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RESUMO 
 
A palavra educando remete a diversos aspectos como: respeito, cuidado, educação, 
alegria, família e inclusão. Por intermédio destes parâmetros, o presente estudo 
pretendeu identificar as principais estratégias de convivência utilizadas em 
educandos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no sistema familiar e 
educacional. O TEA apresenta-se por diversas sintomatologias como: dificuldades 
na comunicação, problemas para conviver de maneira a realizar interações sociais, 
comportamentos restritivo e repetitivo, dentre outros. Para tanto, realizou-se uma 
pesquisa exploratória-descritiva de abordagem qualitativa/quantitativa, 
considerando-se como população os professores, profissionais de apoio e pais de 
educandos com TEA matriculados na Escola Municipal de Educação Básica 
Henrique Júlio Berger, município de Caçador, SC. Deste universo, selecionou-se 
uma amostra de 18 sujeitos, composta por seis pais, seis professores e seis 
profissionais de apoio. A coleta de dados se deu por intermédio de dois 
questionários estruturados, um aplicado em professores e profissionais de apoio e o 
outro questionário aplicado em pais de educandos com TEA, ambos contendo 10 
questões. Para professores e profissionais de apoio foram realizadas 09 questões 
objetivas e 01 descritiva. Para os pais dos educandos continha 10 questões 
objetivas. Os resultados indicam que os desafios são inúmeros, embora a busca de 
estratégias de convivência no sistema familiar e educacional são constantemente 
observados, destacando-se as principais: o comando de voz específico e olho no 
olho, trabalhando regras e limites; o uso de materiais pedagógicos adaptados; apoio 
das tecnologias; materiais alternativos (palitos de picolé, tampinhas, etc); elogio 
como fonte de reforço positivo; a interação da família nas mais diversas atividades 
propostas pela escola e o uso do espaço da calma, onde fica para se reestruturar. 
 
Palavras-chave: Transtorno de Espectro Autista. Estratégias. Sistema Familiar e 
Educacional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
The word learner refers to several aspects such as: respect, care, education, joy, 
family and inclusion. Through these parameters, the present study aimed to identify 
the main strategies of coexistence used in students with Autistic Spectrum Disorder 
(ASD) in the family and educational system. The ASD presents for several symptoms 
such as: communication difficulties, problems to live in order to perform social 
interactions, restrictive and repetitive behaviors, among others. Therefore, an 
exploratory-descriptive research with a qualitative / quantitative approach was carried 
out, considering as population the teachers, support professionals and parents of 
students with ASD enrolled at Henrique Júlio Berger Municipal School of Basic 
Education, Caçador, SC. From this universe, a sample of 18 subjects was selected, 
composed of six parents, six teachers and six support professionals. Data were 
collected through two structured questionnaires, one applied to teachers and support 
professionals and the other applied to parents of students with ASD, both containing 
10 questions. For teachers and support professionals, 09 objective and 01 
descriptive questions were asked. For the parents of the students contained 10 
objective questions. The results indicate that the challenges are numerous, although 
the search for strategies of coexistence in the family and educational system are 
constantly observed, highlighting the main ones: the command of specific voice and 
eye to eye, working rules and limits; the use of adapted teaching materials; 
technology support; alternative materials (popsicle sticks, caps, etc.); praise as a 
source of positive reinforcement; family interaction in various activities proposed by 
the school and the use of the calm space, where it is to be restructured. 
 

Keywords: Autistic Spectrum Disorder. Strategies. Family and Educational System. 
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INTRODUÇÃO 

A permanência dos vínculos afetivos e novas ferramentas às demandas são 

fundamentais e proporcionam mais segurança para qualquer ambiente, quer na 

família ou escola, que tenham no seu contexto educandos com barreiras de 

comunicação ou qualquer outra dificuldade ou deficiência que possa surgir na 

convivência. Acredita-se que o abandono e/ou a rejeição por essa demanda 

resultam, possivelmente, da falta de entendimento do Transtorno do Espectro 

Autista - TEA, entendendo como sendo o anormal, o frágil, o defeituoso.  

