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RESUMO 

 

Nos últimos anos, houve um aumento do número de pesquisas publicadas que 
discutem sobre os alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Esta literatura 
relata que o aluno com TEA enfrenta certas dificuldades, principalmente no que diz 
respeito à sua inclusão efetiva, o que contribuiria para um melhor desenvolvimento de 
suas capacidades. Assim sendo, o objetivo da presente pesquisa consiste em propor 
o uso de práticas de Gestão do Conhecimento no contexto escolar para contribuir no 
processo educacional do município de Toledo-PR, de modo a cooperar com o 
processo de ensino e de aprendizagem dos alunos da Educação Especial inclusos na 
Alfabetização e no Ensino Fundamental I. Metodologicamente, a presente pesquisa, 
quanto aos procedimentos, se enquadra como um estudo de casos múltiplos, tendo 
como foco o professor regente que leciona para alunos Autistas da rede municipal de 
ensino do município de Toledo-PR. Quanto à abordagem, a pesquisa é qualitativa e 
quantitativa. Foram coletados dados através de documentos oficiais do município e 
por meio de uma entrevista semiestruturada. Para a análise dos dados, foram 
utilizadas as técnicas de estatística descritiva e da análise de conteúdo. Como 
resultados, observou-se que as escolas do município têm determinadas limitações 
pedagógicas, como também necessidades de materiais para se trabalhar com alunos 
especiais, sobretudo os com Transtorno de Espectro Autista (TEA). Assim, a partir de 
tal constatação, este estudo sugeriu um modelo de Repositório Institucional (RI) que 
poderá ser adaptado ou constituído para o contexto da Educação Básica, 
especificamente, as escolas com alunos especiais, sobretudo os com TEA. 
 
Palavras-chaves: Gestão do Conhecimento; Teorias de Aprendizagem; Autismo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

ABSTRACT 

  
In recent years there has been an increase in the number of published research 
arguing about students with Autism Spectrum Disorder (ASD). This literature reports 
that the student with ASD faces certain difficulties, especially with regard to their 
effective inclusion, which would contribute to a better development of their capabilities. 
Therefore, the aim of this research is to propose the use of knowledge management 
practices in the school context to contribute to the educational process of the city of 
Toledo-PR, in order to cooperate with the process of teaching and learning of 
Education students Special included in literacy and elementary school I. 
methodologically this research, the procedures, fits like a study of multiple cases 
focusing on the classroom teacher who teaches for Autistic students of municipal 
schools in the city of Toledo-PR. As for the approach, the research is qualitative and 
quantitative. Data were collected through municipal official documents and through a 
semi-structured interview. For data analysis techniques were used descriptive 
statistics and content analysis. As a result, it was observed that the local schools have 
certain pedagogical limitations, as well as material requirements for working with 
special students, especially those with Autism Spectrum Disorder (ASD). Thus, from 
this observation, this study suggested an Institutional Repository model (RI), which 
may be adapted or made to the context of basic education, specifically, schools with 
special students.  
 
Keywords: Knowledge Management; Learning Theories; Autism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, nas últimas duas décadas, ocorreram mudanças políticas e 

educacionais que provocaram discussões a respeito das condições de competividade 

das escolas, onde o conhecimento é a base para se alcançar seus objetivos 

institucionais. A título de introdução, vale ressaltar que a gestão dos processos 

relacionados ao conhecimento, são relevantes para promover melhores resultados no 

processo educacional. Neste sentido, no cenário atual, a Gestão do Conhecimento 

(GC) é tida como uma eficiente estratégia relacionada às práticas gerenciais das 

organizações, e isso inclui as do contexto educacional (CHU, 2016).  

Ainda sobre isso, Chu (2016, p. 3) complementa que, a GC consiste em uma 

formulação de processos, em que se estabelece um ambiente para que os 

componentes da organização possam criar, compartilhar, aprender e utilizar o 

conhecimento, acarretando no aumento da vantagem competitiva da organização. A 

partir disso, entende-se que de modo global, as unidades escolares que não 

empregam a GC em seu cotidiano não estão causando um processo de gestão que 

vincule tecnologia, processos e pessoas, ao passo que as organizações que já 

utilizam da GC, defendem que com a sua aplicação desenvolvem práticas para 

aperfeiçoar o fluxo que aperfeiçoa seus processos.  

Assim, a escola contemporânea está inserida em um contexto de 

transformações constantes da sociedade, e isso a obriga a se posicionar no sentido 

de modificar os paradigmas das concepções de ensino-aprendizagem, uma vez que 

o fracasso escolar se impõe de maneira acentuada na atualidade. Para tanto, as 

instituições de ensino contemporâneas devem propiciar experiências que promovam 

saberes e auxiliem no desenvolvimento humano de seus estudantes. De acordo com 

Darsie (1999) toda prática educativa traz consigo uma teoria do conhecimento. Tal 

afirmação é incontestável ao se referir à prática educativa escolar. 

Portanto, a educação, sobretudo a especial, é considerada uma experiência em 

que o educando descobre a si mesmo, e do mesmo modo o seu desenvolvimento em 

relação aos outros. Por isso que o processo educativo é, em si, um processo 

consequentemente inclusivo, uma vez que o estudante adquire uma base de 

conhecimento antes mesmo da idade escolar, de maneiras diferenciadas, o que se 

estende com o tempo, à comunidade escolar (DELORS, 2004). 
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As instituições de ensino, tanto públicas quanto privadas, focam suas ações 

tendo como base o conhecimento, assim, a medida em que os trabalhos vão se 

ampliando, essa busca pelo desenvolvimento do ser humano, influenciam direta ou 

indiretamente as organizações (DUARTE, 2015). O que evidencia que na 

escolarização o conhecimento que o aluno adquire repercute no reconhecimento da 

qualidade da escola, do ensino e do perfil dos professores que lá atuam. Essa questão 

é verificada por meio das avaliações nacionais que buscam sistematizar qual o 

conhecimento que os alunos possuem, e assim, parametrizar a qualidade de ensino 

das escolas e o nível de conhecimento das mesmas. 

Assim, convém ressaltar que o conhecimento humano sempre foi importante 

para o desenvolvimento das sociedades e, consequentemente, das organizações, 

assim, nos últimos anos as organizações têm voltado suas ações aos processos de 

GC e a valorização das pessoas (DUARTE, 2015).  

Deste modo, a aplicação da GC no contexto escolar pode permitir aos docentes 

criarem, desenvolverem e compartilharem conhecimentos com seus estudantes 

durante sua rotina diária (CHENG, 2013). Obtém-se disso que, a presença da GC no 

ambiente escolar proporciona aos estudantes, além de seu desenvolvimento pessoal, 

seu crescimento social.   

A estrutura escolar e pedagógica organizada, segundo Smith e McKeen (2002) 

podem ser classificadas como comunidade de prática, e nesse modelo os 

conhecimentos podem ser desenvolvidos e criados, a partir de experiências 

individuais e compartilhados com demais funcionários da organização escolar, 

contribuindo, dessa forma, com a GC e ratificando a proposta de Freire (2007) sobre 

a democracia do conhecimento.  

Para Cheng (2013), quando as instituições de ensino adotam práticas de GC, 

além de melhorarem seus processos educativos, desenvolvem melhor a gestão, 

ampliam inovação e melhoram as suas práticas educacionais. Deste modo, os 

processos de GC contribuem, na prática para com as escolas ao fornecer processos 

mais eficientes, o que ajuda a melhorar a aprendizagem educacional estendendo-se 

a organização e a prática docente. 

Considerando o tema de pesquisa que aborda a GC no contexto escolar, 

sobretudo a Educação especial, há de se colocar que a mesma é regida por leis, 

sendo uma das mais importantes, a Lei Federal de nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB). 
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De tal forma, a LDB 9394/96 descreve as disciplinas do currículo base da 

educação escolar a serem desenvolvidas em todo o âmbito do território educacional. 

Essa lei também apresenta, mudanças relacionadas à Educação Especial e ao 

trabalho com alunos com necessidades especiais. Assim, com base nos fundamentos 

dessa lei, o Ministério da Educação em parceria com a Secretaria de Educação 

Especial desenvolveu uma proposta de adaptação curricular.  

O currículo da Educação Especial é descrito nas Políticas Nacionais, 

Perspectiva da Educação Inclusiva, e tem como objetivo principal assegurar a 

inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/Superdotação (BRASIL, 2008). Em virtude do Decreto nº 6.571, de 

18 de setembro de 2008, o Conselho Nacional de Educação (CNE) instituiu as 

Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) na educação básica (BRASIL, 2009). 

Assim, trazendo esta discussão para o contexto escolar em que foi realizada a 

presente pesquisa, tem-se que para o Conselho Estadual de Educação do Paraná 

(CEE), a Educação Especial deve assegurar ao seu estudante condições de igualdade 

para uma evolução acadêmica, e desenvolver competências e habilidades, a fim de 

garantir aos estudantes portadores de necessidades especiais os mesmos direitos e 

deveres dos demais estudantes matriculados na rede estadual de Ensino (PARANÁ, 

2016).  

Assim sendo, nesta pesquisa vislumbrou-se investigar a importância das 

práticas de GC no contexto escolar, abordando a Educação Especial, bem como a 

questão da inclusão escolar, sobretudo as especificidades dos estudantes com 

Transtorno de Espectro Autista (TEA). Tal análise possibilitou observar também, o 

processo de inclusão e as práticas de GC neste caso, permitindo a realização de uma 

proposta de aplicação de uma ferramenta de GC que poderá contribuir para a melhoria 

do ensino no contexto escolar investigado. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A partir do exposto nas considerações introdutórias, chega-se à seguinte 

indagação: Como a Gestão do Conhecimento pode contribuir no processo 

educacional do município de Toledo-PR, de modo a cooperar com o processo de 
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ensino e de aprendizagem dos alunos da Educação Especial inclusos na 

Alfabetização e Ensino Fundamental I? 

 

1.2 HIPÓTESE 

 

Hipoteticamente, supõe-se que os Repositórios Institucionais apontam para um 

caminho que possam colaborar para a elucidação do problema proposto, pois, com 

base em tais características, acredita-se que este recurso pode ser adaptado ou 

constituído para o contexto da Educação Básica, especificamente, aquelas escolas 

que tem, entre seus estudantes, os com TEA. 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

Propor o uso de práticas de Gestão do Conhecimento no contexto escolar para 

contribuir no processo educacional do município de Toledo-PR, de modo a cooperar 

com o processo de ensino e de aprendizagem dos alunos da Educação Especial 

inclusos na Alfabetização e no Ensino Fundamental I.  

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Investigar as práticas de ensino e de aprendizagem utilizadas por docentes que 

trabalham com estudantes Autistas na Alfabetização e no Ensino Fundamental 

I.   

 

b) Averiguar se as práticas docentes se aproximam das práticas de GC. 

 

c) Propor práticas de GC que possam contribuir com o trabalho de docentes que 

atendam estudantes com TEA. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

A relevância deste trabalho é dada em virtude das contribuições da aplicação 

das práticas de GC no contexto educacional, assim, entende-se que estes benefícios 
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possam ser estendidos ao enfrentamento dos problemas de aprendizagem na 

educação do aluno com TEA.  

Assim, quando da realização da busca de estudos sobre o tema de pesquisa 

constatou-se que há uma escassez de estudos sobre as teorias de aprendizagem e 

gestão do conhecimento aplicado às práticas pedagógicas desenvolvidas pelos 

profissionais que atuam com alunos diagnosticados com TEA. 

A partir de uma investigação preliminar sobre a realidade educacional do 

município investigado, encontrou-se informações suficientes para se afirmar que 

existem ações e atividades voltadas ao aluno especial, porém de um modo muito 

generalizado, e que também falta recursos e estratégias pedagógicas para os 

profissionais que atuma com esse público.  

Portanto, almeja-se a partir dos resultados finais desta pesquisa, apresentar os 

conhecimentos trazidos pelos estudos relacionados a GC com o objetivo de contribuir 

com o trabalho dos docentes que atendem estudantes com TEA. Da mesma maneira, 

buscar-se-á propor o uso de práticas de Gestão do Conhecimento que possam 

contribuir com o contexto escolar, buscando melhorar os resultados relacionados à 

aprendizagem dos estudantes Autistas. Assim sendo, espera-se que com essa 

pesquisa seja possível identificar, de maneira mais aprofundada, a realidade escolar 

do contexto de pesquisa, no que tange à aprendizagem do aluno com TEA, e 

apresentar uma sugestão de como a GC pode agir dentro das organizações escolares 

que atendem estudantes Autistas da rede municipal de ensino do município de Toledo 

– PR. 

 

1.5.1 Aderência do Tema ao PPGGCO 

 

Vale ressaltar ainda que esta pesquisa de mestrado está vinculada ao 

Programa de Mestrado em Gestão do Conhecimento nas Organizações, em que, além 

de aderente ao tema de pesquisa, este estudo se enquadra na linha de pesquisa 

“educação e conhecimento”, uma vez que aborda a educação especial, considerando 

a ótica da GC.  
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1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO   

  

Esta dissertação é resultado de uma pesquisa realizada junto ao Programa de 

Pós-graduação Strictu sensu em GC nas Organizações, na linha de pesquisa de 

Educação. Assim, este estudo tem como estrutura: A primeira seção apresenta a 

introdução expondo a contextualização da pesquisa, bem como apresenta o objetivo 

geral, os objetivos específicos, a justificativa da pesquisa e a estrutura da dissertação.   

Na segunda seção são apresentadas as discussões teóricas e referenciais 

bibliográficos que dão aporte teórico para a pesquisa, e trata especificamente da GC 

e da sua aplicação do contexto escolar. 

A terceira seção apresenta as teorias de aprendizagem e sobre o TEA. O quarto 

capítulo explana sobre a educação especial no Brasil, no estado do Paraná e no 

município em estudo Toledo. No quinto capitulo será apresentado a metodologia 

utilizada para desenvolver esta pesquisa, as análises dos resultados da pesquisa. Já 

no sexto capítulo as considerações finais sobre a pesquisa e sugestão de trabalhos 

futuros. 
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2. A GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

 Neste capítulo serão abordados conceitos sobre a GC e de que maneira ela 

se dá no contexto escolar, enfatizando para isso, a ferramenta de GC Repositório 

Institucional como um instrumento de grande importância nesta conjuntura.     

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO  

  
Ao longo das últimas décadas, muitas mudanças econômicas, tecnológicas, 

comportamentais, organizacionais, institucionais e sociais ocorreram em âmbito 

mundial. Para Lastres (2002), estas mudanças provocaram o surgimento da ‘era da 

informação ou do conhecimento’, onde um novo padrão de conhecimento é 

desenvolvido de forma acelerada, incorporando conhecimento em bens e serviços 

produzidos e comercializados. Esta era se destaca pela velocidade e quantidade de 

informação que são processadas em curto prazo, com baixo custo de transmissão e 

armazenamento. 

A expressão conhecimento pode assumir muitos significados como: 

aprendizagem, habilidade e competência, informação, percepção, experiência e 

ciência (DIAS, 2010). Nesta perspectiva termos iguais podem apresentar significados 

distintos, deixando o termo conhecimento complexo de se explicar com seus 

conjuntos de epistemologias mencionadas (SVEIBY, 1998).  

Neste estudo, o conhecimento se apresenta como um conjunto composto por 

informação, habilidades e competências (DIAS, 2010). O conhecimento é utilizado 

pelas organizações a fim de explorar habilidades que serão significativas para o seu 

desenvolvimento, produzindo: teorias, práticas e processos, além de aprendizagem a 

seus colaboradores (NEWELL et al., 2009; NONAKA, 2007; MCINERNEY, 2002).  

A GC, ao ser aplicada nas organizações privadas, busca modificar 

comportamentos na gestão administrativa, com foco em agregar valor em produtos, 

processos e serviços, através de ferramentas e técnicas que facilitem a criação, o 

processamento e compartilhamento do conhecimento dentro das organizações. Isto 

proporciona às organizações privadas a obtenção de vantagens competitivas 

(NONAKA, 2007; FIALHO et al., 2006; SWAN, 1999).  

Após a segunda guerra mundial, (TIGRE, 2006) o mundo enfrentou dificuldade 

na gestão das empresas, crise econômica, e o surgimento da segunda revolução 
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industrial marcada pelo desenvolvimento tecnológico e inovação nas áreas de 

transporte, metalurgia e elétrica, com estas inovações foram geradas grandes 

produções e recursos para a época, garantido a este período muita informação, 

evolução tecnológica e conhecimento.  

Outro fator relevante foi à crise do petróleo de 1973. O petróleo na época era 

utilizado como principal recurso energético para as indústrias e havia se tornado um 

importante elemento econômico das grandes potências mundiais. Com a crise do 

petróleo houve escassez do produto a indústrias e países, o que provocou um colapso 

econômico (TIGRE, 2006).   

Segundo Tigre (2006), o modelo fordista conhecido como sistema de linha de 

montagem ou produção, em que cada operário era responsável por montar ou 

produzir uma parte do processo, buscava reduzir custos e aumentar a produção, para 

atender o maior número de consumidores.   

Para Ferreira (1997) o fordismo no final dos anos 60 e início da década de 70 

apresenta uma desaceleração o sistema tornando-se improdutivo, gerando perdas 

nos ganhos de produção e lucro. 

O sistema de produtivo em massa do Fordismo entra em crise e é substituída 

pelo Toyotismo uma produção mais enxuta, respeitando rigorosa padronização 

operacional no trabalho, buscando desenvolver maneiras de execução mais eficientes 

para determinadas operações dentro da indústria (FERREIRA, 1997).  

A partir de 1980 as empresas utilizam a eletrônica na fabricação dos 

automóveis, buscando generalizar o método de trabalho com maior eficiência, 

garantindo segurança, elevando a produtividade com processos mais precisos em 

menor tempo de operação e controlando o ritmo de trabalho de seus operários 

(PAULINO, 1991). 

O sistema japonês torna-se conhecido pelo seu ciclo rigoroso no controle de 

qualidade e adquiri uma reputação no mercado internacional em produzir mercadorias 

de alta qualidade com baixo preço, passando assim a concorrer no mercado externo 

com produtos e método administrativos mais eficientes. (PORTAL, 2015). 

  No meado do século XX, surge a Terceira Revolução Industrial marcada por 

grandes avanços nas áreas da ciências, tecnologia e informática. A partir disso, tem-

se que a ciência é marcada pelo desenvolvimento da engenharia nas áreas da 

genética, biotecnologias e medicina, e tecnologia em geram (BEZERRA, 2018). 

https://www.todamateria.com.br/terceira-revolucao-industrial/
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Os anos 90 são marcados pelo surgimento da internet, e foi responsável pelo 

forte crescimento em tecnológico, inovação e comunicação (TIC). As TIC são 

constituídas de meios técnicos utilizados para tratar das informações e auxiliar na 

comunicação, e neste contexto estão presentes os hardware, software, ferramentas 

tecnológicas e redes de comunicação, sendo chamadas também de tecnologias da 

informática (TIGRE, 2006).  

O Brasil entrou em colapso econômico com a crise de 1973 e encerrou um ciclo 

conhecido como “Milagre Econômico Brasileiro”, em que o crescimento econômico era 

muito elevado (TIGRE, 2006). A partir dos anos 90, o Brasil teve que se adaptar as 

mudanças provocadas pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), o que 

resultou em um grande desafio para a economia brasileira, principalmente para o seu 

parque industrial, algo que se estende até a atualidade (GUIMARÃES, 2011).  

A partir disso, as TICs e a GC assumiram um papel fundamental no contexto 

organizacional, auxiliando no processo de gestão e produção, buscando eliminar 

possíveis falhas no processo produtivo, aumentando a confiabilidade dos sistemas 

utilizados e gerando ambientes competitivos no mercado (ALMEIDA et al., 2006).   

 Assim, a informação e conhecimento nos ambientes organizacionais, somente 

representa um fator estratégico se aplicados e utilizados por pessoas com saberes e 

competências especificas, gerando inovações e processos mais eficientes para a 

organização. Entretanto, destaca-se que informação e conhecimento por si só não 

produzem inovação e nem novos conhecimentos (PORÉM; SANTOS; BELLUZZO, 

2012).   

Nos anos 90, os gestores das organizações passaram a perceber que o 

conhecimento era um recurso institucional e poderia agregar valor em produtos e 

serviços (OKUNOYE, 2003). Desta forma, as organizações foram conduzidas a 

inovarem produtos e serviços, criando vantagens competitivas, buscando 

sustentabilidade e crescimento institucional (DALFOVO; SCHARF; KRAMBECK, 

2009).  

A partir de então, as corporações passaram a valorizar o conhecimento 

individual e não mais suas habilidades manuais, com o compartilhamento dos 

conhecimentos e das informações tornando–se cada vez mais importante nas 

estruturas organizacionais (SERVIN, 2005).  
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2.2 CONCEITOS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO  

 

A prática da GC é tida como um recurso estratégico de grande importância para 

as organizações, pois permite que as empresas criem, disseminem e utilizem 

conhecimentos para conceber riquezas de maneira sustentável, gerando 

aprendizagem continuada para alcançar de modo pleno os objetivos estratégicos da 

empresa. Assim, a GC detém características que proporcionam às organizações 

ferramentas, técnicas e recursos que garantam competitividade no mercado. Deste 

modo, o conhecimento é, na atualidade, um recurso fundamental para as 

organizações, e estas precisam reconhecer a importância do conhecimento (TERRA, 

2009). 

Nesse sentido, Davenport e Prusak (1999) argumentam que o conhecimento 

consiste em uma grande fonte de vantagens competitivas nas empresas, pois há cada 

vez mais entusiasmo do ponto de vista das empresas no que se refere às benfeitorias 

suscitadas a partir de ações relacionadas a sua gestão.  

Para Picinin, Kovaleski e Raimundi (2010), a GC nas estruturas organizações 

auxiliam nos processos de produção e inovação, proporcionando às empresas 

competitividade, além de serem responsáveis por transformações em sistemas 

organizacionais, garantindo resultados em desenvolvimento e inovação. 

Sobre o conceito de GC, Batista (2006) afirma que este consiste na capacidade 

de a organização oportunizar conhecimentos de modo seguro, transparente e 

acessível. Assim, a GC objetiva estabelecer políticas, práticas, ferramentas, 

procedimentos gerenciais e tecnológicos, com o propósito de um melhor entendimento 

dos procedimentos de criação, identificação, validação, disseminação, 

compartilhamento e utilização dos conhecimentos, com o intuito de produzir 

resultados econômicos para a organização e vantagens para os trabalhadores 

(TERRA, 1999).  

Sobre a GC, Dalkir (2005) classifica como um sistema composto por pessoas, 

processos e tecnologias com objetivos definidos e focados em agregar valor a 

produtos e processos, gerando inovações, melhorando práticas e promovendo 

aprendizagens contínuas às organizações. 

Sobre o conhecimento em uma organização, Nonaka e Takeuchi (1995) 

destacam a existência, assim como a importância, de dois tipos de conhecimento: o 

conhecimento tácito, aquele que pode ser transmitido principalmente a partir do 
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exemplo e da convivência por estar profundamente enraizado na ação, e o 

conhecimento explícito, que é transmitido por meio de linguagem formal, mas que 

representa somente a ‘ponta do iceberg’ de todo o corpo do conhecimento possível. 

Desse modo, o conhecimento humano “é criado e expandido através da interação 

social entre conhecimento tácito e o conhecimento explícito” (NONAKA; TAKEUCHI, 

1997, p.67), que se repete em um processo em espiral. Sobre isso Paula et al. (2006, 

p. 61) argumentam que: 

 

Para se tornar uma “empresa que gera conhecimento” a organização 
deve completar a “espiral” do conhecimento, que passa de tácito para 
tácito, de explícito a explícito, de tácito a explícito e finalmente, de 
explícito a tácito [...] a “espiral” começa novamente depois de ter sido 
contemplada, porém em patamares cada vez mais elevados, 
ampliando assim a aplicação do conhecimento em outras áreas da 
organização. 

 

Ainda conforme Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento é suscitado na 

empresa como consequência da interação ininterrupta e encadeada a partir de quatro 

procedimentos de difusão do conhecimento, são eles: combinação (de conhecimento 

explícito para explícito); internalização (de conhecimento explícito para tácito); 

socialização (de conhecimento tácito para tácito); e externalização (de conhecimento 

tácito para explícito). 

Assim, evidencia-se que o conhecimento nas instituições é construído através 

de experiências e práticas individuais de seus funcionários e incorporada através da 

gestão organizacional e aplicada nas empresas. Nonaka e Takeuchi (2008) defendem 

a ideia de que todo conhecimento individual compartilhado e aplicado em rotinas e 

processos pode melhorar o desempenho organizacional e auxiliar no desenvolvimento 

de práticas GC mais eficientes para o processo produtivo da organização.  

Dalkir (2005) descreve que o conhecimento individual pode contribuir com 

práticas organizacionais e fomentar a aprendizagem nas organizações. E neste 

processo a GC e necessária para a criação, compartilhamento e aplicação destes 

conhecimentos, desenvolvendo melhores práticas, produtos e serviços.  

A GC, para Harris e Dresner (1999), é um processo onde as organizações 

capturaram e compartilham os conhecimentos e experiências tácitas buscando 

desenvolver entre seus funcionários uma colaboração e acesso as informações de 

forma ativa em todos os seus processos.  
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Na GC organizacional, Nonaka e Takeuchi (1995) identificam ainda três 

condições que contribuem para a efetiva criação do conhecimento, fazendo referência 

a esse processo do mesmo modo que a aprendizagem organizacional, qual seja, o 

caos criativo, a diversidade e a redundância. 

Kyniyoshi (2008) entende que a GC e composta por processos que são: 

identificar, criar, capturar, selecionar, adquirir, disseminar e compartilhar 

conhecimento e ferramentas como: estratégias, técnicas, politicas institucionais e 

tecnologias, sempre buscando um crescimento organizacional. 

A seguir, no Quadro 1 encontra-se as definições dos conceitos referentes a 

Gestão do Conhecimento segundo vários autores.   

 

Quadro 1 – Conceitos de GC 

AUTOR CONCEITO 

ANGELONI (2008, p. 16) 

A Gestão do conhecimento diz respeito a criação, disseminação e 
utilização do conhecimento a partir de um conjunto de processos 
organizacionais. 

BATISTA (2004, p. 8) 

As práticas de gestão do conhecimento são práticas de gestão 
organizacional, voltadas para a produção, retenção, disseminação, 
compartilhamento e aplicação do conhecimento dentro das organizações, 
bem como na relação dessas com o mundo exterior. 

CAMPOS (2014, p.16) 

A Gestão do conhecimento busca estimular a criação, a captação, a 
organização, a difusão, o uso e a exploração do conhecimento 
organizacional. 

CARBONE (2009, p. 82) 

A gestão do conhecimento pode ser definida como o processo pelo qual 
uma organização consciente e sistematicamente coleta, organiza, 
compartilha e analisa seu acervo de conhecimento para atingir seus 
objetivos. 

CARLETTO (2006, p. 1) 

A gestão do conhecimento nas organizações é um processo continuo de 
aprendizagem que se dá pela sinergia de dados, informações e a 
capacidade das pessoas em utilizar estas informações. 

CLARKE (2000, p. 21) 

Gestão do Conhecimento é uma ferramenta que irá transformar os 
arquétipos de competição, de forma que os gerentes busquem, cada vez 
mais, trabalhadores do capital humano. 

CRAWFORD (1994, p. 
35) 

O conhecimento é a essência do poder monetário e, devido a isso, está 
aumentando cada vez mais, no mundo inteiro, a busca pelo controle do 
conhecimento e pelos meios de comunicação. 

DALKIR (2005, p. 5)  

A gestão do conhecimento consiste de atividades focadas no ganho de 
conhecimento por parte da organização a partir de suas próprias 
experiências e das experiências de outros, assim como da aplicação deste 
conhecimento para cumprir a missão da organização. 
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DAVENPORT e 
PRUSAK (1998, p. 196) 

A gestão do conhecimento baseia-se em recursos existentes, com os quais 
a sua organização pode já estar contando - uma boa gestão de sistemas 
de informação, uma gestão de mudança organizacional e boas práticas de 
gestão de recursos humanos. Se você tem uma boa biblioteca, um sistema 
de banco de dados textuais ou até mesmo programas educativos eficazes, 
provavelmente a sua empresa já está fazendo alguma coisa que poderia 
ser chamada de gestão do conhecimento. 

GIRARDI (2009, p. 90) 

Gestão do Conhecimento “está associada à administração estratégica, pois 
ambas visam proteger vantagens competitivas de longo prazo por meio do 
desenvolvimento de competências organizacionais. 

GIRARDI (2009, p. 90) 

Gestão do Conhecimento visa desenvolver um modelo conceitual para 
identificação de: Novos modelos de organização e negócios; Problemas 
gerenciais do conhecimento; e Novas formas de aconselhamento. 

GONZAGA JUNIOR  
(2009, p. 23) 

A gestão do conhecimento possibilita, com a ajuda de usuários e sistemas, 
identificar, classificar e disseminar ativos intelectuais, gerados a partir e 
tarefas executadas numa empresa. 

NONAKA e TAKEUCHI 
(1997, p. 41). 

A “administração científica” foi uma tentativa de formalizar as experiências 
e as habilidades tácitas dos trabalhadores em conhecimento científico e 
objetivo. No entanto, não encarava as experiências e os julgamentos dos 
trabalhadores como uma fonte de novos conhecimentos.  

 

OLIVEIRA e ALVES 
FILHO (2008, p. 52) 

A GC é "um processo destinado a criar e a compartilhar conhecimento, bem 
como a incorpora-lo aos produtos, sistemas e serviços de uma 
organização." 

 

TERRA (2000 p. 70) 

A gestão do conhecimento está ligada à capacidade das empresas em 
utilizarem e combinarem as várias fontes e tipos de conhecimento 
organizacional para desenvolverem competências específicas e 
capacidade inovadora, que se traduzem, permanentemente, em novos 
produtos, processos, sistemas gerenciais e liderança de mercado. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Sobre a importância da GC nas organizações, Stewart (2002, p. 47) afirma que 

“apenas por meio do conhecimento as empresas são capazes de se diferenciarem 

das concorrentes”. Assim, vê-se que conhecimento é capital para a tomada de 

decisões, para confrontar circunstâncias, inovar, promover transformações internas 

que tardiamente refletirão no ambiente externo, sendo suficientemente benéfico.  

Para Bair e Stear (1997), a GC assume uma abordagem com finalidades bem 

definidas como identificar as informações, captura-las, recupera-las e compartilha-las, 

identificando e avaliando as informações das empresas. Para eles, as informações 

são ativos pertencentes a organização e compostos por: documento, processos e 

tecnologias com características próprias de cada empresa.  

Neste sentido, Terra (2000) descreve que o conhecimento produz vantagens 

competitivas, mas isso só acontece quando as organizações são capazes de capturar 
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conhecimentos mediante sistemas, processos, produtos, cultura e regas, valorizar os 

talentos presentes nas instituições e construir valores, tais como: respeito, 

aprendizado, trabalho em equipe, confiança e renovação. Segundo o autor, estas são 

condições importantes para que a empresa garanta um crescimento organizacional.  

A GC possui uma importância relevante para as organizações tanto privadas 

quanto públicas. As organizações escolares, por serem ricas em conhecimento, 

também necessitam gerenciar seus conhecimentos. Neste sentido, a próxima seção 

trará as perspectivas de vários autores sobre conhecimento e Gestão do 

conhecimento nas organizações escolares.  

 

2.3 A GESTÃO DO CONHECIMENTO NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

A importância da GC em um contexto organizacional se dá pela necessidade 

que tais organizações têm para o desenvolvimento de seus processos em que ocorre 

e criação do conhecimento, assim, estes conhecimentos são disseminados e 

utilizados de modo que proporcione o crescimento institucional (TEIXEIRA FILHO, 

2000). 

Assim, é manifesto que a presença da GC no ambiente organizacional 

influencia diretamente seus processos que, por sua vez, está ligado ao conhecimento 

institucional. Convém, nesta parte do trabalho discorrer sobre esta influência em um 

ambiente onde o conhecimento é o fundamento de toda e qualquer ação, a saber, o 

educacional.   

De tal modo, de acordo com Emydio e Rocha (2012), no contexto educacional, 

a GC pode contribuir e sistematizar processos educacionais que proporciona a cada 

estudante, as competências necessárias para atuarem no mercado de trabalho. De 

tal modo, Cheng e Lee (2016) acrescentam que: 

 

 

O capital intelectual é um recurso intangível e vêm de relações entre 
a escola e as suas partes interessadas, desde a capacidade da escola 
para inovar e gerir a mudança, desde a sua infraestrutura e do 
conhecimento e experiência e competências transferíveis do seu 
pessoal (p. 559). 
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Deve-se ressaltar que o ambiente escolar constitui o lugar mais propício ao 

desenvolvimento do capital intelectual, impactando a aprendizagem dos estudantes, 

no que se refere à aquisição de competências e habilidades.  

Nesse sentido, Senge (2005) considera a necessidade de se construir uma 

escola que aprenda e que forme alunos cidadãos para a sociedade, conseguindo 

assim se adotar uma cultura aprendente, em que se estabeleça uma relação entre os 

conhecimentos dos alunos e suas necessidades, para se alcançar realmente uma 

aprendizagem de qualidade. 

Segundo Cheng e Lee (2016), a aplicação de práticas de GC no ambiente 

escolar pode ser utilizada como uma ferramenta necessária para auxiliar no trabalho 

dos docentes buscando desenvolver práticas, processos e políticas que contribuam 

com a construção de saberes, propicie conhecimentos significativos e resultem em 

melhora no ensino. 

Dessa forma, para Llarena, Duart e Santos (2015), a finalidade das escolas do 

século XXI passaria ser garantir a construção do conhecimento, no qual o professor 

passa a ter o papel de mediador e a GC seria utilizada como ferramenta de gestão e 

mediação com estudantes no processo educacional.  

Os processos de mediações são caracterizados por Llarena, Duart e Santos 

(2015, p. 232) como “aqueles em que um sujeito atua como facilitador de uma ação. 

Nesse caso, a mediação está associada à GC nos processos educacionais, sejam 

eles as instituições educativas ou as políticas públicas voltadas para educação”.   

Para Coutinho e Lisbôa (2011), as escolas do século XXI são desafiadas a 

trabalhar com a sociedade denominada “Sociedade do Conhecimento” onde as 

informações e tecnologias são de fácil acesso. Ainda sobre isso, Coutinho e Lisbôa, 

(2011, p. 05) afirmam que: 

 

O desafio imposto à escola por esta nova sociedade é imenso; o que 
se lhe pede é que seja capaz de desenvolver nos estudantes, 
competências para participar e interagir num mundo global, altamente 
competitivo que valoriza o ser-se flexível, criativo, capaz de encontrar 
soluções inovadoras para os problemas de amanhã, ou seja, a 
capacidade de compreendermos que a aprendizagem não é um 
processo estático mas algo que deve acontecer ao longo de toda a 
vida. 

  

Observa-se que os desafios da escola mudaram com o tempo e que no atual 

momento o ambiente escolar convive com um público que vive em um mundo 
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globalizado, onde o emprego da tecnologia torna-se fundamental para o aumento da 

competitividade, tanto em nível pessoal, como institucional.     

Além disso, a revolução tecnológica emergente coloca as escolas em um 

dilema, pois, da mesma forma com que as escolas são ambientes propícios para os 

computadores e as tecnologias de informação, elas não podem ignorar as 

oportunidades para os alunos terem acesso ao mundo virtual, considerando as 

tecnologias no ambiente educacional como uma força competitiva e ingovernável 

(SENGE, 2005). 

