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EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO ESPECTRO 

AUTISTA - TEA 

 
RESUMO: O presente artigo tem como finalidade demonstrar a importância do atendimento exclusivo para 

indivíduos portadores de necessidades especiais bem como aos portadores de Transtorno Espectro Autistas - TEA 

em instituições de ensino, tendo como objetivo de inseri-los em salas de aulas de escolas regulares. A inclusão 

escolar surgiu com a Declaração de Salamanca em 1990, essa ação permitiu a interação entre crianças portadoras 

de necessidades especiais e crianças sem necessidades especiais, no mesmo ambiente escolar, convivendo e 

respeitando as diferenças (LIMA, 2006). A Declaração de Salamanca (1994) ainda relata que o elemento chave 

para o resultado positivo das escolas inclusivas é que todos os educadores disponham de um preparo especifico e 

recomenda também que na formação inicial o docente adquira orientação conveniente, que possuam capacidade 

de diagnosticar, analisar e adaptarem-se as necessidades especiais, produzindo o conteúdo curricular para trabalhar 

juntamente com pais e especialistas, uma vez que muitos professores desconhecem particularidades da deficiência 

e por não possuírem formação especifica sobre a inclusão de crianças com Transtorno Espectro Autista - TEA. 

Uma das estratégias para proporcionar inclusão, é a adaptação de conteúdos curriculares, segundo 

(MARCHESI,2004). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  O Atendimento Educacional Especializado é uma modalidade de atendimento da 

educação especial, possui um conjunto de atividades e recursos que vão de acessibilidade e 

pedagógicos organizados institucionalmente e continuamente para atender com exclusividade 

os alunos com algum tipo de necessidade especial, no contra turno escolar. Pode ser realizado 

em salas de recursos especiais na escola regular ou em instituições especializadas. O objetivo é 

complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, 

recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação 

na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. Público-alvo do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE). 

 

I – Estudante com Transtorno Espectro Autista: na atualidade vivemos a necessidade de 

trabalharmos a inclusão em todos os ambientes, principalmente o escolar, pois é neste que o 

individuo é preparado para viver em sociedade, o que vai muito além de apenas inserir, realizar 

matricula na escola. A preparação para receber um autista vai de professora escola, uma vez 

que não é o autista quem deve adaptar-se ao ambiente, e sim o ambiente a ele, tendo esse o 

direito conquistado e é um dever de toda sociedade aceitar e respeitar as diferenças, trabalhando 

as grandes lacunas da inclusão do autista, que avança a teoria. 

II –Analisando a realidade escolar no contexto inclusivo do autismo, a relação família x escola 

é um fator de extrema importância no convívio, comportamento e no desenvolvimento do aluno, 

os métodos educacionais que auxiliam,o atendimento especializado, a formação do docente, 

esse conjunto que deve caminhar com sincronia para que a efetiva inclusão do autista se 

concretize. 

Por fim, às considerações finais, abordam o ponto de vista em relação aos dados obtidos, 

pontos positivos e pontos negativos da escola inclusiva, dentre outros pontos pertinentes. 

1.1  Toria do atendimento educacional especializado no brasil. 

 

A história da educação especial aos portadores de necessidades especiais passou por 

muitas dificuldades, excluídos da sociedade, e da crença de que não poderiam ser escolarizados 

e capazes de aprender, diagnósticos e categorizações que reduziram o sujeito à sua própria 

deficiência.  



Para chegar ate o Atendimento Educacional Especializado - AEE precisamos entender a história 

da educação especial no Brasil, a primeira escola para deficientes, foi criada por Dom Pedro 

1854 o Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Em 1891 a escola passou a se chamar Instituto 

Benjamin Constant - IBC. E em 1857 criou o instituto imperial surdo-mudo, a partir dai 

em1930, surgiram varias instituições mentais, pois quando o Brasil era império as pessoas 

com deficiências mais acentuadas, eram separadas porque não agüentavam o serviço braçal, 

porem os outros que a deficiência era mais branda, continuavam com suas famílias e, no 

entanto não recebiam o devido atendimento. 