A história relata que na idade antiga todos os recém-nascidos com deficiência 

eram enterrados juntamente a placenta ou deixados ao relento, por entenderem que 

seres diferentes e defeituosos deveriam ser eliminados. Na cultura de Atenas cabia 

ao pai o extermínio do filho com deficiência. Em outra cidade grega, Esparta, eram 

considerados sub-humanos, em Roma eram mortos por afogamento ou 

abandonados por seus progenitores em cestos às margens do rio Tibre. Na Idade 

Média, os deficientes intelectuais eram torturados, mortos e queimados com suas 

mães, pois acreditava-se que eles eram o produto da união entre a mulher e o 

demônio (SILVA, 2012). 

Desta forma, faz-se necessário o entendimento de que cada ser é diferente, 

permitindo abrir espaço para diferentes e novas aprendizagens. E, quando se refere 

ao educando com TEA, compreende-se que é possível contribuir com o processo de 

desenvolvimento a partir de uma parceria entre o sistema familiar e o educacional, 

que possam somar experiências e, consequentemente, construir ambientes 

favoráveis para enriquecer o aprendizado e a socialização na busca dos 

conhecimentos fundamentais para novas descobertas. 

Toda a dificuldade social, na comunicação e no comportamento, são questões 

cruciais para um desenvolvimento completo e saudável. No entanto, o educando 

com TEA traz um aprendizado especial para quem está por perto, assim como um 

diamante que precisa ser lapidado, o autista precisa de um olhar e de ações 

incentivadoras para que consiga sair do seu mundo e participar convivendo e 

criando vínculos sociais nos ambientes em que participa. Este convite nem sempre 

irá ser atendido ou compreendido, pois seus interesses são restritos, mas com uma 

educação mais aberta, onde desde pequenos são criados com mais liberdade em 
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ser como são, e serem aceitos, muitos destes aspectos poderão ser mudados, 

sempre com atenção redobrada, tendo noção de se antecipar se necessário.  

Portanto, é necessário pesquisar, prestar atenção ao funcionamento de cada 

um, pois o espectro é enorme, assim como suas particularidades. Porém, a variação 

das características num educando autista poderá ser ausente em outra, as 

hipersensibilidades sensoriais podem ser notadas em alguns e outros ser quase 

imperceptíveis, assim como na comunicação, sociabilidade, seletividade e 

comportamentos repetitivos. Compreender a forma de pensar, respeitar as 

limitações e descobrir os pontos fortes são as estratégias fundamentais para 

conviver de forma mais harmônica e saudável (GRANDIN, 2016). 

Assim, este estudo pretende pesquisar: Quais as estratégias de convivência 

utilizadas em educandos com TEA no sistema familiar e educacional? Para tanto, 

apresenta como objetivo principal: identificar as principais estratégias de convivência 

utilizadas em educandos com TEA no sistema familiar e educacional. E, como 

objetivos específicos: Conceituar o TEA; Aplicar questionário em pais, professores e 

profissionais de apoio que trabalham e convivem com educandos com TEA; Elencar 

as principais estratégias de convivência utilizadas em educandos com TEA no 

sistema familiar e educacional e; Compreender a efetividade das estratégias 

utilizadas pelo sistema familiar e educacional. 

Diante disto, o estudo apresenta relevância acadêmica, pois, partindo-se do 

entendimento das principais estratégias de convivência utilizadas em educandos 

com TEA no sistema familiar e educacional, possibilitará a aplicação na prática dos 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Psicologia referente ao tratamento e 

inclusão dessa clientela, além de ser uma rica experiência para o futuro profissional 

da Graduação em Psicologia.  