Acrescenta-se também que, não é essa imersão acelerada nas tecnologias que 

salvará a aprendizagem, pois, para que isso ocorra, é preciso que as pessoas possam 

reelaborar o seu conhecimento ou até mesmo desconstruí-lo, visando uma nova 

construção (STRAUHS, 2012). E essa construção precisa estar amparada por uma 

estrutura educacional organizada, de modo que o indivíduo saiba lidar com o grande 

fluxo de informações que tem acesso e que se atualizam constantemente 

(COUTINHO; LISBÔA, 2011). 

A propósito, o conhecimento, que é composto de experiências individuais ou 

coletivas, se apresenta nas estruturas educacionais como documentos e registros, 

mas também é muito aplicado em rotinas, práticas, processos e normas institucionais 

(DAVENPORT; PRUSAK, 2003). Sobre isso, afirma Senge (2005), que conhecimento 

e aprendizagem são processos pelos quais as pessoas criam conhecimento, nem 

sempre sistematizado ou organizado, mas sistemas vivos de conhecimento. Estes 

sistemas são compostos por saberes, valores, aprendizagens sobre a natureza e por 

interações sociais, que ocorrem em ambientes de aprendizagem que podem afetar a 

capacidade de aprender dos indivíduos ou grupos.  

Na visão de Senge (2005), todas as pessoas constroem conhecimento a partir 

de experiências, emoções, valores, crenças. Portanto, sistematizar o conhecimento 

individual de seus colaboradores pode garantir melhores resultados na organização.  

Em estudo desenvolvidos por Homsin, Chantarasombat e Yeamsang (2014) 

sobre a importância das práticas de GC para a formação da consciência social nos 

alunos, foram utilizadas ferramentas que tratam sobre a criação do conhecimento 

como um processo valioso em todas as organizações, consecutivamente, sendo as 

instituições escolares o lugar onde todos buscam alcançar e construir o conhecimento. 

Por fim, é evidente a importância da GC no contexto educacional, uma vez que 

a mesma influencia diretamente os processos que ocorrem no interior de uma 
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organização, ainda mais em um ambiente em que o conhecimento representa seu 

objeto principal. Assim sendo, é importante investigar, como a GC pode contribuir com 

as organizações na esfera educacional. 

 

2.3.1 Contribuições da GC nas Organizações Escolares  

 

A princípio, a GC em um ambiente escolar pode ser analisada como uma 

abordagem que permite aos professores desenvolverem práticas ou processos de 

conhecimento, cuja finalidade é a de coletar informações sobre os alunos, ao passo 

em que compartilham o que sabem. Assim, essa integração aperfeiçoa a 

aprendizagem, assim como os resultados da escola, uma vez que, essa integração 

proposta, traduz-se na partilha de conhecimento, sendo este o processo de 

conhecimento mais importante e que pode melhorar diretamente a aprendizagem 

escolar (CHENG, 2013). 

Esta importância que a GC representa em um contexto escolar também é 

compartilhada por Ala Chu, Wang e Yuen (2011) que assinalam a GC como um fator 

de apoio aos professores que buscam partilharem suas experiências entre si, 

sobretudo suas melhores práticas e métodos de ensino. Consequentemente, a GC 

pode também ajudar a resolver alguns problemas da escola, como aumentar a 

harmonia e melhorar a comunicação, além de possibilitar a construção e 

armazenamento de materiais pedagógicos, bem como a diversificação de uso desses 

recursos. 

Acrescentando-se a isso, o estudo de Leung (2010) descreve o papel 

predominante da GC no trabalho dos professores, fornecendo plataformas e recursos 

de ensino para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Deste modo, a GC, 

por meio de seus processos, é capaz de proporcionar o armazenamento das 

experiências dos professores, o que permite a sua disseminação influenciando 

diretamente a aprendizagem, constituindo ainda uma comunidade de pratica ou de 

aprendizagem. 

Existem muitos estudos que abordam as contribuições da GC nas instituições 

escolares, como exemplo, menciona-se a pesquisa de Santos e Paula (2012) que 

buscaram identificar as práticas de gestão escolar compatíveis com a gestão do 
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conhecimento. Esta investigação se deu em uma escola pública do Estado de Minas 

Gerais, utilizando para tanto o modelo de Vasconcelos e Ferreira (2002). 

Como resultados relevantes da pesquisa de Santos e Paula (2012), ficou 

evidente que a gestão pedagógica é a que mais atende ao cumprimento das três 

etapas da gestão do conhecimento. Isto talvez ocorra porque a gestão pedagógica 

está no centro das atividades de qualquer escola, sobretudo cumprindo exigências 

legais e determinações dos órgãos fiscalizadores do ensino. No entanto, na gestão de 

pessoas a escola não atendeu aos requisitos avaliados. Ainda, a partir do modelo 

empregado constatou-se que a instituição de ensino tem conhecimentos adquiridos 

ou gerados para a execução de 83% das práticas indicadas como requisitos de uma 

gestão escolar de referência. Outros resultados da pesquisa sinalizam que não foram 

empregadas ações estratégicas buscando aquisição de conhecimento na organização 

para 17% das práticas contidas na avaliação. Isto evidencia a necessidade de criação 

de um programa de educação continuada, o qual poderia contemplar, além dos cursos 

de capacitação, estudos, convenções, simpósios e formação de grupos de estudo. 

Sob o mesmo ponto de vista, ou seja, a presença da GC no ambiente escolar 

encontra-se o estudo de Oliveira e Sauer (2014) que almejaram compreender como 

se dá a constituição de um contexto compartilhado de conhecimento na Escola Lápis 

de Cor. Para tanto, realizaram uma pesquisa-ação baseada no modelo SECI 

(Socialização, Externalização, Combinação e Internalização) e no ciclo de 5-D 

(Definition, Discovery, Dream, Design e Destiny).  

Os resultados da pesquisa de Oliveira e Sauer (2014) demonstram haver um 

ba1 propício à gestão escolar na Escola Lápis de Cor, cuja direção e colaboradores 

estão comprometidos. Assim, o que pode ser observado diz respeito ao acesso ao 

conhecimento organizacional, em seu sentido mais amplo e empírico, já que se 

conseguiu revelar capacidades humanas e organizacionais. Desta maneira, criou-se 

condições para fazer prosperar a conversão do conhecimento em meio a uma 

ambiência favorável (ba) para o fortalecimento de um grupo, suas crenças e valores. 

Portanto, conclui-se que houve a conquista de um aprendizado organizacional 

ocorrido nesta escola, que agora poderá aperfeiçoar ainda mais, as boas práticas de 

GC existentes na escola. 

                                                             
1 Ambiente favorável para os processos por quais passam o conhecimento.   
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Vale ressaltar que a GC consiste em um processo sistemático e integrador que 

pode vir a coordenar as atividades de toda organização escolar, sendo concebida pelo 

processo de recuperação, partilha, utilização, armazenamento e geração do 

conhecimento. Ainda assim, a GC contribui para aumentar a capacidade de resolução 

de problemas, fortalece a competência profissional, permite o desenvolvimento de 

práticas entre os professores, assim como o desenvolvimento de uma plataforma para 

facilitar o “manuseio” do conhecimento (CHENG; LEE, 2016). 

Assim sendo, é possível afirmar que é de grande valia a presença da GC em 

uma instituição escolar, sobretudo suas ferramentas e práticas, deste modo na seção 

subsequente é apresentado um exemplo de ferramenta de GC e que pode ser 

empregado em uma unidade escolar.    

 

2.3.2 Exemplo de ferramenta de GC: Repositório Institucional 

 

O primeiro Repositório Institucional (RI) surgiu pela necessidade do homem em 

armazenar suas informações, essa ferramenta foi utilizada incialmente por bibliotecas, 

arquivos e museus em 1988, Peter Drucker declara que o conhecimento da 

organização e seus recursos podem garantir as organizações novos produtos e 

serviços com melhor qualidade, e é de extrema necessidade gerenciar esses recursos 

e garantir o conhecimento da organização (FACHIN et al.,2009). 

 Mas somente em 2000 os RI ganham força, e as universidades foram 

desafiadas a armazenar e compartilhar seus dados de forma digital, buscando criar, 

facilitar e disseminar conhecimento, em 2002 foi criado o RI de livre acesso criado 

pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts e seu objetivo era fazer o 

gerenciamento do conhecimento produzido pelas universidades (MCLENDON, 2005). 

 Para Bailey (2005), os RI institucionais geraram mudanças nas publicações 

cientificas, e pelo acesso aberto ganham força nas produções acadêmicas, gerando 

contribuições  e prestigio as universidades. Na mesma perspectiva Leite (2006, p.88) 

descreve que os RI,  

 
Além de expandir o acesso à pesquisa, reafirma o controle sobre o 
saber pela academia, reduzir o monopólio dos periódicos científicos, 
entre outras mudanças significativas no sistema de comunicação 
cientifica, têm o potencial de servir como indicadores tangíveis da 
qualidade de uma universidade e de demonstrar a relevância 
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científica, social e econômica de suas atividades de pesquisas, 
aumentando a visibilidade, o status e o valor público da instituição.  

 

 Segundo Costa e Leite (2006), os RI são formados por sistemas de informação 

mantido por grupos ou instituições e sua principal finalidade é armazenar, conservar 

e propagar dados ou informações provindas de pesquisas ou desenvolvimento de uma 

organização, suas maiores contribuições são o aumento da visibilidade institucional e 

mantimento da memória institucional.  

Para Crow (2002) os RI são sistemas online onde as informações são 

depositadas, reunidas, organizadas e disseminadas desta forma tornam o capital 

intelectual acessível e podem geram conhecimento e novas publicação científica.  

 Na mesma perspectiva Lawrence (2003) descreve que os RI são serviços 

oferecidos a comunidade pelas instituições de ensino, e as a mesmas assumem o 

papel de gerenciamento e disseminação destes materiais que são desenvolvidos 

pelas instituições de ensino e comunidade. Lawrence (2003) ressalta ainda que o RI 

pode melhorar o ensino aprendizagem, a pesquisa, o saber, a comunicação científica 

e pode ser potencializado utilizando a GC, ela pode auxiliar no processo produtivo das 

informações, na disseminação e pelas instituições de ensino nos processos de gestão.  

Segundo Lawrence (2003), os RI surgem da manifestação e necessidade da 

sociedade, sua formação tem como base a GC onde são apresentadas várias 

semelhanças e complementos entre os dois processos, os RI são mecanismos que 

emerge da GC como alternativa para auxiliar a comunicação e a GC científica.  

 Sobre a GC Stollenwerk (2001) descreve sete etapas, sendo a primeira a 

identificação: mapeamento das competências, a segunda etapa a captura: aquisição, 

criação e manutenção do conhecimento, a terceira etapa a seleção e validação: 

filtragem e avaliação dos conhecimentos, a quarta etapa organização e 

armazenagem: ondem as informações ficam disponíveis de forma rápida e fácil, a 

quinta etapa o compartilhamento: onde as informações são distribuídas e repassadas 

de forma automática, a sexta etapa a aplicação: as informações compartilhadas são 

aplicadas e utilizadas, e na sétima etapa a criação: as informações a plicadas são 

analisadas e descritas com mais detalhes e geram novos conhecimento. 

Já sobre RI Leite (2006) faz a relação com a GC em cada uma das etapas do 

modelo na primeira etapa a identificação: identifica as áreas a partir de disciplinas e 

temas específicos. A segunda etapa captura: tem como finalidade a aquisição, 
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formalização e captura do conhecimento científico. Na terceira etapa seleção e 

validação são aplicadas na avaliação, escolha de conteúdo, áreas especificas como 

biblioteca ou sistemas de publicação científica. A quarta etapa, organização e 

armazenagem: os conteúdos são organizados e armazenados de maneira a facilitar 

sua recuperação de maneira mais rápida e gratuita. Já na quinta etapa, o 

compartilhamento: surge principalmente pela necessidade de propagar e compartilhar 

conhecimento de forma científica. A sexta etapa a aplicação: são importantes 

mecanismos e suas aplicações servem para estudos e produção de novos 

conhecimentos. A última etapa a sétima a criação: a partir das experiências e relatos 

de novas experiências são criados novos conhecimentos. 

Para Leite (2006) os RI podem ser utilizados como ferramentas para a GC, pois 

apresentam custo baixo, agilizam e potencializam processos, disseminam e 

compartilham conhecimentos científicos. 

E segundo Ribeiro (2016, p. 5) as vantagens dos RI são: 

a) aumento da visibilidade dos pesquisadores e da instituição a nível 
internacional;  
b) preservação da memória intelectual da universidade;  
c) possibilidade de busca por meio do Google e do Google Scholar;  
d) URL permanente para documento;  
e) novos indicadores para medir o impacto de um documento;  
f) aumento do número de citação;  
g) rápida disponibilização da informação gerada por uma pesquisa;  
h) maior facilidade para detectar plágio;  
i) alguns RIs possuem recursos para facilitar a identificação do nome 
de autores, esclarecendo ambiguidades. 

 

Para Ribeiro (2016) os RI são ferramentas cada vez mais estratégicas nas 

instituições de ensino, promovendo maior visibilidade e oportunizando o acesso as 

informações antes guardas pelas instituições de ensino. 

Por fim, a GC em um ambiente escolar, é um recurso que pode ser utilizado, 

tanto para demandas gerenciais e administrativas como para assuntos pedagógicos. 

Assim sendo, como este estudo tem a pretensão de investigar o estudante com TEA 

em seu ambiente escolar, propõe-se abordar na seção seguinte, a questão da 

aprendizagem do aluno com TEA, com base nas principais teorias da aprendizagem 

cunhada ao longo dos tempos. 
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3. TEORIAS DA APRENDIZAGEM E O AUTISMO (TEA) 

 

Com o advento de métodos e práticas exclusivas de educação para o aluno 

especial, requer também mudanças dramáticas nos processos de ensino e 

aprendizagem de crianças em geral e, sobretudo, das crianças com TEA2.   

Assim, o enfoque atual é fazer com que estas crianças aprendam, ao menos, 

os conceitos básicos que as capacitem a viver do melhor modo possível no seio da 

sociedade. De tal modo, as escolas especializadas, particularizam o tratamento para 

cada criança, fazendo com que o aprendizado seja mais eficiente (PEDAGOGIA AO 

PÉ DA LETRA, 2013).  

Por outro lado, tem-se a educação para alunos especiais que ocorrem na esfera 

pública em que os desafios de aprendizagem são diferenciados, sendo necessário 

outras abordagens, sendo que neste estudo, uma delas é representada pela GC e 

suas práticas. No entanto, antes de se aprofundar nas estratégias voltadas à 

educação especial, convém discorrer sobre as principais teorias de aprendizagem, 

bem como o que cada uma tem a acrescentar para o tema desta pesquisa.  

 

3.1 TEORIAS DA APRENDIZAGEM  

 

O conhecimento por parte dos docentes ou profissionais da educação sobre as 

teorias de aprendizagem é fundamental, uma vez que os mesmos estão na linha de 

frente, no que se refere à aplicação no desenvolvimento de estudantes. Estes 

estudantes buscam formação integral, ou seja, uma formação da consciência crítica 

que os possibilitem a conviver em sociedade de modo harmonioso. Assim, antes de 

apresentar algumas das principais teorias, é importante discorrer, isoladamente, a 

respeito do conceito de aprendizagem que, de acordo com Giusta (2013, p. 22): 

 
 
 

                                                             
2 O autismo é apenas um dos transtornos que integram o quadro de Transtorno do Espectro Autista 
(TEA). O TEA foi definido pela DSM-IV como uma série de quadros, que podem variar quanto à 
intensidade dos sintomas e prejuízos gerados na rotina do indivíduo (DSM-IV, 2002). 
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O conceito de aprendizagem emergiu das investigações empiristas em 
Psicologia, ou seja, de investigações levadas a termo com base no 
pressuposto de que todo conhecimento provém da experiência. Isso 
significa afirmar o primado absoluto do objeto e considerar o sujeito 
como uma tábula rasa, uma cera mole, cujas impressões do mundo, 
formadas pelos órgãos dos sentidos, são associadas umas às outras, 
dando lugar ao conhecimento. O conhecimento é, portanto, uma 
cadeia de ideias atomisticamente formada a partir do registro dos fatos 
e se reduz a uma simples cópia do real. 

 

Acrescentando-se ao exposto anteriormente, o conceito de aprendizagem para 

Santos (2006) é uma característica própria do ser humano, ou seja, do ser que 

raciocina. Todavia, teóricos deste campo de estudo sempre se depararam com 

questões controvertidas. Deste modo, a educação precisa se adaptar constantemente 

às mudanças sociais, sem desconsiderar as vivências, os saberes e os resultados da 

experiência humana adquiridos ao longo de seu tempo.  

Assim, é importante reconhecer que existem diferentes abordagens sobre a 

aprendizagem, bem como conceitualizações sobre como ocorre o processo de ensino 

e aprendizagem. Na continuidade desta seção são apresentadas as principais teorias 

da aprendizagem de acordo com seus principais representantes teóricos. 

 

3.1.1 Conceitos das Teorias da Aprendizagem: Comportamentalista, 

Cognitivista e Humanista  

 

Diferentes teorias explicitam o processo de aprendizagem e como ela ocorre, 

assim, geralmente são agrupadas considerando três abordagens: a 

comportamentalista, a cognitivista e a humanista. 

Na figura 1 estão apresentadas as principais teorias da aprendizagem e seus 

principais representantes teóricos.  
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Figura 1 – Principais teorias da aprendizagem e seus principais representantes teóricos 

Fonte: Tavares; Alarcão, 1985, apud Casanova et al. 2018, p. 4. 
 

Por causa dos pontos controversos que caracterizam cada teoria, na seção 

seguinte buscar-se-á expor cada conceito, assim como a indicação de autores 

relacionados a cada abordagem. Isso se dá, porque cada abordagem possui aspectos 

importantes a serem ponderados como modo de fundamentação e orientação da 

prática pedagógica e da atividade docente nas instituições educacionais. 

 

3.1.1.1 A Teoria Comportamentalista 

 

A teoria comportamentalista tem como um dos seus principais expoentes, 

Frederic Skinner (1904-1990), um psicólogo norte americano formado pela 

Universidade de Harvard, e principal representante do condutivismo nos Estados 

Unidos da América - EUA. Os condutivistas buscavam explicar o comportamento do 

homem (ser racional) e dos animais (ser irracional) em termos de respostas a diversos 

estímulos (PRÄSS, 2012). 

Vale lembrar que a presente pesquisa versa sobre a educação especial de 

humanos, porém entende-se como algo importante, saber de que maneira as teorias 

de aprendizagem foram se constituindo, neste caso, a comportamentalista.  

Assim, um dos experimentos mais conhecidos do pesquisador referido chama-

se “caixa de Skinner”, comporta, dentro de si, um rato. Além disso, segundo Präss 

(2012, p. 6), a caixa contém:  

  

Um pedal que quando pressionado aciona um mecanismo que libera 
uma porção de comida. O rato corre em volta da caixa e, 
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eventualmente, “sem querer" pisa no pedal e “pronto!", uma porção de 
comida cai na caixa. O operante e o comportamento imediatamente 
precedente ao reforçador (a porção de comida). Quase que de 
imediato, o rato retira a porção de comida e se retira para algum canto 
da caixa. 

 

A comida representa o que Skinner denominou “reforço”, uma vez que “reforço 

é qualquer estímulo cuja apresentação ou afastamento aumenta a probabilidade de 

uma resposta” (BRAGHIROLLI et al., 2002, p. 125). Neste sentido, um comportamento 

acompanhado de um estimulo reforçador gera um aumento na probabilidade de que 

esse comportamento ocorra futuramente. No entanto, se não for oportunizado 

alimento ao rato “provavelmente ele irá pisar no pedal diversas vezes e, como não 

receberá a comida, parará de fazer isso. A isso se chama “extinção" do 

condicionamento operante” (PRÄSS, 2012, p. 7). 

 Assim, observa-se que é ampla a influência de Skinner nas práticas 

instrucionais contemporâneas, porém, a principal oposição ao seu sistema se dá ao 

fato de que sua teoria se centralizou apenas no efeito de uma dada tarefa de 

aprendizagem, desconhecendo o processo cognitivo interno que sobrevém naquele 

que aprende (PRÄSS, 2012). 

Deste modo, ajustando essa discussão ao principal tema deste estudo, o do 

aluno com TEA, é importante ressaltar que, o espectro autista não é detectado por 

exames de rotina, pois o diagnóstico tem base em queixas advindas da família assim 

como de agentes escolares, incorporada a avaliação médica estruturada com critérios 

estabelecidos por Manual de Diagnóstico e Estatística da Sociedade Norte Americana 

de Psiquiatria (DSM–V) e pela Classificação Internacional de Doenças da OMS (CID-

10) (TELES, 2015). 

Goulart e Assis (2002) realizaram uma pesquisa com base na hipótese de que 

a análise do comportamento tem contribuído para a identificação e compreensão das 

variáveis que afetam o repertório de indivíduos autistas. Assim objetivaram identificar 

aspectos metodológicos na produção desta área com essa população.  

Assim sendo, as investigações de Goulart e Assis (2002) partiram do 

pressuposto de que muitas das características autistas podem ser analisadas e 

trabalhadas, exclusivamente, a partir do seu repertório comportamental. A partir de 

resultados relevantes tem-se que estudos avaliados identificam, sempre com base em 

uma análise retrospectiva, características orgânicas que coexistem com as 

caraterísticas autistas, em uma parcela significativa da amostra considerada, o que 
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não permite afirmar, uma relação causa-efeito direta comprovada entre aquelas 

características e as últimas. O que se tem disso é que o que se identifica são, 

possibilidades de relação. Outra constatação importante é da que uma parcela 

considerável das pessoas diagnosticadas como autistas apresenta problemas 

biológicos. 

No estudo de Ribeiro (2016) é apresentada uma revisão sobre os métodos de 

intervenção com a criança autista no ambiente escolar, destacando o Tratamento e 

Educação de Crianças Autistas e com Desvantagens na Comunicação (Método 

TEACCH), o Sistema de comunicação por troca de figuras (PECS) e a Análise 

Comportamental Aplicada (ABA). No entanto, cabe aqui somente expor os conceitos 

de cada método.  

Portanto, conforme Ribeiro (2016) o TEACCH é um programa de atendimento 

que abrange essencialmente a Psicologia Comportamental e a Psicolinguística, tendo 

como objetivo apoiar o autista a chegar à idade adulta com o máximo de autonomia 

possível. Já o método PECS (The Picture Exchange Communication System) - ou 

Sistema de comunicação por troca de figuras objetiva estimular a comunicação e 

atenuar problemas de comportamento em um contexto estruturado e concreto 

(CORTES, 2015). A Análise Comportamental Aplicada (ABA), de acordo com 

Camargo e Rispoli (2013, p.642) definem este método como “uma tecnologia que é 

aplicada em situações de vida reais, onde comportamentos apropriados e 

inapropriados podem ser melhorados, aumentados ou diminuídos”. 

Assim, evidencia-se que, por mais que muitos alunos com TEA demonstram 

comportamentos críticos, difíceis, repetitivos e, muitas vezes, impossíveis de serem 

conduzidos se não forem colocados dentro de um processo sistemático, constata-se 

que existem recursos metodológicos apropriados. Portanto, uma das possibilidades, 

tem como base a abordagem a partir da aprendizagem, neste caso, a 

comportamentalista, sendo primordial que o professor busque se atualizar, 

teoricamente, a fim de realizar intervenções que tenham o máximo de eficácia.  

 

 

3.1.1.2 A Teoria Cognitivista 
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 A teoria cognitivista ressalta o processo cognitivo do indivíduo, por meio do qual 

a pessoa aplica significados à realidade em que se depara. Assim, esta teoria atenta-

se ao processo de compreensão, transformação, armazenamento e utilização da 

informação que envolve a cognição e busca regularidades nesse processo mental 

(OSTERMANN; CAVALCANTI, 2011).  

Um dos pilares da teoria cognitivista é Jean Piaget (1886-1986). Piaget nasceu 

na Suíça, onde se graduou obtendo o certificado de doutorado em biologia no ano de 

1918 pela Universidade de Neuchâtel. Após isso, deu início a suas pesquisas no 

campo da psicologia em 1919, nas cidades de Zurich e Paris, cujo foco de 

investigação eram sobre a natureza do conhecimento humano (PRÄSS, 2012). 

O princípio da construção da inteligência se dá no plano da ação, ou seja, é a 

partir das ações do indivíduo sobre o mundo à sua volta que a criança começa a 

apreender sobre o mundo e sobre si, e essa ação se inicia no plano sensório-motor 

(GOMES; GHEDIN, 2011). Deste modo, é importante apresentar a definição de Piaget 

acerca da aprendizagem em si, e também a diferença entre o problema do 

desenvolvimento e da aprendizagem. Assim, Piaget (1964, p. 176) expõe sobre as 

questões anunciadas: 

 

Primeiro, eu gostaria de esclarecer a diferença entre dois problemas: 
o problema do desenvolvimento e o da aprendizagem. (...) 
desenvolvimento é um processo que diz respeito à totalidade das 
estruturas de conhecimento. Aprendizagem apresenta o caso oposto. 
Em geral, a aprendizagem é provocada por situações provocadas por 
psicólogos experimentais; ou por professores em relação a um tópico 
específico; ou por uma situação externa. Em geral, é provocada e não 
espontânea. Além disso, é um processo limitado a um problema único 
ou a uma estrutura única. Assim, eu penso que desenvolvimento 
explica aprendizagem, e esta opinião é contrária à opinião 
amplamente difundida de que o desenvolvimento é uma soma de 
experiências discretas de aprendizagem. 

 

Assim, a explicação acerca da aprendizagem conforme a teoria piagetiana 

evidencia que a aprendizagem é provocada, e para ele, o desenvolvimento explica a 

aprendizagem. Em outra obra, Piaget e Greco (974, p. 85-86) a distinção 

indispensável entre a aprendizagem no sentido amplo e no sentido restrito: 

 

Encontramos assim [...] a distinção necessária entre a aprendizagem 
no sentido amplo e a aprendizagem no sentido restrito. O que é 
aprendido s. str. nada mais é do que o conjunto das diferenciações 
devidas à acomodação, fonte de novos esquemas em função da 
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diversidade crescente dos conteúdos. Em compensação, o que não é 
aprendido s. str. é o funcionamento assimilador com suas exigências 
de equilibração entre a assimilação e a acomodação, fonte de 
coerência gradual dos esquemas e sua organização em formas de 
equilibração, nas quais já discernimos o esboço das classes com suas 
inclusões, suas intersecções e seus agrupamentos como sistemas de 
conjunto. Mas, devido a essas interações entre assimilação e a 
acomodação, a aprendizagem s. str. e a equilibração constituem esse 
processo funcional de conjunto que podemos chamar de 
aprendizagem s. lat, e que tende a se confundir com o 
desenvolvimento.  

 

A aprendizagem no sentido restrito diz respeito à maneira como é definida no 

senso comum, sendo entendida como a aprendizagem cujo “resultado (conhecimento 

ou desempenho) é adquirido em função da experiência [...] do tipo físico, do tipo 

lógico-matemático ou dos dois” (PIAGET; GRÉCO, 1974, p. 52). No entanto, é 

necessário compreender que nem todo “conhecimento ou desempenho” se constitui 

aprendizagem em si, mas sim a aquisição que se desenvolve em função do tempo, 

sendo mediata ou não pela percepção (PIAGET; GRÉCO, 1974, p. 53).   

Já a aprendizagem em sentido amplo significa “[...] a união das aprendizagens 

(s. lat.) e desses processos de equilibração” (PIAGET; GRÉCO, 1974, p. 54). Portanto, 

a aprendizagem no sentido amplo advém da ação ou operação do sujeito, mediada 

pelo processo de autorregulação e pelos processos de equilibração. De certa forma, 

ela pode se confundir com o desenvolvimento em si. Evidencia-se aqui que a 

concepção de aprendizagem não se esgota em áreas específicas de conhecimento, 

mas torna possível o crescimento que se dimensiona a partir do desenvolvimento de 

estruturas cognitivas. 

Por fim, vale ressaltar que a teoria cognitivista se preocupou sobretudo com o 

desenvolvimento cognitivo, porém, a mesma impõe um desafio muito grande quando 

da aplicação direta em sala de aula. Mesmo assim, entende-se esta teoria oportunizou 

grandes descobertas acerca do desenvolvimento da criança (PRÄSS, 2012). 

A propósito, o estudo de Pieczarka (2017) obteve resultados importantes sobre 

a relação entre a teoria piagetiana e o aluno com TEA. Assim, sua pesquisa qualitativa, 

de caráter exploratório, buscou investigar o desenvolvimento de alunos com 

Transtorno do Espectro Autista a partir da teoria piagetiana, assim como de pesquisas 

empíricas sobre o TEA. De tal modo, entender o estabelecimento de relações entre a 

teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget e o desenvolvimento autista, permite 
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também, o entendimento de possibilidades de aprendizagem na perspectiva 

educacional.  

Assim, partindo da premissa de que a manifestação do TEA é heterogênea, 

Pieczarka (2017) realizou um estudo empírico em uma escola especial que atende 

pessoas com Transtorno do Espectro Autista. O método clínico piagetiano serviu de 

base para coleta e análise de dados. Assim, os dados coletados evidenciam como 

aspecto fundamental a socialização para progressos no desenvolvimento e na 

aprendizagem de pessoas com TEA, sobretudo na interação entre professor-aluno, 

sendo sempre permeada pela afetividade. Portanto, compreende-se que existe 

evidência de aproximações teóricas possíveis com relação à integração dos aspectos 

sociais, cognitivos e afetivos demonstrados pelas pesquisas sobre o TEA e a teoria 

piagetiana. O que se obtém disso é que a compreensão desses aspectos de modo 

integrado e em desenvolvimento continuado possibilita grandes avanços no 

atendimento aos alunos com TEA.  

Assim, pode-se apresentar outro estudo importante acerca do assunto 

abordado, refere-se ao de Gonçalves (2016) que pretendeu discutir e ilustrar com 

alguns casos clínicos as dificuldades de atribuição de estados mentais de crianças 

com TEA, estabelecendo uma articulação entre alguns conceitos da epistemologia 

genética piagetiana, tais como representação e egocentrismo e do constructo da 

teoria da mente.  

Os resultados do estudo de Gonçalves (2016), que foi ancorado na 

epistemologia genética piagetiana e com base na realização de estudos de casos de 

duas crianças com TEA e uma com desenvolvimento neurotípico, concluiu que os 

referidos autores da teoria de mente discorrem sobre diferentes estágios desta 

capacidade. Ainda, por meio de entrevista clínica e com base na teoria piagetiana, 

este estudo concluiu o início da superação do egocentrismo, descrito por Piaget, está 

diretamente relacionado à capacidade da criança de reconhecer estados mentais do 

outro. Por isso, crianças com TEA, apesar de poderem empregar termos mentais em 

seus discursos, geralmente, têm dificuldades de diferenciar entre o subjetivo e o 

mundo real, apresentando tendência à representação imagética3 em detrimento da 

                                                             
3 A Representação conforme Aumont (1993, p. 103) “é um processo pelo qual se institui um 
representante que, em certo contexto limitado, tomará o lugar do que representa”. Assim, como 
exemplo, a fotografia e seus elementos imagéticos apresentados em determinado contexto são os 
sentidos, ou seja, estão no lugar do que representam. 
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representação conceitual, desinteresse em comprovar o que afirmam e dificuldades 

em diferenciar o próprio ponto de vista do ponto de vista de outrem.  

O estudo de Whalon e Hanline (2013), não foi baseado, unicamente, em Piaget, 

no entanto avaliou o comportamento dos docentes que são responsáveis por alunos 

com TEA, em que foi possível elencar determinadas práticas baseadas em evidências, 

consideradas eficazes no emprego aos alunos com TEA, mesmo em ambientes 

escolares como em contexto terapêutico. Assim sendo, na lista de Práticas Baseadas 

em Evidências de Whalon e Hanline (2013) estão:  

 Reforçamento diferencial;  

 Treinamento de tentativas discretas; 

 Extinção; 

 Avaliação funcional do comportamento; 

 Modelação; 

 Instrução e intervenção mediada por pares; 

 Treino de resposta pivotal; 

 “Uso de dicas”; 

 Reforçamento; 

 Interrupção ou redirecionamento da resposta; 

 Grupo estruturado de brincadeiras; 

 Análise da tarefa; 

 Modelagem por vídeo; 

 Suportes visuais. 

De tal maneira, entende-se que a pedagogia tem um papel fundamental na 

educação que, segundo Libâneo (2002), a pedagogia pode contribuir com práticas 

educativas e com o desenvolvimento das ciências na educação. Vale ressaltar que a 

pedagogia é praticada no contexto da escola que Libâneo define como um conjunto 

de normas, diretrizes, estrutura organizacional voltados ao uso racional dos recursos, 

materiais, financeiros e intelectuais disponibilizados para tanto, somando-se a isto o 

acompanhamento de uma coordenação das atividades exercidas pelos agentes 

educacionais (LIBÂNEO, 2004). 

 Na visão de Stedile e Croce (2009, p. 3): 

  

A escola, como todo ambiente organizacional e comportamental, 
expressa adversidade social. Compreender esse espaço e organizá-
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lo de forma que seja produtivo requer competência do diretor, dos 
professores e demais profissionais, além do respaldo legal das 
Políticas Educacionais. Estas devem corresponder às necessidades 
do processo e às prioridades da instituição escolar. 

 

Acredita-se que uma das intervenções, cujo objetivo é o de proporcionar aos 

educandos com TEA (transtorno de espectro autista) uma inclusão efetiva, consiste 

em empregar estratégias específicas para o alcance de níveis de aprendizado 

melhores, permitindo que essas crianças se sintam, de fato, incluídas em seu 

ambiente escolar. No entanto, verifica-se que determinadas estratégias, variam de 

acordo com as características peculiares do ambiente escolar, docentes e alunos.  

 

3.1.1.3 A Teoria Humanista  

 

 A teoria humanista tem como base principal da aprendizagem a auto realização 

do aluno, valorizando o aspecto cognitivo, motor e afetivo. Assim, esta abordagem 

enfatiza que o desenvolvimento do sujeito para a aprendizagem necessita ocorrer de 

maneira integral (SANTOS, 2006). Sobre a teoria humanista, acrescenta Santos (2006 

p. 106): 

 

Tomando como princípio o ser que aprende tal abordagem diferencia-
se das duas anteriores, já que, o Behaviorismo enfatiza os estímulos 
como sendo fundamentais à aprendizagem, e a cognitivista valoriza a 
cognição – responsável pela formação das idéias que são 
exteriorizadas pelo educando. 
 

Um dos principais teóricos da teoria humanista, no que tange às Teorias da 

Aprendizagem foi o psicólogo norte-americano Carl Rogers. Carl Rogers (1902-1987) 

nasceu em Oak Park, estado de Illinois, um subúrbio de Chicago, sendo o quarto de 

seis filhos. O seu pai foi um próspero engenheiro civil e sua mãe uma devota dona de 

casa e cultivava fervorosamente sua religião cristã. Por ter aprendido a ler em casa, 

foi possível entrar na segunda série escolar (PRÄSS, 2012). 

A teoria Rogeriana nasceu como um terceiro caminho entre o Behaviorismo e 

a psicanálise de Freud, que de acordo com Präss (2012, p. 36): 

 

Por se basear em uma concepção otimista de homem a teoria de 
Rogers ficou conhecida como humanista, segundo esses princípios o 
desenvolvimento das habilidades pessoais e a sanidade mental são 
características do desenvolvimento humano, segundo ele o organismo 
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de todos os seres vivos possui tendência à atualização e tem por 
finalidade a autonomia, isto representa a força motriz que move os 
seres vivos, no caso dos humanos devido à abertura de novas 
experiências. 

