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Resumo

O tema do presente estudo é sobre inclusão do aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no
âmbito escolar. Tem como objetivo geral compreender como está ocorrendo o processo de inclusão
de alunos autistas em uma escola municipal de Tobias Barreto/SE. A metodologia apresenta a
abordagem qualitativa, com pesquisa de campo, descritiva e bibliográfica. Os instrumentos de coleta
de dados foram observações sistemáticas e entrevista semiestruturada aplicados com dois
profissionais da sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE). Os dados foram apresentados
através de relatos de experiência das entrevistas realizadas com docentes da sala de AEE. A partir
desse estudo, verificou-se que as educadoras da sala de AEE têm capacitação na área da inclusão
desses indivíduos que apresentam necessidades especiais, mas a falta de domínio na área da
Educação Inclusiva pode desenvolver dificuldades em se trabalhar com discentes autistas.

Palavras-chaves: Autistas. Dificuldades de aprendizagem. Educação Inclusiva.

Abstract

The subject of the present study is about the inclusion of the student with Autism Spectrum Disorder
(ASD) in the school context. Its main objective is to understand how the process of inclusion of autistic
students in a Tobias Barreto / SE municipal school is taking place. The methodology presents the
qualitative approach, with field research, descriptive and bibliographical. The instruments of data
collection were systematic observations and semi-structured interviews applied with two professionals
from the Specialized Educational Assistance (AEE) room. The data were presented through reports of
experience of the interviews conducted with teachers of the ESA room. From this study, it was verified
that the educators of the ESA room have training in the area of inclusion of those individuals who have
special needs, but the lack of mastery in the area of Inclusive Education may develop difficulties in
working with autistic students.

Key-words: Autistic. Learning difficulties. Inclusive education.

1 INTRODUÇÃO

O tema do presente estudo é sobre inclusão do aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A
inclusão escolar tem como objetivo incluir alunos com necessidades especiais na sala de aula regular
ou especializada. Essa pesquisa foi realizada em uma escola municipal para saber como está
ocorrendo o processo de inclusão de estudantes com TEA.

O autismo é um transtorno que afeta o desenvolvimento cognitivo das crianças que são acometidas
por ele, causando assim, perdas de habilidades como a comunicação e a interação social, podendo
causar grande défice na aprendizagem do aluno (CUNHA, 2017).

Todavia, nem sempre a escola está devidamente adequada para receber alunos autistas. De acordo
com Cunha (2017), para que aconteça a inclusão escolar é necessário que o ambiente também seja
inclusivo, não só por causa dos recursos pedagógicos, mas principalmente pelos profissionais que
fazem parte da escola. Diante da necessidade do meio escolar ser acolhedor e satisfatório, para que
o processo de inclusão aconteça comumente nos deparamos com escolas totalmente despreparadas
no que se refere à inclusão.

Umas das peças mais importantes para que haja a inclusão é o professor. Ele precisa ter formação na
área inclusiva para trabalhar com alunos que necessitam ser incluídos, como adverte Cunha (2017),
não se faz inclusão sem falar da importância do professor, pois é essencial que o educador esteja
preparado para trabalhar de maneira inclusiva. Todavia, percebe-se que há docentes que tem cursos
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de especialização, mas o mesmo não consegue desenvolver práticas que incluam o aluno autista.

Apesar das dificuldades que os autistas possuem em suas habilidades, isso não impede que eles
possam desenvolver atividades e aprender. Pois, esse quadro pode ser revertido com a participação
da família e professores dedicados, dispostos a educar essas crianças. Como está assegurado no
Decreto 7.611, de 17 de novembro de 2011, no Art. 1º. Inciso I. Garantia de um sistema educacional
inclusivo em todos os níveis sem discriminação, e com base na igualdade de oportunidade (BRASIL,
2011).

Partindo dessa problemática, surgiu o seguinte questionamento: como está ocorrendo o processo de
inclusão de estudantes com Autismo em uma escola municipal de Tobias Barreto/SE

Essa pesquisa tem como objetivo geral compreender como está ocorrendo o processo de inclusão de
alunos autistas em uma escola municipal de Tobias Barreto/SE.

Esse trabalho tem como fontes de pesquisas livros, artigos e dissertações, baixados através de sites
na internet. E como principais teóricos, Williams e Wright (2008), Silva (2012), Orrú (2012), Grandin
(2016) e Cunha (2017).