Apresenta também relevância social, pois permitirá demonstrar a sociedade 

quais são as principais estratégias de convivência utilizadas em educandos com 

TEA no sistema familiar e educacional dentro de uma gama de tratamentos já 

oferecidos, buscando promover, de forma coletiva, o entendimento e minimizando as 

dificuldades e desafetos gerados no convívio, ambos, possivelmente, resultantes da 

falta de conhecimento sobre o tema. Além disso, por ser um tema atual e que ainda 

não esgotou seu conhecimento, apresentando referências no Brasil, embora 

nenhuma delas que demonstrem de maneira específica as principais estratégias 

utilizadas por pais e educadores. 
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Servindo ainda, de relevância cientifica, pois permitirá a auxiliar psicólogos e 

profissionais da educação a uma melhor compreensão da efetividade das principais 

estratégias de convivência, proporcionando o aprimoramento e implemento das 

práticas, bem como, superando as barreiras que por vezes os distanciam de um 

convívio saudável na díade família-escola.  

Na realização deste estudo, utilizou-se uma pesquisa exploratória-descritiva 

de abordagem qualitativa/quantitativa, considerando-se como população os 

professores e profissionais de apoio, bem como os pais de educandos com TEA 

matriculados na Escola Municipal de Educação Básica Henrique Júlio Berger 

(EMEB), localizada no município de Caçador, Santa Catarina. Deste universo, 

selecionou-se uma amostra de 18 sujeitos, composta por seis pais, seis professores 

e seis profissionais de apoio.  

A coleta de dados ocorreu após a aprovação do parecer consubstanciado do 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 

(Anexo A), sob número 3.682.835 emitido em 04/11/2019. Os sujeitos participantes 

da pesquisa assinaram duas vias do Termo de Compromisso Livre e Esclarecido – 

TCLE (Anexo B) e responderam ao instrumento denominado de entrevista, o qual foi 

elaborado por meio de dois questionários estruturados (Apêndices A e B); um 

aplicado em professores e profissionais de apoio e o outro questionário aplicado em 

pais de educandos com TEA, ambos contendo 09 questões objetivas e 01 questão 

objetiva/descritiva. Após a aplicação do questionário findou-se a participação dos 

entrevistados no estudo, ficando sob a responsabilidade da pesquisadora a 

devolutiva dos resultados finais, se assim o for solicitado. 

Os dados obtidos no questionário foram armazenados em planilha do Excel 

2013 e analisados por intermédio de gráficos que demonstraram as principais 

estratégias de convivência utilizadas em educandos com TEA no sistema familiar e 

educacional. Este estudo foi realizado nos meses de julho a novembro de 2019. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 CONCEITO E HISTÓRICO DO TEA 

Classifica-se o Transtorno Autista no DSM-5 como uma condição pertencente 

à categoria dos Transtornos de Neurodesenvolvimento, recebendo o nome de 

Transtornos do Espectro Autista - TEA. De tal modo, o TEA é definido como distúrbio 

do desenvolvimento neurológico, que deve estar presente desde a infância, 

apresentando déficits nas dimensões sociocomunicativas e comportamentais (APA, 

2013). 

O Transtorno do Espectro Autista caracteriza-se por déficit persistente na 
comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, incluindo 
déficits na reciprocidade social, em comportamentos não verbais de 
comunicação usados para interação social e em habilidades para 
desenvolver, manter e compreender relacionamentos (APA, 2014, p. 31). 

Para o bom entendimento do TEA, faz-se necessário, primeiramente, 

conceituar o transtorno a partir do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais - DSM-5, que serve de referência mundial. Para o DSM-5 o Transtorno do 

Espectro Autista apresenta como critérios diagnóstico (F84.0) déficits persistentes 

na comunicação social e na interação em diversos contextos como: na reciprocidade 

socioemocional, nos comportamentos comunicativos e para desenvolver, manter e 

compreender relacionamentos com seus pares (APA, 2014). 

