 

trabalho, da direção da escola e da UTD, unidade onde o aluno já frequentava 

antes de entrar para o Ensino Regular.  A UTD disponibilizou a professora que 

trabalhava com Diego na Unidade Especializada, para ir até a Escola Regular uma 

vez na semana para observar as atividades ali feitas e o comportamento do aluno.  

Após esse primeiro momento as duas professoras se reuniam e trocavam 

experiências vividas nos dois espaços, a professora da UTD, levava para Camila 

propostas de atividade que poderiam ser feitas para auxiliar no desenvolvimento e 

rotina de Diego. Essas atividades, em sua maioria poderiam ser feitas com toda a 

turma, possibilitando uma maior inclusão e interação dos alunos com Diego, que 

agora também faz parte da turma. 

Para ela a inclusão transcende a deficiência de um aluno, em entrevista ela 

disse que: “Inclusão está em todos ambientes, incluir situação financeira, os alunos 

que não querem está na escola, os que por algum motivo não podem e os que a 

família não vê necessidade. Não costumo olhar a deficiência, temos que olhar as 

questões sociais”. Sua colocação é muito parecida com a dos autores Stainback e 

Staiback: 

“O ensino inclusivo é a prática da inclusão de todos – 
independentemente de seu talento, deficiência, origem 
socioeconômica ou origem cultural – em escolas e salas de aula 
provedoras, onde todas as necessidades dos alunos são 
satisfeitas”. (STAINBACK, STAIBACK, apud, VIEIRA, BALDIN, 
FREIRE, 2013  p.6) 

Observei durante um ano de acompanhamento com a professora, o seu 

desempenho em fazer um bom trabalho para essa turma e principalmente com a 

inclusão de Diego. Diversas vezes Camila levou para escola pesquisas que estava 

fazendo sobre autismo, trabalhos que podiam ser feitos com toda a turma e 

adaptações de atividades para melhor desempenho do aluno. Ela não media 

esforços utilizando de recursos pessoais para fazer seu trabalho, já que o 
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município passava por uma crise e faltavam diversos materiais na escola. Esse é 

um dos fatores que frequentemente atrapalha a inclusão, a falta de recursos, a qual 

os professores da rede pública encontram diariamente em seu trabalho. Não 

apenas para inclusão, mas também para todo o ensino regular.  

Um arcabouço consistente de conhecimentos teóricos e práticos, 
estratégias, metodologias, recursos, para auxiliar a promoção da 
aprendizagem de alunos com deficiências e outros comprometi-
mentos. A experiência tanto brasileira, quanto internacional, vem 
mostrando que, sem tal suporte, dificilmente a proposta de educa-
ção Inclusiva pode ser implementada com sucesso. (GLAT, FON-
TES, PLETSCH, 2006, apud, MENEZES, 2013, p.61). 

Para fazer uma análise de Diego e identificar o que precisaria fazer para tra-

balhar com ele no ano letivo. A professora utilizou os primeiros dias para observar, 

entender seu comportamento e aprender com ele, nessas observações ela percebe 

possíveis opções do que fazer para potencializar suas características. Notou que 

ele tinha uma facilidade para adaptar-se com a rotina da creche, ainda que algu-

mas vezes relutasse em fazer alguma atividade.  

Sua adaptação foi se dando lentamente, iniciou com o aluno frequentando a 

creche apenas duas horas por dia, esse tempo foi aumentando conforme o aluno 

se adaptava. Um dos motivos para a lentidão da adaptação de Diego foi porque ele 

se recusava a fazer qualquer refeição na unidade, por isso precisa ir embora mais 

cedo que os demais colegas. Como Diego estava matriculado na Educação infantil, 

esta funcionava em horário integral, mas ele sempre saia antes do almoço, devido 

ao longo tempo sem se alimentar. Com muito esforço de toda equipe, Diego con-

seguia aos poucos se adaptar a rotina, participando da rodinha, momento que a 

professora utilizada para apresentar a rotina, contar histórias e manter um diálogo 

com os alunos. A alimentação também foi introduzida aos poucos, com sucos, fru-

tas e biscoitos, o almoço foi o mais demorado, já que ele se recusava comer sozi-

nho e tinhas suas preferências que não podiam ser atendidas na unidade. Para 

adaptar o cardápio dos alunos a creche precisa de uma prescrição médica, justifi-

cando o motivo da adaptação, geralmente era feita para pessoas com intolerâncias 

a algum alimento, o que não era o caso de Diego, já que ele apenas tinha suas pre-

ferências resguardadas pela LEI Nº 11.947. 