A metodologia da pesquisa foi abordada a pesquisa de campo e descritiva, com observação
estruturada e entrevista semiestrutura com profissionais da sala de Atendimento Educacional
Especializado (AEE), em uma escola municipal de Tobias Barreto/SE.

A escolha desse tema foi motivada pela experiência da presente graduanda como profissional de
apoio a uma criança autista em uma escola no município de Tobias Barreto/SE. Durante esse tempo,
foram vivenciados alguns problemas que os professores enfrentam com o processo de inclusão
desses discentes autistas.

Além disso, essa pesquisa é relevante para a área da Educação, Psicologia Escolar, Psicopedagogia
e áreas afins, pois pode contribuir com mais discussões para a comunidade acadêmica, revelando os
desafios que os educadores têm enfrentado ao trabalhar com estudantes com síndrome do autismo.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Escolarização da criança com autismo

Educar uma criança típica é fácil, porque ela aprende através de brincadeiras com a família, amigos e
os professores no ambiente escolar, cria laços de amizades e desenvolve habilidades cognitivas e
motoras. Já uma criança com autismo não consegue aprender dessa forma, o cérebro não absorve as
informações como deveria, o que dificulta a aprendizagem (CUNHA, 2017).

O significado da palavra autismo, segundo Silva (2012), vem do grego, autos que significa voltar-se
para si mesmo, e foi pronunciada pela primeira vez pelo psiquiatra austríaco Eugen Bleuler, em 1911
para relatar o comportamento dos seus pacientes que fugiam da realidade, e se fechavam no seu
interior por sofrerem de esquizofrenia.

As características principais que são demostradas pelos indivíduos que possuem TEA, são: evitam
fazer contato visual, preferem o isolamento, não sorri, são inflexíveis a mudança da rotina, não
demostram sentimentos e ausência de pensamentos abstratos (TENENTE, 2017).

Os sintomas do autismo não se apresentam de uma única forma em todas as pessoas, ele tem várias
formas de se manifestar, e nunca é igual de uma criança para outra (WILLIAMS; WRIGHT, 2008). De
acordo com Silva (2012), os comportamentos dos autistas, incluindo também a socialização e a
linguagem, apresentam um espectro de severidade e estão divididos em duas categorias, onde a
primeira trata de comportamentos motores estereotipados e repetitivos, e o segundo está ligado a
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comportamentos cognitivos e disruptivos.

Conforme Tenente (2017) quanto à comunicação de uma criança autista, ela pode vim a desenvolver
uma linguagem oralmente, ou falar somente poucas palavras, e em outros casos repetir frases iguais
como ouviram, nesse caso chama-se ecolalia.

Dados estatísticos nos mostra, que o TEA acontece mais em meninos do que meninas, os números
nos revela uma proporção de 04 meninos, para 01 menina. Já a Síndrome de Aspeger, que é uma
representação do Espectro Autista de grande funcionamento atinge dez vezes mais meninos, o
porquê dessa tendência à ciência ainda não tem certeza, só hipóteses (SILVA, 2012).

Dessa forma, os desafios da inclusão de alunos com autismo na escola muitas vezes está ligada na
relação docente e aluno, as dificuldades da inclusão não está somente na parte pedagógica, não se
limita apenas no ofício de ensinar, mas, há também uma sequência de desafios, como por exemplo,
no desenvolvimento de práticas que estejam voltadas para a inclusão deste aluno na escola, e os
desafios para especialização dos profissionais que fazem parte da escola na área da inclusão
(BENTES, et al. 2016).

Mesmo com todas essas dificuldades que as pessoas com autismos enfrentam, é na escola o melhor
lugar para que eles possam desenvolver suas habilidades e superar seus limites. Mas, é preciso
acreditar que eles são capazes de aprender e conseguir mudar seu futuro, só assim será feita a
inclusão (CUNHA, 2017).

O processo de inclusão não é apenas colocar o aluno perante a sociedade e na sala de aula, mas
fazer com que ele integre-se a essa nova realidade que não fazia parte da sua rotina (MACHADO;
GALP, 2017). Dessa forma, incluir é permitir que esse indivíduo seja acolhido por todos aqueles que
fazem parte da escola.