O autismo é descrito como um transtorno global do desenvolvimento infantil: 

autismo é um transtorno global do desenvolvimento infantil que se manifesta 
antes dos 3 anos de idade e se prolonga por toda a vida”. Segundo dados 
da Organização das Nações Unidas (ONU), a prevalência é de 70 milhões 
de pessoas no mundo são acometidas pelo transtorno, sendo que no Brasil 
são 2 milhões e afirma que em crianças, o transtorno é mais diagnosticado 
que o câncer, a AIDS e o diabetes somados (SILVA; GAIATO; REVELES, 
2012, p. 11) . 

O DSM-5 (APA, 2014) expõe que em educandos com TEA a ausência de 

capacidades sociais e comunicativas pode ser o motivo da dificuldade para a 

aprendizagem, pois suas habilidades de interação social são defasadas. Outros 

fatores como as aversões a mudanças com rotinas rígidas, sensibilidades 

sensoriais, complicações com sono e alimentação também dificultam avida das 

famílias de autistas. Apresentam rigidez para planejar e realizar mudanças, 

ocasionando disfunções graves para os mesmos e para aqueles que convivem como 

pais e professores.  
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O Transtorno do Espectro Autista não é um transtorno degenerativo, sendo 
comum que aprendizagem e compensação continuem ao longo da vida. Os 
sintomas são frequentes mais acentuados na primeira infância e nos 
primeiros anos da vida escolar, com ganhos no desenvolvimento sendo 
frequentes no final da infância pelo menos em certas áreas (p. ex., aumento 
do interesse por interações sociais). Uma pequena proporção de indivíduos 
apresenta deterioração comportamental na adolescência, enquanto a 
maioria dos outros melhora. Apenas a minoria de indivíduos com Transtorno 
do espectro autista vive e trabalha de forma independente na fase adulta; 
aqueles que o fazem tendem a ter linguagem e capacidades superiores, 
conseguindo encontrar um nicho que combine com seus interesses e 
habilidades especiais (APA, 2014, p.56). 

Quanto aos procedimentos de registros no caso de TEA, podem ter condições 

médicas, genéticas ou de fatores ambientais como outros transtornos neurológicos 

intelectuais ou comportamentais como: síndrome de Rett, a gravidade poderá ser 

associada a comunicação social, na verbalização com ou sem fala, ou com presença 

de catatonia, também com comprometimento intelectual ou não atingir esses níveis 

de gravidade (APA, 2014). 

Muitos indivíduos com TEA também apresentam comprometimento 
intelectual e/ou da linguagem (p.ex. atraso na fala, compreensão e na 
linguagem aquém da produção). Mesmo aqueles com inteligência média ou 
alta apresentam um perfil irregular de capacidades. A discrepância entre 
habilidades funcionais adaptativas e intelectuais costuma ser grande. 
Déficits motores estão frequentemente presentes, incluindo marcha atípica, 
falta de coordenação e outros sinais motores anormais (p. ex., caminhar na 
ponta dos pés). Pode ocorrer autolesões (p.ex. bater a cabeça, morder o 
punho), e comportamento disruptivos/desafiadores são os mais comuns em 
crianças e adolescentes com TEA do que em outros transtornos, incluindo 
deficiência intelectual. Adolescentes e adultos com TEA são propensos a 
ansiedade e depressão. Alguns indivíduos desenvolvem comportamento 
motor semelhante à catatonia (lentidão e” congelamento” em meio a ação), 
embora isso tipicamente não costume alcançar a magnitude de um episódio 
catatônico. É possível, porém, que indivíduos com TEA apresentam 
deterioração acentuada em sintomas motores e um episódio catatônico 
completo com sintomas de mutismo, posturas atípicas, trejeitos faciais e 
flexibilidade cérea. O período de catatonia comórbida anos de adolescência 
parece ser maior (APA, 2014, p.55). 