 

 Conforme Ostermann e Cavalcanti (2011), Rogers adota uma abordagem 

humanista, diferente das anteriores, uma vez que o seu intento não consiste no 

controle do comportamento, o desenvolvimento cognitivo ou a formulação de um bom 

currículo, mas sim, no crescimento pessoal do educando. Assim, “essa abordagem 

considera o aluno como pessoa e o ensino deve facilitar a sua autorrealização, 

visando à aprendizagem ‘pela pessoa inteira’, que transcende e engloba as 

aprendizagens afetiva, cognitiva e psicomotora” (OSTERMANN; CAVALCANTI, 2011, 

p. 37). 

Assim, em oposição a Skinner, Rogers resgata a espontaneidade, a liberdade, 

a responsabilidade e a livre escolha, já que tais características estão presentes nos 

indivíduos e que são evidenciados nos momentos mais profundos da psicoterapia. 

Assim, ao recusar tais características, faz com que o ser humano transforme-se em 

um indivíduo alienado, cujos atributos mais se parecem a um robô inventado e 

controlado pela ciência (PRÄSS, 2012). De tal maneira, segundo Ostermann e 

Cavalcanti (2011, p. 37): 

 

Para Rogers, a aprendizagem significante envolve a pessoa inteira do 
aprendiz (sentimentos, assim como intelecto) e é mais duradoura e 
penetrante. Além disso, aprender a ser aprendiz, isto é, ser 
independente, criativo e autoconfiante é mais facilitado quando a 
autocrítica e a autoavaliação são básicas e a avaliação por outros tem 
importância secundária. 

 

Por fim, a teoria rogeriana apresenta ideias interessantes, no entanto, a mesma 

parece ser um pouco difíceis de se praticar. O que especialistas sugerem, é que tais 

princípios sejam aplicados em conjunto com outras teorias, como o próprio Rogers 

recomendou. 

 

3.2 AUTISMO   

 

3.2.1 História do Autismo  

 



    43 

 

Em 1906, após muitos estudos e pesquisa, o termo autista foi utilizado pela 

psiquiatra Plouller, cujo universo de pesquisa eramestudantes e pacientes com 

esquizofrenia (GAUDERER, 1993). Neste período, o TEA era tido nos estudos como 

uma esquizofrenia e, só a partir dos anos 40, os pesquisadores Leo Kanner e Hans 

Asperger descreveram sobre as primeiras pesquisas desenvolvidas sobre o TEA. 

Anteriormente os estudantes eram tratados e descritos pela ciência como loucos, 

retardados mentais e com distúrbios emocionais (KLIN, 2006). 

Em 1943, pesquisas desenvolvidas e publicadas por Leo Kanner tiveram como 

foco o estudo de onze crianças que apresentavam um isolamento extremo e 

mantinham hábitos e comportamento não adequados para sua faixa etária. Na 

pesquisa ele observou que as crianças apresentavam comportamento incomum ao 

ambiente, resistência à mudança a espações diferentes do cotidiano e insistência na 

monotonia em hábitos repetitivos e corriqueiros, dificuldade em comunicação e 

inversão das expressões da língua. A partir deste diagnóstico, essas crianças foram 

consideradas portadoras do TEA (MANTOAN, 1997). 

A partir das pesquisas feitas por Leo Kanner, o estudante com TEA passou a 

ser observado com outro olhar em seu comportamento e desenvolvimento, 

apresentando inclusive dificuldades na interação social. Essa pesquisa foi precursora 

para vários estudos de diversos autores interessados sobre o assunto. Nos anos 50, 

o foco das pesquisas eram descobrir a causa e natureza do TEA. Já nos anos 60, o 

foco da discussão passou a ser sobre um possível transtorno cerebral presente na 

infância (MANTOAN, 1997).  

No Brasil, os serviços destinados a essa população iniciaram suas atividades 

no século XIX, como base utilizaram modelos e experiências Europeias e Americanas. 

Esses modelos foram trazidos por brasileiros e implementados em clínicas 

particulares a fim de atender pessoas com necessidades especiais, mentais, 

cognitivas e físicas. No início o atendimento foi direcionado a clínicas especializadas 

e mais tarde atenderia a educação escolar (MANTOAN, 2009). 

Com o avanço das pesquisas sobre os estudantes com TEA e sua inclusão dos 

estudos sobre a TEA na educação escolar, nasce no Brasil a Educação no Especial, 

com o início das atividades nas escolas privadas entre os anos de 1854 a 1956. A 

Educação no Especial no Brasil foi consolidada em 1972 quando foi constituído o 

Ministério de Educação e Cultura – MEC (MANTOAN, 2002). E segundo Borges (2000, 

p.14),  
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O Autismo é uma deficiência mental específica, susceptível de ser 
classificada nas perturbações perversoras do desenvolvimento, que 
afeta qualitativamente as interações sociais recíprocas, a 
comunicação verbal e não verbal, a atividade imaginativa e expressa-
se através de um repertório restrito de atividades e de interesses. 

 

Para Pereira (1996) o TEA causa limitações nas relações sociais, prejuízos a 

comunicação verbal e não verbal, apresentam dificuldades e ficar em espaços com 

grandes aglomerações de pessoas e de grande barulho e tem interesses em áreas ou 

conteúdo específicos de gosto.  

 

3.2.2 Manifestação e Comportamento do aluno com Transtorno Espectro 

Autismo (TEA) 

 

O TEA manifesta precocemente nas crianças, apresentado alterações nas 

relações interpessoais, no comportamento na linguagem e comunicação. O nome 

Autismo vem da junção de duas palavras gregas: “autos” que significa “em si mesmo” 

e “ismo” que significa “voltado para”, ou seja, autismo significa “voltado para si mesmo” 

(LIRA, 2004).  

 

Sobre a manifestação sintomática do Autismo, Klin (2006, p. 6) observa que:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Há uma variação notável na expressão de sintomas no autismo. As 
crianças com funcionamento mais baixo são caracteristicamente 
mudas por completo ou em grande parte, isoladas da interação social 
e com realização de poucas incursões sociais. No próximo nível, as 
crianças podem aceitar a interação social passivamente, mas não a 
procuram. Nesse nível, pode-se observar alguma linguagem 
espontânea. Entre as que possuem grau mais alto de funcionamento 
e são um pouco mais velhas, seu estilo de vida social é diferente, no 
sentido que elas podem interessar-se pela interação social, mas não 
podem iniciá-la ou mantê-la de forma típica. O estilo social de tais 
indivíduos foi denominado ‘ativo, mas estranho’, no sentido de que eles 
geralmente têm dificuldade de regular a interação social após essa ter 
começado. As características comportamentais do autismo se alteram 
durante o curso do desenvolvimento. 



    45 

 

  

Segundo Maleval (2009), a criança com TEA apresenta dificuldades na 

comunicação e na socialização, demostra um comportamento estereotipado, gosto e 

interesse restrito, e manifesta este comportamento antes dos três anos até adulto. 

Para Maleval (2009), a expressão Autismo relembra a esquizofrenia. Em 1943, Kanner 

modifica a concepção e descreve o autismo como perturbação inata do contato afetivo 

e coloca a perturbação não como consequência, mas sim como um fracasso inicial. É 

essa posição que vai separar definitivamente o autismo da esquizofrenia infantil.  

Grandin e Scariano (1999) descrevem que o TEA como um distúrbio do 

desenvolvimento, ele classifica como uma deficiência no sistema sensorial onde 

alguns estímulos são ignorados ou desenvolvidos de maneira excessiva. Muitas vezes 

o aluno com TEA bloqueia estímulos no ambiente que o cerca por lhe parecerem 

avassaladores. O TEA é uma anomalia da infância que desenvolve nas crianças um 

isolamento do convívio social, fazendo com que ele fique preso em seu universo 

interior e deixe de explorar o mundo à sua volta (MEDEIROS, 2012). 

Desta forma, Medeiros (2012) evidencia que a criança com TEA busca o 

isolamento, fugindo dos estímulos externos, apresentando dificuldades na 

comunicação e na relação com outras pessoas presentes num mesmo ambiente ou 

não reagindo em determinadas situações. As pessoas com TEA também apresentam 

dificuldade na comunicação e contato físico e agem como se não tivesse ninguém 

presente no ambiente, configurando-se como autossuficientes e com comportamento 

estereotipado. Assim, Medeiros (2012) descreve que a criança com TEA não interage 

e não estabelece vínculos sociais, em grande parte de sua vida busca o isolamento e 

é indiferente no meio onde está inserido. Sobre a presença do TEA, Gauderer (1993, 

p. 27) descreve que:  

 
Autismo é uma síndrome presente desde o nascimento e se manifesta 
invariavelmente antes dos trinta meses de idade. Caracteriza-se por 
respostas anormais a estímulos auditivos ou visuais, e por problemas 
graves quanto a compreensão da linguagem falada. A fala custa a 
aparecer, e, quando isto acontece, nota-se ecolalia, uso inadequado 
dos pronomes, estrutura gramatical imatura, inabilidade de usar 
termos abstratos. Há também, em geral, uma incapacidade na 
utilização social, tanto na linguagem verbal como da corpórea.  

 

Para Gauderer (1993, p. 22) e para a National Society for Autistic Children 

(ANO, p.), o autismo é definido como:  
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Uma inadequacidade no desenvolvimento que se manifesta de 
maneira grave durante toda a vida. É incapacitante e aparece 
tipicamente nos três primeiros anos de vida. Acomete cerca de cinco 
entre cada dez mil nascidos e é quatro vezes mais comum entre 
meninos que meninas. É encontrada em todo mundo e em família de 
qualquer configuração racial, étnica e social [...]. Os sintomas [...] 
incluem:  

1. Distúrbio no ritmo de aparecimento de habilidades físicas, 
sociais e linguísticas;  

2. Reações anormais às sensações. As funções ou áreas mais 
afetadas são: visão, audição, tato, dor, equilíbrio, olfato, gustação e 
maneira de manter o corpo;  

3. Fala e linguagem ausentes ou atrasadas. Certas áreas 
específicas do pensar presentes ou não. Ritmo imaturo da fala, restrita 
compreensão de ideias. Uso de palavras sem associação com o 
significado.  

4. Relacionamento anormal com objetos, eventos e pessoas. 
Respostas não apropriadas a adultos ou crianças. Objetos e 
brinquedos não usados de maneira devida.  
[...] A pessoa portadora de autismo tem uma expectativa de vida 
normal. Uma reavaliação periódica é necessária para que possam 
ocorrer ajustes necessários quanto às suas necessidades, pois os 
sintomas mudam e alguns podem até desaparecer com a idade. 

 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM – IV) (2002) 

e a Classificação Internacional de Doenças (CID – 10) (2000) descrevem o Autismo 

como um transtorno de comportamento que afeta o desenvolvimento e, em alguns 

casos extremos, compromete áreas motoras, gerando problemas ao pegar objetos, 

redução do contato visual, comportamentos repetitivos e estereotipados, agitação ou 

torção das mãos ou dedos, movimentos corporais complexos e atraso ou ausência 

total da fala.  

Os Autistas fazem parte dos DSM-IV e estão inseridos no Transtorno Invasivos 

do Desenvolvimento-TID. Estas características são descritas por APA8 (1996, apud 

SUPLINO, 2007, p. 28):  

  

[...] a presença de um desenvolvimento acentuadamente anormal ou 
prejudicado na interação social e comunicação e um repertório 
marcantemente restrito de atividades e interesses. As manifestações 
do transtorno variam imensamente, dependendo do nível de 
desenvolvimento e idade cronológica do indivíduo. [...] O prejuízo na 
interação social recíproca é amplo e persistente [...] Uma falta de 
reciprocidade social ou emocional pode estar presente (por ex., não 
participa ativamente de jogos ou brincadeiras sociais simples, 
preferindo atividades solitárias, ou envolve os outros em atividades 
apenas como instrumentos ou auxílios "mecânicos").  
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5. Frequentemente, a conscientização da existência dos outros 
pelo indivíduo encontra-se bastante prejudicada. Os indivíduos com 
este transtorno podem ignorar as outras crianças (incluindo os irmãos), 
podem não ter ideia das necessidades dos outros, ou não perceber o 
sofrimento de outra pessoa. O prejuízo na comunicação também é 
marcante e persistente, afetando as habilidades tanto verbais quanto 
não-verbais. Pode haver atraso ou falta total de desenvolvimento da 
linguagem falada. Em indivíduos que chegam a falar, pode existir um 
acentuado prejuízo na capacidade de iniciar ou manter uma 
conversação, um uso estereotipado e repetitivo da linguagem ou uma 
linguagem idiossincrática. Além disso, podem estar ausentes os jogos 
variados e espontâneos de faz-de-conta ou de imitação social 
apropriados ao nível de desenvolvimento [...] têm padrões restritos, 
repetitivos e estereotipados de comportamento, interesses e 
atividades.  
 

Observa-se que os manuais usados na presente pesquisa descrevem TEA 

como: dificuldade de interação social, comunicação e comportamentos repetitivos. O 

TEA é geralmente observado antes dos três anos de idade. O CID-10 e o DSM-IV 

mantêm a diferenciação em relação à psicose e doença mental que, no passado, 

trouxeram grandes confusões no diagnóstico do TEA, e ambos consideram, de modo 

geral, o TEA como uma alteração no desenvolvimento da criança, por mais que em 

um apareça o termo ‘invasivo’ e, no outro, ‘global’.Os estudantes com transtorno 

Global de Desenvolvimento apresentam alterações sociais, alterações na 

comunicação, repertório de interesse e estereotipado (BRASIL, 2008).   

O TEA é descrito pela literatura na atualidade como a síndrome do 

desenvolvimento e faz parte dos Transtornos Globais do Desenvolvimento - TGD 

(ASSUMPÇÃO, 2000). Os Autistas crescem e quando são estimulados, em alguns 

casos, desenvolvem algumas habilidades, mas em sua grande maioria permanecem 

em seus mundos, não desenvolvendo interação social ou quantitativa e muitas vezes 

não atendem nem pelos seus nomes (MANTOAN, 1997).  

 

O autismo é definido pela Organização Mundial de Saúde como um 
distúrbio do desenvolvimento, sem cura e severamente incapacitante. 
Sua incidência é de cinco casos em cada 10.000 nascimentos caso se 
adote um critério de classificação rigoroso, e três vezes maior se 
considerarmos casos correlatados, isto é, que necessitem do mesmo 
tipo de atendimento (MANTOAN, 1997, p. 13).  

 

Para Grandin e Scariano (1999), o TEA não existe cura, mas com um 

diagnóstico preciso e rápido na infância a criança com TEA pode desenvolver 

conhecimentos e aprendizagens a partir de estímulos de forma significativa.   
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Já em relação ao tratamento para o TEA, Grandin e Scariano (1999) descrevem 

que não existe um tratamento único ou específico, pois cada criança com o transtorno 

responde diferente aos estímulos, medicação, dietas e interação social. Para cada 

uma destas terapias existe sempre uma que se torna mais adequada a cada 

estudante, que pode lhe garantir significativa evolução, mas em muitos casos 

necessitam de cuidados para a vida toda. Para Gauderer (1985, p. 45): 

 

[...] autistas apresentam linguagem comunicativa cedo e não sofrem 
de atraso tão acentuado. Elas são capazes de desenvolver uma 
personalidade organizada e complexa e uma vida ativa de fantasia. As 
estruturas psíquicas, nestes casos, podem ser eficientemente 
trabalhadas por uma abordagem psicoterapêutica. É necessária uma 
adaptação e modificação da psicoterapia expressiva dinâmica 
clássica. Essas crianças necessitam de uma grande quantidade de 
estrutura e limites em uma situação terapêutica, como em sua vida em 
geral. A eficácia do tratamento depende da clareza e organização 
oferecidas. 

 

O TEA não tem causa comprovada pela ciência, a criança com TEA pode ter 

uma qualidade de vida melhor a partir de estímulos e de acompanhamento médico 

especializado e, dentro do contexto escolar, com um atendimento especializado que 

atenda suas necessidades especiais. 

 

 

 

 

3.2.3 A inclusão do aluno com TEA  

 

Mesmo com o movimento de inclusão, a partir de documentos e estudos 

específicos contribuindo com a ação inclusiva, indaga-se sobre a relevância de se 

pesquisar/estudar estratégias de intervenção dos educadores com as crianças com 

TEA. 

Conforme deliberado pela Resolução CNE/CEB Nº. 2 de 2001 no Art. 2° “os 

alunos têm direito a matrícula em escolas de ensino regular e as escolas são 

responsáveis por se adequarem ao atendimento destas crianças, garantindo as 

condições necessárias para uma educação de qualidade” (BRASIL, 2001). Sobre isso, 

Nunes, Azevedo e Schmidt (2013) asseguram que passou a existir grande aumento 
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na inclusão de crianças com TEA em unidades escolares regulares, e uma certa 

diminuição da presença destas em unidades escolares específicas para educação 

especial. Sob a ótica de Orrú (2018), constata-se que os docentes têm papel 

fundamental no trabalho com estudantes Autistas e sua prática diária deve ser 

compartilhada em momentos coletivos. 

 

O educador desmotivado e inseguro sobre sua função a exercer, em 
geral, tende a cumprir seu horário de trabalho e dirigir-se a seu lar sem 
ânimo para inovar. É de suma importância que a reflexão-na-ação 
alcance, não apenas os professores em sua prática docente, mas, 
inclusive, seja hábito dos coordenadores e diretores dos 
estabelecimentos de ensino. A valorização por parte dos dirigentes, 
relacionada à responsabilidade intelectual do educador, deve andar 
junto com a valorização de sua prática diária. Ambas, refletirão no 
entusiasmo do educador contra a rotina que o persegue (ORRÚ, 2018, 
p. 1). 

 

Orrú (2018) defende que, quando os docentes discutem em grupos 

especializados sobre seu trabalho, naturalmente adquirem novas práticas ou 

metodologias que podem auxilia-lo em seu labor diário e aproximá-lo do estudante 

Autista.  

Gomes e Mendes (2006) acreditam que a maioria dos alunos com TEA interage 

com seus colegas, e entre 60% e 70% desses alunos apresentam, às vezes, 

comportamentos difíceis de lidar, interagindo com certa dificuldade ou não interagindo 

o tempo todo. 

Corroborando com essas ideias, Bosa e Camargo (2009) destacam ainda que 

proporcionar às crianças autistas a convivência com outras crianças da mesma faixa 

etária faz com que suas capacidades interativas sejam estimuladas. Fornecer a 

convivência de crianças com TEA com as demais da mesma faixa etária, dentro do 

movimento de inclusão na rede regular de ensino, pode oportunizar os contatos 

sociais e favorecer o desenvolvimento de todos: o seu e o das outras crianças, uma 

vez que estas de desenvolvimento típico convivem e aprendem com as diferenças 

(BOSA; CAMARGO, 2009). 

De tal modo, a partir da realidade de cada unidade escolar, bem como dos 

atributos peculiares de cada aluno, o professor necessita adaptar novas estratégias 

que contribuam e aprimorem a qualidade do processo de ensino-aprendizagem destes 

alunos inclusos. Isso se dá, porque “a possibilidade que cada aluno traz e os objetivos 

traçados no projeto político-pedagógico de cada escola é que fará com que a 



    50 

 

educação seja de qualidade para todos (BELIZÁRIO FILHO; LOWENTHAL, 2013, p. 

138).” 

As estratégias de ensino necessitam estar direcionadas a assessorar o aluno 

na organização, elaboração e integração de informações, e do mesmo modo, serem 

orientados para planejamento, monitoramento e regulação do próprio pensamento, 

propiciando um estado satisfatório para aprendizagem (BORUCHOVITCH, 2001). 

Desta maneira, algumas práticas favoráveis à escolarização de crianças com 

necessidades educacionais especiais foram descritas por pesquisadores, são elas: 

adaptação curricular; elaboração de relatórios de avaliação e plano de ensino 

apropriado para o atendimento das demandas (NUNES; AZEVEDO; SCHMIDT, 

2013). Os currículos adaptados servem como embasamento e apoio para a criança 

inclusa compreender e executar favoravelmente as atividades desenvolvidas pelos 

seus pares, já que a adaptação curricular precisa ser realizada designadamente para 

cada aluno, a partir de suas características próprias.  

Para Bruno e Heymeyer (2003), é fundamental que o discente, responsável por 

turmas inclusivas, considere a realidade de que a criança com necessidades 

educacionais especiais, muitas vezes, pode ser mais lenta em suas ações que as 

demais. Neste sentido, é necessário fornecer mais tempo para que ela se expresse e 

concretize as atividades sugeridas, possibilitando maneiras positivas de interação 

como o toque, o olhar, gestos, posturas, palavras, os símbolos adequados que 

expressem a situação.  

Para Bosa e Camargo (2009), o aprendizado de coisas simples do dia a dia, 

como por exemplo, conhecer-se e estabelecer relações, tem como objetivo tornar a 

criança autista mais autônoma e independente, possibilitando-a conquistar seu 

espaço na família, na escola e na sociedade em que vive. Outra finalidade, ainda 

maior, é que “na medida em que esses ‘conteúdos’ vão sendo desenvolvidos e 

‘aprendidos’ por esses alunos, torna-se possível a entrada de outros conteúdos, da 

alfabetização, da matemática, etc.” (ZILMER; CHARCZUK; FOLBERG, 2003, p. 30). 

De acordo com Serra (2008), para que os alunos com espectro autista 

aprendam e sejam incluídos, faz-se necessário o devido apoio, pois eles possuem um 

modo próprio de aprender. Assim, para que ações de inclusão tenham êxito, é 

necessário considerar a identidade da criança e, consequentemente, flexibilizar os 

programas de ensino, fazendo com que a aprendizagem sobrevenha de maneira 

suficiente.  
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Gomes e Mendes (2006) destacam que é importante considerar os aspectos 

sociais, culturais e históricos que envolvem o processo de escolarização de alunos 

autistas; aspectos pontuais sobre alunos com TEA nas escolas comuns, que abordam, 

por exemplo, a concepção dos professores desses alunos sobre a escolarização 

deles, ou quais foram as variáveis que influenciaram na escolha das estratégias de 

ensino para eles, ou ainda, como pode ocorrer à interação entre o aluno autista e o 

professor, entre outros. 

Para Stainback e Stainback (1999), a simples inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais em salas de aula do ensino regular não resulta 

somente em benefícios de aprendizagem para estes alunos, e sim em benefícios para 

todos os alunos. Segundo considerações de Mendes (2006), crianças com 

necessidades educacionais especiais se beneficiam no desenvolvimento global e na 

socialização quando estão em programas inclusivos, e a atitude dos colegas pode ser 

afetada de maneira positiva. Alunos com diferentes níveis de necessidades 

educacionais especiais aprendem mais em ambientes integrados (onde vivenciam 

experiências e apoio educacionais adequados) do que quando estão em ambientes 

segregados. Ressaltam ainda que quando há programas adequados, a inclusão 

funciona para todos os alunos, com e sem necessidades educacionais especiais, 

considerando atitudes positivas, desenvolvidas mutuamente, com aprendizagens 

significativas nas relações sociais, acadêmicas e de preparação para a vida na 

comunidade (STAINBACK; STAINBACK, 1999). 

Os benefícios da inclusão escolar abrangem todos, crianças com e sem 

necessidades educacionais especiais, professores, comunidade dentro e fora da 

escola. Mendes (2006) observa que o ensino colaborativo, quando envolve 

professores da educação regular, professores da educação especial e envolvimento 

das famílias e da comunidade, produz resultados mais positivos. Com todas essas 

variáveis, ocorre uma transformação na profissão de ensino, levando os professores 

a desenvolver suas habilidades profissionais em um ambiente maior de ajuda, de 

colaboração e de apoio dos colegas. Assim, entende-se que os benefícios só 

aumentam (STAINBACK; STAINBACK, 1999). 

De acordo com Boneti (2018, p. 16 -17): 

 

[...] falar em inclusão como resgate da cidadania, significa falar na 
busca da plenitude dos direitos sociais, da assistência social, da 
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participação da pessoa em todos os aspectos da sociedade. A ação 
educativa, assim, seria “inclusiva” na medida em que proporciona a 
participação integral da pessoa na sociedade, sobretudo no sentido de 
fornecer elementos de autonomia individual, como é o caso da 
apropriação aos saberes para o trabalho, aos saberes culturais etc.  

 

Assim, especificamente, na educação infantil, aspectos como a organização do 

tempo e do espaço requerem grande atenção e cuidado, tais como: brincadeiras no 

parque, na roda de histórias, na roda de conversas (sejam elas dirigidas ou informais), 

nos momentos do faz-de-conta, nos momentos de artes, música, na hora da higiene 

e da alimentação. Todas essas atividades necessitam de um planejamento cauteloso, 

para que se garanta que o aluno aproveite esses momentos para desenvolver sua 

capacidade interativa, comunicativa e lúdica, contribuindo também para a melhora no 

seu processo de aprendizagem (BRUNO; HEYMEYER, 2003). 

Sobre a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, Rubira, 

Santos e Martins (2011, p. 3949) expõem que:  

 

Ao se pensar em inclusão, pode ser que a ideia única que se venha à 
mente é a de que, ao se matricular uma criança autista em uma escola 
regular, a escola reproduza as ações praticadas pelas demais crianças 
“normais”, e assim consiga se construir a cidadania. Porém, a criança 
autista quando pequena raramente imita as outras crianças, e 
somente realiza isso quando consegue perceber a si mesma e fazer 
relações com o meio; relações que para alguns pode demorar muito, 
ou nunca acontecer. 

De acordo com Mantoan (2001), o sucesso da inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais na escola regular deriva de experiências com 

progressos significativos de alunos, empregando-se, para tanto, de adequação das 

práticas pedagógicas às características próprias dos educandos. Outrossim, somente 

é possível atingir esse sucesso quando a comunidade escolar considera que as 

dificuldades de determinados alunos são resultantes da maneira como o ensino é 

oferecido e aplicado, além do modo como a aprendizagem é entendida e avaliada.  

Com a educação de todas as crianças em conjunto, as que têm necessidade 

educacional especial, seja autista ou outra qualquer, têm a oportunidade de se 

preparar para a vida em comunidade. Os professores ainda melhoram suas 

habilidades profissionais e a sociedade valoriza a igualdade de direitos para todas as 

pessoas (BOSA; CAMARGO, 2009). Assim, um projeto educativo inclusivo para a 

Educação Infantil ultrapassa ações e atividades não discriminatórias, pois este 

movimento pedagógico envolve diretamente a atuação familiar, assim como dos 
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profissionais representantes das várias áreas do conhecimento, necessário para as 

devidas adaptações (BRUNO; HEYMEYER, 2003). De tal modo, continuam Bruno e 

Heymeyer (2003, p. 5):  

 

[...] a adaptação curricular é concebida como um conjunto de 
procedimentos que visam oferecer experiências de aprendizagem 
adequadas aos diferentes níveis e possibilidades de comunicação, 
motoras, cognitivas, sócio emocionais e de vida diária. É a escola que 
se modifica para que o aluno obtenha êxito na aprendizagem e adquira 
conhecimento. Essa é uma tarefa que deve ser compartilhada entre o 
professor do ensino regular e do especial. Tem este último a função 
de ser mediador e articulador do projeto de inclusão. A participação e 
a cooperação dos pais, terapeutas ou serviços especializados são 
fundamentais para que se atinja o objetivo de promoção do 
desenvolvimento global e o avanço no processo de aprendizagem 
desses alunos. 

 

Este tipo de adaptação curricular é necessário, pois o professor que tem em 

sua classe um aluno com TEA precisa tomar alguns cuidados no processo de inclusão. 

Esse professor deve proporcionar um ambiente seguro, evitando ao máximo situações 

imprevisíveis, oferecendo rotinas que facilitem a compreensão da criança a cada 

atividade diária, de forma que ela consiga antecipar o que virá em seguida, para que 

dessa forma ela se concentre e consiga realizar a tarefa com sucesso. A criança com 

TEA deve ser preparada com antecedência ou prevenida quando houver alteração em 

sua rotina cotidiana, alertada em novas atividades, bem como para uma eventual troca 

de escola ou professores, para evitar preocupações excessivas (TELES, 2007). 

No que se refere aos educandos com TEA, a inclusão é ainda mais delicada, 

já que a escola deve estar preparada em sua estrutura física e humana para receber 

tais alunos, pois para eles deve-se pensar num currículo flexível que possa adaptar-

se às necessidades tanto do educando quanto de sua família e professores. Nesta 

organização curricular, o professor possui grande importância no sentido de buscar 

atualizações não oferecidas em sua formação inicial sobre educação especial, já que, 

para haver inclusão verdadeiramente, deve haver aprendizado; e somente um 

professor bem preparado consegue fazer com que haja simultaneamente estes dois 

elementos principais na prática da inclusão das pessoas com espectro autista 

(RUBIRA; SANTOS; MARTINS, 2011). 
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4. A EDUCAÇÃO ESPECIAL  

 

4.1 EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL 

 

A educação no Especial no Brasil, segundo Mantoan (2002), teve início com as 

escolas privadas entre os anos de 1854 a 1956. Entre 1957 a 1993, presenciou-se 

discussões e definições em caráter oficial e nacional, e a partir 1993 o movimento a 

favor da inclusão escolar ganhou força. No entanto, somente no ano de 1972 é 

constituído o MEC, órgão oficialmente responsável por todas as questões relativas a 

educação escolar em território nacional brasileiro.  

Em 1988, é proclamada a Constituição Federal do Brasil, que ainda está em 

vigência, a qual traz de maneira superficial o direito do deficiente a educação 

especializada. Assim, conforme o Artigo 208: “o dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de: [...] Inciso III - atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino” (BRASIL, 1988). Observa-se que na Carta Magna já se encontra uma certa 

referência à educação especial na perspectiva da educação inclusiva, mesmo que de 

maneira singela.   

Contudo, somente no ano de 1996 como a aprovação da Lei n0 9394/96 - Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que “estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional”, as escolas brasileiras tiveram que inserir em seus 

currículos e desenvolverem o Atendimento Educacional Especializado.  

Assim sendo, a educação especial é atendida pelo Artigo 4º, inciso lll, bem 

como aos Artigos 58, 59 e 60 da LDB no 394/96, que estabelece mudanças 

significativas relacionadas à Educação Especial. Assim, conforme Brasil (1996) o 

Artigo 4º, inciso lll da LDB 0304/96 estabelece que:  

 

Art. 4 - O dever do Estado com educação escolar pública será 
efetivado mediante a garantia de: [...] III - atendimento educacional 
especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 

 

Ainda, na mesma direção, o Artigo 58, parágrafos 1,2 e 3 versam que:  
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Art. 58 - Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, 
a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na 
rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 
escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de 
educação especial. 
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 
serviços especializados, sempre que, em função das condições 
específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes 
comuns de ensino regular. 
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, 
tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação 
infantil. 

  

De uma maneira mais prática e direta, o Artigo 59, incisos I, II, III, IV, V e Art. 

59-A, estabelece que:  

  

Art. 59.  Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação: 
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades; 
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o 
nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de 
suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o 
programa escolar para os superdotados; 
III - professores com especialização adequada em nível médio ou 
superior, para atendimento especializado, bem como professores do 
ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns; 
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva 
integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para 
os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, 
mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para 
aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, 
intelectual ou psicomotora; 
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 
suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 
Art. 59-A.  O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos 
com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação 
básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de 
políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das 
potencialidades desse alunado. 
Parágrafo único.  A identificação precoce de alunos com altas 
habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para 
inclusão no cadastro referido no caput deste artigo, as entidades 
responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos 
dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das 
potencialidades do alunado de que trata o caput serão definidos em 
regulamento. 
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Por fim, a partir de uma abordagem organizacional relacionada às associações 

privadas, o Artigo 60 propõe que: 

 

Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão 
critérios de caracterização das instituições privadas sem fins 
lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação 
especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público. 
Parágrafo único.  O poder público adotará, como alternativa 
preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de 
ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste 
artigo. 

  

 Observa-se a partir do Parágrafo único do Artigo 60 da LDB 9394/96 que, ainda, 

persiste a maneira superficial abordada na CF/88 de que o atendimento à educação 

especial seja uma alternativa “preferencial”. Posto isso, nota-se uma conotação 

imprecisa a respeito dos conceitos utilizados, pois ao mesmo tempo em que o poder 

público se compromete a adotar tais medidas, o mesmo estabelece que isso se dará 

mesmo sem o apoio das instituições especializadas, como as Ongs por exemplo, 

aumentando, assim, os desafios de se ver consolidado o atendimento pleno, pela 

educação, às pessoas com deficiência.  

No entanto, de acordo com Brasil (2008), foi desenvolvido um currículo 

específico para a Educação Especial pelo Ministério da Educação juntamente com a 

Secretaria de Educação Especial com Perspectiva e políticas públicas destinadas a 

Educação Inclusiva. De tal modo, com o Decreto nº 6.571, de 18 de setembro de 2008, 

o Conselho Nacional de Educação (CNE) institui as Diretrizes Operacionais da 

Educação Especial para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) na 

educação básica (BRASIL, 2009). Porém, o Decreto anteriormente referido foi 

revogado pelo Decreto Nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a 

educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências 

(BRASIL, 2011).  

Assim, no texto do Decreto no 7611/11, especificamente no Artigo 1º, a inclusão 

é mencionada em pelo menos três ocasiões: 
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I - garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, 

sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades; [...] VI 
- adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas, em 
ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de 
acordo com a meta de inclusão plena; [...]IV - formação de gestores, 

educadores e demais profissionais da escola para a educação na 
perspectiva da educação inclusiva, particularmente na 
aprendizagem, na participação e na criação de vínculos interpessoais 
(GRIFO NOSSO). 

 

A partir do exposto, nota-se grande avanço no que se refere à educação na 

perspectiva da educação inclusiva, pois, o que na CF/88 era somente aludida, agora, 

a partir do Decreto 7611/11, a inclusão dos educandos especiais reveste-se de um 

caráter mais prático, indicando um caminho mais claro para os que são responsáveis 

diretamente pela educação especial. Uma vez que este estudo aborda a questão dos 

educandos de espectro autista, vale mencionar que a Política Nacional de Proteção 

dos Direitos da Pessoa com TEA é criada pela Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 

2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3o do art. 98 da Lei no 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990 (BRASIL, 2012).   

A Lei nº 12764/12 é regulamentada pelo Decreto nº 8.368, de 2 de dezembro 

de 2014 e, de acordo com o artigo 5º, compete ao sistema responsável pelo 

credenciamento de instituições de ensino a instauração de processo administrativo 

com vistas ao exame de conduta aludido pelo Artigo 7º da mesma Lei: 

 

O órgão público federal que tomar conhecimento da recusa de 
matrícula de pessoas com deficiência em instituições de ensino 
vinculadas aos sistemas de ensino estadual, distrital ou municipal 
deverá comunicar a recusa aos órgãos competentes pelos respectivos 
sistemas de ensino e ao Ministério Público (MEC, 2015, p.2).    