Segundo a LEI Nº 12.982, DE 28 DE MAIO DE 2014 
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§ 2º Para os alunos que necessitem de atenção nutricional individu-
alizada em virtude de estado ou de condição de saúde específica, 
será elaborado cardápio especial com base em recomendações 
médicas e nutricionais, avaliação nutricional e demandas nutricio-
nais diferenciadas, conforme regulamento. (BRASIL, 2014). 

Para fazer a adaptação na rodinha e conseguir a participação do aluno, op-

tamos por sentá-lo sempre comigo ou com alguma auxiliar, assim tentávamos man-

tê-lo na rodinha o maior tempo possível. Percebemos que ele gostava muito de 

manusear objetos com as mãos e isso o mantinha mais calmo, foi então que come-

çamos a lhe oferecer massa de modelar. Com esse material ele se mantinha calmo 

e conseguia ficar mais tempo na rodinha. Para fazer atividades optamos por utilizar 

giz e tinta guache, ele se recusava usar lápis e canetinha, esses dois últimos mate-

riais não chamavam sua atenção, já a tinta guache por ser gelada e ter uma textura 

diferente, com cores mais vivas era a alegria dele. Toda adaptação foi feita assim, 

através de testes, até conhecermos o que chamava atenção do aluno e que ele 

conseguia fazer precisando de menor apoio possível.  

A Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) é uma subárea da 
Tecnologia Assistiva e envolve o uso de sistemas e recursos alter-
nativos que oferecem aos indivíduos sem fala funcional possibilida-
des para se comunicar. Tais mecanismos são elaborados através 
de sinais ou símbolos pictográficos, ideográficos5 e arbitrários, a fim 
de substituir ou suplementar a fala humana, com outras formas de 
comunicação. (NUNES, 2003; GLENNEN, 1997, apud, TOGACSHI; 
WALTER, 2016, p. 352). 

 A comunicação alternativa e adaptação de materiais foram extremamente 

importantes para o desenvolvimento do Diego. Com as fichas ilustrativas, que é 

uma forma de comunicação alternativa, conseguimos explicar para ele a rotina que 

ele teria a cada dia da semana, conseguimos até apresentar algumas figuras de 

ações, objetos, combinados do que podem ou não ser feito.  

O ensino de habilidades de comunicação tem merecido atenção 
especial, com o uso de estratégias diversas, estimulando-se tanto 
comportamento verbal oral como modos alternativos de comunica-
ção, seja por linguagem de sinais, uso de símbolos, objetos, foto-
grafias. (SERRA, 2008, p. 55) 

Assim a comunicação foi aumentando, Diego consegue se expressar me-

lhor, mostra suas frustrações e tenta se comunicar com as fichas ou até com algu-

mas palavras.  Ao finalizar o ano letivo de 2014, Diego já estava mais independente 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382016000300351&lang=pt#fn5
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e participando da rotina com facilidade, interagindo ainda com restrições com os 

colegas. 

A alimentação foi mais complicada, mas com muito esforço não só da esco-

la, mas também da família de Diego, conseguimos ter um grande avanço. Testa-

mos dar a comida para ele separada, dando apenas arroz, tirando o feijão, fizemos 

experiência. Percebemos que ele comia apenas quando queria, mas assim ainda 

não poderíamos aumentar sua carga horária. Sua mãe se disponibilizou em ir à 

escola na hora do almoço para nos ajudar nesse processo, aos poucos fomos 

aprendendo como lidar com ele nessa tarefa e a mãe não precisou voltar à escola. 

Aos poucos ele foi se tornando independente na alimentação, as vezes apresentou 

resistência, mas com a insistência ele consegue fazer suas necessidades sozinho.  

É muito importante que haja uma parceria entre familiares e escola, 

pois os pais são portadores de informações preciosas que podem 

colaborar bastante com o planejamento das intervenções educacio-

nais das crianças portadoras de autismo, especialmente pela pecu-

liaridade da forma de comunicação dos portadores dessa síndrome. 