Para constatar se o educando apresenta TEA é necessário observar os sinais 

e sintomas durante o desenvolvimento infantil, conforme apresentado por Gardia,  

Bordini e Portolese (2012), denominado “sinais de risco ou alerta”: 

a) Reduzida manutenção do contato visual; 
b) Atraso na aquisição da linguagem; 
c) Não responder ao ser chamado pelo nome, parecendo surdo: 
d) Risos e movimentos pouco apropriados e repetitivos, constantemente ou 
quando entusiasmado; 
e) Manipulação de dedos ou mãos de forma peculiar; 
f) Repetição constante, para si mesmo, de frases e conteúdo que ouvem de 
diálogos, desenhos animados, filmes, documentos, etc. 
g) Produção frequente de vocalizações sem uso funcional; 
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h) Isolamento social, interagindo menos que o esperado para crianças de 
sua idade; 
i) Preferência por interações com adultos, conversando por muito tempo 
sobre tópicos avançados para a sua faixa etária: 
j) A intenção comunicativa e a interação ocorrem preferencialmente para 
suprir as suas necessidades e/ou explanar os tópicos de seu interesse; 
k) Manipulação de objetos e brinquedos de maneira não habitual; 
l) Presença de respostas anormais e barulhos e tato; 
m) Prejuízo da crítica em relação a situações de perigo; 
n) Capacidade de imaginação, fantasia e criatividade reduzidas; 
o) Interesses específicos muito exagerados, que comprometem as 
interações sociais com colegas; 
p) Rigidez no comportamento e rotinas (GARDIA; BORDINI: PORTOLESE, 
2012, p.8/9/10) 

Se o educando apresentar esses sinais é muito importante que o 

encaminhamento para o setor de saúde mental infantil seja feito o mais rápido 

possível a fim de se estabelecer um diagnóstico confiável e tratamento efetivo para a 

criança ou adolescente (GIARDIA; BORDINI; PORTOLESE, 2012). 

As crianças com autismo ou síndrome de Asperger até tendem a se 
relacionar, mas, depois de constantes fracassos, tendem associar a vida em 
grupo com algo pouco prazeroso. Intermediando esse contato por meio de 
brincadeiras, jogos e atividades, o professor consegue incluir, 
verdadeiramente, essa criança no ambiente escolar (SILVA, 2012, p.116). 

 Corroborando com o assunto, o autor Moreira (2005) traz o conceito de TEA 

como sendo recente e pouco compreendido pela maioria das pessoas, pois o grande 

número de diagnóstico está chegando ao conhecimento da sociedade aos poucos, 

assustando pelo fato de que quase ninguém sabe como lidar com as diferentes 

funcionalidades do grande espectro. O termvgtro “autista” ainda vêm sendo utilizado 

para expressar todas as variações do TEA, porém, como não se manifesta de uma 

única forma e como é um enorme leque que abrange a socialização, comunicação e 

comportamento, no entanto, não deve ser generalizado, pois nem sempre esses 

aspectos aparecem juntos, embora alguns indivíduos possam apresentá-los, 

conjuntamente, associados ainda a outras deficiências. O termo TEA, portanto, 

revela que é uma doença relacional, com o foco do problema na relação diática, mãe 

bebê, dando origem a expressão “mãe geladeira” e sua causa associada a fatores 

ambientais (MOREIRA, 2005). 

Estudar autismo é ter nas mãos um “laboratório natural” de onde se 
vislumbra o impacto da privação das relações recíprocas desde cedo na 
vida. Conviver com o autismo é abdicar de uma só forma de ver o mundo 
aquela que nos foi oportunizada desde a infância. É pensar de formas 
múltiplas e alternativas sem, contudo, perder o compromisso com a ciência 
(e a consciência!)  com a ética (BOSA, 2002, P. 37) 
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Amy (2001) afirma que pouco se sabe sobre as causas do TEA, embora se 

conheçam diferenciações em partes do cérebro, causas genéticas, dificuldades 

alimentares durante a gestação ou, ainda, no momento do parto. Porém, são 

hipóteses, nada ainda é confirmado. 

O autismo foi objeto de hipóteses formuladas por psicanalistas, educadores, 
biólogos, geneticistas e cognitivistas. Permanece, no entanto, como um 
mistério quanto a sua origem e sua evolução. É sem dúvida difícil 
determinar se a oposição ao mundo que essas crianças manifestam é ativa 
e voluntária, se lhes é imposta por deficiência biogenéticas cujas origens 
ignoramos ou se “o inato e o adquirido” se articulam entre si para criar 
desordem e anarquia no universo interno dessas crianças (AMY, 2001, p. 
19). 