 

É de se observar que, além de solidificar um conjunto de direitos, a Lei 

12764/12, em seu Artigo 7º, proíbe a recusa de matrícula a pessoas com qualquer tipo 

de deficiência por parte dos gestores escolares ou outra autoridade competente, ao 

mesmo tempo, estabelecendo determinada punição para ambos os sujeitos.  
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4.2  A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ  

 

De acordo com o Conselho Estadual de Educação - CEE do Paraná (2016), a 

partir de 1996, Estados e Municípios Brasileiros tiveram que estruturar e readequar os 

currículos e, que a partir de 2008, todos os municípios do estado deveriam ter políticas 

públicas para atender a Educação Especial Inclusiva, e nelas seriam atendidos 

estudantes com necessidades especiais. A Educação Especial no Sistema de Ensino 

no Estado do Paraná é destinada a estudantes com necessidades especiais, e nesta 

modalidade os transtornos globais do desenvolvimento (Autistas) está contemplado o 

atendimento a transtornos funcionais e altas habilidades. 

Conforme Paraná (Art. 2º, 2016), é considerado estudante da educação especial: 

 

Aquele que tem impedimento de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, em interação com uma ou mais 
barreiras que comprometem sua participação plena e efetiva no 
processo educacional, em igualdade de condições com os demais 
estudantes, bem como aqueles que possuem indicadores de altas 
habilidades ou superdotação.  

 

A Educação Especial, conforme Paraná (2016), deve garantir a seu estudante 

condições de igualdade para uma evolução acadêmica e desenvolver competências 

e habilidades, além garantir aos estudantes portadores de necessidades especiais os 

mesmos direitos e deveres dos demais estudantes matriculados na rede estadual de 

Ensino.No Artigo 3º da Deliberação no 02/2016, é mencionado a categoria de 

estudantes com transtornos globais do desenvolvimento, transtornos funcionais 

específicos e altas habilidades ou superdotação, sendo mais desenvolvido e 

detalhado no capítulo lll. Nesta categoria de estudantes, são incluídos os de espectro 

autista, objeto do presente estudo.  

Assim, de modo mais objetivo, no Artigo 11, inciso II, dispõe que: 
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Art. 11. Para fins desta Deliberação, os estudantes aos quais deverá 
ser assegurado Atendimento Educacional Especializado são aqueles 
que apresentem: [...]II – transtornos globais do desenvolvimento: 
aqueles que apresentam um quadro de alterações no 
desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações 
sociais, na comunicação ou estereotipias motoras, incluindo-se nessa 
definição estudantes com autismo clássico, síndrome de Asperger, 
síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e 
transtornos invasivos sem outra especificação; 

 

A partir disso, a avaliação diagnóstica dos estudantes da educação especial 

deve ser realizada inicialmente pela equipe pedagógica das instituições de ensino em 

que estes estudantes estão inseridos. Após esta avaliação, estes estudantes são 

encaminhados a profissionais médicos específicos para cada necessidade especial 

previamente descrita por profissionais da equipe pedagógica, podendo ser psicólogos, 

psiquiatras e neurologistas (PARANÁ, 2016). No que se refere aos estudantes 

portadores de TEA, os mesmos devem ser avaliados pela equipe pedagógica, como 

também por profissionais de psiquiatria. 

Nos casos em que o estudante autista não apresenta necessidade de 

acompanhamento em sala, o mesmo deve ser atendido pela Sala de Recursos 

Multifuncionais. De acordo com a Deliberação 02/2016, Artigo 16:  

 

Art. 16. Considera-se sala de recursos multifuncionais o espaço 
organizado com material didático, profissionais da educação 
especializados e de apoio aos alunos e professores, recursos 
pedagógicos, tecnológicos, de acessibilidade, objetivando a oferta do 
Atendimento Educacional Especializado. 

 

Na estrutura educacional estadual, os estudantes autistas, bem como os de 

outra necessidade especial são avaliados pela Secretaria Estadual de Educação no 

Município onde residem e estudam, e caso seja necessário será atendido pelo 

Professor de Apoio Educacional Especializado, que também tem a incumbência de 

acompanhar o estudante em sala de aula adjunto ao professor regente das disciplinas 

(PARANÁ, 2012).  

Neste sentido, conforme Paraná (2012, p. 1) o professor de apoio educacional 

especializado:   
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É um profissional especialista na educação especial que atua no 
contexto escolar, nos estabelecimentos da Educação Básica e 
Educação de Jovens e Adultos, para atendimento a alunos com 
Transtornos Globais do Desenvolvimento. Tem como atribuições: 
implementar e assessorar ações conjuntas com o professor da classe 
comum, direção, equipe técnico–pedagógica e demais funcionários 
responsáveis pela dinâmica cotidiana das instituições de ensino, e 
ainda, atuar como agente de mediação entre aluno/conhecimento, 
aluno/aluno, professor/aluno, escola/família, aluno/família, 
aluno/saúde, entre outros e no que tange ao processo de inclusão 
como agente de mudanças e transformação. O trabalho pode ser 
desenvolvido, em caráter intra-itinerante, dentro da própria instituição 
de ensino ou em caráter inter-itinerante, com ações em diferentes 
instituições de ensino. 

 

O profissional de apoio educacional especializado deve ter formação 

específica, ou pós-graduação em Educação Especial, ou, ainda, em Transtorno Global 

de Desenvolvimento, uma vez que estes profissionais devem conhecer as 

peculiaridades das diferentes síndromes, conhecendo sobretudo as especificidades 

dos estudantes com espectro autista (PARANÁ, 2012).  

 

4.3 O SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE TOLEDO/PR 

 

O Município de Toledo, nos termos dos artigos 8º, 11 e 18 da Lei Federal nº 

9394/96 – LDB, organizou seu Sistema de Ensino, por meio da Lei Municipal nº 

1.857/02, de 18 de dezembro de 2002. Após isso, o Sistema Municipal de Ensino de 

Toledo (SME/Toledo) foi reestruturado por meio da Lei Municipal nº 2.026/10, de 09 

de abril de 2010, que dispõe “sobre a reestruturação do Sistema Municipal de Ensino 

de Toledo, assim como do Conselho Municipal de Educação”.  

A lei 2.026/10 trata, ainda, da estrutura e organização do SME/Toledo, sendo 

que o mesmo é integrado pela SMED, CME, Conselho do Fundeb e da Alimentação 

Escolar, pelas escolas públicas municipais de Ensino Fundamental e Educação 

Infantil, e pelas instituições privadas de Educação Infantil. O SME tem a Secretaria 

Municipal de Educação como órgão político e administrativo da política municipal, e o 

Conselho Municipal de Educação – CME como órgão colegiado representativo da 

comunidade, de caráter consultivo, deliberativo, normativo e fiscalizador do Sistema 

Municipal de Ensino. Com a organização do SME/Toledo e a instituição e o 

funcionamento do CME/Toledo, a educação municipal adquire um caráter autônomo, 
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com normas próprias, não mais integrando e nem seguindo, propriamente, as normas 

do Sistema Estadual de Ensino do Paraná (TOLEDO, 2010). 

De tal modo, para ordenar as atividades de construção do terceiro e atual PME 

do Município, a partir da Assembleia do Fórum Municipal de Educação, concretizada 

em dezembro de 2013, foi decidido que a Coordenação do Fórum Municipal de 

Educação, a Secretaria Municipal da Educação, o Conselho Municipal de Educação, 

o Núcleo Regional de Educação de Toledo, os poderes Legislativo e Executivo e o 

Ministério Público, durante o período de 2014 e 2015, fossem responsáveis pelos 

encaminhamentos dos trabalhos para a preparação deste Documento Final 

(TOLEDO, 2015). 

Assim, a partir da aprovação e instituição da Lei nº 2.195, de 23 de junho de 

2015, que passa a existir o “Plano Municipal da Educação de Toledo – PME 2015-

2024”. Para o município de Toledo-PR, o PME representa a evolução da Educação e 

constitui a orientação da Política Educacional do Município de Toledo para a década 

de 2015 a 2024. Assim, considera as Diretrizes, Metas e Estratégias de Ação, para as 

esferas Pública e Privada de Ensino, para todos os Níveis, Etapas e Modalidades 

educacionais (TOLEDO, 2015). 

Por fim, por meio da Secretaria Municipal de Educação, o município de Toledo-

PR busca desenvolver políticas públicas destinadas a garantir uma educação de 

qualidade aos estudantes, sendo que estas leis proporcionam uma melhor 

compreensão da educação em esfera municipal, assim como os princípios e fins da 

educação escolar, sobretudo, o direito à educação.  

 

4.3.1 A Educação Especial Inclusiva no Município de Toledo – PR: os alunos 

com TEA  

 

Ações voltadas à Educação Especial no Município de Toledo surgiram no início 

dos anos de 1980. Entre os anos de 1987 e 2004, foram implantadas catorze classes 

especiais em onze escolas, que eram regulamentadas pelo Conselho Estadual de 

Educação por meio da Deliberação 020/86. Neste período, a Educação Especial era 

tida como ações voltadas a um grupo de indivíduos que, por várias razões, não eram 

capazes de corresponder aos padrões sociais da época (TOLEDO, 2017). 
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No ano de 2005, o Conselho Municipal de Educação (CME) de Toledo 

organizou e promulgou a deliberação 004/05 regulamentando a Educação Especial 

no Município (TOLEDO, 2017). Assim sendo, o CME de Toledo (2014), observando o 

texto da Lei Municipal nº 2.026/10, onde se encontram normas e parâmetros voltados 

a Educação Especial Inclusiva, com a finalidade de atender a Educação Infantil, 

Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, buscou garantir a igualdade e 

condições de acesso e permanência de toda rede municipal de ensino com o foco em 

promover a seu educando a apropriação dos saberes. 

Para tanto, em 2014, foi instituído a Deliberação 002/2014 aprovada em 3 de 

dezembro de 2014, que estabeleceu normas complementares municipais para a 

Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva, para a Educação Infantil, 

aos anos iniciais do Ensino Fundamental e para a Educação de Jovens e Adultos – 

Fase I, do Sistema Municipal de Ensino de Toledo, com vigência a partir de 2015.  

Assim, conforme a Deliberação 002/2014, Art. 2, Parágrafo único, a fim de 

justificar as ações propostas a partir das normas aqui contidas apresentam que: 

 
Na educação, as necessidades educativas específicas de todos os 
sujeitos, em sala de aula comum, são identificadas e atendidas, 
proporcionando o desenvolvimento integral do educando, de suas 
potencialidades e o exercício da cidadania, formação que contribui 
para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária além do 
espaço escolar. 

 

Neste sentido, verifica-se que a aprovação de uma lei que garante a inclusão 

de estudantes com necessidades especiais, nada mais é que a garantia de um direito 

natural, independentemente de suas limitações, onde o critério que fundamenta tal 

direito é o de que os mesmos são humanos e que, mesmo possuindo características 

diferenciadas, não anula tais garantias.  

De tal modo, na concepção do Sistema Municipal de Ensino – SME (TOLEDO, 

2014, p. 2), o fazer inclusivo ocorre: 

  

Na medida em que nos apropriamos de condições de humanização, 
através da interação social entre sujeitos com mais e com menos 
conhecimentos, com mais e com menos experiências, interações 
estas que são mediadas pelo Professor, e que nos tornam seres do 
gênero humano, promovem o desenvolvimento das funções cognitivas 
e das singularidades. 
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Por conseguinte, é criado no município de Toledo um atendimento 

sistematizado na educação para a Educação Especial, o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), cujo objetivo é o de atender as necessidades educativas 

específicas dos alunos da educação especial. O AEE é realizado por um profissional 

especialista que acompanha o aluno com necessidades especiais, cuja 

responsabilidade é o de identificar as necessidades especificas do estudante.  Esses 

atendimentos podem ser desenvolvidos no âmbito escolar, em Sala de Recursos 

Multifuncionais – SRM, sala de aula com demais estudantes e atendimento individual 

professor e aluno; porém, sempre elaborado pelo professor AEE, juntamente com a 

equipe pedagógica da instituição (TOLEDO, 2014). 

Sobre o Atendimento Educacional Especializado, Batista e Mantoan (2007, p. 

22) afirmam que:  

 

O Atendimento Educacional Especializado decorre de uma nova 
concepção da Educação Especial, sustentada legalmente, e é uma 
das condições para o sucesso da inclusão escolar dos alunos com 
deficiência. Esse atendimento existe para que os alunos possam 
aprender o que é diferente dos conteúdos curriculares do ensino 
comum e que é necessário para que possam ultrapassar as barreiras 
impostas pela deficiência.  

 

Sob a ótica do CME, a Educação Inclusiva é um processo de inclusão na 

sociedade em defesa dos direitos das crianças, adolescentes, adultos e idosos, e a 

prática dessas políticas públicas nos diferentes espaços sociais contribuem para um 

desenvolvimento social. O foco do AEE são os educandos com Deficiência, 

Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGDs) e Altas Habilidades e/ou 

Superdotação (AH/S). Assim, para garantir um atendimento especializado de apoio 

pedagógico e clínico a alunos com necessidades especiais, foi criado o Centro de 

Atendimento Especializado (CAE), composto por profissionais da educação e saúde 

(TOLEDO, 2014). 

De acordo com o Art. 5, parágrafo 3º, da Deliberação 002/2014, na categoria 

de estudantes com Transtorno Globais de Desenvolvimento são observadas 

diferentes especialidades, assim, considera-se Transtorno Global de 

Desenvolvimento os casos de distúrbios nas interações sociais recíprocas e: 
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a) caracterizam-se pelos padrões de comunicações estereotipados e 
repetitivos, assim como pelo estreitamento nos interesses e nas 
atividades; 
b) englobam os diferentes transtornos do espectro autista, X - Frágil, 
as Psicoses Infantis ou Transtorno Desintegrativo da Infância, a 
Síndrome de Asperger, a Síndrome de Kanner e a Síndrome de Rett, 
Transtornos Invasivos sem outra especificação; 
c) o entendimento das nomenclaturas acima mencionadas (TGDs) são 
os definidos por literatura técnica da área, que pode apresentar-se 
como Transtorno do Espectro Autista, com níveis de 
comprometimentos definidos; 
d) o entendimento, dimensão e enquadramento dos diversos 
transtornos mentais e do comportamento que se pretendem remeter a 
quadros de TGDs, serão avaliados por profissionais habilitados, nos 
termos da Lei (TOLEDO, 2014, p.5).  

 

A partir disso, o estudante identificado com necessidades especiais pelo 

profissional especializado e que apresentar necessidade de um atendimento mais 

especifico será acompanhado por um Professor de Apoio Permanente (PAP). Esse 

profissional trabalhará junto com o professor regente de todas as disciplinas em sala. 

Deste modo, esses profissionais devem planejar e desenvolver atividades que 

auxiliem este aluno com necessidades especiais a desenvolver habilidades e 

competências presentes no Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição, onde 

este aluno está inserido (TOLEDO, 2014). 

 

4.3.2  O Plano Municipal da Educação de – PME 2015-2024 e a Inclusão dos 

alunos com TEA 

 

A partir da política de inclusão dos estudantes especiais, sobretudo os autistas, 

Estados e municípios criaram políticas públicas sobre a Educação Especial Inclusiva 

buscando atender à necessidade desse público. A fim de que tais projetos fossem 

praticados, é que foi aprovado e instituído o Plano Municipal de Educação (PME) no 

Município de Toledo, a partir da Lei no 2.195/15, cuja duração é de 10 (dez) anos, para 

o período de 2015-2024.  

O PME de Toledo representa para o município a evolução da Educação 

fundamentada na caminhada, e no que pode ser projetado para o setor educacional. 

Constitui a orientação da Política Educacional do Município de Toledo para o período 

de 2015 a 2024. Este plano apresenta as Diretrizes, Metas e Estratégias de Ação, 
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para os setores Público e Privado de Ensino, em todos os Níveis, Etapas e 

Modalidades (TOLEDO, 2015). 

Como mencionado anteriormente, é apresentado no PME metas e estratégias 

de ação, assim sendo, interessa para esse estudo aquelas voltadas à Educação 

Especial, especificamente as que envolvem os estudantes autistas, incluídos na 

categoria de TGDs.  

No Quadro 2, são expostos dados que identificam à quantidade de matrículas 

realizadas no ensino público de Toledo no ano de 2017, especificando os alunos 

especiais e os especiais autistas. 

 
 
Quadro 2 – Dados relativos às matrículas realizadas no ensino público de Toledo no ano de 2017 

Fonte: Secretaria municipal de educação de Toledo - PR, 20174. Elaboração própria, 2017.  
  

Atualmente (2017), a rede municipal de Toledo conta com 14.194 alunos 

matriculados, desses, 14.010 não necessitam do Atendimento Especializado, 

correspondendo a 98,7%. Os alunos contemplados com atendimento Especializado 

são 184, o que representa 1,3% do total, e desses. Dos 184 alunos especiais, 149 não 

integram a categoria de estudantes autistas e 35 são autistas e que representam 

0,25%.  

 

 

 

                                                             
4 O autor deste estudo consultou diretamente a Secretaria municipal de educação de Toledo instalada 
no prédio da Prefeitura do Município situado a Rua General Rondon, n°2195, Jardim La Salle, Toledo-
PR, onde informou o objetivo da pesquisa obtendo os dados em seguida.   

ALUNOS 
Quantidade de 

matrículas na rede 
municipal 

% 

Alunos matriculados na rede municipal sem 
Atendimento Especializado 

14.010 98,70 

Alunos Especiais com Atendimento Especializado  149 1,05 

Alunos Especiais Autista com Atendimento 
Especializado  

35 0,25 

Total de alunos matriculados 14.194 100 
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4.3.3 Relatório de Avaliação e Monitoramento de Diretrizes, Metas, e Estratégias 

do Plano Municipal de Educação para o Período de 2015 a 2024 

 

O Documento Final do PME expõe, além da Lei que aprova e institui o Plano 

Municipal da Educação de Toledo – PME 2015-2024, a caracterização do Município, 

os 15 eixos temáticos, com sua contextualização, diretrizes, metas e estratégias, e os 

anexos. Em dezembro de 2016 foi concluído no município de Toledo – PR, o relatório 

com a Avaliação das Diretrizes, Metas e Estratégias do PME instituído pela Lei nº 

2.195, referente ao período de 23 de junho de 2015 a dezembro de 2016, produzido 

pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, instituída pela Portaria nº 209 de 04 de 

maio de 2016. 

No Gráfico 1, são apresentados os resultados da avaliação do plano municipal 

da educação que compreende o período de junho de 2015 à dezembro de 2016.   

 

Gráfico 1 – Números de estratégias atingidas iniciadas em andamento e não iniciadas, referente ao 
Plano Municipal da Educação de Toledo – PR para o período de junho de 2015 à dezembro de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: TOLEDO, 2016, p. 137. 

 

 Observa-se, a partir do Gráfico 1 que 83 estratégias foram alcançadas e 35 

ainda não foram sequer iniciadas. No entanto, o que mais se destaca são as 

estratégias iniciadas que ainda em andamento, que somam 121.  

As metas e estratégias voltadas à Educação Especial que abarca o público 

autista encontra-se no tópico 4 do PME, sob o título “Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva”, assim, no Gráfico 2 são apresentados os dados 

sobre o eixo 3 do relatório de avaliação.  
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Gráfico 2 – Apresentação gráfica da Avaliação e Monitoramento do Eixo 3 – Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva, do Plano Municipal da Educação de Toledo/PR 2015-2024 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: TOLEDO, 2016, p. 158. 

 

Observa-se que os resultados relativos ao eixo 3 que trata da Educação 

Especial repete a mesma proporção dos dados reativos ao PME em geral, ou seja, 

com a maior parte das estratégias encontrando-se na fase de iniciada e em 

andamento.  

 

4.4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS REFERENTES AOS ESTUDANTES 

DE ESPECTRO AUTISTA EM TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO DO “EIXO 3” DO PME 

2015-2024  

 

A partir da diretriz “promoção da educação inclusiva garantindo condições de 

acessibilidade ao atendimento educacional especializado em todos os níveis de 

ensino” (TOLEDO, 2015, p.43-52), serão selecionadas, para fins deste estudo, 

somente as estratégias relacionadas aos estudantes de espectro autista. No caso de 

não indicação de estratégia para determinada meta, a mesma será indicada em local 

apropriado no quadro próprio.  

Neste sentido, os dados, que constam na coluna “situação atual” do Quadro 3, 

referem-se ao relatório anteriormente mencionado, especificamente o eixo temático 3 

que trata da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. De tal modo, 

são apresentados no Quadro 3, dados relativos às metas e estratégias propostas pelo 

PME de Toledo – PR referentes ao período de 2015 a 2024 para a Educação especial, 

especificamente, referentes aos estudantes autistas. 
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Quadro 3 – Situação atual das ações voltadas aos estudantes de espectro autista a partir do texto do 
PME de Toledo – PR para o período de 2015-2014. 

 

METAS 

  

ESTRATÉGIAS 
PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL (2015-16) 

5) Assegurar que as instituições 
de ensino de todos os níveis e 
modalidades, públicas e 
privadas do Município de 
Toledo, elaborem e realizem 
Programa de Formação 
Continuada para professoras/es 
da sua instituição, sob o 
princípio da “Formação 
Cidadã/Educação Inclusiva”, 
com subsídios teórico-didáticos 
para atendimento aos 
educandos com necessidades 
educacionais específicas. 

 

 

 

Não consta no PME, 
estratégias (específicas) 
voltadas aos estudantes 
de espectro autista para 
esta meta;  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

6) Assegurar a elaboração e 
implantação de Programa de 
“Educação Bilíngue” nas 
instituições de Ensino Comum 
inclusivas. 

Não consta no PME, 
estratégias (específicas) 
voltadas aos estudantes 
de espectro autista para 
esta meta;  

 

 

- 

 

 

- 

7) Assegurar a implantação de 
Programas Permanentes de 
Ações Inclusivas ou Programas 
de Acessibilidade próprios para 
cada instituição de ensino 
públicas e privadas no 
Município. 

7.1) Prover serviço 
pedagógico 
especializado, nas 
instituições de ensino, que 
tenham matriculados 
educandos, público alvo 
da Educação Especial, 
para todas as suas 
etapas, níveis e 
modalidades, garantido 
pelos seus respectivos 
mantenedores e descrito 
no PPP de cada 
instituição, para o 
atendimento aos 
educandos com 
Deficiência, Transtornos 
Globais do 
Desenvolvimento e Altas 
Habilidades ou 
Superdotação, com no 
mínimo professoras/es 
habilitados na área da 
docência e Educação 
Especial, nos termos da 
Lei. 

 

 

A partir de 
2015. 

 

INICIADA EM 
ANDAMENTO  

 No nível 
Fundamental 
em 
novembro/201
6 foi criado um 
protocolo de 
encaminhame
nto de alunos 
nas redes. 
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7.14) Estimular a 
convivência social na 
comunidade, de pessoas 
com Deficiência e/ou 
Transtornos do Espectro 
Autista, por meio de 
estratégias de 
comunicação e de 
atividades inclusivas 
comunitárias. 

 

A partir de 
2015. 

 

INICIADA EM 
ANDAMENTO 

 

 

 

8) Criar banco de dados com 
registros estatísticos dos 
educandos matriculados no 
Ensino Comum em relação ao 
Ensino de Educação Especial – 
Modalidade Substitutiva, tendo 
em vista a Política Pública de 
Educação Especial, na 
Perspectiva da Educação 
Inclusiva. 

8.1) Realizar coleta de 
dados dos Sistemas de 
Ensino do Município de 
Toledo (PR), referentes à 
quantidade de educandos 
com deficiência, 
Transtornos Globais do 
Desenvolvimento e/ou 
Altas 
Habilidades/Superdotaçã
o, bem como se estão 
matriculados na escola 
comum ou nas escolas 
especiais, de instituições 
públicas e privadas de 
todos os níveis, etapas e 
modalidades de ensino. 

 

 

 

 

A partir de 
2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATINGIDA 

 

 

 

 

8.2) Monitorar dados da 
execução dos Programas 
de Acessibilidade e 
Segurança previsto em 
legislação, referentes aos 
educandos com 
deficiência, Transtorno do 
Espectro Autista e/ou 
Altas 
Habilidades/Superdotaçã
o, instituições de ensino 
de todos os níveis, etapas 
e modalidades. 

 

 

 

A partir de 
2015. 

 

 

 

 

 

 

INICIADA EM 
ANDAMENTO 

 

 

 

8.3) Apresentar 
anualmente junto ao 
Fórum Municipal de 
Educação, os dados 
estatísticos dos 
educandos, com 
Deficiência ou Transtorno 
do Espectro Autista, de 
todos os níveis, etapas e 
modalidades de ensino. 

 

 

A partir de 
2015. 

 

 

 

 

ATINGIDA 

Fonte: TOLEDO, 2015; TOLEDO, 2016. Elaboração própria, 2017.  
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Como resultado, descobriu-se que existem ações voltadas ao público da 

educação especial, com grande preocupação para a inclusão destes estudantes. No 

entanto, no que se refere aos estudantes de espectro autista, existe poucas 

estratégias para atingir as metas do PME para o período de 2015 a 2024.  

Das 5 estratégias que abarcam os estudantes autistas, 3 são voltados à coleta, 

monitoramento e apresentação de dados sobre estes estudantes, 1 é voltada ao 

estímulo à convivência social na comunidade e 1, e talvez a que mais impacta a vida 

educacional dos estudantes de espectro autista, é a que estabelece o provimento de 

serviço pedagógico especializado, nas instituições de ensino, que tenham 

matriculados educandos, público alvo da Educação Especial, para todas as suas 

etapas, níveis e modalidades. 
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5.  METODOLOGIA 

 

5.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Metodologicamente, a presente pesquisa, quanto a sua natureza, caracteriza-

se por ser uma pesquisa básica e, quanto aos seus objetivos, exploratória. A Pesquisa 

básica consiste na realização de trabalhos teóricos ou experimentais, cuja finalidade 

principal seja a aquisição de novos conhecimentos sobre os fundamentos de 

fenômenos e fatos observáveis, sem objetivo particular de aplicação ou utilização 

(CODEMEC, 2014). Já a pesquisa exploratória, segundo Gil (2007), consiste na 

primeira fase da pesquisa em si, contribuindo na preparação que irá permitir a 

elaboração do texto.  

Para este estudo foram empregadas as abordagens qualitativa e quantitativa. 

A pesquisa quantitativa e a qualitativa não são opostas, mas se complementam. São 

duas abordagens distintas, ou seja, a qualitativa é mais idealista e subjetiva, ao passo 

que a quantitativa é realista e objetiva (SANTOS FILHO; GAMBOA, 2001). 

Quanto aos procedimentos metodológicos, realizou-se um estudo de casos 

múltiplos, pois foi realizada em dez escolas da rede pública do município de Toledo. 

O estudo de caso é definido como uma investigação empírica que busca em 

profundidade um fenômeno contemporâneo, ou seja, o caso em seu contexto do 

mundo real (YIN, 2015). Este método de estudo se classifica em estudo de caso único 

ou estudo de casos múltiplos, sendo este último tipo aquele que envolve mais do que 

um único caso e tem como vantagem proporcionar, por meio das evidências dos 

casos, um estudo mais robusto (VENTURA, 2007).  

 Foi realizada, ainda, uma revisão bibliográfica que, de acordo com Cervo e 

Bervian (2002), trata-se de uma das primeiras ações da pesquisa, que tem por 

finalidade levantar todas as referências encontradas sobre um determinado tema. 

Neste estudo o levantamento bibliográfico versou sobre: Gestão do conhecimento, 

Teorias da aprendizagem, Autismo, Educação Especial e o TEA. 

 No Quadro 4 é apresentada a síntese dos procedimentos metodológicos 

empregados nesta pesquisa.  
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Quadro 4 – Síntese da classificação da pesquisa 

Quanto à natureza Pesquisa básica 

Quanto aos objetivos Exploratória 

Quanto às abordagens Qualitativa e quantitativa 

Quanto aos procedimentos Estudo de casos múltiplos 

Fonte: elaboração própria, 2018.  

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO – PR.  

 

O Município de Toledo5 está situado na Região do Extremo Oeste Paranaense, 

uma área de colonização recente. Sua efetiva ocupação deu-se nas décadas de 1940 

e 1950, tanto que, em 1960, haviam apenas cinco Municípios na Região: Foz do 

Iguaçu, Cascavel, Toledo, Guaíra e Guaraniaçu. O Município de Toledo localiza-se no 

terceiro planalto paranaense, também chamado de planalto de Guarapuava, na região 

Oeste do Paraná, cujo território totaliza uma extensão de 23.128 km², o que 

corresponde a 44% da área total do Estado do Paraná (IBGE, 2017). Esta área limita-

se ao Sul pelo rio Iguaçu, ao Norte pelo rio Piquiri, a Leste pelo rio Guarani (afluente 

do Iguaçu) e a Oeste pelo rio Paraná (barragem de Itaipu), fazendo fronteira com 

Paraguai e Argentina. Pela sua localização geográfica, constitui-se em uma área 

geopolítica estratégica e de relevância para a integração dos povos do Cone Sul da 

América (TOLEDO, 2015). 

O Município de Toledo (vide Figura 2) possui nove distritos em sua 

configuração territorial, que são: Dez de Maio, Dois Irmãos, Novo Sarandi, Novo 

Sobradinho, São Miguel, Vila Nova, Concórdia do Oeste, São Luiz do Oeste e Vila 

Ipiranga (TOLEDO, 2015). 

 

 

 

                                                             
5 O Município de Toledo conta com uma área territorial de 1.197,016 km². Na educação conta 

com oito instituições de ensino superior presenciais, sendo cinco privadas, uma federal e duas 
estaduais. No nível infantil, fundamental e médio são oito escolas particulares que atendem toda a rede 
de educação. Já na esfera pública, na rede municipal, são sessenta e quatro instituições; enquanto que 
na rede estadual são vinte e sete instituições. O Município conta também com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem industrial (SENAI), o Serviço de Aprendizagem Comercial (SENAC), o Serviço Social do 
Comércio (SESC) e o Serviço Social da Indústria (SESI), que oferecem dezenas de cursos 
profissionalizantes (IPARDES, 2017; IBGE, 2017).  
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Figura 2 - Limites territoriais do município de Toledo – PR 

 

Fonte: IPARDES, 2017. 

 

Com uma população estimada, no ano de 2017, de aproximadamente 135.538 

habitantes (IPARDES, 2017), o Município de Toledo, em relação aos seus aspectos 

socioeconômicos, apresenta a produção agropecuária, a indústria e o comércio como 

elementos importantes do seu desenvolvimento (TOLEDO, 2015). 

 

5.3 COLETA DE DADOS 

 

Para dar conta de atender os objetivos específicos deste trabalho foi realizada, 

como técnica de coleta de dados, inicialmente, uma análise documental, em que foram 

analisados, principalmente, o Plano Municipal da Educação de Toledo (PME) de 2015 

a 2024 e o Relatório de Avaliação e Monitoramento de Diretrizes, Metas e Estratégias 

do Plano Municipal de Educação para o Período de 2015 a 2024. A análise destes 

documentos, dentre outros, permitiu neste trabalho a caracterização do sistema 

educacional do município de Toledo e, principalmente, como se dá a Educação 

Especial Inclusiva nesse município. 

Posteriormente foi realizada uma entrevista semiestruturada. Para Bardin 

(2011), a entrevista é um método de investigação que permite classificar em espécies 

e grandezas, com processos significativos para estudos específicos de 

comportamento, interpretação, sistematização e quantificação das informações. 
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Logo, a entrevista semiestruturada pode ser definida como uma lista das 

informações que se deseja de cada entrevistado, porém, a estrutura da pergunta, 

assim como a ordem em que é direcionada aos participantes irão variar de acordo 

com as características de cada entrevistado. Comumente este tipo de entrevista 

baseia-se em um roteiro composto de “[...] uma série de perguntas abertas, feitas 

verbalmente em uma ordem prevista” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p.188). 

Para melhor aproveitamento e otimização do tempo, as entrevistas, com o 

consentimento de todos os entrevistados, foram gravadas por um aparelho celular 

pelo aplicativo “Gravador de voz fácil”. Já para a transcrição das entrevistas foi 

utilizado o aplicativo “goole.com/speech”, garantindo assim uma transcrição fiel sobre 

o que foi dito pelo entrevistado, de forma mais ágil. 

O roteiro de entrevistas foi constituído de seis perguntas (APÊNDICE A) e 

objetivou investigar sobre os seguintes temas: as dificuldades encontradas pelos 

professores regentes em sala; a respeito das práticas e metodologias empregadas 

pelos docentes; sobre as formas de registro que são adotadas para auxiliar no 

desenvolvimento dos estudantes (incluindo os com TEA); e a existência de práticas 

docentes que se aproximam da GC.  

Para a elaboração do roteiro de entrevistas, utilizou-se da revisão bibliográfica 

realizada nesta pesquisa. Com isto, as perguntas que abordaram sobre as teorias da 

aprendizagem, práticas pedagógicas e metodologias foram elaboradas tendo como 

base, principalmente, os seguintes autores: Skinner, Piaget e Rogers. Já as perguntas 

que abordavam sobre as práticas e ferramentas de GC foram elaboradas tendo como 

base, principalmente, os seguintes autores: Davenport, Dalkir, Nonaka e Takeuchi. 

 

5.4 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJETOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Segundo dados da rede Municipal de ensino de Toledo, no ano de 2017, a rede 

pública de ensino atendeu trinta e cinco alunos com TEA, todos tendo sua inclusão no 

ensino em salas regulares de aulas. Diante disso, selecionou-se para a pesquisa 

todos docentes da rede municipal de ensino de Toledo que, no ano de 2017, 

trabalharam no processo de alfabetização de estudantes com TEA pertencentes aos 

Anos iniciais do Ensino Fundamental, o que significa que esta pesquisa abrangeu toda 

a população de docentes. O sujeito da pesquisa foi o professor regente de sala que 
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atende crianças com idades entre 7 e 11 anos. Para o critério de escolha, cada turma 

deveria ter no mínimo uma criança com TEA, o que totalizou trinta e três docentes.  

As entrevistas foram realizadas no período de julho a agosto de 2018, elas se 

realizaram com horários estabelecidos pelos docentes e lugares escolhidos pelos 

mesmos ou disponibilizados pelos gestores das escolas em estudo, os locais mais 

utilizados foram a sala da coordenação e, em alguns casos, alguma sala de aula que 

não estava sendo usada naquele momento. As escolas foram enumeradas de um a 

dez, de acordo com a sequência de agendamento e efetivação das entrevistas, que 

foram realizadas com tempo médio de 30 minutos. Do mesmo modo, as entrevistas 

concretizadas foram enumeradas de um a trinta e três, conforme as entrevistas foram 

ocorrendo, de modo que a identidade dos entrevistados fosse resguardada. Durante 

a entrevista, os professores puderam relatar seus métodos de trabalho, suas 

angustias, suas dificuldades, suas produções e seus melhores resultados obtidos em 

sala. 

É importante ressaltar que esta pesquisa teve a aprovação do Comitê de Ética 

para Pesquisas com Seres Humanos, com o Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE) possuindo o seguinte número: 02575818.2.0000.5539. O 

Parecer consubstanciado do CEP se encontra no Anexo 1. Do mesmo modo, se 

encontra no Anexo 2 os Termos de Consentimento Livre e esclarecido (TCLE) que 

foram assinados pelos professores participantes das entrevistas e os Termos de 

Autorização assinados pela diretora e pelo representante da secretaria de educação 

do município de Toledo – PR.  

 

5.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados e informações coletados pelas entrevistas foram analisados tendo 

como técnica a análise de conteúdo. Bardin (2011, p. 15) define a análise do conteúdo 

como um conjunto de instrumentos de cunho metodológico em constante 

aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e continentes) 

extremamente diversificados. Segundo Bardin (2011, p. 47), o termo análise de 

conteúdo designa:  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
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das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.  