 

Com a necessidade da escolarização entre as pessoas, a sociedade passa a entender o 

portador de deficiência como um indivíduo que, devido suas limitações, não podia conviver 

no mesmo espaço social que o não portador de necessidades especiais, deveria, portanto, 

estudar em locais separados e, só seriam aceitos na sociedade aqueles que conseguissem agir 

o mais próximo da suposta normalidade possível, exigindo capacidade de exercer as mesmas 

funções que os demais. Marca-se este momento como o desenvolvimento da psicologia 

voltada para a educação, o surgimento das instituições privadas e das classes especiais. 

(BATISTA, 2006). 

Lei 4.024/1961: Antiga Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional previa o 

direito dos “excepcionais” à educação, preferencialmente dentro do sistema geral de 

ensino. 

 

A Lei mencionada acima, afirmaria incluir o deficiente na sociedade, mas de uma forma 

segregada, em instituições particulares de educação especial nesse sistema educacional eles 

recebiam bolsas de estudo, tratamento especial, empréstimos, mas em 1973 com a criação do 

CENESP Centro Nacional de Educação Especial,foram alavancados os direitos dos deficientes 

para que eles freqüentassem o ensino regular. 

 

Em 1994, é publicada a Política Nacional de Educação Especial, orientando o processo 

de “integração instrucional” que condiciona o acesso às classes comuns do ensino regular 

àqueles que “(...) possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares 

programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais” (p.19). Ao 

reafirmar os pressupostos construídos a partir de padrões homogêneos de participação e 

aprendizagem, a Política não provoca uma reformulação das práticas educacionais de maneira 

que sejam valorizados os diferentes potenciais de aprendizagem no ensino comum, mas 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/108164/lei-de-diretrizes-e-base-de-1961-lei-4024-61
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035083/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96


mantendo a responsabilidade da educação desses alunos exclusivamente no âmbito da educação 

especial. 

Após esses acontecimentos ainda vieram varias leis que marcaram a educação especial como a 

Declaração de Salamandra que tinha os seguintes princípios: 

Independente das diferenças individuais, a educação é direito de todos; 

- Toda criança que possui dificuldade de aprendizagem pode ser considerada com 

necessidades educativas especiais; 

- A escola deve adaptar–se às especificidades dos alunos, e não os alunos as 

especificidades da escola; 

- O ensino deve ser diversificado e realizado num espaço comum a todas as crianças. 

 

E outras leis ate chegar a Resolução CNE/CEB 04/2009: Institui Diretrizes 

Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade 

Educação Especial.Apresenta o AEE – Atendimento Educacional Especializado como um 

“serviço” da Educação Especial assegurado na legislação brasileira através da Constituição 

Federal de 1988. 

Constituição Federal de 1988: A Constituição Federal de 1988 traz como um dos seus 

objetivos fundamentais “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3º, inciso IV). 

Define, no artigo 205, a educação como um direito de todos, garantindo o pleno 

desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. 

No seu artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de condições de acesso e 

permanência na escola” como um dos princípios para o ensino e garante como dever 

do Estado, a oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na 

rede regular de ensino (art. 208). 

 

Diante da análise recorrente aos documentos Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva e da Resolução CNE/CEB n. 04/2009, podemos perceber 

que ambos condizem em relação às idéias referentes ao AEE.  

Os textos dos citados documentos fazem referência ao Atendimento Educacional Especializado 

como um serviço que perpassa todos os níveis e etapas, assim como todas as modalidades da 

educação básica e superior, ocorrendo, preferencialmente, nas salas de recursos multifuncionais 

da própria escola na qual o aluno encontra-se matriculado ou outra escola do ensino regular, 

podendo ser realizado, também, em centros de Atendimento Educacional Especializado da rede 

pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos... (art. 

