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RESUMO 

A pesquisa tem como objetivo analisar a inclusão dos alunos com transtorno do espectro do autismo nas 
escolas de ensino comum, destacando alguns aspectos que colaboram para a efetiva inclusão na escola de 
ensino comum, a saber: conhecer as características do TEA; analisar a legislação brasileira e documentos 
oficiais que orientam quanto aos serviços de apoio especializado; entender a importância da organização do 
ensino bem como a necessidade das adaptações e flexibilizações no ensino. Para tanto é realizada uma 
pesquisa de cunho bibliográfico, a partir de livros, revistas/periódicos, teses, dissertações, legislação 
vigente, que tratam do assunto. Por certo, a inclusão dos alunos com necessidades especiais nas escolas 
de ensino comum aponta para a necessidade de novos estudos e mudanças significativas no contexto 
escolar, objetivando o desenvolvimento de um trabalho mais individualizado, a fim de atender às 
especificidades de cada educando, trabalho este que deve ser desenvolvido pelo professor do ensino 
comum em colaboração com os professores que atuam na educação especial. Desta forma, espera-se 
através dessa pesquisa oferecer subsídios teóricos aos professores da educação especial e do ensino 
comum para que compreendam a necessidade de organizar o ensino para o enfrentamento das dificuldades 
que venham a surgir no âmbito da educação inclusiva, como, por exemplo, flexibilização e adaptação do 
conteúdo, trabalho em rede, trabalho colaborativo e assim atender a contento os alunos público alvo da 
educação especial.  
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1  INTRODUÇÃO 

Para que se efetive a inclusão de fato é preciso superar inúmeros desafios, dentre 
eles: a reestrutução do currículo escolar; formação continuada para os professores, para 
que esses possam e consigam encaminhar de maneira adequada o trabalho educativo 
com os alunos público alvo da educação especial e atender suas necessidades 
específicas, contribuindo assim de forma positiva e significativa para o desenvolvimento 
integral do educando, bem como sua inserção social. 

Atender às características específicas das crianças com TEA corresponde 
principalmente à necessidade de um atendimento, muitas vezes individualizado, que 
atenda necessidades específicas e que explore ao máximo a capacidade e potencialidade 
de cada indivíduo, dando ênfase as políticas de inclusão que asseguraram o acesso e à 
permanência ao ensino regular.  

Desse modo, este trabalho se justifica por investigar aspectos concernentes à 
inclusão na escola de educação básica dos alunos com transtorno do espectro autista. 
Também por buscar evidenciar a importância e necessidade de se organizar o ensino e 
encaminhar o trabalho educativo contemplando mudanças no currículo, metodologias, 
adaptações e flexibilizações curriculares para atender a contento o educando com TEA, 
oportunizando que aprenda e se desenvolva. Considerando essa afirmação buscou-se 
nesta pesquisa responder às seguintes questões: o que é o TEA? Como encaminhar o 
trabalho pedagógico para que a inclusão se efetive?  
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Atualmente, várias discussões e teses permeiam o termo TEA – transtorno do 
espectro do autista, dentro do que se é discutido, muito se fala sobre as características do 
indivíduo com TEA e também sobre suas particularidades. Para tanto, é preciso 
considerar algumas características para a realização do diagnóstico da criança com TEA, 
estas são apresentadas a partir de alguns critérios, pela Associação Americana de 
Psiquiatria (APA), em que relaciona algumas características como: déficit na interação 
social, comunicação, comportamentos e interesses restritos e repetitivos (APA, 2014).  

Sendo assim, com tantos sintomas e com um universo de características tão vasto, 
envolvendo dificuldades comportamentais, problemas de interação social, dificuldades 
motoras e sensoriais, entre outras, existem diversificadas maneiras para que a 
intervenção seja feita de maneira efetiva. Levando em consideração características 
específicas e individuais de cada indivíduo (BIANCHI, 2017). 