 

 Esta perspectiva, portanto, busca identificar e classificar as informações 

obtidas pelo pesquisador. Bardin (2011) descreve o processo em três fases: i) Pré-

análise; ii) Exploração do Material, e; iii) Tratamento dos Resultados - a Inferência e a 

Interpretação.  

Na Pré-análise, o pesquisador identifica o objeto da pesquisa e descreve o 

processo de trabalho que será desenvolvido. Com isto, com a Pré-análise foi possível 

a identificação do professor regente como protagonista do desenvolvimento e 

aprendizagem dos alunos e responsável legal pela sala de aula, sendo assim o objeto 

de estudo da pesquisa.  

Após as entrevistas realizadas e transcritas, passou-se para a fase da 

Exploração do Material. Nesta fase, segundo Bardin (2011), o pesquisador define a 

utilização das unidades de registro, formas e modelos de contagem, enumeração, 

categorização, classificação e rubricas a serem utilizadas no processo de pesquisa e 

sistematização das informações obtidas. 

Para facilitar a fase da Exploração do Material, além de realiza-la de forma mais 

eficiente, utilizou-se do software Iramuteq. Este software faz uso da linguagem 

estatística R e Python. O Iramuteq trabalha com a lematização, ou seja, é um 

processo, efetivamente, de flexionar uma palavra para determinar o seu lema6 (as 

flexões chamam-se lexemas). Para Salviati (2017), “o Iramuteq processa o texto de 

modo que possam ser identificadas classes de vocabulário, sendo assim, é possível 

inferir quais ideias o corpus textual deseja transmitir”. 

O Quadro 5 apresenta as análises do texto realizadas pelo Iramuteq, que foram: 

estatísticas textuais, análise fatorial por correspondência, classificação pelo método 

de Reinert, teste qui-quadrado, análise de similitude e nuvem de palavras. 

 
 
 
Quadro 5 - Análises do texto realizadas pelo Iramuteq 

                                                             
6 Por exemplo, as palavras gato, gata, gatos, gatas são todas formas do mesmo lema: gato. 

Igualmente, as palavras tiver, tenho, tinha, tem são do mesmo lema ter (SALVIATI, 2017). E bom, 
melhor e ótimo são lexemas do lema bom. Assim, no Iramuteq existem regras próprias de lematização, 
onde os verbos são convertidos ao infinitivo, os substantivos ao singular e os adjetivos ao masculino 
singular. O Iramuteq realiza a lematização a partir dos dicionários, sem realizar a desambiguação 
(IRAMUTEQ, 2017). 
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MODOS DE ANÁLISES DEFINIÇÃO 

 

Análise de similitude 

Esse tipo de análise baseia-se na teoria dos grafos 
(MARCHAND; RATINAUD, 2012) e é utilizada frequentemente 
por pesquisadores das representações sociais (cognição 
social). Possibilita identificar as coocorrências entre as 
palavras e seu resultado traz indicações da conexidade entre 
as palavras, auxiliando na identificação da estrutura da 
representação (CAMARGO; JUSTO, 2013). 

Nuvem de palavras Agrupa as palavras e as organiza graficamente em função da 
sua frequência. É uma análise lexical mais simples, porém 
graficamente interessante (SALVIATI, 2017). 

Classificação Hierárquica 

Descendente (CHD) 

Nesta análise o sistema procura obter classes formadas por 
palavras que são significantemente associadas com aquela 
classe (a significância começa com o qui-quadrado = 2). Ele 
apresenta um esquema hierárquico de classes, tornando 
possível inferir quais ideias o corpus textual deseja transmitir 
(SALVIATI, 2017). 

 

 

Estatísticas textuais 

Esta análise executa estatísticas simples sobre o “corpus” 
textual. Ele executa os seguintes procedimentos: 

- Identificação e reformatação das unidades de texto; 

- Identificação da quantidade de palavras, frequência média e 
hápax; 

- Pesquisa no vocabulário e redução das palavras com base 
em suas raízes (formas reduzidas); 

- Criação do dicionário de formas reduzidas do corpus; 

- Identificação das formas ativas e suplementares 
(IRAMUTEQ, 2017, p. 33). 

Análise Fatorial de 

Correspondência 

A Análise Fatorial de Correspondência é uma representação 
gráfica dos dados para ajudar a visualização da proximidade 
entre classes ou palavras (IRAMUTEQ, 2017, p. 39). 

 

Método de Reinert 

 

 

O método de Reinert propõe uma classificação hierárquica 
descendente segundo o método descrito por Reinert. Ele visa 
obter classes de segmentos de texto (ST) que, ao mesmo 
tempo, apresentam vocabulário semelhante entre si e 
vocabulário diferente das ST das outras classes (SALVIATI, 
2017, p. 39). Esta é uma das análises mais importantes do 
Iramuteq, nela o software, ao utilizar da lógica de correlação, 
utiliza as segmentações do corpus textual, juntamente com a 
lista de formas reduzidas e o dicionário embutido para 
apresentar um esquema hierárquico de classes (OLIVEIRA, 
2015). 

 

Teste Qui-quadrado  

Cálculo das frequências e dos valores de correlação qui-
quadrado de cada palavra do corpus, a partir de frequência 
mínima escolhida (IRAMUTEQ, 2017). A distribuição χ2 ou chi-
quadrado é uma das distribuições mais utilizadas em 
estatística inferencial, principalmente para realizar testes de 
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χ2. Este teste serve para avaliar quantitativamente a relação 
entre o resultado de um experimento e a distribuição esperada 
para o fenômeno. Isto é, ele nos diz com quanta certeza os 
valores observados podem ser aceitos como regidos pela 
teoria em questão. Muitos outros testes de hipótese usam, 
também, a distribuição χ2 (SALVIATI, 2017). 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

Como exposto no Quadro 5, o Iramuteq utiliza como principal ferramenta de 

classificação o método de Reinert. Assim, a fim de facilitar a aplicação do software e 

o método anunciado anteriormente, as entrevistas foram organizadas em forma de 

texto individual para cada entrevistado, resultando em 33 entrevistas. Na transcrição 

das entrevistas percebeu-se que muitos entrevistados usavam excreções diferentes 

para relatar um mesmo objeto ou pessoa. Para lidar com isso, os termos das 

entrevistas foram padronizados, de tal forma que o corpus do texto7 criado facilita a 

identificação e categorização, possibilitando melhores resultados. A listagem 

contendo as palavras e suas respectivas substituições se encontra no Apêndice B. 

As opções de analise elencadas no Quadro 5 possibilitaram a apreciação 

qualitativa dos dados obtidos das entrevistas. 

Na terceira e última fase, intitulada de Tratamento dos Resultados, Bardin 

(2011) expõe que a inferência e a interpretação são analisadas por métodos e técnicas 

considerando os resultados obtidos na pesquisa de modo a torná-los significativos e 

válidos. Assim sendo, a interpretação dos resultados deve proporcionar uma visão 

que ultrapasse aqueles contidos em documentos, neste caso os dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Foi criada uma tabela para padronizar os termos, também foi inserido o símbolo underline (_), que é 
um símbolo que o Iramuteq reconhece para juntar as palavras como sendo uma única, sem sua 
inserção ele reconheceria como duas palavras e faria a analise separadamente. 
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6. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Durante as entrevistas e conversas com os professores e coordenadores pode-

se observar escolas com métodos diferenciados das demais escolas do município. Na 

escola número 8, a coordenadora relatou e apresentou uma plataforma online onde 

eles postam os laudos dos alunos e recomendações pedagógicas encaminhadas pelo 

médico, facilitando ao professor a consulta aos alunos e suas necessidades. Tal como 

pode ser observado pelo relato da coordenadora da escola 8: “Como não temos tempo 

de fazer reuniões diárias com os professores postamos neste espaço, assim, todos 

têm acesso e fica mais fácil a comunicação e recados, e em seu tempo de 

planejamento ele pode consultar”. 

Na escola em estudo número 2 foi possível verificar as dificuldades 

encontradas pela equipe pedagógica no desenvolvimento de inclusão do aluno com 

TEA. Os professores dessa escola relataram que muitas vezes a família não aceita 

que seus filhos sejam diagnosticados com TEA, tal como pode ser observado pelo 

relato da coordenadora da escola 2: “Quando a família aceita, ela auxilia e busca 

produzir um laudo médico, facilitando o trabalho, porque sabemos o que o aluno tem 

e como trabalhar com ele, mas quando ele não aceita que seu filho tem o TEA, temos 

dificuldade em trabalhar com o aluno porque não conseguimos produzir um laudo”. 

 

6.1 ANÁLISE DOS DADOS COM EMPREGO DO SOFTWARE IRAMUTEQ  

 

Durante a análise foram identificados 33 textos ou entrevistas, 379 segmentos 

de texto, 1444 formulários, 13933 ocorrências, 972 lemas, 816 formulários ativos, 147 

formas suplementares, formas ativas com frequência > = 3: 315, 36.762533 como 

média das formas por tópico, 5 clusters, 267 segmentos classificados em 379 e 

aproveitamento de 70,45%. 

 Os 5 clusters foram gerados pelo Iramuteq através do método de Reinert, que 

gerou dois subcorpus (A e B), ramificações e classes. O subcorpus A é composta pela 

classe 5 que detém 24,3% do corpus do texto, já o subcorpus B possui duas 

ramificações, são elas: C e D. A ramificação C compreende as classes 2 e 3, que 

possuem, respectivamente, 19,1% e 16,5% do total do corpus. Já a ramificação D 

possui as classes 1 e 4, que possuem, respectivamente, 17,6% e 22,5% do corpus, 

tal como pode ser observado na Figura 3. 
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             Figura 3 – Diagrama das Classes 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa, 2018 e gerados pelo aplicativo Iramuteq.  

 

 O subcorpus A, que contém a classe 5 (‘Comportamento e socialização em 

sala’), descreve o comportamento e traços de um aluno  com TEA. Já o subcorpus B, 

que contém as classes 1, 2, 3 e 4, (intituladas, respectivamente, de ‘Adaptação 

educacional’, ‘Adaptação de currículo’, ‘Inclusão e ensino’ e ‘Planejamento 

pedagógico’), aborda sobre a Educação especial e o Currículo. A ramificação C, que 

possui as classes 2 e 3 (respectivamente, ‘Adaptação de currículo’ e ‘Inclusão e 

ensino’), trata sobre a necessidade da adaptação do currículo para que ocorra o 

processo de inclusão escolar do aluno com TEA. A ramificação D, em que estão 

presentes as classes 1 e 4 (respectivamente, ‘Adaptação educacional’ e 

‘Planejamento pedagógico’), demonstra a necessidade e a realização da adaptação 

educacional – algo que envolve métodos, técnicas e recursos – para atender às 

necessidades do aluno com TEA. Além de demonstrar que a adaptação educacional 

deve fazer parte do planejamento pedagógico desenvolvido e utilizado durante o ano 

letivo para contribuir com o processo de inclusão dos alunos com TEA nas instituições 

de ensino. 



    81 

 

A Figura 4 apresenta as palavras pertencentes a cada classe e as relações 

entre as classes.   

 

 Figura 4 – Filograma sobre as representações das Classes 

 Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa, 2018 e gerados pelo aplicativo Iramuteq. 
 

Buscando facilitar a visualização das classes, foi formulado um organograma 

(QUADRO 6) com a lista de palavras de cada classe que apresenta as palavras 

predominantes de cada classe, frequência dos segmentos de texto que contém a 

forma na classe em questão e o qui-quadrado das palavras, que exprime a força de 

ligação entre a forma e a classe. Todos esses resultados foram obtidos através do 

Método de Reinert.    
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Quadro 6 – Organograma das classes 

       B---------------------------------------------------------------------------------------A 

                          D-----------------------------------------------C 

   ------------------------------               ----------------------------------- 

                 
 

                  

Classe 4 - Planejamento 

pedagógico 
- Maior x2 = 103,63 
- Menor x2 =4,12 satisfatório  

  

Classe 1 - Adaptação 

educacional 
- Maior x2 = 123,44 
- Menor x2 =3,93 satisfatório  

  

Classe3 - Inclusão e ensino 
- Maior x2 = 177,75 
- Menor x2 =3,97 satisfatório  

   

Classe 2 - Adaptação de 

currículo  
- Maior x2 = 136,93 
- Menor x2 =4,01 
satisfatório  

  

Classe 5 - Comportamento 

e socialização em sala 
- Maior x2 = 126,74 
- Menor x2 =4,45 
satisfatório  

Palavras F x2  Palavras f x2  Palavras f x2  Palavras f x2  Palavras f x2 

Portfólio   27 103,63 
 

Especificidades  24 123,44 
 

Desenvolvimento 
positivo  

31 177,8 
 

Planejamento 
Pedagógico  

30 136,93 
 

Colega 40 126,74 

Trabalho  33 97,31 
 

Rotina  28 76,94 
 

Realizar 
planejamento 

30 164,3 
 

Praticas 30 125,7 
 

Relação 34 106,4 

Desenvolver  36 95,91 
 

Dificuldade  18 39,59 
 

Aprendizagem 31 141,4 
 

Diferenciado 30 106,8 
 

Mudança de 
comportamento 

30 105,03 

Educação 
especial 

25 71,86 
 

Entender  9 32,62 
 

Professora 
regente 

30 138,8 
 

Metodologia 
Especifica 

24 77,19 
 

Mudança de 
rotina 

10 32,29 

Relatório 22 67,98 
 

Adaptação de 
material 

9 21,8 
 

Material  31 89,91 
 

Registros 18 32,47 
 

Interagir 18 37,44 

Caderno de 
registro  

16 44,75 
 

Experiência  4 19,1 
 

Professora PAP  31 75,66 
 

Adaptação 10 23,27 
 

Barulho 11 20,71 

Desenvolvimento 

pedagógico  
16 34,76 

 
Necessidade  3 14,2 

 
Produzir  30 19,49 

 
Atividades 

diferenciadas 
5 12,74 

 
Agitação 3 9,43 

Produzir  39 22.80 
 

Buscar 5 9,25 
 

Participar 4 11,23 
 

Atividades 
Adaptadas 

6 11,25 
 

Incluir 4 8,57 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa, 2018 e gerados pelo aplicativo Iramuteq. 

 

A Classe 5, que foi intitulada de “Comportamento e socialização em sala”, 

compreende 24,34% do total do corpus analisado e é composta por palavras e radicais 

com intervalo qui-quadrado entre x2 = 4,2 (momento) e x2 =126,74 (Colega). Esta 

classe teve a predominância das seguintes palavras: “Relação” (x2 = 106,4); “Mudança 

de Comportamento” (x2 = 105,03); “Mudança de Rotina” (x2 = 32,29); “Interagir” (x2 = 

37,44); “Barulho” (x2 = 20,71); “Agitação” (x2 = 9,43); “Incluir” (x2 = 8,57). Esta classe 

foi categorizada como “Comportamento e socialização em sala”, pois representa o 

trabalho diário do aluno com o professor, o comportamento e relação do aluno com 

TEA com os demais colegas de sala e os fatores que provocam mudança no 

comportamento do aluno com TEA durante as atividades diárias em sala. Tal como 

pode ser salientado pelas falas dos entrevistados sobre o comportamento diário do 

aluno com TEA: 

 

(...) Às vezes o aluno com TEA empurra, ele cospe, ele bate, então 
quando ele está muito agitado a gente pede para os alunos não 
chegarem muito perto dele porque ele pode machucar, mas durante a 
aula o barulho em excesso provoca a mudança de comportamento do 
aluno (Entrevistado 22). 
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Sobre o comportamento dele em relação a mim ultimamente ele 
sempre se despede, quer dar abraço e traz as atividades para serem 
vistas. Com os colegas ele interage, mas ele é muito bruto com os 
colegas e durante a aula as mudanças de rotina provocam a mudança 
de comportamento do aluno (Entrevistado 2). 

 

Portanto, os docentes, ao serem perguntados sobre o comportamento do 

estudante com TEA, relataram, em sua maioria, uma inclusão social e uma 

preocupação muito grande com a mudança de comportamento deste aluno em 

relação ao barulho e agitação da turma. E isto se tornou explícito na classe 5 do 

dendograma gerado pelo IraMuteq.  

A Classe 1, que foi intitulada de “Adaptação educacional”, compreende 17,6% 

do total do corpus analisado e é composta por palavras e radicais com intervalo qui-

quadrado entre x2 = 4,1 (Turma) e x2 =123,44 (Especificidades). Esta classe e 

composta por palavras como “Rotina” (x2 = 76,94); “Dificuldade” (x2 = 39,59); 

“Entender” (x2 = 32,62); “Adaptação de Material” (x2 = 21,80); “Experiência” (x2 = 

19,10); “Necessidade” (x2 = 14,20); “Buscar” (x2 = 9,25). Esta classe teve esta 

categorização, pois nela estão presentes os relatos dos docentes sobre as 

necessidades e especificidades que cada aluno com TEA apresenta e as dificuldades 

encontradas em sua rotina, tais como: entender o aluno e suas dificuldades ou 

limitações, adaptar materiais, produzir novos matérias, buscar estratégias de como 

trabalhar com este aluno. Isso pode se perceber nos seguintes relatos dos 

entrevistados:  

 

A experiência de trabalhar com o aluno com TEA é difícil, assim tem 
dias que o aluno com TEA não corresponde, e temos que buscar 
estratégias para trabalhar com o aluno com TEA, e existem 
especificidades, tenho que utilizar mais material concreto o mais 
complexo na rotina é mais difícil ter que ficar produzindo e adaptando 
material (Entrevistado 12). 

 
[...] Existem especificidades um atendimento individualizado e 
dificuldade na fala o mais complexo na rotina é produzir atividades 
adaptadas para atender as necessidades dele (Entrevistado 16). 

 

Desta forma, verifica-se que durante as entrevistas houve muitos relatos dos 

docentes descrevendo: as especificidades de trabalhar com o aluno com TEA, a rotina 

criada para atender as necessidades do aluno e as constantes adaptações e buscas 

por matérias para desenvolver a aprendizagem do mesmo.   
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A Classe 2, intitulada ‘Adaptação de currículo’, compreende 19,1% do total do 

corpus analisado e apresenta palavras e radicais com intervalo qui-quadrado entre x2 

= 4.01 (Quando) e x2 = 136,93 (Planejamento Pedagógico). Esta classe tem a 

predominância das seguintes palavras: “Praticas” (x2 = 125,7); “Diferenciado” (x2 = 

106,8); “Metodologia Especifica” (x2 = 77,19); “Registros” (x2 = 32,47); “Adaptação” (x2 

= 23,27); “Atividades Diferenciadas” (x2 = 12,74); “Atividades Adaptadas” (x2 = 11,25). 

Esta classe apresenta a organização de todas as atividades de intervenção 

pedagógica que devem ir ao encontro das habilidades e competência do aluno, tais 

como: um planejamento pedagógico diferenciado com práticas diferenciadas, 

metodologias especificas e atividades diferenciadas e adaptadas que promova o 

desenvolvimento do estudante.  

 

É realizado um planejamento pedagógico diferenciado para atender o 
aluno com TEA, também práticas como materiais específicos para 
atender à necessidade deste aluno. Também é desenvolvida uma 
metodologia especifica. Como as atividades têm que ser diferenciadas 
na sala, o aluno com TEA não acompanha o conteúdo da sala de aula 
(Entrevistada 8). 

 

Faz-se importante destacar que, durantes as entrevistas realizadas, muitos 

docentes relataram que não realizavam um planejamento pedagógico diferenciado ou 

adaptação curricular para o estudante com TEA. Porém, eles afirmaram que, durante 

o andamento das atividades em sala, tinham que realizar adaptações de materiais ou 

utilizar metodologias diferenciadas para garantir um atendimento ao estudante, tal 

como pode ser observado no seguinte relato: 

 

Não é realizado um planejamento pedagógico diferenciado para 
atender o aluno com TEA, também não são desenvolvidas práticas, 
somente são adaptados pela professora PAP. Já as metodologias 
especificas são utilizadas em alguns momentos, pois o aluno 
necessita de material concreto de atividades adaptadas, mas isto é 
feito pela professora PAP (Entrevistada 15). 

 

Na Classe 3, que foi categorizada de ‘Inclusão e ensino’, compreende 16,48% 

do total do corpus analisado e é composta por palavras e radicais com intervalo qui-

quadrado entre x2 = 3,97 (Agora) e x2 =177,75 (Desenvolvimento Positivo). Esta classe 

tem a predominância das seguintes palavras: “Realizar Planejamento” (x2 = 164,3); 

“Aprendizagem” (x2 = 141,4); “Professora Regente” (x2 = 138,8); “Material” (x2 = 
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89,91); “Professora PAP” (x2 = 75,66); “Produzir” (x2 = 19,49); “Participar” (x2 = 11,23). 

Para se promover um desenvolvimento e aprendizagem, respeitando a especificidade 

de cada aluno, pelos segmentos de textos das entrevistas pertencentes a esta classe, 

observa-se a necessidade de se ter um planejamento diferenciado, produção de 

materiais específicos e um trabalho em conjunto entre professores regentes e PAP. 

Entretanto, quando os entrevistados foram questionados se a escola estava 

preparada para atender os alunos com TEA no processo de inclusão, a maioria relatou 

que não. Os docentes entrevistados descreveram uma busca constante por materiais 

durante seu planejamento diário, mas informaram que muitas vezes é o professor PAP 

que prepara ou auxilia na produção do professor regente de sala, tal como pode ser 

observado nos seguintes trechos das entrevistas: 

 

A escola não está preparada no que diz respeito ao material didático 
e estratégias pedagógicas, nós temos que pesquisar, buscar e 
produzir os materiais (Entrevistada 19). 

 
Eu como professora me sinto ainda despreparada para esse processo 
de inclusão, e a gente tem falado muito sobre isso nas nossas 
formações, que a escola em si não está preparada, por mais que a 
gente invista na nossa formação (Entrevistada 23). 

 

Já a Classe 4, intitulada de ‘Planejamento pedagógico’, compreende 22,47% 

do total do corpus analisado e possui palavras e radicais com intervalo qui-quadrado 

entre x2 = 4,12 (Essa) e x2 =103,63 (Portfólio). Esta classe é composta por palavras 

como: “Trabalho” (x2 = 97,31); “Desenvolve” (x2 = 95,91); “Educação Especial” (x2 = 

71,86); “Relatório” (x2 = 67,98); “Caderno Registro” (x2 = 44,75); “Desenvolvimento 

Pedagógico” (x2 = 34,76); “produzir” (x2 = 22,80). Portanto, essa classe possui a 

categorização de “Planejamento pedagógico” por conter os portfólios, cadernos de 

registro, trabalhos, desenvolvimento do aluno e atividades produzidas pelos alunos 

com TEA. Todo o conteúdo, metodologia e registros são organizados durante o ano 

letivo com o objetivo de promover o desenvolvimento pedagógico.  

Durante as entrevistas os professores foram questionados sobre documentos 

e registros produzidos sobre o desenvolvimento pedagógico do aluno com TEA, eles 

relataram que buscam em seu trabalho diário identificar através de sondagem e 

tentativas de atividades diferenciadas e adaptadas conhecer o aluno e desenvolver e 

produzir atividades que busquem atender as necessidades do aluno sobre 

determinado conteúdo em estudo, algumas atividades são registradas (Armazenar) 
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em cadernos de registros, portfólios e relatórios que são apresentados (Compartilhar) 

aos familiares do aluno com TEA e docentes do ano seguinte.  

 

Os trabalhos desenvolvidos são produzidos através de sondagem em 
um caderno de registro, portanto há um portfólio (Entrevistada 10). 

 

São produzidos registros e sua finalidade é para verificar o 
desenvolvimento deste aluno com TEA e utilizamos estes registros 
para apresentar para a família e conselho de classe (Entrevistada 31). 

 

A partir da Análise Fatorial por Correspondência (AFC), foi possível realizar 

associação do texto entre as palavras, considerando a frequência de incidência de 

palavras e as classes, representando-as em um plano cartesiano (Figura 5), podendo 

identificar a separação e a aproximação entre as classes de acordo com a disposição 

nos quadrantes. 
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        Figura 5 – Resultado da Classificação pelo Método de Reinert: AFC (a) 

Legenda:   Classe 5 – Comportamento e Socialização em sala 

                           Classe 4 – Planejamento Pedagógico 

                           Classe 3 – Inclusão e Ensino 

                           Classe 2 – Adaptação Curricular 

                           Classe 1 – Adaptação Educacional 

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa, 2018 e gerados pelo aplicativo Iramuteq. 

  

Nesta figura cada cor representa uma classe. A cor roxa, classe 5, representa 

o comportamento e socialização dos estudantes em sala e pode-se observar que é a 

mais distante das demais. A cor que está mais próxima dela é a vermelha, que 

representa a classe 1, adaptação educacional. Esta cor está no mesmo quadrante da 

cor azul (classe 4), que representa o planejamento pedagógico. Isto demonstra que a 
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adaptação educacional do aluno com TEA depende diretamente do planejamento 

pedagógico realizado pela escola. A cor cinza (classe 2), que representa a adaptação 

curricular, está próxima das cores vermelha e azul, porém está em outro quadrante. 

Esta aproximação se dá porque a adaptação curricular é crucial para que ocorra o 

planejamento pedagógico e, consequentemente, a adaptação educacional do aluno 

com TEA. A Figura 6 demonstra de forma mais clara as relações entre as classes no 

plano cartesiano. Através desta figura percebe-se que a cor verde (classe 3), que 

representa a inclusão e ensino, está bem afastada das demais e perpassa os dois 

quadrantes de cima, estando mais próximo da cor cinza.  

 

            Figura 6 – Resultado da Classificação pelo Método de Reinert: AFC (b) 

 

Legenda:   Classe 5 – Comportamento e Socialização em sala 

                           Classe 4 – Planejamento Pedagógico 

                           Classe 3 – Inclusão e Ensino 

                           Classe 2 – Adaptação Curricular  

                           Classe 1 – Adaptação Educacional 

               Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa, 2018 e gerados pelo aplicativo Iramuteq.  
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 O que mais chama atenção na Figura 6 é a distância da classe 5 em relação a 

classe 3, onde o comportamento e socialização deveria estar muito próximo da 

inclusão e ensino, pois para que haja a inclusão tem que existir a socialização. E 

também se observa que as classes 1, 2 e 4 estão bem próximas, isso demonstra que 

existe uma preocupação por parte dos docentes em trabalhar com o aluno conteúdo 

do currículo através de um planejamento pedagógico diário com adaptações 

curriculares e desenvolvimento de atividades adaptadas para atender o aluno com 

TEA.  Esta preocupação dos docentes fica evidente na Figura 7. 

 

            Figura 7 - Método de Reinert: Perfis – Word graph 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa, 2018 e gerados pelo aplicativo Iramuteq.  

 

Através da Figura 7, verifica-se que a palavra que mais se destaca é “aluno 

com TEA”, seguido por “produzir materiais para o aluno”, “registras seus 

desenvolvimentos”, “relatório” e “portfólio”. Estas palavras representam o trabalho do 
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professor PAP e regende durante as atividades diarias, além da busca incessante 

destes professores para desenvolver aprendizagem ao aluno com TEA. 

         Algumas palavras são muito relevantes, tais como “rotina do aluno”, “sala”, 

“professor PAP”, “identificar”, “realizar”, “planejamento pedagógico” e “mudança de 

comportamento do aluno”, pois representam o objetivo da escola de atender as 

necessidades do aluno e buscar o seu desenvolvimento. 

 

           Figura 8 – Nuvem de palavras 

 

                                                    

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa, 2018 e gerados pelo aplicativo Iramuteq.  

 

 A nuvem de palavras, retratada na Figura 8, traz ao centro o “aluno com TEA” 

como a palavra com maior destaque, pois é a palavra com maior frequência em todo 

o corpus de texto analisado e, portanto, com maior força. Outras palavras que 

aparecem com destaque são: “produzir”, “material”, “rotina”, “registro” e “apresenta”. 

Como mais as palavras de maior destaque demostram todo o trabalho diferenciado 
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desenvolvido pelas escolas na busca para atender as necessidades do aluno com 

TEA, observa-se que as escolas estão desenvolvendo um trabalho que objetiva 

inclusão social e aprendizagem de conteúdos por parte dos alunos com TEA. Pode-

se perceber que as demais palavras que com destaque na Figura 8 descrevem o 

comportamento destes alunos e as dificuldades encontradas na rotina de trabalho e 

processos desenvolvidos para atendê-los. 
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7 O REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL (RI) COMO FERRAMENTA DE GC PARA 

ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM ALUNOS COM TEA 

 

Os Repositórios Institucionais (Ris) consistem em sistemas de informação que 

desempenham a função de armazenar, preservar, organizar e disseminar amplamente 

os resultados de pesquisa de instituições de ensino e de pesquisa, valendo-se para 

isso de um software.  

Assim sendo, pressupõe-se que este recurso possa auxiliar escolas da 

educação básica que buscam melhorar seus processos administrativos e 

pedagógicos. Para tanto este estudo propõe a sugestão de um modelo de RI com 

base em um RI já em funcionamento, neste caso, o da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA).  

 

7.1 CARACTERIZAÇÃO DA RI APONTADO COMO REFERÊNCIA PARA A 

CONSTITUIÇÃO DO MODELO SUGERIDO POR ESTE ESTUDO 

 

Para alcançar o propósito desta seção, optou-se por ter como base o RI da 

UFBA, onde verificou-se grande acessibilidade com relação a seu conteúdo como aos 

dados técnicos da composição de sua estrutura, o que facilita adaptar sua 

funcionalidade para outros contextos, neste caso, o de uma escola de Educação 

Básica. 

 Assim, o RI da UFBA é uma iniciativa cujo propósito é o de divulgar a produção 

acadêmica desenvolvida no âmbito dessa instituição. Alinhada com as políticas de 

informação da UFBA, esse repositório permite a preservação e o acesso aberto à 

produção da universidade. Deste modo, em consonância com o Movimento de Acesso 

Aberto, a implantação do RI coloca a UFBA em conformidade com os anseios da 

comunidade científica mundial (UFBA, 2018). 

Desta forma, o RI da UFBA foi desenvolvido com base no software aberto 

DSpace, estando alinhado com as recomendações governamentais de utilização de 

software livre, diminuindo o ônus de licenciamento. De tal modo, composto de 

facilidades de depósito e recuperação de documentos, em formato digital, o RI da 

UFBA busca a ampliação da visibilidade da produção acadêmica e de seus autores. 

Isto faz da RI uma ferramenta importante de divulgação e preservação da memória 
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intelectual, seja na área das artes, das ciências ou humanidades dessa instituição 

(UFBA, 2018).  

Na Figura 9 é apresentada o layout da página inicial do RI da UFBA.  

 

Figura 9 – Página inicial do Repositório da Universidade Federal da Bahia 

Fonte: UFBA, 2018. Elaboração própria, 2018.  

 

Na seção seguinte será apresentado um modelo de RI com base na RI da 

UFBA, considerando o contexto do estudo de caso realizado por esta pesquisa, em 

consonância com os objetivos deste estudo.  

 

7.2 SUGESTÃO DE MODELO DE RI PARA APLICAÇÃO EM ESCOLAS DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

De acordo com a UFBA (2018), o RI visa reunir em somente um local virtual o 

conjunto da produção científica e acadêmica institucionais, possibilitando a ampliação 

da visibilidade da Instituição e dos seus pesquisadores, bem como o impacto da 

investigação, o que permite preservar a memória intelectual, seja na área das artes, 

das ciências ou humanidades. 

Deste modo, é importante ressaltar que o RI está organizado em torno de 

comunidades que correspondem às unidades (Escolas, Faculdades, Institutos) da 
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UFBA. Deste modo, cada comunidade pode reunir os seus documentos em múltiplas 

coleções (tipos de documentos ou informação). Assim, o número de documentos 

alocados em cada coleção é de quantidade ilimitada. 

Portanto, para a recomendação do modelo deste estudo, convém que as 

comunidades do RI sejam representadas por cada unidade escolar, que por sua vez 

irão constituir e administrar tantas e quantas coleções puderem.  

Assim, no Quadro 7 são apresentadas as coleções e que contemplam os 

seguintes tipos de documentos do modelo recomendado por este estudo.  

 

Quadro 7 - Paralelo entre as características do RI da UFBA e o RI recomendado pelo presente estudo 

COLEÇÕES DESCRIÇÃO DOS TIPOS DE DOCUMENTOS 
RELACIONADOS ÀS COLEÇÕES DO RI 
RECOMENDADO8 

 
 
 
 
 
Produção bibliográfica 
 

• Artigos completos publicados em periódicos; 
• Artigos aceitos para publicação; Artigos no 
prelo (in-press) que ainda não foram publicados. 
• Livros; 
• Capítulos de livros; 
• Texto em jornal ou revista (magazine); 
• Trabalhos publicados em anais de eventos; 
• Apresentação de trabalho e palestras; 
• Partitura musical; 
• Tradução; 
• Prefácio, Posfácio; 
• Outras produções bibliográficas (working 
papers, resenhas, entre outros). 

 
 
 
 
 
Produção técnica 
 

• Softwares; 
• Produtos; 
• Processos; 
• Trabalhos técnicos; 
• Cartas, mapas ou similares; 
• Curso de curta duração ministrado; 
• Desenvolvimento de material didático ou 
instrucional; 
• Manutenção de obra artística; 
• Maquete; 
• Programa de rádio ou TV; 
• Relatório de pesquisa; 
• Outras produções técnicas. 

 
 
 
Trabalhos finais e parciais de curso 
 
 

• Trabalhos de conclusão de Iniciação científica; 
• Trabalhos de conclusão de Graduação; 
• Monografias de Especialização; 
• Dissertações de Mestrado (defendida e 
aprovada por banca especializada); 

                                                             
8 A descrição completa e detalhada de cada item indicado em cada coleção se encontra em 

Anexo.  
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 • Exames de Qualificação de Doutoramento; 
• Teses de Doutoramento (defendida e aprovada 
por banca especializada); 
• Trabalhos de conclusão de pós-doutorado; 
• Trabalhos de conclusão de outra natureza. 

 
 
 
Produção cultural 
 
 
 

• Apresentação de obra artística; 
• Arranjo musical; 
• Composição musical; 
• Programa de rádio e TV; 
• Obra de artes visuais; 
• Sonoplastia; 
• Outra produção artística/cultural; 
• Demais trabalhos. 
 

Fonte: UFBA, 2018. Elaboração própria, 2018.  

 

A partir das opções elencadas no Quadro 7, todos os agentes de educação e 

sob supervisão, assim como os discentes, poderão participar contribuindo para 

alimentar o RI com dados e informações sobre qualquer assunto, uma vez que a 

própria dinâmica da estrutura do RI se incumbirá de alocar determinado assunto em 

seu devido lugar.  

Deste modo, as experiências registradas pelas unidades escolares poderão ser 

colocadas em comum, ou seja, todos poderão compartilhar variados conteúdos com 

base em suas realidades. Assim, aqueles que experimentaram algo em sua escola 

poderá auxiliar em outra realidade, talvez de um modo mais eficiente, uma vez que 

depois de experimentado pode-se adaptar ou melhorar a sua efetividade. Uma 

maquete, por exemplo, usada pelo professor de geografia na escola A, poderá ser 

reutilizada pelo professor de história da escola B, mesmo que seja preciso adaptá-la, 

o que será possível, uma vez que tanto o registro fotográfico, assim como o seu passo 

a passo, estará disponibilizado no RI.  