Cunha (2017) afirma que a escola é o ambiente propício para qualquer discente ampliar seus
conhecimentos, desenvolver habilidades e ultrapassar suas metas, um abundante lugar onde
proporciona a aprendizagem por meio da interação e do interesse.

Segundo Pletsch e Lima (2014), o ser humano só evolui na medida em que incorpora a cultura e faz
uso dela através de sua linguagem, símbolos, ou outros objetos disponíveis no ambiente a onde
esteja incluso. Pois, é por meio da inclusão que as crianças com autismo vão ter contato com vários
hábitos, diferentes dos que elas estavam acostumados no convívio familiar.

Dessa forma, a educação das pessoas com autismo, não é para torna-los uma geração de robôs, mas
deve estar voltada, para que eles sejam independentes o suficiente dentro dos seus limites. Portanto,
a educação deve estar focada na aprendizagem e não nos resultados, pois, eles demoram a vim, e
quando vem às vezes não é da maneira que esperávamos (CUNHA, 2017).

Sendo assim, é importante que o educador faça uma avaliação do aluno, quais são seus pontos
fracos, para que se coloque em ação as estratégias de aprendizagem, a dedicação do professor vai
fazer uma enorme diferença na vida dessas crianças (SILVA, 2012).

O tempo de atividades com o discente não pode ser longo e deve ser dividido em pequenas partes
com atividades rápidas, porque tarefas grandes tornam-se cansativas e eles acabam se estressando
(CUNHA, 2017). O aluno com autismo não conseguem ficar por muito tempo fazendo a mesma
atividade, por isso o professor precisa ser bastante criativo, inovando sempre nas práticas
pedagógicas.

E quando o docente for se dirigir ao aluno com autismo, é importante que ele fique a sua altura para
que seja feito um contato visual, assim a criança volta sua atenção para a explicação e cumpra com
as atividades e orientações do professor. Porém, para que o aluno autista se sinta estimulado, o
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professor precisa saber o que ele gosta de fazer, assim as atividades serão mais atrativas e com isso
há uma melhora no aprendizado. “Procure saber quais os reais interesses do aluno com autismo e
prepare materiais e atividades com esses temas” (SILVA, 2012, p.51).

Para Pletsch e Lima (2014), a inclusão de uma criança com autismo, vai além de colocá-la em uma
sala de aula comum, é necessário promover para essa pessoa aprendizagens significativas, focando
em seus potenciais, para que esse indivíduo mesmo com toda particularidade, seja capaz de
aprender, pensar e sentir, e assim seja inserido em um grupo social.

Sendo assim, quando sonhamos com uma escola que garanta a participação e aprendizagem de
todos os seus alunos sem exceção, é essencial sua reformulação, desfazendo as barreiras visíveis,
por exemplo, a metodologia pedagógica, e as mais difíceis, as invisíveis, como o preconceito
(BENTES, 2016).

2.2 A importância das salas de AEE na Educação Inclusiva

Nesse contexto, Cunha (2017) afirma que o ensino nas escolas inclusivas independente do grau de
severidade do autismo, o aluno precisa frequentar individualmente a sala de aula comum e o
Atendimento Educacional Especializado (AEE), o que favorece o desenvolvimento para sua
autonomia educacional e sociabilidade.

Conforme Garcia et al (2012), o Atendimento Educacional Especializado é primordial para a evolução
da aprendizagem do discente com necessidades especiais na sala de aula regular. O que Contribui
no desenvolvimento de suas habilidades cognitivas e motoras, fazendo com que o aluno se torne
capaz de fazer tarefas simples que antes não era capaz.

Para Bridi (2009), é relevante ressaltar a obrigatoriedade de ser ofertado o AEE nas redes de ensino,
no período contrário em que o educando frequenta a sala de aula comum, de preferência na mesma
escola onde está matriculado, ou em núcleos especializados que disponibilizem o AEE.

De acordo com Braun e Viana (2011), um ambiente como o Atendimento Educacional Especializado
(AEE), pode sim criar condições para a construção de um novo olhar na vida desses indivíduos,
contribuindo com o desenvolvimento de suas habilidades tanto na vida escolar quanto na pessoal.