(SERRA, 2010, p.49). 

Se não houvesse essa parceria entre a escola e a família de Diego, essa in-

clusão poderia ocorrer de forma muito lenta e algumas informações importantes 

coletadas nessa relação, não seriam captadas. Tornando esse processo que não é 

fácil, ainda mais difícil, não só para o aluno, como também para os profissionais 

envolvidos. 

No fim do ano letivo, Camila foi convidada para participar do encerramento 

de uma formação oferecida para a Rede Pública, pela UTD. Nessa formação esta-

vam professores, diretores e pais de alunos autistas, nesse encontro foi feita uma 

troca de experiências, entre todos participantes que apresentaram seu trabalho 

durante o ano letivo. Essa formação é muito importante para o Município, porém 

não é tão abrangente quanto deveria ser, já que a minoria dos pais pôde participar. 

É de suma importância que todos, ou pelo menos a maioria dos funcionários em 

uma unidade escolar, possam ter uma formação para trabalhar com alunos com 

necessidades educacionais especiais. Visto que, a atuação desse funcionário será 

repercutida no desenvolvimento do aluno.   
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A formação dos professores é um fator muito importante na inclusão, visto 

que, a atuação desse funcionário será repercutida no desenvolvimento do aluno. 

Porém percebe em diversas bibliografias relatos de defasagem de formação na 

área. Diversos professores reclamam de não haver uma formação que venha pre-

pará-los para tal atuação. Segundos os autores Vitta, de Vitta e Monteiro (2010), 

uma análise feita sobre a prática educativa atual com alunos deficientes, relatam 

que: 

Para atuar de forma a favorecer a inclusão a formação foi uma 
questão que possibilitou aos profissionais maior número de decla-
rações. A grande maioria destaca a necessidade de introdução de 
temas sobre educação especial já na formação inicial do professor 
que, sozinha não seria suficiente para um trabalho eficiente. A for-
mação continuada e a especialização são duas modalidades bas-
tante citadas e que, na opinião deles poderia auxiliar para a efetivi-
dade da educação inclusiva. (VITTA; DE VITTA; MONTEIRO, 2010 
p.424). 

 Ainda falando sobre a formação do professor, Menezes (2012) diz que:  

O despreparo do professor do ensino comum para trabalhar com a 
diversidade do alunado que hoje frequenta nossas escolas vem 
sendo apontado em diversos estudos (GLAT & NOGUEIRA, 2003; 
MENDES, FERREIRA &NUNES, 2003; BEYER,2005; JESUS,2006; 
MARTINS, 2006; FONTES,2009; MENDES, 2010; VITALINO, 2010; 
GLAT & PLETSCH, 2011). Estes e outros autores, defendem que a 
implementação de uma educação inclusiva de qualidade depende 
diretamente dos investimentos realizados na formação docente. 
Tais análises perpassam por questões de cunho político, econômi-
co, filosófico e, certamente, pedagógico. (MENEZES, 2012, p. 54). 

O ano seguinte (2015), Diego foi para turma de pré-escola, estudando agora 

em meio período durante a tarde. Meu acompanhamento com ele durante esse ano 

era apenas uma vez por semana. Percebi que o contato com o aluno, foi se tor-

nando distante, até que eu fosse apenas uma observadora, já que a professora 

evitava nossa relação e o encontro não era feito com tanta frequência como antes.  

Por se tratar de uma turma de pré-escolar, a turma não conta com auxiliares, 

apenas uma professora regente. Segundo informações da creche, alegam que es-

ses alunos já são independentes, então não necessitam de auxiliar para ajudá-los 

com suas necessidades. Porém, a turma também não tinha um monitor/facilitador 

para acompanhar Diego, que ainda necessita de acompanhamento, apresentado 

ainda algumas dificuldades para atividades feitas na sala e às vezes fisiológicas. 
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Parágrafo único.  Em casos de comprovada necessidade, a pessoa 
com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de 
ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a 

acompanhante especializado. (BRASIL, 2012). 