O termo “autismo” deriva do grego “autos” que significa “por si mesmo” e, 

“ismo”, “condição, tendência”. As crianças observadas pelo austríaco Cunha (2012) 

apresentavam várias características de isolamento, igualmente demonstrada pelos 

esquizofrênicos, dando a impressão de que eles estavam presos em si mesmos. 

Porém, o diferencial era que no autismo esta condição já estava presente desde 

tenra idade, importante avaliar e diagnosticar corretamente para que seja 

direcionado o tratamento correto (CUNHA, 2012). 

Hoje, sabe-se que o autismo não é uma doença única, mas sim um distúrbio 
de desenvolvimento complexo, que é definido de um ponto de vista 
comportamental que apresenta etiologias múltiplas e que se caracteriza por 
graus variados de gravidade (ROTTA, 2007, p. 423). 

Vale ressaltar que o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013) conceituou o 

Autismo Infantil (AI), mudando a nomenclatura que havia sido compreendida e 

contextualizada para Transtornos Globais (ou Invasivos) do Desenvolvimento (TGD), 

mas recentemente vinculada para Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) que 

engloba todas as síndromes que se identificavam separadamente como a Síndrome 

de Asperger e o Transtorno Global do Desenvolvimento sem outra especificação, 

não incluindo a Síndrome de Rett nem o Transtorno Desintegrativo da Infância. 

De acordo com o já citado psicopedagogo Eugênio Cunha: 

O aluno com autismo não é incapaz de aprender, mas possui uma forma 
peculiar de responder aos estímulos, culminando por trazer-lhe um 
comportamento diferenciado, que pode ser responsável tanto por grandes 
angústias como por grandes descobertas, dependendo da ajuda que ele 
receber (CUNHA, 2014, p. 68). 

Sobre o conhecimento do TEA no Brasil, observa-se que foi se instalando, 

gradualmente, com novas visões e estudos trazidos e com a difusão dos conceitos 

da psiquiatria de Leo Kanner. Este, muito cuidadoso ao fornecer um contexto de 
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desenvolvimento para suas observações, enfatizou a predominância dos déficits de 

relacionamento, os quais poderiam desencadear inúmeras dificuldades afetivas e de 

socialização e, por consequência, de aprendizagem (ASSUMPÇÃO et al., 1999).  

Com base nos autores Keinert e Antoniuk (2012, p. 9): 

O autismo, em todas as suas formas é, e sempre foi, um dos diagnósticos  
mais complexos que os profissionais se deparam em seus consultórios,, 
como também um dos mais difíceis de ser comunicado aos pais, inclusive 
pela aceitação destes, pois trata-se de crianças  com características físicas 
dentro dos padrões da “normalidade” (inclusive muito bonitas), e na maioria 
das vezes sem qualquer exame clinico comprobatório. 

Ainda, de acordo com o autor, também foi mais tardio no país o aparecimento 

das associações de familiares de pessoas com autismo. Em 1983 surgia em São 

Paulo a primeira Associação de Amigos de Autistas do Brasil - AMA-SP, tendo como 

principal mentor o Dr. Raymond Rosenberg, psiquiatra infantil que se preocupava 

com a demora para diagnosticar, o que, em seu entendimento, o desenvolvimento 

do cérebro já estaria formado com comportamentos definidos. Sua atenção se dava 

em cuidar mais do autista do que do autismo, esta visão de pertencimento e 

participação da família em associações para realizar a troca de informações e 

também a sustentação da família em grupos para fortalecer os pais dos educandos 

com TEA. (ASSUMPÇÃO et al., 1999)  