Dessa forma, o AEE é um suporte necessário para a formação do discente, com foco na sua
autonomia escolar e fora dela. É obrigatório ser ofertado na rede de ensino, e de preferência em
escolas regular em um ambiente chamado Sala de Recursos Multifuncional. (MANTOAN et al, 2010),

Sendo assim, no ambiente das Salas de Recursos Multifuncionais são feitas atividades baseadas em
práticas que favoreçam a aprendizagem do aluno com necessidades educacionais especiais, e sua
atuação na vivência escolar. É importante que a sala de recursos multifuncionais esteja equipada com
objetos didáticos pedagógicos, e profissionais que possuam especialização para trabalhar com as
singularidades dos alunos com necessidades especiais. (BRAUN e VIANA, 2010).

Conforme Cunha (2017), é necessário que a sala de recursos onde é ofertado o AEE, seja simples
sem muitos objetos a vista, para que a criança não se excite demais. É neste lugar onde o indivíduo
recebe uma educação individualizada, com foco na mudança de alguns comportamentos e aquisição
de outros (CUNHA, 2017).

Segundo Mantoan et al (2010),a sistematização do AEE leva em conta a singularidade de cada aluno.
Assim, educandos que compartilhem das mesmas necessidades especiais talvez necessitem de
atendimentos distintos. Diante disso, a iniciativa para fazer o planejamento não é só saber as
prováveis causas ou o diagnóstico da deficiência do aluno. E sim, primeiramente, vem o ser humano e
toda sua historia de vida.
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De acordo com Mantoan et al (2010), a inclusão educacional configura a escola como um ambiente
para todos, na qual os educandos edificam o conhecimento de acordo com suas aptidões, manifestam
suas ideias livremente, são ativos participantes nas ocupações escolares, e se desenvolvem como
sujeitos de acordo com suas limitações.

Dessa forma, é importante aconselharmos que o Atendimento Educacional Especializado (AEE), não
é o único local encarregado pelo método de ensino para o aluno com suas particularidades. Porém, o
AEE pode e deve se definir para atuar de forma colaborativa entre professores, na elaboração de
estratégias educacionais para o discente, tanto no momento exclusivo no AEE quanto na sala de aula
regular (BRAUN e VIANA, 2011).

Sendo assim, é relevante que os docentes das escolas regulares, e os da educação especial
trabalhem em conjunto, para que as metas inclusivas sejam alcançadas. Elaborando estratégias
pedagógicas que contribuam para o acesso do aluno ao currículo, e ao mesmo tempo com o seu
relacionamento com a classe, entre outras atividades, só assim será feita a inclusão (GARCIA et al,
2012).

Dessa forma, é relevante que os educadores que trabalham no AEE, precisam ter formação na área
da educação inclusiva e ser conhecedor de diversas práticas pedagógicas, para poder inovar com
métodos específicos disponíveis com o objetivo de melhorar a adaptação e aprendizagem dos
educandos que frequentam o AEE (PASIANI et al, 2013).

Conforme Braun e Viana (2011), não é só a estalação do AEE e muito menos a formação continuada
dos professores, que serão suficientes para resolver os problemas existentes no ambiente escolar.
Assim, a escola em si, com toda a sua diversidade, é essencial revisar o sistema, é inevitável a
mudança.

Para Mantoan et al (2010), cabe aos gestores escolares realizar ações que assegurem a
especializações dos indivíduos envolvidos direta ou indiretamente nas repartições de ensino. Ela pode
ser realizada através de palestras ou cursos de especialização direcionada aos docentes que
integram o AEE.

Sendo assim, para que aconteça a inclusão escolar, é necessária a colaboração de todos envolvidos
no processo educacional, acreditar nas possibilidades e potencialidades dos discentes, formar um
currículo flexível, ter uma nova forma de avaliação que proporcione uma estrutura que edifique o ser
humano, e rompa com esse modelo tradicionalista que ainda está enraizado nas escolas (DELEVATI,
2012).

O ambiente escolar, tanto o regular como o especial está passando por mudanças, é necessário rever
nossas ações e representações, é relevante termos um novo olhar sobre o processo inclusivo, seus
objetivos e resultados simultaneamente. Só assim, será feita a inclusão (BRAUN e VIANA, 2011).

3 METODOLOGIA

Essa pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, que é quando o pesquisador tem contato direto
e mais extenso com o espaço e situação onde está sendo realizada a pesquisa, que se dá pelo
trabalho intensivo no campo (LUDKE; ANDRÉ, 2013).