 Diego não teve monitor durante todo esse ano, porque segundo a Secretaria 

de Educação, o Município conta com poucos funcionários para atuar na área. Mas 

pude perceber que a professora que atuou com ele no ano de 2015, é bem diferen-

te da Camila que atou com ele em 2014. Ela não se preocupa em manter a atenção 

dele nas atividades da sala, uma vez quando tentei fazer com que ele participasse, 

ela pediu para que eu o deixasse, quando ele quisesse, ele faria, deixando-o então, 

bem à vontade. Ter regras e rotina é essencial para um aluno autista, visto que es-

ses necessitam de um pouco mais tempo para desenvolver algumas atividades, ou 

até mesmo, ficar em alguns espaços ou interagir com os demais a sua volta. 

 Diego aos poucos consegue alguns avanços nessa turma, apesar de ser 

muito infantilizado pelos colegas. Diversas vezes, o vi conseguindo algo que queria 

de algum colega, a justificativa era que ele ainda era uma criança. A turma não o 

via como uma criança igual a eles, mas como um bebê e fazendo suas vontades. 

Concluo tal atitude das crianças, como um reflexo da atuação da professora, que o 

deixou ter vontades demais, infantilizando o aluno. 

A infantilização prolongada dos filhos dificulta o trabalho dos edu-
cadores na conquista de independência e autonomia e também o 
entendimento do desenvolvimento da sexualidade dos autistas ado-
lescentes. (SERRA, 2010 p.53) 

 Portanto é necessário que os pais sejam conscientes em não infantilizar os 

seus filhos, é de suma importância que os educadores assim também os faça. Ca-

so contrário ele estará dificultando o próprio trabalho.  

 O ano de 2015 correu sem muitos agravos, sozinha, as vezes com uma es-

tagiária que estava sobrando de alguma turma e com o excesso de liberdade de 

Diego, a professora conseguiu alguns avanços com o aluno. Podemos ressaltar a 

independência em fazer suas atividades fisiológicas, ainda com uma falta de co-

municação verbal e sua alimentação feita com autonomia.  

 Em 2016 ele foi para o primeiro ano do ensino fundamental, foi matriculado 

em uma escola pública, ainda mais perto de sua casa e voltou a estudar com a pro-
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fessora Camila, a mesma que lhe deu aula em 2015. Taís diz que, ficou feliz e 

tranquila em saber que o filho irá estudar com uma professora que fez um bom tra-

balho e que já o conhece. Não precisando passar por todo processo de adaptação 

em uma nova escola, com uma nova professora. 

 A professora também manifestou ter ficado feliz com o reencontro com o 

aluno, afinal ela criou laços com ele durante um ano em que trabalharam juntos. 

Diego mesmo com algumas dificuldades de interação, algumas vezes se demons-

tra carinhoso, principalmente quanto deseja algo. 

Camila notou que Diego chegou um pouco diferente, afinal foi um ano sem 

nenhum contato entre ambos. Além das diferenças físicas, ele cresceu bastante 

nesse intervalo, ela notou alguns regressos no aluno, principalmente no 

comportamento. Segundo ela, esse foi o seu foco no início do ano letivo, fazer com 

ele melhore seu comportamento em sala, com os colegas e participe de toda rotina. 

Para isso trabalhou novamente com as fichas, fazendo acordos e se utilizando de 

figuras para a comunicação. Ele algumas vezes, tenta se comunicar verbalmente, 

solta algumas palavras soltas, pede para ir ao banheiro utilizando apenas a palavra 

xixi, mesmo com algumas limitações, isso já é um grande avanço.  

A diminuição das características comportamentais relacionados à 
tríade do transtorno, também é uma possibilidade potencial da 
escola comum, uma vez que sejam utilizadas técnicas e estratégias 
adequadas. Em caso positivo, quanto menor a frequência dos 
comportamentos considerados inadequados, maior é o espaço para 
o desenvolvimento de conhecimentos acadêmicos. (MENEZES, 
2012 p. 52). 

Por se tratar de alunos do Ensino Fundamental, já são independentes e 

conseguem fazer suas necessidades sozinhas, não necessitam de auxiliar de 

turma. Porém, esse ano a professora teve uma surpresa e o aluno conseguiu o 

acompanhamento de uma monitora. Como nos dois anos anteriores, quando ela 

acreditava que ele possuía uma necessidade maior de monitor que ele não teve, 

ela não esperava ter esse ano. Mas para sua surpresa ela conseguiu, e essa 

monitora veio para somar ao trabalho de Camila.  