 
No que se refere ao trabalho a ser desenvolvido pela escola, Mori, Silva e 

Cerezuela (2014) evidenciam a necessidade de mudanças significativas no contexto 
escolar, objetivando o desenvolvimento de um trabalho mais individualizado, a fim de 
atender às peculiaridades de cada educando, trabalho este que deve ser desenvolvido 
pelo professor do ensino comum em colaboração com os professores que atuam na 
educação especial em integração com outros profissionais como da área da saúde e 
assistência social. 

 
Ressalta-se que a inclusão do aluno com TEA também envolve um trabalho em 

rede que contará com a integração da família, escola, ação social e profissionais da área 
da saúde, de acordo com a necessidade de cada educando. É preciso pensar que 

 

As ações intra e extraescolares devem abandonar os estereótipos e 
preconceitos e dar espaço para a formação do sujeito em sua totalidade, 
sem distinção de suas diferenças. Com efeito, a identificação e o 
atendimento diferenciado é o caminho viável para a promoção da 
apropriação do saber científico e a inclusão dos alunos com necessidades 
especiais na sociedade. Em relação aos alunos com TGD, levantamos a 
bandeira da necessidade do trabalho em rede, envolvendo a escola, a 
saúde e a família (CEREZUELA, SILVA e MORI 2014, p. 143). 

 

Dentre os aspectos essenciais para o sucesso do processo de inclusão está o 
trabalho colaborativo que diz respeito exige parceria e estudo por parte dos professores, 
que deverão considerar algumas questões, como: estudo de caso do aluno; elaboração 
de um plano em que se contemple o plano de trabalho colaborativo individualizado 
(colaborar no desenvolvimento do aluno nos aspectos cognitivo, afetivo/social e motor); 
adaptações e flexibilizações necessárias a serem propostas para o aluno (MACHADO; 
ALMEIDA, 2010); (CARVALHO, 2009).  

 É por meio da inclusão realizada de forma adequada que a criança poderá 
desenvolver suas potencialidades, incluindo o processo de socialização. Cabe ao 
professor e os profissionais que atuam na escola saber dimensionar os motivos pelos 
quais a exclusão ocorre, para assim reverter a situação. 

 

2  MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que foi realizada a partir de revisão 
bibliográfica, fundamentando-se em artigos científicos, livros, tese de doutorado, de 
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estudiosos que tratam do assunto, como: Cerezuela e Mori (2014); Orrú (2012); Castro e 
Barroco (2017); Belizário Filho e Cunha (2010), entre outros. 

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Como resultado obtido, a pesquisa evidenciou a importância da formação 
continuada dos professores para que atendam às necessidades específicas dos alunos 
com TEA, bem como ofereceu subsídios teóricos para que a organização o ensino 
contemple as adaptações e flexibilizações necessárias, favorecendo que o educando se 
desenvolva nos aspectos cognitivo, afetivo/social e motor. 

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É papel da escola, assegurar aos educandos público alvo da educação especial 
uma educação de qualidade, atendendo suas necessidades educacionais específicas, 
valorizando suas potencialidades e incentivando-os na participação de atividades 
coletivas, oportunizando a inserção no contexto escolar e social. 

Faz-se necessário ressaltar que a inclusão de alunos com necessidades especiais 
deve ser realizada por todos que estão a sua volta, não somente pelos professores, mas 
por todos os profissionais da escola e pela família. O desenvolvimento de um educando 
com necessidades específicas caminha de acordo com o meio em que ele está inserido e 
como os que estão a sua volta se comportam e ajudam estimulam as diferentes áreas do 
desenvolvimento (cognitivo, afetivo e motor). 

Visto isso, é de extrema importância que todos envolvidos na educação de alunos 
com TEA estejam em constante aprendizado, buscando sempre novos conhecimentos e 
metodologias que sejam realmente eficazes. Entretanto, não basta que haja o recurso 
disponibilizado é necessário que haja formação e disponibilidade do educador para que a 
exploração dos recursos seja realizada de forma adequada. 
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