O presente estudo consiste em uma pesquisa de campo e descritiva. Na pesquisa de campo o objeto
de estudo é debatido em seu próprio ambiente, e os dados são coletados naturalmente onde os
fenômenos acontecem, sem nenhuma interferência do pesquisador (SEVERINO, 2010). A pesquisa
de campo foi realizada em uma escola municipal de Tobias Barreto/SE.

Na pesquisa descritiva o resultado da coleta de dados é repleto de relatos de pessoas, situações e

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/relato_de_experiencia_sobre_inclusao_escolar_do_autista_em_escola.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.6-12,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



acontecimentos, onde contém cópia de entrevistas, depoimentos, fotos, desenhos e uma grande
variedade de extrato de documentos (LUDKE, ANDRÉ, 2013).

Também foi realizada uma pesquisa bibliográfica, que tem como objetivo conduzir o investigador a se
aproximar diretamente de tudo que já foi escrito, declarado ou filmado referente ao tema (MARCONI,
LAKATOS, 2010). Foram utilizados nesta pesquisa artigos, livros e dissertações pesquisadas em
sites.

Os procedimentos de coleta de dados utilizados foram: observações sistemáticas e entrevista
semiestruturada. A observação sistemática é realizada de forma controlada com o intuito de obter
respostas que foram prefixadas. Porém, as regras não devem uniformizar nem serem rigorosas
demais, porque as situações conforme os objetos e objetivos da pesquisa talvez sejam diferentes
(MARCONI, LAKATOS, 2010).

As observações sistemáticas foram realizadas durante o mês de setembro de 2017, foram
observadas quatro aulas na sala de Atendimento Educacional Especializado. Primeiro ocorreram
conversas com a direção e coordenação para um diagnóstico na escola, a fim de verificar a
quantidade de professor e alunos autistas e salas de AEE. Nesse momento foi utilizado um diário de
campo para anotar e descrever fatos relevantes que ocorressem durante as observações.

Depois foram realizadas entrevistas semiestruturadas, feitas através de uma estrutura básica, sem
precisar de muito rigor para ser aplicada, permitindo que o entrevistador fizesse ajustes no momento
da entrevista caso considerasse necessário (LUDKE, ANDRÉ, 2013).

Foi elaborado um roteiro que contém perguntas sobre o perfil do entrevistado e dez questões sobre
formação continuada, desafios e metodologias de trabalho nas salas de AEE. As perguntas passaram
por validação, foram aplicadas com três professores mestres da área de Educação. Os professores
serão identificados por letras do alfabeto para garantir seu anonimato.

Para análise dos dados dos professores da sala de AEE, foram elaborados relatos de experiência.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram entrevistadas duas docentes da sala de AEE. A entrevista com a professora A, foi realizada no
dia 20/10/2017 às 17 horas em uma Escola Municipal de Tobias Barreto. Já a professora B, a
entrevista foi feita no dia 18/10/2017 às 09 horas da manhã na mesma escola. Seguem os relatos
elaborados a partir das respostas das entrevistas com as docentes da sala de AEE, as mesmas foram
identificadas como professora A e professora B.

4.1 Relato da entrevista com a Professora A da Sala de AEE em Escola Municipal de Tobias
Barreto

Professora A foi questionada sobre quais as dificuldades que encontra em trabalhar com alunos
autistas na sala de AEE Ela respondeu que: - as dificuldades são muitas, pois o aluno autista
apresenta dificuldade em se fazer entender; a produção do som de sua fala é muito comprometida.
Inventam pronomes e dão respostas deslocadas do contexto das perguntas.

Perguntamos sobre os recursos didáticos pedagógicos da sala de AEE se são suficientes para
trabalhar com os alunos A professora A disse: - Os recursos não são suficientes e é necessário
comprar material para atender as necessidades dos alunos, esses materiais são primordiais para
estimular a sua atenção concentração na aprendizagem.

Ao perguntarmos sobre as dificuldades de se trabalhar com os alunos autistas e se os resultados são
satisfatórios, ela falou: - muito satisfatório e bastante gratificante.
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Em seguida nós a indagamos sobre qual a duração da aula de AEE para cada aluno A professora A
respondeu: - que em media 30 minuto à uma hora atendendo o limite do aluno.”sic”.