O mediador de aprendizagem é um profissional que atua como 
suporte para os alunos com deficiências múltiplas e autismo 
incluídos em classe comum ou em escola especial. Na UTD ajudam 
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no exercício de atividades como banho, troca de fraldas, 
higienização, alimentação e bem como assistem ao professor na 
dinamização de atividades pedagógicas. (MENEZES, 2012 p. 68). 

A monitora já estava trabalhando na escola durante o ano anterior, 

trabalhando com outra aluna também autista, porém mais agitada que Diego. 

Quando ele foi matriculado na escola a monitora dividiu seu horário para trabalhar 

com os dois alunos, que estudam em turnos diferentes, facilitando seu trabalho. A 

professora diz que a monitora exerce um papel muito importante na turma, 

principalmente por estar sempre disposta a ajudá-la, não só com o que se refere ao 

Diego como também com toda turma. A professora prepara as atividades e explica 

para Diego e sua monitora o que é para ser feito, a monitora dá continuidade a 

atividade e a professora continua o trabalho com os demais alunos.  

Camila relata em entrevista que com as adaptações das atividades e após 

conseguir extinguir alguns comportamentos inadequados de Diego, ele consegue 

participar de toda atividade proposta para a turma. Ela diz ainda que, as vezes é 

necessário planejar um número maior de atividades para ele, devido seu auto 

rendimento nas atividades, estando a frente dos demais colegas. Na sala, todos 

sabem de suas limitações, mas não existe uma infantilização do aluno, até mesmo 

na hora de discipliná-lo.  

A professora demonstra grandes expectativas no aluno, ele demonstra muito 

interesse pela leitura, ainda que não a faça por completo, já que está iniciando o 

processo de alfabetização. Mas ela já o vê como um grande leitor, devido seu 

grande interesse por livros e a sua capacidade em ler e contar as histórias para si 

mesmo. 

Segundo a professora, o planejamento feito para a turma pode ser utilizado 

com Diego, claro que as vezes com algumas adaptações, como invés de usar lápis 

para responder os exercícios, optou-se pelas respostas realizadas oralmente, 

através no alfabeto móvel. Para acompanhar o desenvolvimento do aluno, a 

professora utiliza um diário de campo, onde todos os dias faz anotações sobre a 

rotina e o comportamento do aluno, isso tem a ajudado muito a planejar suas aulas. 

O diagnóstico então é feito a partir das atividades feita pelo aluno e pelas 

anotações do desenvolvimento (ou não) dele, feita no diário de campo. 
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A diretora da escola, onde agora (2016) Diego está matriculado, diz que a 

formação oferecida pela prefeitura tem sido ineficiente, já que esta não proporciona 

uma maior participação de funcionários e a qualidade está a quem do que a 

realidade escolar precisa. Essa não é apenas uma realidade do Município de Angra 

dos Reis como já foi dito anteriormente, existe uma reclamação de diferentes locais 

sobre o mesmo tema. Sendo que este devia ser um investimento do município em 

seus funcionários, para oferecer aos alunos matriculados uma educação de 

qualidade. 

Formação continuada de professores constitui-se como um tema 
polêmico no campo da educação nacional, em todos os níveis. Sem 
pretender minimizar os fatores pedagógicos conceituais, propria-
mente ditos, um dos principais pontos das discussões refere-se aos 
recursos e investimentos financeiros que deverão ser disponibiliza-
dos para esta tarefa. (MENEZES, 2012 p. 55). 

A formação continuada, a presença de um mediador e as adaptações 

curriculares e físicas são ações importantes e que intervém diretamente na vida do 

aluno, seja ela para melhor, quando esses fatores ocorrem em conjunto ou para 

pior, quando nenhum desses funcionam em uma unidade escolar. É importante que 

o próprio professor também tenha vontade e busque se qualificar, assim ele estará 

sempre pronto a receber um aluno com deficiência, porque sabendo da realidade 

dos Municípios nem sempre a qualificação ocorrerá, caso ocorra não se pode 

afirmar se será de qualidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho consistiu em apresentar a inclusão de um aluno 

autista na rede regular de ensino no Município de Angra dos Reis, e fazer uma 

análise entre a inclusão que aqui foi apresentada com a trajetória da educação 

especial no Brasil, mas especificamente da trajetória do autismo.  