5º CNE/CEB nº 04). 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


 

2.  INCLUSÃO  DA CRIANÇA COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

No que tange à inclusão na Educação Infantil do aluno com Transtorno Espectro Autista 

– TEA, dito como autismo, não é só oferecer a vaga em uma escola, a pratica inclusiva desses 

alunos no âmbito escolar deve permear todo o processo educacional uma vez que ela é 

desafiadora e não pode envolver unicamente o aluno e sim a comunidade escolar, aos pais e a 

sociedade, sendo a educação um direito de todos. O professor deve na verdade trabalhar criando 

oportunidades para desenvolver o potencial efetivo do aluno, registrando seus interesses 

pessoais, pois as dificuldades são muitas, insta salientar que há uma variedade de manifestações 

do transtorno por isso é importante que os profissionais da educação tenham acesso ao 

diagnóstico médico para que saibam exatamente quais são as limitações, capacidades, 

comprometimentos e disfunções características de cada aluno. Deve-se fazer uma avaliação 

caso a caso, levando em conta a particularidade, pois nenhum autista é igual ao outro.Sendo 

assim, ainda que o aluno com transtorno autista seja matriculado e freqüente a escola regular, 

esse fato, por si só, não garante o seu desenvolvimento. A construção do Projeto Político-

Pedagógico da escola deve contemplar as demandas dos alunos com deficiências, bem como a 

definição de diretrizes, organização pedagógica e práticas de ensino voltadas para esse público. 

 

Sabemos que a inclusão vai muito além de uma sala de aula, é de fundamental 

importância que ele faça parte de uma turma, interaja com os professores e com as demais 

crianças do seu convívio escolar, que ele compreenda as questões pedagógicas e desenvolva de 

acordo com suas limitações e particularidades o seu próprio ritmo de aprendizado, onde a 

presença de um mediador escolar preparado possa auxiliar nas suas conquistas atingindo assim 

o objetivo estimado, bem como a sua adaptação e socialização. O acompanhamento medica tipo 

fonoaudióloga, psicologia e outros agregados a um corpo docente preparado, mediador, corpo 

escolar e família pró ativa contribuem para o desenvolvimento do autista. A criança 

diagnosticada com transtorno do espectro autista, possuindo esse conjunto de atendimento 

consegue ter sua comunicação verbal e não-verbal, habilidades pedagógicas e ludicidade na 

interação social. 

 

Sabendo-se que não existe um manual de como lidar com um aluno TEA, cada uma 

dessas crianças é única, e possuem suas particularidades, seus limites, dificuldades e seu 



conhecimento, e para iniciar uma intervenção junto a eles é preciso conhecer cada um. As 

estratégias e critérios de atuação do professor devem oportunizar vir de encontro e adequar à 

ação educativa às maneiras peculiares de aprendizagem de cada um, entendendo que o processo 

ensino-aprendizado pressupõe a diversificação de necessidade do autista, já que não possuem 

uma forma de compreensão igual para todos. 

 

As escolas devem atender sim aos princípios constitucionais e proporcionar os meios 

necessários para realização de uma educação de qualidade e respeito às diferenças para todos 

os seus alunos.  É notória a necessidade social de aprender a viver na diversidade, por isso, faz-

se necessária uma nova concepção de ensinar e de aprender, respeito à dignidade e aos direitos 

das crianças, consideradas nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, 

étnicas, religiosas etc. 

 

Para que o processo de inclusão de um autista de fato seja efetivado, que ultrapasse a 

seguridade de seus direitos é primordial estabelecer uma relação de confiança entre os 

principais profissionais envolvidos, criando um vínculo de partilhas de conquistas e 

dificuldades, engajados na busca de desenvolvimento e resultados, onde possam contemplar de 

forma plena a interação entre o aluno a escola e o ambiente escolar. 

 

2.1 O papel do professor no desenvolvimento da criança com tea na educação infantil 

 

O papel do professor no processo de aprendizagem é indiscutivelmente decisivo, 

Convém enfatizar que o profissional de apoio ao professor, ou acompanhante especializado, 

torna-se imprescindível nesse processo inclusivo, suas atitudes, concepções e intervenções, 

serão fatores determinantes no sucesso ou fracasso escolar de seus alunos. Pois cabe ao 

professor fazer as intervenções necessárias (com respeito, estímulo e trabalhando a auto estima).  