Prosseguimos com a seguinte pergunta: Qual formação o professor deve ter para trabalhar na sala do
AEE Obtive a seguinte resposta - licenciatura plena em pedagogia, participar de cursos de formação
na área de AEE.

Também perguntamos quais as atividades desenvolvidas na sala de AEE A professora A falou: - São
através do Plano de Atividade Individualizado (PAI), neste plano são colocados os objetivos,
estratégias e recursos necessários para atender as dificuldades do aluno. Exemplos: jogos,
computador.

Continuando com a entrevista, perguntamos se o Atendimento Educacional Especializado (AEE) só
ocorre em Sala de Recursos Multifuncionais A professora A respondeu: - AEE é um atendimento
individual, mas há um conjunto de profissionais envolvidos, se não houver a parceria de todos, os
alunos não avança. É importante a participação de todos, principalmente da família.

Quando perguntamos se para ela é importante que o aluno autista frequente as salas de aula regular
e a sala de AEE e por quê A professora A disse: - Claro que é importante, pois a parceria é
fundamental para o aluno ter autonomia, e avançar nas atividades propostas tanto na sala regular
como na AEE e na sua vida cotidiana.

Depois perguntamos: Você faz alguma avaliação dos alunos com autismo que frequenta a sala de
AEE Qual Ela respondeu - que a avaliação era processual. Que é feita através do processo de
aprendizagem de cada aluno.

E para finalizar a nossa entrevista lhe questionamos: Qual o seu ponto de vista sobre a inclusão
escolar de alunos autistas A professora A falou - é importante, assegurar aos alunos autistas para que
possam participar efetiva e plenamente na vida política e pública em igualdade de oportunidade com
as demais pessoas.

4.2 Relato da entrevista com a Professora B da Sala de AEE em Escola Municipal de Tobias
Barreto

Professora B foi questionada sobre quais as dificuldades que o educador encontra em trabalhar com
alunos autistas - ela respondeu que a sua maior dificuldade é a atenção e concentração do aluno.

Em seguida perguntamos: Os recursos didáticos são suficientes para trabalhar com alunos na sala de
AEE Obtivemos a seguinte resposta - precisa melhorar, trabalhamos para isso.

Continuamos com a entrevista, fizemos a seguinte pergunta: Mesmo com as dificuldades, os
resultados de se trabalhar com alunos autistas tem sido satisfatório A professora B disse: - Os
resultados são belíssimos e me estimulam a continuar lutando para ajudá-los.

Perguntamos a ela: Em média qual a duração da aula de AEE para cada aluno Ela falou: - em média
dura uma hora, porém, existe caso que a duração do atendimento é de 40 quarenta minutos.

Dando continuidade, foi feita a seguinte pergunta: Qual formação o professor deve ter para trabalhar
na sala de AEE Obtive a seguinte resposta da professora B - Pedagogia e pós-graduação na área e
curso de capacitação.

Depois, perguntamos: E quais as atividades desenvolvidas na sala de AEE A professora B falou: –
Várias.

Continuando com a entrevista lhe perguntamos: O Atendimento Educacional Especializado (AEE) só
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ocorre em Salas de Recursos Multifuncionais A Professora B respondeu: – Sim. Raros casos em
hospitais, que o aluno esta matriculado e a escola tendo o AEE, pode disponibilizar o professor a
atender esse aluno.

Quando indagamos: Para você é importante que o aluno autista frequente as salas de aula regular e a
sala de AEE Por quê

A professora B disse: - Sim. É de grande importância, pois, o aluno precisa trabalhar suas
habilidades.

Em seguida perguntamos. Você faz alguma avaliação dos alunos com autismo que frequenta a sala
de AEE Qual

Professora B respondeu: - Sim. É feito durante o atendimento comportamental e as tarefas as quais
lhe são propostas.

Finalizando a entrevista lhe questionamos: Qual o seu ponto de vista sobre a inclusão escolar de
alunos autistas

Obtivemos a seguinte resposta da professora B: - Precisa de fato sair do papel... No papel o discurso
é fantástico, porém, na prática enfrenta sérias dificuldades.

Diante desse contexto sobre os relatos das duas docentes da sala de AEE, percebem-se alguns
pontos importantes durante a entrevista com as professoras da sala de AEE, como a falta de recursos
didáticos. Em outro momento da entrevista, a professora relata que mesmo com as dificuldades que o
educador enfrenta para trabalhar no processo inclusivo o resultado é gratificante.