Poder fazer essa pesquisa foi um aprendizado enorme, pude trabalhar com 

profissionais de diferentes áreas e conhecer a prática da inclusão em uma rede 

pública de um município. Assim, como já foi citado anteriormente, a bibliografia 

sobre a história da inclusão, a maioria dos direitos, foram conquistados por 
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familiares e amigos dessas pessoas com deficiência. Percebi durante a minha 

imersão na prática, que a busca para que os direitos sejam afetivamente 

concretizados parte inúmeras vezes da família e amigos, percebendo assim, que o 

caso do Diego não foi uma exceção.  

Mesmo tendo leis que ampare os familiares e as pessoas com deficiências, 

poucos são os que conseguem de fato ter os seus direitos garantidos. Como foi o 

caso de Diego que devido suas especificidades necessitava de um monitor, mas 

por muito tempo não teve a companhia do mesmo. Isso acarretou um acúmulo de 

funções para professora, que mesmo com dificuldades não desistiu e buscou 

diversas formas de trabalho para aplicar com o aluno.  

Somente vivendo a realidade da prática de uma inclusão, que podemos 

entender toda a complexidade que a mesma exige e o quanto ela é abrangente, 

deixando de ser apenas uma função da escola. A inclusão escolar necessita que as 

leis sejam cumpridas, conscientização da sociedade, profissional capacitado, não 

apenas professores, mas todos que irão atuar com os alunos que demandam 

atendimentos específicos, médicos treinados para acompanhar o mesmo e seus 

familiares. 

Portanto todo o tempo de observação e participação na inclusão do aluno, 

serviu para meu crescimento e aprendizado na área de educação especial, que 

está apenas começando. Aqueles que como eu querem atuar e fazer a diferença 

neste campo, necessitam não apenas de informação e formação, é necessário a 

pesquisa e a continuidade do estudo, pois as informações sobre autismo se 

renovam constantemente. Não é só exigir os direitos, mas fiscalizá-los, colocá-los 

em prática e não desistir nos primeiros desafios que esta área nos oferece.  

A realidade de falta de profissional para fazer a mediação dos alunos com 

necessidades educacionais especiais, chegou até Diego. Desde a época de creche 

(2014) as diretoras e professoras solicitavam a presença de um mediador, porém 

esse pedido só foi atendido em 2016, quando já estava na pré-escola. A professora 

que o acompanha atualmente diz que, a presença dessa monitora auxiliou muito o 

seu trabalho e o desenvolvimento dele, sendo fundamental a troca de experiência 

entre ambas.  
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Inclusão não pode ser feita apenas na boa vontade do professor, ou sobre a 

pressão dos pais que querem seus direitos, mas não entendem a realidade de seus 

filhos, é preciso de muito mais que isso. É preciso que seja feita através da 

qualificação do profissional, compreendendo as necessidades do aluno, de acordo 

com um diagnóstico aprovando a sua inclusão em rede regular. Assim se inicia, 

mas o projeto vai mais além, necessitando adaptação curricular, física e 

profissional. Portanto é necessário que seja feito um trabalho com todos os 

envolvidos nesse processo que vai além das escolas, principalmente o município, a 

Secretaria de Educação, sendo deles a missão de fornecer o suporte necessário 

para que a inclusão aconteça nas unidades escolares do Município. 

Atualmente (2017) Diego está no primeiro ano do ensino fundamental, com 

auxílio da professora e sua monitora ele está sendo alfabetizado. As professoras 

utilizam materiais diversificados como alfabeto móvel e jogos para trabalhar a 

alfabetização. A professora acredita que ele se tornará um grande leitor devido seu 

grande interesse por histórias e a facilidade em aprender, ela precisa fazer para ele 

atividades a mais que as feitas para a turma. Diego vem desenvolvendo 

cognitivamente, sendo participativo nas aulas, interagindo com os colegas e sendo 

alfabetizado a partir de suas potencialidades, mas a professora pede ainda o 

investimento em capacitação do município para os profissionais. Pois, só assim os 

profissionais saberão como atuar para oferecer uma inclusão de qualidade aos 

seus alunos.  
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