 

Apesar de os professores não apresentarem conceitos iguais ou semelhantes devem 

conhecer o transtorno do espectro do autismo e suas características, o que de fato a definem, 

buscam informações e capacitações, e todo este conhecimento se torna favorável no trabalho 

desenvolvido em sala de aula, em buscas de estratégias e no trato com o próprio aluno. Gauderer 

(1993, p. 34) conclui que “O Autismo é uma inadequacidade no desenvolvimento que se 

manifesta de maneira grave por toda a vida. [...]. Uma incapacidade na utilização social da 

linguagem assim como problemas graves de relacionamento social”. Assim destaca a 



importância dos professores conhecerem o autismo, uma que este transtorno traz sérios desafios 

ao professor, que para desenvolver bem o seu trabalho, convém conhecer bem as características 

destas crianças a fim de trabalhar práticas inclusivas com segurança e propriedade, objetivando 

o desenvolvimento e aprendizagem.  

 

As intervenções e os estímulos são imprescindíveis, pois funcionarão como suportes da 

autoestima, que progressivamente levará o aluno a acreditar em si mesmo e na sua capacidade 

para superar as dificuldades. 

O professor deve-se utilizar diversas metodológicas de ensino e considerar as implicações da 

necessidade lúdica é fundamental. Pois, o lúdico diferencia-se das demarcações do brincar 

espontâneo, e passaram a ter uma conotação de experiência, pois as crianças quando brincam 

expressam seu verdadeiro "eu". Dessa forma, o lúdico possibilita o estudo da relação da criança 

com o mundo externo, integrando estudos específicos sobre a importância do lúdico na 

formação da sua personalidade (Servantes, 2012). 

 

2.2 Práticas pedagógicas para trabalhar com a criança autista 

 

O aluno com autismo deve ser tratado da mesma maneira que as outras crianças, sem 

privilégios e com atenção e respeito às suas limitações e necessidades;um dos métodos enfatiza 

que o professor deve ficar no nível da criança, estreitando o contato entre os dois. Trabalhar 

com a comunicação através de imagens é um ponto comum na maioria dos métodos. O livro de 

figuras, por exemplo, permite que a criança se expresse. Estimular os 05 sentidos, 

principalmente à visão. A informação visual deve vir antes da informação verbal; Valorizar e 

ressignificar os movimentos repetitivos: alguns professores optam por juntar-se às crianças 

nesses rituais, mostrando compreensão e criando um vínculo afetivo mais próximo; Trabalhar 

com exercícios de repetição de conteúdo;Apostar em materiais concretos ou figuras de 

referência para a criança como a sua própria foto, a foto dos familiares, amigos, 

etc.;Proporcionar atividades de organização e pareamento de objetos;Adaptar seu tempo: é 

importante dosar o tempo das atividades para priorizar a atenção e qualidade da aprendizagem. 

O tempo de planejamento também é outro – prepare objetivos pedagógicos de curto prazo; Usar 

fichas ou cartões para memorizar ou ensinar conceitos. Acima de tudo, não desista dos seus 

objetivos! Tudo que você faz por um aluno, por mais que pareça ineficaz, deixará uma marca 

positiva e exclusiva no desenvolvimento de cada um deles. 

 



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cada vez mais, a comunidade científica nos presenteia com novas descobertas sobre o 

autismo. Sabe-se, porém, que ao se tratar de diversidade humana, e, neste caso, do autismo, os 

desafios são muitos; desafios instigantes que nos levam para o caminho das possibilidades. 

Embora o processo de inclusão dos alunos com transtorno do espectro autista em classes 

comuns da rede regular de ensino não seja uma tarefa fácil, é importante construir avanços na 

construção de uma prática pedagógica que contemple as especificidades desse público e que, 

de fato, torne a realidade das escolas um espaço de educação para todos. Caso a caso deve ser 

avaliado o melhor para o aluno. 

Essa é uma tarefa desafiadora, numa era em que algumas escolas querem “retroceder”, 

posicionando-se contra a obrigatoriedade de alunos com deficiência nos espaços escolares, é 

preciso evoluir. E só é possível evoluir quando se está disposto a aprender mais e mais sobre o 

tema. 
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