Este movimento de alocar um determinado documento em um RI chama-se 

autoarquivamento. Sobre isso, Weitzel (2005, p. 8) informa que: 

 

O auto-arquivamento é o depósito de um documento eletrônico em um 
website público e acessível, preferencialmente baseado no OAI. O 
auto-arquivamento se refere ao envio espontâneo do autor de seu 
texto, dados, metadados, som, imagem, etc, a um repositório digital. 

 

Vale ressaltar que após os documentos serem disponibilizados no RI, um modo 

de aproveitar ainda mais os conteúdos dos documentos é a interação que poderá ser 

realizado com o autor que poderá auxiliar o seu uso no contexto que será empregado. 
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Assim, por exemplo, um professor que em sua graduação elaborou seu TCC sobre o 

tema “A inclusão escolar e alunos com TEA”, poderá realizar palestras ou reuniões 

em outras unidades escolares a fim de discutir o assunto ou auxiliar outros professores 

que tenham em suas classes alunos com TEA, mas que tenha dificuldades em lidar 

com dada situação.           

 

7.2.1 Comitê Gestor do Repositório Institucional 

 

 O Comitê Gestor do RI tem por objetivo determinar as linhas de ação, plano de 

trabalho e operação do RI, além de assegurar o alinhamento operativo entre as 

comunidades. Com base em FBDC (2015), abaixo serão listados alguns exemplos de 

objetivos para o Comitê Gestor do modelo de RI recomendado: 

 Definir a política de acesso e questões de direitos autorais de validação do RI. 

 Dirimir eventuais conflitos de depósito, publicação e validação de conteúdo dos 

objetos digitais no RI. 

 Monitorar constantemente e propor aperfeiçoamentos no RI. 

 Avaliar o resultado alcançados com o repositório e sua efetividade. 

 Debater possibilidades, prospectar parcerias, buscar soluções inovadoras para 

ampliar o alcance do RI. 

 Assegurar o monitoramento construtivo para garantir que o material de arquivo 

das comunidades esteja em conformidade com os critérios estabelecidos. 

 Propor e coordenar ações para ampla divulgação e disseminação do RI com o 

apoio estatal ou privado.  

 Promover anualmente a apresentação e a análise da condução e do 

desempenho do Repositório Institucional. 

A composição do Comitê Gestor do RI poderá ter representantes indicados 

pelas unidades escolares participantes e pela Secretaria de Educação do município. 

Entre seus componentes podem estar os gestores educacionais, coordenadores 

pedagógicos e professores.  

Como já apresentado, o RI é organizado a partir da formação de comunidades 

que correspondem às unidades escolares, assim estas comunidades serão 

automaticamente criadas pelo Comitê Gestor do RI.  
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É importante lembrar que, por mais que no modelo proposto é empregado um 

software livre, ou seja, sem custo, mesmo assim sempre poderá surgir algum custo 

para manutenção, dentre outros. Assim, o mais indicado é que o órgão público 

responsável pela educação municipal ofereça o suporte necessário para a 

implantação do RI. Vale ressaltar que este recurso poderá beneficiar, dentre muitos, 

os alunos especiais, sobretudo os alunos com TEA.  

 

7.2.2 Aspectos Legais do Modelo de RI  

 

Com relação aos aspectos legais para a disposição e o acesso às obras 

intelectuais depositadas no RI, observará as hipóteses legais de sigilo vigentes, em 

especial as contidas presentes nas seguintes leis (BAHIANA, 2015): 

 Lei nº 9.609/98 - Lei do Software, dispõe sobre a proteção da propriedade 

intelectual de programa de computador e sua comercialização no país, e 

dá outras providências. 

 Lei nº 12.527/2011 – Lei de acesso à informação. 

 Lei nº 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial, regula direitos e obrigações 

relativos à propriedade industrial. 

 Lei nº 10.973/2004 – Lei de inovação tecnológica. 

Neste sentido, qualquer obra intelectual será considerada somente como 

acesso aberto desde que não esteja sujeita a qualquer determinação legal de sigilo 

ou restrições para publicação. A política de submissão e inserção de documentos no 

RI deverá ser elaborado pelo Comitê Gestor, optando pelo modo mais simples 

possível, evitando que integrantes desistam de contribuir ou desencorajam outros 

membros a fazê-lo.   

 

7.2.3 Tipos de Documentos do RI Direcionados à Educação Especial   

  

A Educação Especial, na teoria, mostra-se diferente das outras modalidades 

do ensino, deste modo, não é fechada em si mesma, nem tampouco estabelece níveis, 

a não ser pela idade. Assim, o grupo de alunos Portadores de Necessidades 

Educacionais Especiais (PNEE) é constituído por crianças e jovens com deficiências 

físicas, sensoriais, cognitivas e psíquicas, incluindo aquelas com altas habilidades ou 
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superdotação, como também, as que se encontram em situações de risco (BUOSI, 

2012). 

 Na educação especial, muitos são os recursos didáticos que podem auxiliar o 

aprendizado dos alunos e que poderão constar no RI sugerido. Assim sendo, no 

Quadro 8 são apresentados alguns tipos de documentos que poderão ser alocados 

no RI cujo público alvo é o da Educação Especial, sobretudo os alunos com TEA.  

 

Quadro 8 – Tipos de documentos direcionados à Educação Especial 
TIPOS DE DOCUMENTOS SUGERIDOS PARA O RI VOLTADOS À EDUCAÇÃO 

ESPECIAL  

 Materiais de apoio para melhorar a escrita; 

 Alfabeto em libras; 

 Manuais para elaboração de jogos adaptados, tais como: Dominó, quebra 
cabeças, caixa de estímulos, jogo de adivinhação, jogo da memória, além 
daqueles voltados à matemática e raciocínio lógico.  

 Aplicativos ou softwares educativos com letras ampliadas e/ou com 
vocalização. Ex.: livros falados;  

 Livros didáticos digitais;  

 Livros de histórias digitais; 

 Projetos pedagógicos na Educação Especial; 

 Artigos publicados sobre a Educação Especial; 

 Projetos de Oficinas sobre Educação Especial; 

 Desenhos em branco para pintar; 

 Planos de aula voltados à Educação Especial;  

 Mapas para serem impressos e pintados; 

 Álbum seriado; 

 Desenhos;  

 Filmes; 

 Áudios;  

 Folders;  

 Gráficos;  

 Gravador (software); 

 Gravuras;  

 Histórias em quadrinhos;  

 Ilustrações;  
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 Slides;  

 Textos para sala de aula (Educação Especial);  

 Música (letra); 

Fonte: Brasil, 2002, Abcbrinq, 2018; Sá, Nogueira e Jesus, 2017; Tarouco E Abreu, 2017. Elaboração 
própria, 2018.  

 

Assim, de modo a permitir a inclusão dos documentos nos múltiplos suportes 

em que a produção científica é oferecida, o sistema de informação do RI deverá 

suportar os diversos formatos digitais de arquivos de texto, som, imagem e vídeo, 

nomeadamente: Pdf (texto); Pps (power point); Gif (imagem); Jpeg (imagem); Html 

(páginas Web); Mp3 (áudio); Mov (vídeo); Wmv (vídeo); Swf (flash – animações) (UA, 

2018).   

Assim sendo, deve-se ressaltar que o emprego de variados tipos de recursos, 

além do livro didático, por vezes é um grande desafio para aquelas escolas que não 

tem acesso a tais artifícios pedagógicos. Deste modo, a partir das sugestões contidas 

no Quadro 8, as escolas participantes das comunidades do RI recomendado poderão 

compartilhar experiências mutuamente, no que tange ao conhecimento gerado em sua 

instituição, seja carregando seus registros no RI, como também usufruir de práticas 

realizadas em outros contextos escolares, também disponibilizadas pelas mesmas.  

Portanto, a qualquer hora e local os agentes escolares poderão realizar buscas 

acessando as comunidades do RI, como também as áreas de conhecimento em que 

os documentos do RI estão organizados.  

Assim, utilizando-se dessa ferramenta de GC, o conhecimento, antes gerado e 

compartilhado, poderá ser reutilizado, de modo que possa também gerar novos 

conhecimentos a medida em que for sendo empregado.  

Tudo isso, dentre outros, tornará possível, aulas motivadoras, ao passo que 

possibilitará, também, a ampliação dos conhecimentos dos alunos, neste caso os da 

Educação Especial. O processo de aprendizado dos alunos especiais, em geral, é um 

pouco mais lento que os demais, deste modo, com o acesso a uma maior diversidade 

de recursos, como materiais mais lúdicos, estes alunos conseguirão ter um melhor 

desenvolvimento.  

Assim sendo, a inclusão dos alunos com TEA será promovida, pois, mesmos 

as aulas sendo um pouco diversificada e/ou adaptada, os alunos com TEA 
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conseguirão entender que eles fazem parte de toda a sociedade, mesmo com 

diferenças em suas necessidades relacionadas às práticas pedagógicas.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Considerando a finalidade do trabalho desenvolvido pelos serviços da 

Educação Especial no SME de Toledo-PR, que é de assegurar o acesso e 

permanência do educando com necessidades especiais, apoiar instituições 

educacionais, promover a educação escolar, acionar e articular toda a rede de 

serviços educacionais e promover ações inclusivas entre família-escola-sociedade 

para inclusão social ampla das pessoas com Deficiência e/ou TGD, conclui-se que 

está sendo realizado tal intento. 

Porém, avaliou-se que a Educação Especial, que abrange os estudantes de 

espectro autista, possui poucas estratégias para atingir as metas do PME para o 

período de 2015 a 2024, limitando, assim, as ações voltadas a esse público. 

Constatou-se a existência de apenas 5 (cinco) estratégias que compreendem os 

estudantes autistas, dessas, 3 (três) são voltadas à coleta, monitoramento e 

apresentação de dados sobre estes estudantes e 1 (uma) é direcionada ao estímulo 

do estudante à convivência social na comunidade. 

Ainda, aponta-se 1 (uma) como sendo a que mais exerce influência sobre os 

estudantes de espectro autista, que é a que estabelece o provimento de serviço 

pedagógico especializado em todas as instituições de ensino que tenham estudantes, 

público alvo da Educação Especial, para todas as suas etapas, níveis e modalidades. 

Fica implícito nessa medida a garantia de que o estudante de espectro autista terá 

acompanhamento por profissionais especialistas formados na área em questão, ou 

seja, a da Educação Especial.  

Assim, a partir da realidade encontrada na Educação Especial do Município de 

Toledo – PR, optou-se por realizar este estudo, cujo o objetivo geral consistiu em 

propor o uso de práticas de Gestão do Conhecimento no contexto escolar para 

melhorar a aprendizagem dos alunos Autistas nas escolas do município de Toledo - 

PR.   

De tal modo, de início, foi realizada uma revisão bibliográfica com o escopo de 

levantar todas as referências possíveis sobre assuntos relacionados a este estudo. 

Assim, o levantamento bibliográfico versou sobre os temas: Gestão do conhecimento, 

Teorias da aprendizagem, Autismo, Educação Especial e o TEA.  

Vale ressaltar que neste levantamento bibliográfico foi possível traçar um 

panorama da realidade encontrada da educação do município investigado, uma vez 



    102 

 

que grande parte das informações se encontram no site do município. Ainda assim, 

para se apurar mais a fundo as informações encontradas, optou-se por realizar uma 

pesquisa de natureza básica, valendo-se de um estudo de caso múltiplos, com 

objetivo exploratório. 

Para se verificar de uma maneira mais apurada os dados coletados pela revisão 

bibliográfica, buscou-se realizar uma entrevista semiestruturada aos professores das 

escolas do município investigado. Para realizar a análise dos dados colhidos pela 

pesquisa, o presente estudo utilizou-se do software Iramuteq. 

Deste modo, durante a análise foram identificados 33 textos ou entrevistas, 379 

segmentos de texto, 1444 formulários, 13933 ocorrências, 972 lemas, 816 formulários 

ativos, 147 formas suplementares, formas ativas com frequência > = 3: 315, 

36.762533 como média das formas por tópico, 5 clusters, 267 segmentos classificados 

em 379 e aproveitamento de 70,45%. 

Assim, no Diagrama das Classes foi possível perceber que, a adaptação 

educacional deva fazer parte do planejamento pedagógico desenvolvido e utilizado 

durante o ano letivo para contribuir com o processo de inclusão dos alunos com TEA 

nas instituições de ensino. Já no Filograma sobre as representações das Classes, 

alguns resultados relevantes demonstram que o comportamento do estudante com 

TEA, se alterava de acordo com o barulho e agitação da turma. Também foi  

demonstrado pelos docentes uma preocupação para com o estabelecimento de um 

planejamento pedagógico diferenciado com práticas diferenciadas, metodologias 

especificas e atividades diferenciadas e adaptadas que promovam o desenvolvimento 

do estudante com TEA. 

Ainda, a partir da análise com o apoio do software Iramuteq, foi possível 

perceber que os professores têm interesse em adquirir conhecimento sobre a 

educação especial, sobretudo os relacionados ao TEA, tal como relatou um dos 

professores entrevistados: “a partir do momento que eu soube que eu teria este meu 

aluno com TEA eu pesquisei sobre o assunto para trabalhar com ele”. 

Observou-se também que muitos professores disseram ser desafiadora a 

estratégia para lidar com alunos com TEA, pois existiam muitas especificidades para 

se trabalhar com esse grupo de alunos. Segundo um professor: “ele requer uma 

atenção a mais um trabalho direto ali com ele”. 

A partir da Análise Fatorial por Correspondência (AFC), foi possível realizar 

associação do texto entre as palavras, considerando a frequência de incidência de 
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palavras e as classes. Assim, um resultado importante consta de que a adaptação 

educacional do aluno com TEA depende diretamente do planejamento pedagógico 

realizado pela escola. Do mesmo modo, a adaptação curricular é crucial para que 

ocorra o planejamento pedagógico e, consequentemente, a adaptação educacional 

do aluno com TEA. 

Um dos resultados da Classificação pelo Método de Reinert: AFC (b) que deve 

ser exposto é de que existe uma preocupação por parte dos docentes em trabalhar 

com o aluno com TEA, conteúdo do currículo por meio de um planejamento 

pedagógico diário com adaptações curriculares e desenvolvimento de atividades 

adaptadas para atender o aluno com TEA. Por meio do Método de Reinert: Perfis – 

Word graph foi possível perceber a busca incessante dos professores para 

desenvolver aprendizagem ao aluno com TEA a partir dos objetivos da escola que 

consiste em atender as necessidades do aluno e buscar o seu desenvolvimento. 

A partir da nuvem de palavras, as que mais se repetiram demostram todo o 

trabalho diferenciado desenvolvido pelas escolas na busca para atender as 

necessidades do aluno com TEA, assim, observa-se que as escolas estão 

desenvolvendo um trabalho que objetiva inclusão social e aprendizagem de conteúdos 

por parte dos alunos com TEA. 

Foi possível perceber, ainda que, muitas das escolas investigadas possuem 

métodos diferenciados entre si, ou seja, enquanto uma escola dispõe de um ambiente 

online para facilitar o trabalho pedagógico, outra tem grandes dificuldades com os pais 

de aluno com TEA, pois os mesmos têm dificuldades em aceitar a condição do filho.  

Outro dado relevante constatado foi sobre as especificidades, assim, observou-

se repetidos comentários sobre a “adaptação de materiais”. Foram observados 

também relatos sobre angustias e dificuldades no atendimento às necessidades dos 

alunos com TEA.  

Neste ponto um dado preocupante observado é de que 37% dos professores 

que lidam com alunos especiais não realizaram cursos nos últimos anos. Do total de 

professores, 23% deles não possuem curso específico na área de Educação Especial.   

Com relação às práticas pedagógicas utilizadas pelos professores, as 

coordenadoras pedagógicas afirmaram que cada professor trabalha de um modo 

individualizado, mas que nem todas as atividades e materiais produzidos, que são 

relevantes e que obtiveram resultados significativos em sua aplicação, não são 

compartilhados pelos docentes em suas escolas, e muito menos registrados em 
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documentos para serem utilizados em intervenções futuras. Com isto, ressalta-se que 

muitos dessas práticas poderiam ser compartilhadas com demais professores de 

outras escolas que lidam com alunos especiais, o que contribuiria para o 

desenvolvimento pedagógico dos alunos com TEA.  

Os dados coletados com as entrevistas ainda revelaram que os professores 

possuem a percepção de que o material didático e as estratégias pedagógicas para 

se lidar com alunos com TEA não são suficientes para se trabalhar com os alunos 

com TEA, tal como pode ser observado no relato de um dos professores entrevistados: 

“(...) falta espaço adequado e material adaptado para atender às necessidades deste 

aluno”. 

Porém, apesar de não ocorrer o compartilhamento de material didático e 

estratégias pedagógicas e mesmo com os professores tendo a percepção de que 

estes materiais e estratégias não são suficientes para trabalhar com os alunos com 

TEA, foi observado que a maior parte dos professores acreditam que existe 

desenvolvimento pedagógico por parte dos alunos com TEA.  

Para lidar com o problema de compartilhamento de material didático e 

estratégias pedagógicas, ou seja, para lidar com o problema de compartilhamento de 

informações, que é um problema de GC, este estudo optou por sugerir uma ferramenta 

de GC denominada Repositório Institucional (RI).  

O Repositório Institucional (RI) consiste em uma plataforma cujo propósito é o 

de reunir em somente um local virtual o conjunto da produção científica e acadêmica 

institucionais, o que possibilita a ampliação da visibilidade da Instituição e dos seus 

pesquisadores, permitindo preservar a memória intelectual, seja na área das artes, 

das ciências ou humanidades. Deste modo, é possível que todas as escolas utilizem 

este recurso, que é configurado a partir de comunidades que correspondem às 

unidades escolares. Para tal, cada comunidade (escola) pode reunir os seus 

documentos em múltiplas coleções (tipos de documentos ou informação). Assim, o 

número de documentos alocados em cada coleção é de quantidade ilimitada. 

Com base em tais características, acredita-se que este recurso pode ser 

adaptado ou constituído para o contexto da Educação Básica, especificamente, para 

aquelas escolas que possuem alunos com TEA. 

Como propostas de estudos futuros, sugere-se a realização de um estudo mais 

apurado em todas as instituições que tem entre seus estudantes os de espectro 

autista, objetivando aferir o nível de eficiência das ações praticadas pelos profissionais 
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pedagógicos especializados que utilizam ou passaram a utilizar materiais alocados 

em seu RI. 
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ANEXO 2 – EXPLICAÇÃO DE CADA ITEM DAS COLEÇÕES DO MODELO 
SUGERIDO POR ESTE ESTUDO 

Produção bibliográfica: 
• Artigos completos publicados em periódicos: área destinada para inclusão de 
artigos científicos já publicados em revistas indexadas com ISSN; 
• Artigos aceitos para publicação: documentos preprint (antes do processo de 
revisão por pares) e posprint (depois do processo de revisão por pares). Artigos no 
prelo (in-press) que ainda não foram publicados. Devem ser indexadas com ISSN; 
• Livros: área para inclusão de informações a respeito de livros produzidos pelo 
usuário. Estas publicações devem ser indexadas com ISBN; 
• Capítulos de livros: área para inclusão de informações a respeito de capítulos de 
livros produzidos pelo usuário. Estas publicações devem ser indexadas com ISBN; 
• Texto em jornal ou revista (magazine): qualquer publicação escrita que tenha sido 
publicada em meio jornalístico, como roteiros, ensaios, matérias, reportagens, 
relatos, depoimentos, entrevistas, resumos, resenhas, crônicas, contos, poemas e 
afins; 
• Trabalhos publicados em anais de eventos: textos publicados em anais de eventos, 
vinculados a um evento específico; 
• Apresentação de trabalho e palestras: apresentação de trabalho não vinculada a 
evento: aulas magnas, palestras, trabalhos acadêmicos, etc; 
• Partitura musical: área para cadastro de partituras escritas para canto, coral, 
orquestra, etc; 
• Tradução: destina-se ao cadastramento de artigos, livros ou outras publicações 
traduzidas pelo usuário; 
• Prefácio, Posfácio: destina-se ao cadastramento de prefácio, posfácio, introdução 
ou apresentação de livros; 
• Outra produção bibliográfica (working papers, resenhas, entre outros): qualquer 
outra produção bibliográfica que não se enquadre nas opções anteriores, inclusive 
artigos publicados em periódicos sem ISSN. 
 
Produção técnica 
• Softwares: trata-se de qualquer sistema computacional, programa ou conjunto de 
programas que instrui o hardware sobre a maneira como ele deve executar uma 
tarefa, inclusive sistemas operacionais, processadores de textos e programas de 
aplicação; 
• Produtos: área para cadastro de protótipos, projetos (concepção), pilotos, etc., 
incluindo patentes; 
• Processos: processo ou técnica de transformação envolvendo bens e/ou serviços 
em que foram incluídas atividades de pesquisa e desenvolvimento, incluindo 
patentes; 
• Trabalhos técnicos: trabalhos e serviços variados tais como consultorias, 
pareceres, nas diversas áreas; 
• Cartas, mapas ou similares: área destinada para o cadastro de fotogramas, mapas, 
aerofotogramas, entre outros produtos cartográficos que o usuário tenha 
desenvolvido; 
• Curso de curta duração ministrado: área para a inclusão de cursos de 
aperfeiçoamento, extensão, especialização ministrados pelo usuário; 
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• Desenvolvimento de material didático ou instrucional: área para inclusão de 
apostilas, treinamentos, guias, manuais e similares elaborados pelo usuário; 
observar a necessidade do caráter não efêmero da obra; 
• Manutenção de obra artística: área para o cadastro de produtos conservados ou 
restaurados, sejam em papel, vídeo, tela, meios digitais ou outros; 
• Maquete: espaço para cadastro de maquetes que tenham sido realizadas como 
produção técnica; 
• Programa de rádio ou TV: espaço para o registro de participação em programas de 
rádio ou TV, como em entrevistas, mesa redonda, comentários, etc; 
• Relatório de pesquisa: trata-se dos relatórios periódicos ou finais que documentam 
e descrevem as pesquisas; 
• Outra produção técnica: qualquer outra produção técnica não relacionada nos 
outros itens, incluindo patentes. 
 
Trabalhos finais e parciais de curso 

• Trabalhos de conclusão de Iniciação científica; 
• Trabalhos de conclusão de Graduação; 
• Monografias de Especialização; 
• Dissertações de Mestrado (defendida e aprovada por banca especializada); 
• Exames de Qualificação de Doutoramento; 
• Teses de Doutoramento (defendida e aprovada por banca especializada); 
• Trabalhos de conclusão de pós-doutorado; 
• Trabalhos de conclusão de outra natureza. 
 
Produção cultural 

• Apresentação de obra artística: opção para o cadastro de apresentação de peças 
de teatro, musicais, coreografias, recitais, etc; 
• Arranjo musical: área para inclusão de arranjos de coral, orquestra, canto e outros 
de autoria do usuário; 
• Composição musical: área para inclusão de composições para coral, orquestra, 
canto e outros de autoria do usuário; 
• Programa de rádio e TV: área para cadastro de apresentações em rádio ou TV de 
peças de teatro, musicais, coreografias, entre outros; 
• Obra de artes visuais: área destinada para a inclusão de obras de arte visuais - 
vídeos, fotos, esculturas, desenhos, apresentação de programas de televisão, entre 
outros; 
• Sonoplastia: área para a inclusão de trabalhos de sonoplastia criados para cinema, 
rádio, televisão, teatro, música e etc; 
• Outra produção artística/cultural: demais itens pertencentes à área artística ou 
cultural que não se encaixem nas áreas anteriores; 
• Demais trabalhos: demais trabalhos relevantes que o usuário tenha interesse em 
cadastrar. 
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APÊNDICE A 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 01 

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

Eu me identifico muito, importante porque esse aluno inclusive precisa 

de uma atenção especial, então a gente tem que estar sempre buscando 

meios para que eles possam estar inclusos, mesmo não aqueles incluso 

com aspas, estão só na sala sem poder aprender. 

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

É desafiador em cada dia a gente vê uma coisa nova em conteúdo, e a 

gente tem que estar buscando métodos e atividades que não fujam a 

rotina do aluno. 

2.1 Existem especificidades? 

Sim adaptações  

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

É desafiador em cada dia a gente vê uma coisa nova e adequar 

para atender a necessidade do aluno e difícil e sempre temos 

que estar testando. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos 

profissionais voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou 

qual ou quais foram? 

Não 

 Sobre o aluno 

 

3. Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo 

professor? 

Tem um caderno que é registrado todos os dias as atividades feitas 

por ele e o portfólio também a gente cola algumas atividades 
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realizadas por ele durante o bimestre e o relatório final feito pela 

psicopedagoga. 

b)  E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Sim, percebo que ele teve uma grande evolução. 

 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Não, o que temos tem que ser produzidos ou adaptados. 

 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais 

são suas finalidades de utilização no processo educacional? 

O registro serve para verificar o que precisa melhorar o que que 

ele está aprendendo e é repassado para o professor do ano 

seguinte. 

 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para 

controle da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4. Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, 

existe um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades 

deste aluno?   

Sim 

 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Sim, alguns joguinhos a gente adapta, e algum material de 

coordenação motora 

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais?  

Não 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente (   )     

Juntas Regente e PAP (   )  

Somente professora PAP(  X ) 
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Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe (   ) 

Às vezes (  x ) 

Sempre (    ) 

 

5. Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você 

percebe que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com 

TEA?  

Sim 

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno?  

Antes ele não conseguia nem escrever o nome e identificar, hoje 

ele já consegue identificar a questão da rotina ele tinha muita 

resistência até tem ainda, porque é o perfil dele, mas isso 

também mudou bastante e ele sente mais parte do meio, que 

antes assim eu não sei como que era feito, mas eram mais 

atividades direcionadas só para ele e daí a gente tentou incluir 

ele. 

5.2  Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que 

são reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo 

ou da aprendizagem do aluno com TEA? 

 

6. Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação 

ao professor? 

Eu peguei esse ano então os outros professores já conhecem 

ele há mais tempo, mas ele é sim ele é um pouco resistente, mas 

ele vem, ele pede. 

6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de 

aula?  

A interação é tranquila e normal  
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6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam 

mudanças no comportamento do aluno com TEA?  

O barulho 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 02 

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

Eu me identifico, muito importante porque esse aluno inclusive precisa 

de uma atenção especial então a gente tem que estar sempre buscando 

meios para que eles possam estar inclusos, mesmo não aqueles inclusos 

com aspas, estão só na sala sem poder aprender. 

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

É desafiador, em cada dia a gente vê uma coisa nova em conteúdo, e a 

gente tem que estar buscando métodos e atividades que não fujam da 

rotina do aluno. 

2.1 Existem especificidades? 

Sim adaptações  

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

É desafiador em cada dia a gente vê uma coisa nova e adequar para 

atender a necessidade do aluno e difícil e sempre temos que estar 

testando. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Não 

 Sobre o aluno 

 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo 

professor? 
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Tem um caderno que é registrado todos os dias as atividades feitas 

por ele, e o portfólio também a gente cola algumas atividades 

realizadas por ele durante o bimestre e o relatório final feito pela 

psicopedagoga. 

b)  E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Sim, percebo que ele teve uma grande evolução. 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Não, o que temos tem que ser produzidos ou adaptados. 

 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais 

são suas finalidades de utilização no processo educacional? 

O registro serve para verificar o que precisa melhorar o que que 

ele está aprendendo e é repassado para o professor do ano 

seguinte. 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para 

controle da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?   

Sim 

 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Sim, alguns joguinhos a gente adapta, algum material de 

coordenação motora 

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais?  

Não 

 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente (   )     

Juntas Regente e PAP (   )  

Somente professora PAP(  X ) 
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Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe (   ) 

Às vezes (  x ) 

Sempre (    ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Sim 

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno?  

Antes ele não conseguia nem escrever o nome e identificar, hoje 

ele já consegue identificar a questão da rotina ele tinha muita 

resistência até tem ainda porque é o perfil dele, mas isso 

também mudou bastante e ele se sente mais parte do meio, que 

antes assim eu não sei como que era feito, mas eram mais 

atividades direcionadas só para ele e daí a gente tentou incluir 

ele. 

5.2  Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que 

são reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo 

ou da aprendizagem do aluno com TEA? 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

Eu peguei esse ano então os outros professores já conhecem 

ele há mais tempo, mas ele é sim um pouco resistente, mas ele 

vem, ele pede. 

6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de 

aula?  

A interação é tranquila e normal  

 

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam 

mudanças no comportamento do aluno com TEA?  
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O barulho  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 03 

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

A criança necessita do mediador, ele precisa de alguém para mediar o 

processo de aprendizagem.  

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

Uma nova experiência para mim, porque ao mesmo tempo que eu estou 

tentando ajudar a criança, e eu também estou aprendendo então tudo que 

eu faço é para atender esta criança. 

2.1 Existem especificidades? 

Sim, adaptações das atividades  

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

O mais complexo é entender as necessidades do aluno. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Não 

 Sobre o aluno 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo 

professor? 

São produzidos portfólio e um caderno de registo sobre o 

desenvolvimento deste aluno durante o bimestre.    

b)  E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Sim, ele tem desenvolvido muito. 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Não, temos que produzir ou adaptar os materiais. 
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3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais 

são suas finalidades de utilização no processo educacional? 

A finalidade do registo e para verificar o desenvolvimento do 

aluno e para o próximo professor dar sequência na construção 

do conhecimento deste aluno.  

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para 

controle da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?   

Sim 

 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Sim, são produzidos materiais específicos para atender à 

necessidade deste aluno.  

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais?  

Sim, as atividades têm que ser diferencias da sala ele não 

acompanha o conteúdo da sala de aula. 

 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente (   )     

Juntas Regente e PAP (   )  

Somente professora PAP( X) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe ( X ) 

Às vezes (    ) 

Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  
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Sim 

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno?  

Mas agora ele já está falando algumas palavras que não falava 

antes, brincar, ele brinca, joga bola junto com os outros e tudo 

mais, e na hora de fazer o trabalho ele se organiza e faz, coisa 

que ele não fazia então ele mesmo já está se organizando, ele já 

estava produzindo as atividades em sala.  

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou 

da aprendizagem do aluno com TEA? 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

Ultimamente ele sempre se despede, quer dar abraço traz as 

atividades para serem visitadas.  

6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de 

aula?  

Interagem, mas ele é muito bruto com os colegas.  

A interação com os demais colegas é muito normal, brinca e 

interage sem problemas.  

 

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam 

mudanças no comportamento do aluno com TEA?  

A mudança da rotina 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 04 

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

Eu faço o máximo possível para incluir, o aluno tem dificuldade de 

aprendizagem. 
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2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

No caso da minha aluna apendi muito com ela, mostra maior habilidade 

em matemática. 

2.1 Existem especificidades? 

Sim, gosta muito de matemática mas apresenta dificuldades em 

português mas da conta mesmo com dificuldades. 

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

No caso dela é manter a rotina e o barulho por ser uma turma 

grande. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Não 

 Sobre o aluno 

 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo 

professor? 

Atividade de recorte e colagem para produzir um portfólio e atividades 

no caderno. 

b)  E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Não, muitas mudanças da família dificultam o desenvolvimento 

pedagógico da aluna.  

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Não, temos que adaptar os materiais. 

 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais 

são suas finalidades de utilização no processo educacional? 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para 

controle da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 
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Não foi desenvolvido relatório, só registro no caderno. 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?   

Sim 

 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Não 

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais?  

Não 

 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente ( X  )     

Juntas Regente e PAP (    )  

Somente professora PAP(   ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe ( X  ) 

Às vezes (    ) 

Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Sim 

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno?  

Eu percebi que ela estava conseguindo fazer formação de 

palavras, reconhecer as sílabas dentro da palavra, a questão 

matemática consegue fazer relação de número e quantidade o 

registro na sequência de 0 a 10 ela faz. 
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5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou 

da aprendizagem do aluno com TEA? 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

Bem afetuosa, muito carinhosa comigo, tem momentos 

agressivos, não tinha era mais de afeto mesmo 

6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de 

aula?  

Oscilava muito hora ela estava carinhosa hora ela estava 

agressiva, a relação social eles aceitavam, eles queriam 

interagir com ela, mas de acordo com o comportamento dela. 

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam 

mudanças no comportamento do aluno com TEA?  

Mudança da rotina  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 05 

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

Eu faço o máximo possível para incluir o aluno, tem dificuldade de 

aprendizagem. 

 

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

No caso da minha aluna apendi muito com ela, mostra maior habilidade 

em matemática. 

2.1 Existem especificidades? 

Sim, gosta muito de matemática, mas apresenta dificuldades em 

português, mas da conta mesmo com dificuldades. 

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 
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No caso dela é manter a rotina e o barulho por ser uma turma 

grande. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos 

profissionais voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou 

qual ou quais foram? 

Não 

 Sobre o aluno 

 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo 

professor? 

Atividade de recorte e colagem para produzir um portfólio e atividades 

no caderno. 

b)  E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Não, muitas mudanças da família dificultam o desenvolvimento 

pedagógico da aluna.  

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Não, temos que adaptar os materiais. 

 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais 

são suas finalidades de utilização no processo educacional? 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para 

controle da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

Não foi desenvolvido relatório, só registro no caderno. 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?  

Sim 

 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Não 
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4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais?  

Não 

 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente ( X  )     

Juntas Regente e PAP (    )  

Somente professora PAP(   ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe ( X  ) 

Às vezes (    ) 

Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Sim 

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno?  

Eu percebi que ela estava conseguindo fazer formação de 

palavras, perceber as sílabas dentro da palavra, a questão 

matemática, consegue fazer relação de número e quantidade, o 

registro na sequência de 0 a 10 ela faz. 

 

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou 

da aprendizagem do aluno com TEA? 

 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 
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Bem afetuosa, muito carinhosa comigo, tem momentos 

agressivos, não tinha era mais de afeto mesmo. 

6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de 

aula?  

Oscilava muito, hora ela estava carinhosa, hora ela estava 

agressiva e relação social eles aceitavam, eles queriam interagir 

com ela, mas de acordo com o comportamento dela. 

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam 

mudanças no comportamento do aluno com TEA?  

Mudança da rotina  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 06 

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

Como um agente intermediador do conhecimento, muito desafiado em 

trabalhar com as dificuldades de cada aluno autista. 

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

É desafiador  

2.1 Existem especificidades? 

Existe sim, muitas barreiras e obstáculos a serem rompidos e 

quebrados.  

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

Não conseguir prever com antecedência o comportamento do 

aluno autista porque cada dia é um dia, para este aluno com um 

comportamento oscilante e é difícil produzir uma rotina como 

nos demais alunos. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Sim pós em psicopedagogia  

Sobre o aluno 
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3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo 

professor? 

O professor PAP que está fazendo parte da minha sala faz um relatório, 

ai ele me mostre, algumas questões sobre a dificuldade do aluno eu a 

oriento sobre o trabalho a desenvolver e as vezes vou pessoalmente 

atender o aluno Autista. São produzidos o portfólio e um caderno de 

registro das disciplinas. 

 

b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Ele gosta muito de matemática e gosta de palavras complexas e 

passou o gosto da leitura para os colegas. 

 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Não, temos que adaptar e é meu aluno não necessita de muitas 

adaptações. 

 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

Para verificar os avanços dele, e temos por habito de mandar o 

relatório para a próxima escola que ele for. 

 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?  

Não, mas adapto com a PAP 

 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Não, só adaptação. 

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 
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Não, usamos as mesmas dos demais só adaptamos as atividades.  

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente (    )     

Juntas Regente e PAP (    )  

Somente professora PAP( x ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe ( X  ) 

Às vezes (    ) 

Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Sim  

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno?  

Faz leitura para os colegas de sala, é mais comunicativo gosta de 

auxiliar os colegas de sala em matemática. A família relata estas 

melhoras até no relacional. 