As duas docentes em suas respostas concordam que o aluno frequente a sala de aula regular e a de
AEE, porque ambas contribuem para o seu progresso e desenvolvimento.

Sobre como é o processo de avaliação, as educadoras disseram que é através do processo de
aprendizagem de cada um, com base nas atividades que são desenvolvidas especialmente
atendendo as necessidades específicas de cada aluno.

Além disso, as professoras relatam que o processo de inclusão é bonito no papel, más, quando são
colocados na prática os profissionais enfrentam grandes dificuldades para lidar com a inclusão. No
entanto, é importante, porque é uma chance que essas pessoas têm de ser inseridas na sociedade.

Observou-se que as dificuldades dos professores da sala regular são causadas na maioria por falta
de uma formação continuada, para se trabalhar na área da educação inclusiva em especial com
alunos autistas. No entanto, as barreiras encontradas por as docentes da sala de AEE ocorre, devido
os comprometimentos que o autismo causa principalmente na linguagem e comunicação do autista.

Percebe-se que ocorre uma forte ligação entre aluno/ educador, que são gerados através da rotina
que o professor precisa manter para que o aluno autista se sinta confortável, e assim fique mais
concentrado durante as atividades no ambiente escolar. Dessa forma, contribuindo com a sua
aprendizagem, consequentemente com o desenvolvimento das suas habilidades.

Para Matos (2017) é dever do educador de AEE, com a participação dos gestores e equipe
pedagógica, procurarem meios eficientes que possibilitem o processo inclusivo escolar do aluno com
necessidades especiais. Entretanto, não é suficiente só inserir esse aluno na sala de aula comum, é
relevante que ele integre assiduamente as atividades escolares.

De acordo com Tenente (2017), como a inserção dos indivíduos com necessidades especiais no
processo inclusivo nas escolas é recente, muitos professores que fizeram a sua graduação há mais
tempo, tiveram pouco contato com conteúdos relacionados à inclusão, durante a sua formação

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/relato_de_experiencia_sobre_inclusao_escolar_do_autista_em_escola.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.9-12,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



acadêmica. Nesse sentido, estes professores que não possuem formação em educação inclusiva
devem buscar se atualizar para que possam lecionar também para esse tipo de aluno. É necessário
promover instruções para os educadores, e conscientizá-los de como é importante o processo
inclusivo.

Segundo Cunha (2017), é relevante que os educadores que trabalham com alunos autistas, tenham
curso de especialização. Dessa forma, eles terão menos dificuldades em reconhecer e lidar com as
limitações dos educandos com autismo, e estarão contribuindo para uma melhor aprendizagem e
inclusão.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa, procurou-se compreender de que forma está ocorrendo o processo de inclusão de
alunos com autismo em uma escola municipal em Tobias Barreto/SE. Analisou-se as dificuldades que
os professores da sala de AEE encontram em trabalhar com estudantes autistas, e buscou-se
averiguar se os educadores possuíam cursos de formação na área inclusiva para lidar com pessoas
com TEA.

Constatou-se que as educadoras da sala de AEE têm especialização na área da Educação Inclusiva,
para se trabalhar com pessoas que têm necessidades especiais, mas as dificuldades enfrentadas por
essas educadoras da sala de AEE são os danos causados na linguagem e comunicação pela
síndrome do autismo.

A falta de especialização dos docentes na área da Educação Inclusiva pode gerar dificuldades, em se
trabalhar com alunos autistas, pois não possuem conhecimento sobre as práticas pedagógicas
adequadas aos educandos autistas.

Dessa forma, entende-se que a formação continuada deve ser repensada por esses professores, uma
vez que para lidar com discentes autistas é preciso muito comprometimento e responsabilidade com a
sua aprendizagem. É a partir disso que surge o desenvolvimento das habilidades, e com isso
futuramente o aluno conseguirá a sua autonomia dentro dos seus limites, sendo assim, inserido na
sociedade.

Observou-se que o aluno com autismo necessita manter uma relação com o professor. Uma vez que,
essa aproximação entre autista/educador surge à rotina, rotina essa necessária, devido à falta de
concentração e comunicação. O discente cria essa ligação com o educador com sua convivência
diária, o que faz com que ele se sinta seguro e confortável no ambiente escolar.
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