 

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

Ele é muito querido, muito educado gosta de regras e cobra dos 

demais alunos. 

6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula?  

Gosta de interagir com os demais alunos, gosta de brincar e se 

sente incluso no grupo.  
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6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  

A família sempre traz ele depois que os demais alunos chegam em 

sala ele já reclama por não estar junto com os amigos na fila e 

chegar no horário. E não apresenta mudanças de comportamento 

em sala. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 07  

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

Eu me esforço bastante procurando conhecer melhor o aluno, aquilo que 

ele precisa que eu posso fazer para ajudar ele. 

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

É desafiador e a gente tem que buscar conhecer o aluno porque cada 

aluno é o único e cada um tem o seu jeito as suas dificuldades. 

2.1 Existem especificidades? 

Sim, e tudo tem que ser planejado e adaptações para ele. 

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

Não perceber ou não conseguir atender ele, ou o resultado que a 

gente espera. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Estou cursando uma pós em educação especial  

Sobre o aluno 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo 

professor? 
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São produzidos relatórios pela professora PAP durante o dia e tudo 

que aconteceu com ele se ele fez suas atividades, se estava agressivo 

naquele dia. 

 

b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Esse aluno não tem avanço nenhuma, ele conseguiu fazer a primeira 

letra e agora ele está conhecendo as cores primárias. 

 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Não, temos que produzir material 

 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

Esse relatório tem a finalidade de ver o desempenho do aluno é 

assim que realmente ele faz e aquilo que ele não dá conta, e a 

questão do comportamento também, ele tem comportamento bem 

complicado e agressivo com os amigos. 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?  

Sim, é planejado por min e a professora PAP que aplica. 

 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Sim, desenvolvo coisas que ele realmente consiga fazer, o trabalho 

do nome, contagem até o cinco, as cores, a questão da 

coordenação motora que ele ainda não desenvolveu, bem 

raciocínio lógico essas coisas assim 

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais?  



    146 

 

Sim, tudo tem que ser produzido e passado no papel contact ou 

mandar pacificar porque ele rasga tudo destrói tudo para ele tem 

que ser pensado e elaborado diferente e produzido por min. 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente ( X  )     

Juntas Regente e PAP (    )  

Somente professora PAP(   ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe ( X  ) 

Às vezes (    ) 

Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Sim  

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno?  

Sempre alguma coisa, criança aprende como identificar as cores 

primárias e as iniciais do nome dele. 

 

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

Bem tranquila, não sei se é porque no início do ano ficou só comigo, 

então ele entrava na sala, sentava, eu encaminhava alguma coisa, 

ele fazia aí a partir do segundo bimestre e quando chegou a 

professora PAP ele começou a ficar muito agressivo, ele parece que 
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não quer alguém com ele, ele chuta, gospe, puxa cabelo bem 

aquecido mesmo 

6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula?  

Só que ele corre muito na sala puxa o cabelo das meninas, gospe 

nos meninos pega material sabe fica correndo na sala, as crianças 

procuram ter paciência com ele, mas é complicado porque ele 

acaba agredindo os colegas. 

 

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  

 As mudanças que acontecem e provocam a agitação e barulho na 

sala.  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 08 

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

Como mediadora eu tento passar o conhecimento para ele e cada vez que 

sobe um degrau a gente fica feliz porque a cada dia é uma conquista nova. 

 

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

É satisfatória pelo fato de você querer sempre ajudá-lo a desenvolver, eu 

tenho como satisfatório eu gosto de trabalhar com ele. 

 

2.1 Existem especificidades? 

Sim, ele requer uma atenção a mais um trabalho direto ali com ele, 

nesse caso ele necessita de uma PAP.  

  

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

Estar repetindo e repetindo o tempo todo, às vezes você consegue 

e às vezes não, esse é um desafio diário. 
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2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Não 

Sobre o aluno 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo 

professor? 

O portfólio e um relatório bimestral sobre este aluno, como todos os 

demais da sala, para este aluno um relatório diferenciado e feito pela 

professora do AEE e é semestral. 

b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Sim, é bem lento mais há.  

 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Não, temos que produzir material diferenciado para cada aluno. 

 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

Uma garantia e uma avaliação, e suas evoluções, serve para o 

professor do ano seguinte. 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?  

Não 

 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Sim, atividades adaptadas para ele. 

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 
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Não, só adaptações. 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente ( X )     

Juntas Regente e PAP (  )  

Somente professora PAP(   ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe ( x ) 

Às vezes (   ) 

Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Sim, bem lento mais existe. 

 

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno? 

Como a gente vê ele em língua portuguesa, ele tem uma evolução 

bem vagarosa no início, ele reconhecia somente as vogais agora 

ele já reconhece algumas letras começou o reconhecimento. 

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

Bem tranquilo e se sente seguro, e confia muito em min. 

6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula?  

Ele e muito tranquilo o problema dele é a aprendizagem. 

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  
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Não existe. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 09  

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

É um assunto complicado porque a estrutura não é adequada para as 

crianças, a gente tem as estagiárias que vem, mas elas vêm sem e 

bagagem de conhecimento, muitas na maioria das vezes estão 

começando a faculdade e o ambiente não é adequado. Não tenho 

formação e estou buscando aprender sobre o assunto. 

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

Não muito boa, estou tendo que aprender, é diferente conhecer um autista 

e trabalhar com um em sala. 

2.1 Existem especificidades? 

Sim, um local adequado, criar uma rotina como este aluno.  

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

Não conhecer realmente a dificuldade deste aluno 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Não, tenho que buscar informações para poder trabalhar com este 

aluno.  

Sobre o aluno 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo 

professor? 

O relatório, as atividades são colocadas em um caderno e registrado 

como ele fez, as dificuldades que ele apresentou e uma ficha avaliativa 

de observação da escola e o portfólio. 
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b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

É lento mais acontece  

 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Não, falta espaço adequados e material adaptado para atender à 

necessidade deste aluno. 

 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

Para verificar e avaliar o andamento da aprendizagem do aluno e 

serve como controle de evolução do aluno. 

 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?   

Não, é o mesmo da sala 

 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Não, a professora PAP leva ele para jogar ou trabalhar com outras 

atividades.  

 

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 

Não, que trabalho com o aluno é a PAP, com jogos e atividades 

extra.  

 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente (    )     

Juntas Regente e PAP ( X )  

Somente professora PAP(   ) 
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Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe ( X  ) 

Às vezes (    ) 

Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Sim  

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno?  

Ele consegue registrar o nome e pinta o desenho, ele desenvolve 

os trabalhos propostos pela PAP. 

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

É uma criança muito amorosa, mas apresenta momentos de 

agressividade. 

6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula?  

No geral muito boa, mas nem sempre foi assim, hoje eles brincam 

juntos. 

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  

Quando a sala fica muito barulhenta ele não consegue ficar aqui aí 

a PAP dele leva ele para outro espaço da escola para acalma-lo e 

desenvolver outra atividade. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 10 

Sobre o professor 
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1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

A criança necessita do mediador, ele precisa de alguém para mediar o 

processo de aprendizagem.  

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

Uma nova experiência para mim porque ao mesmo tempo que eu estou 

tentando ajudar a criança, eu também estou aprendendo, então tudo que 

eu faço é para atender esta criança. 

2.1 Existem especificidades? 

Sim, mas muito inteligente gosta de matemática e não necessita de 

adaptação. 

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

O mais complexo é entender as necessidades do aluno. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Não 

 Sobre o aluno 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo 

professor? 

São produzidos portfólio e um caderno de registo sobre o 

desenvolvimento deste aluno durante o bimestre.    

b)  E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Sim, ele tem desenvolvido muito. 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Não, temos que produzir ou adaptar os materiais. 

 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 
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A finalidade do registo é para verificar o desenvolvimento do aluno, 

e para o próximo professor dar sequência na construção do 

conhecimento deste aluno.  

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?   

Sim 

 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Sim, são produzidos materiais específicos para atender à 

necessidade deste aluno.  

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais?  

Sim, as atividades têm que ser diferenciadas da sala, ele não 

acompanha o conteúdo da sala de aula. 

 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente (   )     

Juntas Regente e PAP (    )  

Somente professora PAP( X ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe ( X  ) 

Às vezes (    ) 

Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Sim 

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno?  
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Ele é muito resistente em fazer atividades, gosta muito de 

matemática, mas não situações ou problemas, somente resolução, 

ele tem muitas dificuldades em língua portuguesa. 

 

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

Não é muito de interação, busca o professor quando necessita de 

fazer combinados sobre o andamento da aula. 

 

6.2 Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula?  

Interagem, mas ele é muito bruto com os colegas.  

 

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  

O conteúdo   

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 11 

Sobre o professor 

Esta professora entrevistada não atende ao aluno em sala, ela é atendida 

pela professora PAP em outro ambiente da escola. 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

 

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

 

2.1 Existem especificidades? 
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Esta aluna tem um comprometimento muito severo, e tumultuava 

muito a sala, ela corria, gritava e comprometia a aprendizagem dos 

demais alunos de sala, foi retirada, e tem um atendimento 

individualizado em outro ambiente, e em algumas vezes a 

professora dela, a PAP leva ela para se socializar com os demais 

alunos. 

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Sim, em psicopedagogia  

Sobre o aluno 

 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo 

professor? 

b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

 

 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?  

 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 
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4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 

Não, uso a mesma da sala de aula. 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente (   )     

Juntas Regente e PAP (  )  

Somente professora PAP(X) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe ( x ) 

Às vezes (   ) 

Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

 

 

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno? 

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

Não tenho relação com esta aluna, só a professora PAP.  

 

6.2  Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula? 

Ela não interage com os demais alunos.  

 

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  



    158 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 12 

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

Eu só consigo trabalhar com meu aluno TEA com a professora PAP junto 

comigo. Eu encaminho material e faço a mediação.  

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

Para mim foi muito difícil, cada aluno age de uma forma diferente. E temos 

que buscar estratégias diferentes.  

2.1 Existem especificidades? 

Sim, sua comunicação é difícil e entendendo-o as suas 

necessidades, é difícil. 

  

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

Não conseguir desenvolver uma sequência e ter uma previsão de 

suas ações, visto que ele reage de forma diferente em cada aula. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Sim, educação especial 

Sobre o aluno 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo 

professor? 

Sim temo, uma sondagem, tenho um caderno, tem um portfólio, não 

fazemos registros diferenciados para este aluno.  

b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Mais com o auxílio das aulas extras que ele tem com outros 

professores na escola. 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 
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Acho que sim, mas temos que produzir muita coisa. 

 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

É ver como ele chegou para você e como ele evoluiu. 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?  

Não 

 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Sim, as vezes temos que trabalhar com materiais diferenciados. 

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 

Não, uso a mesma da sala de aula. 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente ( x )     

Juntas Regente e PAP (  )  

Somente professora PAP(   ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe ( x ) 

Às vezes (   ) 

Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

 

Sim  
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5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno? 

Ele não ficava em sala, hoje ele já fica, acompanha a rotina da sala. 

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

Ele se relaciona mais com a professora PAP dele.  

 

6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula?  

Ele não interage muito com os demais alunos, as vezes ele pega um 

aluno para brincar com ele. 

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  

 Mudança na rotina da sala. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 13 

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

Eu tenho que atender todos os alunos, indiferente as dificuldades e 

necessidades, sou uma mediadora. 

 

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

Eu nunca tinha trabalhado, é minha primeira experiência e é gratificante. 

Ele se envolve em todas as atividades que promovo ele é meu aluno. 

 

2.1 Existem especificidades? 
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Sim, ele tem um grau leve de autismo, tudo tem que ser adaptado 

ou orientado pela PAP dele. 

  

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

Minha dificuldade é saber e construir estratégias de como trabalhar 

com ele. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Sim, psicopedagogia  

Sobre o aluno 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo 

professor? 

Só com ele não, temos um caderno, o portfólio, não produzimos 

relatórios, só falamos sobre ele no conselho de classe.  

 

b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Ele acompanha a turma, a dificuldade dele é motora e não cognitiva. 

 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

No caso do meu aluno sim. 

 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

Só para verificar os avanços deste aluno, é um documento e serve 

como verificar futuramente  

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 
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4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?   

Não 

 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Não 

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 

Não, só o atendimento com a PAP 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente ( X )     

Juntas Regente e PAP (  )  

Somente professora PAP(   ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe ( x ) 

Às vezes (   ) 

Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

 

Sim. 

 

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno? 

Ele não atendia ao meu chamado, hoje ele já me atende ele tenta 

brincar com os amigos. 

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 
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6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

Ele melhorou muito o relacional e vamos nos aproximando. 

6.2 Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula?  

Ele não se relaciona com os demais colegas em termos de brincar 

junto. 

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  

Não existe 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 14 

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

É bem complicado você tem um aluno autista e você não tem um suporte 

para trabalhar, é muito complicado, a gente quer ajudar e as vezes não 

sabe por onde começar, você não tem especialização, não tem uma ajuda, 

mas então eu me identifico uma pessoa pesquisadora que busca sempre 

estar lendo. 

 

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

É difícil, assim tem dia que ele não corresponde, e temos que buscar 

estratégias para trabalhar com ele. 

 

2.1 Existem especificidades? 

Sim, tenho que utilizar mais material concreto. 

  

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

É mais difícil ter que ficar produzindo e adaptando material. 
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2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Sim, em educação especial 

Sobre o aluno 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo 

professor? 

O portfólio e um relatório bimestral sobre este aluno. 

b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Não vejo muitas evoluções porque ele não fala e não apresenta um 

desenvolvimento. 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Sim, mas não o suficiente para nossas necessidades. 

 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

Para deixar anexando, para verificar o progresso deste aluno e para 

o professo do ano seguinte. 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?  

Sim 

 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Sim, feito pela PAP  

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 

Sim, feito pela PAP 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 
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Professor Regente (   )     

Juntas Regente e PAP (  )  

Somente professora PAP( x ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe ( x ) 

Às vezes (   ) 

Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

 

Sim. 

 

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno? 

A melhora da fala de algumas palavras. 

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

Bem carinhoso, mas as vezes agressivo e as vezes tem interação. 

6.2 Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula?  

E tranquilo e as vezes tem uma interação. 

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  

Mudança da rotina. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 15 

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

Não é muito fácil porque a turma é grande, e as atenções sem ser 

divididas, e os alunos inclusos precisam de bastante atenção geralmente 

são crianças difíceis de se lidar, me sinto as vezes incapaz, mas tento em 

alguns momentos buscar alternativa, soluções e tento me aproximar 

bastante da criança porque o vínculo é um pouco mais difícil de se manter 

com crianças com pautas autistas, no caso a relação com ele não é como 

os demais, manda assim um pouco mais de atenção. 

 

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

É desafiador o trabalho, há vários anos na educação, já tive outros alunos 

com autismo, mas cada criança é uma criança. 

 

2.1 Existem especificidades? 

Sim, então ele se irrita com o barulho numa sala de aula, não tem 

como ter silêncio nem mesmo o barulho de fora no Corredor ele 

houve ele fica agressivo. 

  

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

Ele não gosta de cumprir regras e fica complicado o trabalho. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Sim, educação especial, curso de educação especial. 

Sobre o aluno 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo 

professor? 
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O portfólio, então ele começou a contar com um auxiliar a partir do 

segundo bimestre, isso foi começo de abril por aí, e ela faz as 

anotações diárias sobre como ele desenvolveu as atividades por que 

as atividades que ofereço para eles são as mesmas, não tem material 

específico para ele aí ela registra como foi a aceitação, o 

comportamento naquela manhã, se ele se ajeitou, se ele registrou, 

porque também não gosta muito de registrar. 

 

b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Sim, por ele ser asperge e até melhor que as demais crianças, ele tem 

mais habilidade em matemática. 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Em partes, ele não necessita de adaptações. 

 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

Temos a prática de um relatório mensal bimestral da junto com 

entrega de boletins porque avaliação dessas crianças é diferente e 

não tem como usar o mesmo parâmetro das demais Crianças. E 

para verificar a aprendizagem e para a família. 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?   

Não 

 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Não, só sobre a comportamento nas crises. 

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 

Sim, na leitura de provas e crise no momento de muito barulho. 
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Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente (   )     

Juntas Regente e PAP (  )  

Somente professora PAP( x ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe ( x ) 

Às vezes (   ) 

Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Sim, a família está muito satisfeita  

 

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno? 

Na questão de convivência de relacionamento. 

 

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

Sim, no final da aula ele vem me abraça, interage comigo. 

6.2 Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula?  

Ele interage com a turma, mas em certos momentos ele é agressivo. 

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  

O barulho. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 16  

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

Esse ano estou satisfeita por que a gente está percebendo um avanço 

muito grande em relação a aprendizagem. 

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

Quando me disseram você vai ter o aluno autista na sala passou mil 

coisas na minha cabeça, como que eu vou trabalhar, mas tudo ocorreu de 

uma maneira tão natural que está sendo maravilhoso trabalhar com ele, 

tanto a relação dele com a professora e dele com os colegas, é uma 

relação, se dá bem com todos ele quer participar das atividades iguais 

dos colegas e os colegas também que as vezes querem fazer as 

atividades dele que são adaptadas. 

 

2.1 Existem especificidades? 

Sim, temos que fazer adaptações para ele. 

  

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

Dar sequencia no conteúdo ele não acompanha a turma. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Sim, educação especial. 

Sobre o aluno 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo 

professor? 

Somente o portfólio, o relatório é feito pela professora da 

multifuncional.  
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b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Sim, vou dar um exemplo ele não contava, hoje ele conta até o número 

sete. 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Não, a gente corre a trás. 

 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

Para ter uma comparação, para a família, para a equipe 

multifuncional quando vem. 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?  

Sim  

 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Sim, as adaptações. 

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 

Sim, temos que trabalhar diferenciado com o aluno, com atividades 

adaptadas e não temos tempo junto para produzir. 

 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente (   )     

Juntas Regente e PAP ( X )  

Somente professora PAP(   ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe ( x ) 

Às vezes (   ) 
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Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Sim 

 

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno? 

Ele reconhece todas a letras e números, ele quer interagir com as 

demais crianças. 

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

Ele gosta muito de min, ele faz as atividades com a professora PAP 

e traz para mim corrigir. 

6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula?  

Normal, tranquilo, gosta de interagir com os demais colegas e 

mostrar o que fez para os coleguinhas. 

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  

Mudar de lugar ou rotina. 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 17 

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

Uma pesquisadora, a partir do momento que eu soube que eu teria este 

meu aluno com autismo eu pesquisei sobre o assunto para trabalhar com 

ele. 
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2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

 Ele é muito tranquilo ele foi meu aluno no pré um e agora está sendo no 

primeiro ano, no ano passado ele me assustou bastante porque era a 

primeira vez que ele saiu de casa para a social escola então a mãe criava 

ele numa redoma de vidro. 

 

2.1 Existem especificidades? 

Não, ele se adaptou muito bem na escola, a mãe buscou bastante e 

passa despercebido pelos demais alunos.  

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

Eu diria que o mais complicado é a interação social mesmo deste 

aluno com os demais alunos. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Não 

Sobre o aluno 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo 

professor? 

O material de apoio, mas a volta da alfabetização que é o foco, agora 

então ela registra no portfólio pessoal dela, vamos dizer assim que é 

do aluno, mas ela que registra com os registros dela de tudo que ela 

faz e como ele reage frente a atividade. Um relatório também. 

b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Sim, ele já está alfabetizado, a dificuldade dele está na interpretação. 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Não, eu tive que construir muitas atividades, eu não tive formação. 
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3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

São documentos que vão acompanhar ele para verificar o 

desenvolvimento. 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?  

Não  

 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Não, são adaptados pela PAP. 

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 

Sim, em alguns momentos ele necessita de material concreto de 

atividades adaptadas, mas isto é feito pela PAP. 

 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente (   )     

Juntas Regente e PAP ( X )  

Somente professora PAP(   ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe (   ) 

Às vezes ( X ) 

Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

 

Sim 
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5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno? 

Ele conseguiu assimilar o processo de alfabetização 1º de uma 

criança que não tem nada 

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

Ele não é afetivo, ele não gosta de ser tocado. 

6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula?  

Norma tranquilo, amigo de todos.  

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  

 Não gosta de barulho. 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 18 

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

Este caso que eu tenho, é com problemas maiores eu consigo lidar 

normalmente a gente trata ele normal igual como os outros, só lógico tem 

atendimento e é diferenciado, mas ele é um caso leve de inclusão. 

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

 Eu já tive vários casos e era totalmente diferente ele não tinha fala, ele 

não conversava então com eu aprendo muito com os alunos. 

2.1 Existem especificidades? 

Sim, um atendimento individualizado e dificuldade na fala. 
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2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

Adaptar para atender as necessidades dele. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Não 

Sobre o aluno 

 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo 

professor? 

O portfólio as atividades que os outros fazem todas é um relatório no 

final do bimestre. 

b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Sim, até ele está se destacando mais na matemática. 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Não, temos que adaptar para ele, mas o caso dele é leve aí ele 

acompanha os demais. 

 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

Nós usamos para verificar os progressos do aluno. 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?   

Não  

 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Não, só o atendimento individualizado.  
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4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 

Não, só adaptação quando necessário.  

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente (  X )     

Juntas Regente e PAP (   )  

Somente professora PAP(   ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe ( x  ) 

Às vezes (   ) 

Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Sim, ele participa ele dá opinião dele 

 

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno? 

Acho que ele teve mais progresso em matemática, por exemplo 

caiu o dado ele já fala o resultado sem contar ele está melhor que 

os demais alunos da sala. 

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

Ele gosta de mim, mas não gosta muito de contato físico. 

6.2  Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula?  

Ele tem boa interação com os colegas, tanto que ele participa da 

bagunça. 
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6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  

Não existe. 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 19 

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

A gente tem algumas coisas de Educação Especial na formação e fala 

algumas coisas então eu me vejo como uma pessoa bem curiosa sobre o 

assunto porque eu sempre busco fazer a leitura, conversar com os pais 

ver os laudos e buscar na internet eu sou bem aberta a buscar novas 

formas de trabalho com estes alunos. 

 

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

 Tem dois lados, ele é difícil porque a gente precisa buscar esse 

conhecimento que a gente não tem, então nesse primeiro ponto ele é 

difícil porque você até sabe como fazer no traquejo com ele em sala, mas 

a dificuldade está em você, conseguir compreender como ele pensa, 

como é que você vai atingir ele, você leva um tempo, isso é muito 

complicado, e assim você até tem que trabalhar emocionalmente com ele. 

 

2.1 Existem especificidades? 

Sim, e compreender como este aluno pensa e quais são suas 

possíveis reações.  

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

É uma criança que não é oral, ele não se comunica, a gente 

consegue entender pela convivência que ela quer comer alguma 

coisa porque eu já compreendi por que a gente está ali todo tempo. 
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2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Sim, em Educação Especial 

Sobre o aluno 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo 

professor? 

Ele gosta de correr, gosta de jogos, ele tem dificuldade de reconhecer 

formas geométricas.  

b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Sim 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Temos vontade de produz o material, mas não estamos preparados 

 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

São duas finalidades, ter o registro do que ele está produzindo, e 

também o médico utiliza os relatórios como um medidor e 

parâmetro do comportamento do aluno para medicar o aluno e 

verificar a evolução. 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?  

Sim  

 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Sim, um caderno onde vai para casa do aluno com atividades que 

o aluno apresenta dificuldades, para serem praticadas junto a 

família. 
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4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 

Sim, a criança tem dificuldade na comunicação, tivemos que 

desenvolver formas de comunicação para poder desenvolver suas 

habilidades e ele confia na gente. Ele está na face do 

reconhecimento. 

 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente (   )     

Juntas Regente e PAP ( X )  

Somente professora PAP(   ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe ( x  ) 

Às vezes (   ) 

Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Sim 

 

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno? 

Ele era agressivo ficava no colo e não interagia com os colegas hoje 

ele já aceita alguns colegas, claro que os colegas sabem que não 

pode brincar com ele igual aos outros, a gente teve uma conversa 

com a turma eu expliquei o que era isso, disse que é uma 

peculiaridade como todos nós temos, e assim as crianças 

entenderem, e hoje quando você ver ele com os amigos é muito 

legal. 
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5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

Ele confia muito em min, quando ele tem um problema em sala ele 

sempre me busca para resolver ou ajudar ele, legal. 

 

6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula?  

Ele tem uma interação dentro dos limites e os colegas o defende 

dos demais colegas de outras salas durante o intervalo.   

 

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  

Barulho e agitação da sala. 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 20 

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

Temos algumas coisas de Educação Especial na formação, e fala algumas 

coisas então eu me vejo como uma pessoa bem curiosa sobre o assunto, 

porque eu sempre busco fazer a leitura, conversar com os pais, ver os 

laudos e buscar na internet, eu sou bem aberta a buscar novas formas de 

trabalho com estes alunos. 

 

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

 Tem dois lados, ele é difícil porque a gente precisa buscar esse 

conhecimento que a gente não tem, então nesse primeiro ponto ele é 

difícil porque você até sabe como fazer no traquejo com ele em sala, mas 
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a dificuldade está em você conseguir compreender como ele pensa, como 

é que você vai atingir ele você leva um tempo isso é muito complicado, e 

assim você até tem outra que trabalha emocionalmente com ele. 

2.1Existem especificidades? 

Sim, e compreender como este aluno pensa e quais são suas possíveis 

reações.  

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

Ele mostra uma facilidade com matemática e a gente tenta mostrar 

para os outros alunos que não é uma deficiência, é uma diferença 

e que ele tem muito a oferecer para a gente. 

  

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Sim, em Educação Especial 

 

Sobre o aluno 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo 

professor? 

Como ele já era nosso aluno no ano passado foi construído para ele 

uma apostila adaptada, com atividades que a gente considera que seja 

um pouco mais falha e assim a gente tem uma dificuldade muito 

grande com ele no conhecimento das letras. Temos um relatório feito 

pela professora da multifuncional. 

 

b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Sim 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Temos vontade em preparar, mas falta muito preparo ainda 
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3.2 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

São duas finalidades ter o registro do que ele está produzindo, e 

também o médico utiliza os relatórios como um medidor e 

parâmetro do comportamento do aluno para medicar o aluno e 

verificar a evolução. 

3.3 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?   

Sim  

4.2 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Sim, um caderno onde vai para casa do aluno com atividades que 

o aluno apresenta dificuldades, para serem praticadas junto a 

família. 

4.3 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 

Sim, quando a gente conhece o aluno e conhece suas limitações e 

dificuldades fica mais fácil adaptar as atividades para ele. Mas está 

desenvolvendo o raciocínio logico. 

 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente (  X )     

Juntas Regente e PAP (   )  

Somente professora PAP(   ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe ( x  ) 

Às vezes (   ) 

Sempre (   ) 
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5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Sim 

 

5.2 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno? 

Ele desenvolveu muito ele está muito comunicativo, está se 

expondo, coisa que ele não fazia, uma criança que achava que não 

conseguia e ao mesmo tempo quando percebeu que conseguia foi 

muito legal ver o entusiasmo dele. 

5.3 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.2 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

Uma relação de cumplicidade e mostra afetividade.  

6.3 Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula?  

Ele gosta de jogar bola com os colegas mas apresenta as vezes um 

comportamento agressivo com os colegas. 

 

6.4 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  

Sair da rotina, ele é muito ansioso. 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 21 

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

Uma peça bastante importante para alcançar esse aluno porque eu 

preciso atingir ele de alguma forma então eu preciso interagir com ele 

preciso ser bem atuante e bem específica quando eu trato com ele. 
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2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

Ao mesmo tempo enriquecedora e por outro lado frustrante também 

porque você acaba aprendendo com ele como lidar com ele enquanto 

você teria que ter uma preparação para tratar com ele, para lidar com ele, 

interagir com ele, porque de repente faltou informações nesse sentido. 

2.1 Existem especificidades? 

Sim, uma formação especifica. 

 

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

Uma turma com mais crianças que cada um tem suas 

dificuldades tem suas habilidades e geralmente uma criança 

com autismo ela precisa de professor que se dirija diretamente 

a ela, olhando para ela, então prejudicar esse atendimento 

quando você tem muitos alunos na sala e todos eles têm as suas 

diferenças as suas dúvidas e precisam de ajuda também. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Sim, em psicopedagogia. 

 

Sobre o aluno 

 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo 

professor? 

O material da criança, a ficha que já vem está estabelecida pela smed 

é um relatório e todos tem um portfólio. 

b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Sim, observo que, o que produzimos com ele tem desenvolvimento 

positivo. 
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c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Não, isso fica a cargo do professor e não temos tempo para produzir 

material porque nossa carga horaria é pequena. 

 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais 

são suas finalidades de utilização no processo educacional? 

Usado para aprovação do aluno, para verificar o andamento 

dele, e suas evoluções. 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?   

Não  

 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Sim, eu sempre sento com ele para ajudá-lo a desenvolver as 

atividades, mas são as mesmas dos demais.  

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 

Não, a mesma da sala e acompanho ele nas atividades.  

 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente (  X )     

Juntas Regente e PAP (   )  

Somente professora PAP(   ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe ( x  ) 

Às vezes (   ) 

Sempre (   ) 
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5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Não 

 

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno? 

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou 

da aprendizagem do aluno com TEA? 

Não houve uma evolução assim, e também tem outros aspectos 

que influenciam nisso, também não é só o de sala de aula que 

ele tem a questão da medicação psicopedagogia. Falta de 

medicamento. 

 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

Tem um vínculo, mas muitas vezes eu preciso tocar nele para ele 

olhar para mim, uma criança querida. 

6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de 

aula?  

Ele não se relaciona muito com os colegas, muitas vezes ele se 

isola.  

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam 

mudanças no comportamento do aluno com TEA?  

Não gosta de mudanças. 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 22  

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 
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Eu acho assim, é difícil quando você quer passar um conteúdo e explicar, 

muitas vezes a criança não aceita, é complicado, eu acredito assim, como 

eu tenho a pessoa que está lá comigo colaborando no desenvolvimento 

de seu aluno, muitas vezes deixamos para a professora PAP e damos 

mais atenção aos demais 

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

Eu hoje mesmo, acabei me emocionando muito com ele, acabei até 

chorando de ver ele participando assim intensamente da atividade da 

nossa apresentação, fico realizada como ser humano, como olhar para 

ele e ver que em certo momento ele coloca aquela emoção para fora, eu 

acho que eu cresci muito esse ano como profissional. 

2.1 Existem especificidades? 

Sim, ele e muito bom ele é o melhor na sala, ele coloca as ideias 

dele, mas muitas vezes ele repete a mesma coisa. 

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

Ele não aceita trocar de posição. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Sim, em educação Especial. 

 

Sobre o aluno 

 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo professor? 

Eu e a PAP dele fazemos um relatório no conselho de classe e o Portfólio. 

b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Sim, eu vejo muitas melhoras e avanços em torno de 70% e vai melhorar 

muito ainda. 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 
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Não, vamos deixar este assunto de lado. 

 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

Para a gente mostra para a família e ter um registo da evolução dele. 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?   

Não  

 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Não, as mesmas da sala. 

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 

Não, ele acompanha a sala. 

 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente (    )     

Juntas Regente e PAP ( X )  

Somente professora PAP(   ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe ( x  ) 

Às vezes (   ) 

Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Sim 
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5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno? 

Em português ele é show de bola, ele entende, ele participa, ele 

quer dar sua opinião. 

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

Tem dias que ele me ama tem dias que ele não quer saber de mim. 

6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula?  

Bem aceito pelos colegas, e quando tem problemas em casa ele 

briga com os colegas e mostra a língua. 

 

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  

A mudança da rotina. 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 23 

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

Olha, essa inclusão você acaba excluindo os que tem as dificuldades e os 

alunos regulares, porque por mais que você tente juntar você não 

consegue, então encontrei dificuldades sim como eu disse, é o meu 

primeiro aluno autista tive que ler bastante. 

 

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

Tive que pesquisar muito para trabalhar com este aluno, mas a 

experiência é muito boa.  
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2.1 Existem especificidades? 

Sim, ele necessita de um atendimento diferenciado e temos que dar 

uma atenção especial, mas ele já consegue fazer a leitura do 

comportamento da sala. 

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

É seguir as regas, o que os outros estão fazendo, para ele tem um 

mundo particular dele. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Não 

 

Sobre o aluno 

 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo professor? 

Eu faço relatório, esse relatório é entregue a cada final de bimestre a 

professora PAP ela faz relatório diário então em cima desse relatório 

diário, e minhas anotações nós pegamos e montamos e fazermos um 

relatório único no final do bimestre e tem a ficha avaliativa também que 

daí são os conteúdos específicos da série que também é avaliado nisso e 

nas atividades a gente coloca assim o que ele consegue o que ele não 

conseguiu fazer. 

b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Sim, por exemplo além das vogais, ele participa, hoje eles tiveram que 

procurar as letrinhas da palavra pai e qual é o som delas. 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Não, material falta bastante, nós montamos os jogos para ele, as 

estratégias conforme o andamento da criança. 
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3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

Mostrar para a família o desenvolvimento e o crescimento deste 

aluno, e para podemos verificar os avanços que ele está tendo. 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?   

Sim  

 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Sim, são adaptações para atender as necessidades dele, e dos 

demais alunos da sala. 

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 

Sim, atividades diferenciadas, jogos e materiais concretos. 

 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente (    )     

Juntas Regente e PAP ( X )  

Somente professora PAP(   ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe ( x  ) 

Às vezes (   ) 

Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Sim 
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5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno? 

Na fala, na expressão, no reconhecimento de cor, antes era só azul, 

hoje é verde, amarelo, o vocabulário dele está mais expressivo e a 

fala está melhor.   

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

Ele beija muito e é muito carinhoso, e gosta de escrever no quadro 

com giz. 

6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula?  

Como ele não sabe expressar o carinho delicadamente às vezes ele 

pega um amiguinho que deu uma atenção maior para ele daí ele 

puxa e quer a criança para ele. 

 

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  

A agitação da sala. 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 24 

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

É difícil você receber um aluno que tem essa deficiência, então assim, eu 

vejo como ainda a gente está sem formação, não estamos preparados 

realmente para isso, embora a gente busque pós na área, mas não é o 

suficiente.  
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2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

Experiência válida, muito bom para a carreira você vai aprendendo a 

desenvolver as atividades que possam ajudar esse aluno em suas 

necessidades de trabalhar. 

2.1 Existem especificidades? 

Sim com certeza, no caso do meu aluno ele precisa uma cadeira 

específica porque ele não para, ele não senta, ele não consegue se 

concentrar para realizar as atividades, porque tudo ele põe na boca, 

ele grita, ele não tem limites, não tem regras, então precisa ter uma 

cadeira específica para ele e materiais específicos também. 

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

Você consegue trazer a atenção dele porque ele não tem atenção, 

então assim tudo que você apresenta para ele, tudo é novo tudo 

assim ele joga no chão, e não tem atenção, ele não tem 

entendimento ele não tem compreensão. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Sim, em Educação Especial 

 

Sobre o aluno 

 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo professor? 

Um caderno de registro, e tudo o que a gente tenta fazer com ele, o que 

eu trabalho com a turma normal do regular a gente faz adaptações e tenta 

dar para ele, é tudo registrado, se ele faz ou não faz no caderno. E tem o 

portfólio que todos os alunos tem. 

b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Sim, então é como eu falei depende da limitação do aluno e mais a 

socialização. 
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c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Não, infelizmente não, temos que produzir material para ele, e acho que a 

secretaria da educação deveria desenvolver cursos para os professores 

regentes de sala. 

 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

Para verificar o andamento deste aluno e para posteriores 

encaminhamentos 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?   

Não  

 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Sim, faz adaptação, mas nem sempre é possível. 

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 

Sim, a gente tenta, o professor dele o PAP busca desenvolver 

atividades diferenciadas para ele, eu não tenho tempo para atender 

ele porque tenho mais alunos na sala para atender  

 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente (    )     

Juntas Regente e PAP (   )  

Somente professora PAP( x ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe ( x  ) 

Às vezes (   ) 
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Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Sim 

 

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno? 

Ele está entrando na rotina então nós recebemos ele no segundo 

bimestre, aí teve as férias e agora vai ter novamente, então isso tem 

uma quebrada na rotina. Mas na aprendizagem tem que falar com a 

professora PAP.  

5.2  Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

Ele é carinhoso, circula pela sala, mas às vezes se Contrariar ele 

fica agressivo, ele cospe, bate. 

 

6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula?  

A gente tenta a socialização, mas as vezes ele empurra, ele cospe 

ele bate, então quando ele está muito agitado a gente pede para as 

crianças não chegarem muito perto dele porque ele pode machucar. 

 

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  

O barulho excessivo na sala. 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 25 

Sobre o professor 
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1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

Eu como professora me sinto ainda despreparada para esse processo de 

inclusão, e a gente tem falado muito sobre isso nas nossas formações, 

que a escola em si não está preparada, por mais que a gente invista na 

nossa formação, eu no meu caso agora estou fazendo a 

neuropsicopedagogia para poder entender melhor o meu aluno, porque 

eu não tenho só no período da manhã eu tenho no período da tarde, ainda 

não estamos capacitados para atender esse público de aluno. 

 

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

Este meu aluno apresenta um grau bem leve, mesmo assim ele 

acompanha os conteúdos da turma 

2.1 Existem especificidades? 

Sim, tem um pouco de comprometimento na fala, mas se você 

prestar atenção você entende, a turma não tem dificuldade 

nenhuma com ele. 

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

Com ele o que eu acho complexo assim, ele toma dois tipos de 

medicamentos, e os medicamentos que ele toma a família faz muita 

confusão, agora não está tendo os remédios nos postos de saúde, 

e quando tem, a família não dá no período certo, aí dá um outro que 

acelera o processo dessa medicação, faz com que ele apresente 

uma um comportamento bem diferente do que a gente está 

acostumada com ele na sala.  

 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Sim, neuropsicopedagogia  

 

Sobre o aluno 
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3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo professor? 

Fazemos um acompanhamento junto com a nossa professora da 

multifuncional na escola em que ela vem orientando a gente com os 

professores no caso do aluno eu não preciso construir nada diferente 

justamente porque ele acompanha, as avaliações onde eu passo todo o 

relatório no final do bimestre.  

b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Sim, ele acompanha a turma e tem se desenvolvido tranquilamente. 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Eu acho que não 

 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

Os registros são os mesmos dos demais alunos o portfólio e a ficha 

de avaliação. 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?   

Não 

  

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Não 

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 

Não, não produzo material mas presto um atendimento mais 

individual meu, existe uma professora PAP mas eu estou ali o 

tempo todo observando o desenvolvimento dele, as alterações que 

ele tem na escrita, na leitura e tudo isso é a gente que fica 
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observando então eu não faço atividade diferente mas eu tenho 

tempo todo um olhar diferente. 

 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente ( X  )     

Juntas Regente e PAP (   )  

Somente professora PAP(   ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe ( x  ) 

Às vezes (   ) 

Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Sim 

 

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno? 

Ele melhorou muito a produção escrita e produção oral porque no 

início ele tinha muita dificuldade em se expressar oralmente ele não 

conseguia colocar no papel. 

 

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

Muito tranquilo temos um vínculo porque ele não tinha professor 

de apoio então a gente ficou muito próximo. 

6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula?  
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No início do ano eu percebi ele bastante reservado, aí eu tive uma 

orientação da nossa professora da multifuncional ela me orientou 

o seguinte, trabalhar com os alunos incluir ele nas brincadeiras, e 

melhorou muito a relação com os demais alunos da sala. 

 

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  

Não existe. 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 26 

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

A gente tenta atender as necessidades do aluno quando ele está em crise, 

a gente retira da sala ou acalmar ele, para que ele fique mais em paz e a 

gente consiga continuar com a aula.  

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

Ele tem bastante dificuldade na fala a gente pede para ele repetir, ele fala 

muito por gestos daí tem vezes que eu não consigo entender o que ele 

está tentando dizer. Agora está melhor já avançou na fala. 

 

2.1 Existem especificidades? 

Sim, dificuldade na linguagem. 

 

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

Quando ele quer se comunicar e não consigo entender ele. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Sim, educação especial 
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Sobre o aluno 

 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo professor? 

Na nossa escola a gente faz com todos eles esse portfólio específico só 

para ele e o outro diferente não é o mesmo e o registro de evolução deste 

aluno.  

b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Sim, são desenvolvidas algumas atividades diferentes e adaptadas para 

ele. 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Não, nós temos que pesquisar, buscar e produzir os materiais. 

 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

Para verificar o andamento e desenvolvimento do aluno. 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?   

Não, não consigo porque não tenho tempo.  

 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Sim, são produzidos materiais para identificar números e letras, 

relacionar números a quantidade, as cores, às vezes ele gosta 

bastante de música. 

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 

 Sim, Atividades e jogos. 

 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 
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Professor Regente ( X  )     

Juntas Regente e PAP (   )  

Somente professora PAP(   ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe ( x  ) 

Às vezes (   ) 

Sempre (   ) 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Sim 

 

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno? 

Está tendo alguma coisa de avanço tanto no relacionamento com 

os outros ele já melhorou bastante ele ficava só querendo olhar 

Livrinho só imagens, agora eu já converso mais com os outros, ele 

ainda não brinca com os outros, mas o relacionamento melhorou 

bastante, e pedagógica também, melhorou na área da  pintura ele já 

está pintado dentro do desenho e das linhas, ele fica mais tempo 

fazendo atividade de pintura.  

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

Ele me abraça ele é carinhoso ele obedece, tem que ser menos que 

ele não gosta do limite que eu falo que você não pode fazer isso 

agora você vai sentar assim como os outros e fazer as atividades, 

ele assim se comporta muito bem. 

6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula?  
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Ele está mais tranquilo fica na fila, ele dá abraço também nos 

colegas, e os colegas tentam ajudá-lo. 

 

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  

Ele não gosta de muito barulho. 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 27 

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

Me sinto, me identifico como parte integrante desse processo de 

aprendizagem das crianças, de alguma forma a gente tenta ali contribuir. 

Lógico que a gente tem as nossas dificuldades nossas limitações 

também, mas eu tento contribuir com o que eu já tenho de conhecimento. 

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

Um grande desafio é assim, é a primeira vez que eu trabalho com uma 

criança autista, eu vejo que a teoria é tudo lindo e maravilhoso e tudo 

muito fácil, mas na prática esse contato direto com esse aluno é diferente 

então essa experiência que eu tive eu vi que é um grande desafio. 

 

2.1 Existem especificidades? 

Sim, ele é muito agressivo e tem dificuldades de aprendizagem. 

 

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

Para min a socialização e adaptação dos materiais. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Sim, psicopedagogia  
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Sobre o aluno 

 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo professor? 

São registadas em um diário meu, o portfólio e o caderno dele de 

atividades.  

b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Sim, ele tem uma caixa com jogos para ele, e atividades adaptadas para 

ele. 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Não, nós produzimos os materiais que serão utilizados pelo meu aluno. 

 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

Para verificar se o aluno está tendo algum avanço e também o que 

que aconteceu naquele dia da aula, então eu tenho um relato, um 

documento para apresentar até para família e para a secretaria da 

educação. 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?   

Não   

 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Sim, na hora que a professora PAP percebe que ele não está 

conseguindo acompanhar a sala, ela de alguma forma também faz 

uma intervenção com ele na sala ou se ele ficava muito agitado na 

retirada da sala, e fazer as atividades fora de sala com uma 

metodologia diferente. 
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4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 

Sim, produzo jogos e adaptações quando ele não consegue 

acompanhar a aula. 

 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente ( X  )     

Juntas Regente e PAP (   )  

Somente professora PAP(   ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe ( x  ) 

Às vezes (   ) 

Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Sim 

 

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno? 

Mais no desenvolvimento social com os colegas de sala. 

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

No início não foi fácil a gente cria um vínculo, depois que ele criou 

um vínculo foi tranquilo, apesar dele apresentar em alguns 

momentos atitudes agressivas. 

6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula?  
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Então essas atitudes agressivas ele tem com os colegas, mas eles 

não excluem ele das atividades. 

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  

Sair da rotina da sala. 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 28 

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

Olha me identifico, parece fora do contexto assim porque eu fiz pedagogia 

e não tem uma especialização dentro da educação especial, mas nem por 

isso eu deixo de fazer minha parte eu estou procurando, pedindo ajuda 

para as pessoas com recursos e materiais.  

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

Primeiro ela é bem desafiadora porque você se sente assim perdido por 

onde começa foi assim que eu me senti, mas agora eu estou bem mais 

tranquila. 

  

2.1 Existem especificidades? 

Sim, a mesa é adaptada a cadeira também às vezes tem que amarrar 

uma fita para ele parar ele sai muito da sala quer sair caminhar.  

 

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

Eu acho que é fazer ele interagir com as atividades que a gente quer 

fazer com ele. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Não, só um curso aqui na escola no início do ano. 
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Sobre o aluno 

 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo professor? 

São registadas algumas atividades em vídeo quando ele está contando as 

bicicletas no pátio a gente faz o relatório bimestral. 

b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Não, difícil   

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Não, vindo da secretaria não, mas aqui da nossa escola estamos 

produzindo, e utilizamos os quebra-cabeça mais a atividades da 

garrafinha foi confeccionado agora estamos fazendo um outro que é com 

as letrinhas vai ter que relacionar a letra e a figura. 

 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

Verificar o andamento do aluno na escola. 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?   

Não 

  

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Sim, a dúvida sempre e o que vou trabalhar com este aluno aí busco 

com a professora que trabalha com a sala de recurso formas de 

como eu faço para trabalhar regiões, estados e capitais ou lendas 

com este aluno.  

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 
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Sim, produzo materiais para buscar atender as necessidades deste 

aluno. 

 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente ( x  )     

Juntas Regente e PAP (    )  

Somente professora PAP(   ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe ( x  ) 

Às vezes (   ) 

Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Sim 

 

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno? 

Contagem de um a cinco e reconhecimento das letras do alfabeto. 

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

Ele até me aceita bem, mas ele gosta mais do Professor PAP que 

interage mais com ele.  

6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula?  

Ele vai até os colegas, existe uma relação de respeito muito boa. 
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6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  

Sim o barulho excessivo deixa ele estressado e quer sair da sala. 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 29  

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

Esse meu aluno como ele já veio na escola desde o pré 1, então já tinha 

conhecimento sobre ele, eu já sabia mais ou menos como trabalhar com 

ele então assim eu procurei saber mais sobre o autismo.  

  

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

Ele é tranquilo e estamos no processo de alfabetização, é uma criança 

que evoluiu muito e aprendo muito com ele. 

2.1 Existem especificidades? 

Sim, ele é um aluno muito bom eu não encontrei dificuldade porque 

ele já se adaptou à rotina da escola, os pais buscaram recursos 

então ele é um aluno muito bom, não tive dificuldade nesse 

processo da inclusão desse aluno. 

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

No processo assim de rotina de cumprimento de regras daí eu 

tenho um pouco mais dificuldade, por isso que eu tenho a PAP, que 

daí ela me auxilia nessas questões com ele, mas no aprendizado 

não é mais essa questão do cumprimento das regras. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Sim, eu tenho pós-graduação em educação especial. 

 

Sobre o aluno 
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3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo professor? 

Da mesma forma que eu trabalho com os outros alunos eu trabalho com 

ele, como ele consegue ter um nível mais acelerado ele termina as 

atividades antes da professora PAP, entra dentro do assunto que eu estou 

trabalhando e da atividade diferenciadas para ele aí a gente registra tem 

um portfólio dele né específico para ele para essas atividades, mas o 

registro é normal no caderno que ele tem os outros também, o relatório 

bimestral é feito pela psicopedagoga da escola.  

b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Sim, ele consegue acompanhar a turma e tem um rendimento melhor que 

da turma por ele ser Autista e Aspergem. 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Sim, para esse meu aluno sim, porque ele não tem tanta dificuldade como 

eu te falei ele está no último nível assim da alfabetização que deveria estar 

lá em dezembro, agora então os materiais que foram fornecidos que a 

Psicopedagoga trabalha e eu também as vezes, com esse material de sala 

são ótimos para eles são materiais construídos por nós. 

  

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

A finalidades destes registos é para verificar a evolução do aluno. 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?   

Não  

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Não, é a mesma da sala. 
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4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 

Não, uso a mesma da sala. 

 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente (    )     

Juntas Regente e PAP (    )  

Somente professora PAP( x ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe ( x  ) 

Às vezes (   ) 

Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Sim, muito 

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno? 

Na língua portuguesa então ele começou lá no nível alfabético já 

está no nível ortográfico ele já escreve então acabei de falar então 

é um avanço positivo, mas a linguagem matemática apresenta mais 

dificuldade.  

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

O mesmo comportamento dos demais como para vistar as tarefas 

ele pega o caderno ele vem na fila se eu peço para colar o bilhete 

ele vem na fila com os demais alunos. 
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6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula? 

É uma turma que vem desde o pré 1 com ele incluso então a turma 

no começo quando ele entrou teve dificuldade, mas agora eles se 

dão muito bem tanto ele com a turma e a turma já conhece ele tanto 

é que quando alguém de alguma outra turma fala alguma coisa eles 

defendem ele, mas é um relacionamento muito bom. 

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  

Não existe, ele interage tranquilo com a turma. 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 30 

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

Eu vou te dizer eu acho que nós aqui no município de Toledo estamos 

muito no início ainda dessa inclusão, a nossa escola já tem sala 

multifuncional que é um apoio que nós professores temos, então assim, 

a professora que trabalha com multifuncional me ajuda muito na sala com 

orientações como estar trabalhando, então eu venho tentando me 

aprimorar para conseguir trabalhar com essas dificuldades.  

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

Desafiador, me sinto gatinhando neste processo, mais é muito 

gratificante e aprendo muito. 

2.1 Existem especificidades? 

Sim, a aluna está começando então ela precisa de orientações 

direcionadas a ela, mas ainda porque está no começo, que é a 

educação infantil a família está começando a aceitar e foi difícil isso 

para escola estar fazendo esse trabalho. 

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

A dificuldade de trabalhar com cada aluno porque a cada ano que 

você pega é diferente cada aluno é um aluno e as vezes o nível, 
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mesmo grau é o mesmo mas vem caminhando, tem que ser outra 

pessoa construindo esse conhecimento. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Sim, eu terminei recentemente uns pós em Educação Especial 

outra em neuropsicopedagogia. 

 

Sobre o aluno 

 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo professor? 

Nós fazemos relatório todo o bimestre, um relatório dele, eu e a 

professora da multifuncional, aí desenvolvemos informes de tudo que ele 

vem avançando que ele ainda está em construção do que ele não domina, 

mas isso é feito bimestralmente um portfólio produzido diariamente. 

b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Sim, acompanha as atividades com os demais alunos com adaptações. 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Não, eu acho que os nossos autistas eles conseguem acompanhar salas 

ele vem acompanhando não sei se foi uma necessidade que a escola 

desenvolveu porque talvez não veio muita ajuda então vamos dar nosso 

pula e vamos trabalhar como dá nos materiais, são produzidos para que 

possa desenvolver todas essas habilidades de coordenação de rotina 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

Os portfólios e registros servem para verificar o desenvolvimento 

do aluno. 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 
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4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?   

Não 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Não, mas em algum momento tem que ser adaptados para atender 

as necessidades daquele conteúdo pelo PAP. 

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 

Não, utilizamos a mesma metodologia da sala só as adaptações 

quando necessário. 

 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente (    )     

Juntas Regente e PAP (  x )  

Somente professora PAP(   ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe (    ) 

Às vezes (x  ) 

Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Sim  

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno? 

Ela evoluiu muito, ela agora já fica na sala, a gente já conseguiu 

controlar os esfíncteres dela, porque no começo era bem difícil, 

mas consegue desenvolver as atividades propostas.  

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 
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6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

As vezes apresenta interação mas fica mais com a professora PAP. 

6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula?  

Interagem bem, brinca com os colegas esta foi uma mudança muito 

relevante no comportamento desta aluna. 

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  

Quando tem muito barulho fica incomodada e muitas vezes tem que 

ser retirada de sala. 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 31 

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

Eu vou te dizer eu acho que nós aqui no município de Toledo estamos 

muito no início ainda dessa inclusão, a nossa escola já tem sala 

multifuncional que é um apoio que nós professores temos, então assim, 

a professora que trabalha com multifuncional me ajuda muito na sala com 

orientações como estar trabalhando então eu venho tentando me 

aprimorar para conseguir trabalhar com essas dificuldades.  

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

Desafiador, me sinto gatinhando neste processo, mais é muito 

gratificante e aprendo muito. 

2.1 Existem especificidades? 

Sim, Eles em vários momentos necessitam de uma atenção 

diferenciada principalmente em rotina, o meu aluno precisa de 

orientação a manhã inteira quanto a rotina dele, eu dou o comando 

para sala mas eu tenho que olhar para ele falar para ele de novo, 

agora nós vamos trocar disciplina, você pode ir lá atrás guardar o 

seu livro senão ele vai ficar com todo o material dele em cima da 
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mesa o tempo inteiro, ele vai ao banheiro mas eu tenho que dizer 

agora nós vamos ao banheiro, então você pode ir no banheiro se 

não ele não vai, agora nós vamos tomar água, então vamos tomar 

água também. 

 

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

A dificuldade de trabalhar com cada aluno é porque a cada ano que 

você pega é diferente, cada aluno é um aluno, e as vezes o nível é 

o mesmo mas o grau é diferente, e são encaminhados para 

trabalhar e construir esse conhecimento. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Sim, eu terminei recentemente uma pós-graduação em Educação 

Especial e outra em neuropsicopedagogia. 

 

Sobre o aluno 

 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo professor? 

Nós fazemos relatórios todos os bimestres, um relatório dele eu e a 

professora da multifuncional aí desenvolvemos informes de tudo que ele 

vem avançando que ele ainda está em construção do que ele não domina, 

mas isso é feito bimestralmente um portfólio produzido diariamente. 

b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Sim, O meu trabalho com ele é normal, ele exerce e faz todos os 

conteúdos que os outros alunos fazem e do jeitinho dele, ele acompanha, 

ele tem mais dificuldades na coordenação motora, então é o que os outros 

registros no caderno eu acabo aceitando que ele registre alguma coisa 

em livro, ou que não copia a pergunta me dê a resposta, mas em momento 

nenhum eu deixo ele perceber. 
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c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Não, eu acho que os nossos autistas eles conseguem acompanhar as 

salas, ele vem acompanhando não sei se foi uma necessidade que a 

escola desenvolveu, porque talvez não veio muita ajuda, então vamos dar 

nosso pula e vamos trabalhar como dá nos materiais são produzidos para 

que possa desenvolva todas essas habilidades de coordenação de rotina 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

Os portfólios e registros servem para verificar o desenvolvimento 

do aluno. 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?   

Não  

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Não, ele só necessita de uma orientação sobre a rotina do que será 

desenvolvido na sequência.  

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 

Não, utilizamos a mesma metodologia da sala só as adaptações 

quando necessário. 

 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente ( x )     

Juntas Regente e PAP (    )  

Somente professora PAP(   ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas professor 

regente e PAP 

Não existe ( x ) 

Às vezes (    ) 
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Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Sim, ele morava na cidade e vieram morar aqui no sítio numa área rural, então 

ele ainda está em adaptação, ele ainda não tá aceitando morar no sítio, sabe 

lá na casa e na escola, não vem demonstrando isso, e ela acha que é porque 

ele está no meio de gente, mas lá ele chora muito e fala que quer voltar para 

a cidade, e que não gosta muito da escola porque não tem os mesmos 

amigos, porque a escola é mais pequena, então ele tinha uma outra rotina, 

ele vive uma outra coisa lá, e lá mãe não trabalhava a mãe era dele agora aqui 

a mãe trabalha.  

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno? 

Ele evoluiu muito, ele vem acompanhando a turma, ele percebe 

essa evolução, eu acho que ele vem mostrando domínio mais em 

algumas disciplinas.  

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

É tranquilo e de muita confiança e sempre busca se comunicar e 

relatar suas dificuldades com a professora. 

 

6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula?  

Esta com os alunos mais no mundo dele, não interagem muito com 

os demais não, as vezes conversa com os colegas. 

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  

Não apresenta alterações. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA- 32  

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

Eu me sinto um pouco amarrado porque assim ao mesmo tempo que tem 

que planejar para a turma eu tenho que planejar para o aluno com TEA, e 

muitas vezes me pego planejando mais para a turma do que para o 

Autista, e em outras fazes faço contrário planejo mais para o Autista mais 

tento fazer a gestão destas produções. Mas tenho experiências porque já 

fui PAP. 

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

É uma rotina que tenho que planejar, a experiência sim é ótimo eu acho 

que a gente se envolve com o ser humano e profissional no dia-a-dia na 

rotina e para ele é essencial em todas as atividades diárias e das 

disciplinas. 

2.1 Existem especificidades? 

Sim, mas é muito ansioso e temos que a todo tempo explicar a 

próxima atividade a ser trabalhada  

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

E mais difícil porque temos que estar adaptando e produzindo 

material para dois alunos especiais com necessidades 

diferenciadas e criar uma rotina. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Sim, um curso a distância sobre educação especial e pós em 

educação especial. 

 

Sobre o aluno 

 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 
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a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo professor? 

Portfólio e utiliza o livro e caderno as atividades são as mesmas da sala e 

necessitam de poucas adaptações ou as vezes consegue desenvolver as 

mesmas dos demais alunos. Um diário de registro do professor 

b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Sim, não acompanhava a rotina da sala, hoje já acompanha mais as vezes 

necessita de adaptações. 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Não, nós temos que produzir e buscar tudo e adaptar por mim, como 

tenho um conhecimento de como trabalhar com este aluno fica mais fácil.   

 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

Estes registros servem para verificar o desenvolvimento deste 

aluno e utilizamos estes registros para apresentar para a família e 

conselho de classe. 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?   

Sim 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Sim, só adaptação e as vezes quando é necessário. 

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 

Não, só as adaptações e auxílio quando necessárias já atende as 

necessidades deste aluno. 

 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente (  X )     

Juntas Regente e PAP (    )  
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Somente professora PAP(   ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades junto com o 

professor, regente e PAP 

Não existe (   ) 

Às vezes (  X ) 

Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Sim, apresenta um comportamento como os demais alunos de sala. 

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno? 

Hoje ele já acompanha a turma e faz as atividades normalmente. 

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

É tranquilo, mais as vezes e resistente em seguir rotina. 

6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula?  

Ele age tranquilamente com os demais colegas, mas é bruto nas 

ações e assusta os colegas. 

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  

É muito ansioso aí temos que cuidar com a troca da rotina sempre 

explicando o que faremos na sequencia aí fica tudo tranquilo. 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 33 

Sobre o professor 
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1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

Eu me sinto um pouco amarrado porque assim ao mesmo tempo que tem 

que planejar para a turma eu tenho que planejar para o aluno com TEA, e 

muitas vezes me pego planejando mais para a turma do que para o 

Autista, e em outras fazes faço contrário planejo mais para o Autista, mais 

tento fazer a gestão destas produções. Mas tenho experiências porque já 

fui PAP. 

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

É uma rotina que tenho que planejar, é experiência sim, é ótimo eu acho 

que a gente se envolve com o ser humano e profissional no dia-a-dia na 

rotina e para ele é essencial em todas as atividades diárias e das 

disciplinas. 

2.1 Existem especificidades? 

Sim, temos que organizar a rotina, e com imagens porque o grau 

dele é muito severo e ele fica mais tranquilo e cobra que siga a 

rotina. 

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

E mais difícil porque temos que estar adaptando e produzindo 

material para dois alunos especiais com necessidades 

diferenciadas e criar uma rotina. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Sim, um curso a distância sobre educação especial, e pós em 

educação especial. 

 

Sobre o aluno 

 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo professor? 
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Portfólio dele porque a atividade deste aluno tem que ser diferenciada e 

um caderno para registro específico do aluno, nós produzimos atividades 

diferenciadas e material manipulável várias vezes.  

b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Sim, ele evoluiu muito na rotina e nas atividades propostas, tem 

apresentado uma evolução dentro de suas limitações. 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Não, nós temos que produzir e buscar, e tudo se adapta por mim, como 

tenho um conhecimento, trabalhar com este aluno fica mais fácil.   

 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

Estes registros servem para verificar o desenvolvimento deste 

aluno e utilizamos estes registros para apresentar para a família e 

conselho de classe. 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?   

Sim 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Sim, a gente vê o desenvolvimento por exemplo ele não falava nada 

e agora a gente começou a trabalhar com um novo e já percebe que 

ele está evoluindo. 

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 

Sim, temos que produzir atividades diferenciadas para trabalhar 

conteúdos específicos. 

 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente (  X )     

Juntas Regente e PAP (    )  
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Somente professora PAP(   ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades juntas com o  

professor, regente e PAP 

Não existe (   ) 

Às vezes (  X ) 

Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Sim, uma adaptação legal, até participou da festa junina. 

 

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno? 

Antes ele rabiscava, hoje ele já pinta dentro das linhas e consegue 

expressar verbalmente, reconhece cores, reconhece letras. A 

família relata que ele está falando mais em casa.  

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

É tranquilo, ele vem, abraça, quer mostrar as atividades feitas.  

6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula?  

Ele brinca com os demais colegas, é um processo muito natural. 

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  

O barulho deixa ele mais agitado e o demais alunos perceberam 

isso aí tentamos ficar mais em silencio, aí fica tudo bem tranquilo 

no decorrer da rotina. 

 

 



    224 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 34 

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 

Eu acho bem difícil por ter a inclusão, mas muitas vezes já está excluído 

porque este aluno está dentro da sala de aula com você e os demais 

alunos e ele não consegue muitas vezes acompanhar o meu trabalho por 

mais que você faz atividades diferenciadas ele não acompanha a turma. 

 

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

Eu não conheço muito sobre a área, eu sinto em não ter me aperfeiçoado 

na área, poderia fazer muito mais pelo meu aluno  

2.1 Existem especificidades? 

Sim, tem dia que ele quer desenvolver a atividade, mas ele 

apresenta dificuldades em ter interesse pelo conteúdo e até mesmo 

jogos. 

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

Produzir ou envolver ele em atividades de interesse dele, em 

produzir uma rotina voltada a atender a necessidade do autista. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Sim , pós em neuropsicopedagogia 

 

Sobre o aluno 

 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo professor? 

Tem o portfólio e o caderno de atividades, ele é utilizado para verificar se 

ele conseguiu adquirir alguma aprendizagem sobre as atividades 

https://www.google.com.br/search?q=neuropsicopedagogia&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwityKmZi4PdAhWFkJAKHWbKACYQkeECCCQoAA
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desenvolvidas, e é o caderno que a gente usa para final do bimestre para 

fazer o relatório. 

b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Sim, em algumas atividades que eu faço adaptações percebo que ele 

consegue responder. 

c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Não, eu tenho o notebook na sala que a gente usa muitas vezes para 

trabalhar com ele em atividades adaptadas e jogos.   

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

Os registros acompanham a criança da pré-escola ao quinto ano e 

quais foram os avanços dele. 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?   

Não. 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Sim, somente as adaptações quando necessário.  

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 

Não, eu tento incluir ele nas atividades da sala, mas muitas vezes 

isso não da.  

 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente (    )     

Juntas Regente e PAP (    )  

Somente professora PAP( x ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades junto com o 

professor, regente e PAP 

Não existe ( x ) 
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Às vezes (    ) 

Sempre (   ) 

 

5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Sim, na disciplina de matemática eu vejo que ele gosta. 

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno? 

Ele gosta de matemática, computador, jogos e gosta muito de 

brincar.  

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

Muito tranquilo, interage com a sala e gosta que eu de atenção a 

ele. 

6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula?  

Tem um bom relacionamento com os colegas em sala, e em 

especial por alguns mais específicos. 

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  

Quando temos que dividir brinquedos ele não gosta de dividir ou 

compartilhar. 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA - 35 

Sobre o professor 

1. Como você se identifica, enquanto profissional da educação, nas intervenções 

e atuações necessárias no processo de inclusão? 
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Na minha formação eu me enteressei pelo assunto e logo que terminei fiz 

uma pós em educação especial porque era minha área de interesse e 

sempre busco aprender sobre o tema. 

 

2. Como você descreveria a experiência de trabalhar com alunos que apresentam 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)? 

Contato mais direto com ele, que ele começa a se aceitar você consegue 

direcionar as atividades para aquela criança naquele momento 

2.1 Existem especificidades? 

Sim, nesse caso tivemos que fazer intermediação então a gente foi 

na internet, autores, para trabalhar com ele, evoluiu muito, esta até 

lendo hoje.  

2.2 Quais as características mais complexas no decorrer da rotina 

educacional? 

A dificuldade foi conhecer as dificuldades dele, a partir de que 

quando você começa a conhecer e cria uma rotina para ele e 

descobre a área de interesse, ficando mais fácil trabalhar com ele. 

2.3 Nos últimos anos o professor realizou aperfeiçoamentos profissionais 

voltados à educação especial ou inclusão? Se realizou qual ou quais 

foram? 

Sim, pós em educação especial 

 

Sobre o aluno 

 

3 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor com o aluno com TEA: 

a) São produzidos registros ou documentos sobre os procedimentos ou as 

práticas desenvolvidas acerca do trabalho pedagógico adotado pelo professor? 

O meu caderno que se chama portfólio onde é feito todo esse trabalho 

perfeito com ele, a menina também faz (PAP) o relatório mensal, semanal 

e quinzenal do que ela está trabalhando com ele. 

b) E sobre o desenvolvimento pedagógico por parte do aluno? 

Sim ele tem um ritmo mais lento que os demais, mas consegue 

desenvolver as atividades proposta. 
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c) Você considera que a escola está preparada no que diz respeito ao material 

didático e estratégias pedagógicas para lidar com os alunos com TEA? 

Não, Porque na realidade se você pedir ela disponibiliza mais na maioria 

das vezes nós confeccionamos materiais para trabalhar com este aluno. 

 

3.1 Se existir - Quais registros ou documentos são produzidos e quais são 

suas finalidades de utilização no processo educacional? 

O portfólio e registro no caderno nós utilizamos para mostrar para 

os pais a evolução deste aluno. 

3.2 Se não existir – Quais formas de registros são utilizadas para controle 

da evolução da aprendizagem dos alunos com TEA? 

 

4 Em relação aos trabalhos realizados pelo professor com o aluno com TEA, existe 

um planejamento pedagógico direcionado a atender as necessidades deste aluno?   

Existe 

4.1 Existem práticas elaboradas e utilizadas? Quais? 

Sim, nós utilizamos o mesmo material dos demais alunos, mas 

adaptamos quando necessário.  

4.2 Existem metodologias especificas adotadas pelos docentes para 

trabalhar com alunos diagnosticados com TEA? Se sim, quais? 

Não, somente as adaptações, nós não produzimos nada diferente 

para este aluno, ele faz como os outros.  

 

Quem produz o material para o Aluno com TEA 

Professor Regente (    )     

Juntas Regente e PAP ( X )  

Somente professora PAP(   ) 

 

Existe um tempo destinado ao planejamento das atividades junto com o 

professor, regente e PAP 

Não existe (   ) 

Às vezes (  X ) 

Sempre (   ) 
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5 Sobre o trabalho desenvolvido pelo professor durante o semestre: você percebe 

que ocorreu uma curva positiva no desenvolvimento do aluno com TEA?  

Sim, claro 

5.1 Em caso positivo: qual ou quais foram às aprendizagens de maior 

relevância para a aprendizagem deste aluno?  

Ele já está lendo sozinho, já come com garfo e faca, como ele já 

está lendo ele se sente um homenzinho e mais à vontade com os 

demais alunos 

5.2 Em caso negativo: qual ou quais as dificuldades ou barreiras que são 

reconhecidas para a promoção desse desenvolvimento positivo ou da 

aprendizagem do aluno com TEA? 

 

6 Sobre o comportamento do aluno com TEA: 

6.1 Qual o comportamento apresentado pelo aluno autista em relação ao 

professor? 

Carinhoso, hoje eu ganhei uma flor. 

6.2   Como o aluno autista interage com os demais alunos em sala de aula?  

Muito bem, e teve uma coleguinha que orientava, sentou junto com 

ele quando ele não tinha a PAP e o ajudava.   

6.3 Durante as aulas há momentos ou situações que provocam mudanças 

no comportamento do aluno com TEA?  

Quando temos que mudar a rotina da sala, mas estamos 

trabalhando para isso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    230 

 

 
 
 

APÊNDICE B 
 

Palavras e substituições 

 

Palavras Substituição 

Acompanham o aluno Acompanham_o_aluno 

Acompanhar a turma acompanha_a_turma 

Adaptar Atividades_adaptadas 

Adaptação  Atividades_adaptadas 

Agente intermediador do 

conhecimento 

agente_intermediador_do_conhecimento 

Aluna com TEA Aluno_com_TEA 

Aluno aluno_com_TEA 

Aluno autista aluno_com_TEA 

Aluno com TEA aluno_com_TEA 

Aperfeiçoamento profissional aperfeiçoamento_profissional 

`As vezes às_vezes 

Atividades diferenciadas atividades_diferenciadas 

Atividades adaptadas atividades_adaptadas 

Atividades em sala Atividades_em_sala 

Autismo TEA 

Caderno caderno_de_registro 

Caderno registro caderno_de_registro 

Caderno de registro caderno_de_registro 

Caderno que registra caderno_de_registro 

Cores primárias cores_primárias 

Construção do conhecimento construção_do_conhecimento 

Conselho de classe conselho_de_classe 

Coordenação motora coordenação_motora 

Criança Aluno 

Desenvolvimento do aluno desenvolvimento_do_aluno 
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Desenvolvimento pedagógico desenvolvimento_pedagógico 

Dificuldade de aprendizagem dificuldade_de_aprendizagem 

Dois 2 

Durante a aula durante_a_aula 

Ele o_aluno_com_TEA  

Educação especial educação_especial 

Estudante  Aluno 

Estratégias pedagógicas estratégias_pedagógicas 

Ficha avaliativa ficha_avaliativa 

Formação de palavras formação_de_palavras 

Materiais específicos materiais_específicos 

Maioria das vezes maioria_das_vezes 

Muitas vezes Muitas_vezes 

Mudança de comportamento mudança_de_comportamento 

Necessidade do aluno necessidade_do_aluno 

PAP professora_PAP 

Pessoa esforçada pessoa_esforçada 

Professora do AEE professora_do_AEE 

Pessoa mediadora pessoa_mediadora 

Professor Professora_regente 

Professora da multifuncional professora_da_multifuncional 

Professor de apoio Professora_PAP 

Professor de apoio Permanente  Professora_PAP 

Professora PAP professora_PAP 

Professora regente Professora_regente 

Profissional da educação profissional_da_educação 

Realizar um planejamento realizar_um_planejamento 

Regente  Professora_regente 

Registrar Registro 

Sala sala_de_aula 

Sala de aula sala_de_aula 

 Fonte: Elaboração própria do pesquisador 2018. 
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