O TEA, segundo DSM-5, costuma ser reconhecido entre doze a vinte e quatro 

meses de vida, no entanto, pode ser diagnosticado ainda no primeiro ano de vida, 

quanto mais sutil mais tardia a avaliação. Quando as habilidades verbais, sociais e 

comportamentais são observadas com regressões, quando o desenvolvimento 

deveria ser normal, preocupa-se e necessita averiguar um transtorno desintegrativo 

da infância. Quando há desinteresse nas trocas sociais, perda de autocuidados, 

descontrole dos esfíncteres e habilidades motoras, vale avaliar em que estágio se 

encontra para o nível de desenvolvimento da criança. Características como: puxar 

as pessoas pelas mãos, sem olhar nos olhos, carregar brinquedos e não brincar, 

conhecer o alfabeto e não saber o seu nome, comer os mesmos alimentos, assistir 

muitas vezes o mesmo filme, alinhar objetos e sofrer quando alguém os tira do lugar. 

Linguagem funcional aos 5 anos é um fator importante para o desenvolvimento 

verbal da criança, assim como não apresentar deficiência intelectual, como a 

epilepsia. Os fatores ambientais como baixo peso ao nascer ou a exposição do feto 

ao ácido Valproico são vetores que podem realizar marcações importantes. A 
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hereditariedade se expressa de 37% a 90% em gêmeos, 15% resulatante de 

mutações genéticas (APA, 2014, p.57). 

1.2 SISTEMA FAMILIAR  

É sabido que os sistemas familiares buscam de forma incansável informações 

sobre como lidar com crianças desde todo sempre. Assim, na antiguidade, o que 

mais persistia na educação dos filhos sem a menor dúvida era impor a educação 

como o maior princípio, mesmo que esse não fosse levar em conta a alegria e o 

bem-estar de viver, pois a moral deveria estar acima de qualquer prazer, a 

sociedade merecia respeito mesmo que custasse a vida. A entrada no mundo dos 

adultos precisava ter pré-requisitos e esses eram aprendidos a duras penas. Os 

aspectos sentimentais não mereciam atenção, pois o comportamental estava acima 

do emocional (ARIÉS, 2006). 

O primeiro sentimento da infância - caracterizado pela "paparicação"- surgiu 
no meio familiar na companhia das criancinhas pequenas. O segundo, ao 
contrário, proveio de uma fonte exterior à família: os eclesiásticos ou dos 
homens da lei, raros até o século XVI, e de um maior número de moralistas 
no século XVII, preocupados com a disciplina e a racionalidade dos 
costumes. Essas moralidades listas haviam se tornado sensíveis ao 
fenômeno outrora negligenciado da infância, mas recusavam-se a 
considerar as crianças como brinquedos encantadores, pois viam nelas 
frágeis criaturas de Deus que era preciso ao mesmo tempo preservar e 
disciplinar. Esse sentimento por sua vez passou para a vida familiar. 
(ARIÉS, 2006, p.163). 

No entanto, é por meio da família que, num primeiro momento, o contato com 

o mundo exterior se faz, todas as informações são abertas e expostas, embora nem 

sempre compreensíveis, mas oferecidas O sistema familiar se apresenta então, 

como responsável por todas as experiências, vitórias e fracassos. Todas essas 

informações chegam ao novo ser dentro de um contexto repleto de novidades 

cabíveis, ou não, mas de direito, e esta preocupação do repasse de informações 

desencadeia muitos problemas na funcionalidade para agregar novas posturas na 

convivência e no próprio relacionamento entre os membros do sistema familiar 

(BUSCAGLIA,2007). 

Como primeira mediadora entre o homem e a cultura, a família. Constitui a 
unidade dinâmica das relações de cunho afetivo, social e cognitivo que 
estão imersas nas condições materiais, históricas e culturais de um dado 
grupo social. Ela é a matriz da aprendizagem humana, com significados e 
práticas culturais próprias que geram modelos de relação interpessoal e de 
construção individual e coletiva (DESSEN; POLONIA, 2007, p.22). 
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A mudança funcional e de organização na estrutura familiar também é 

observada constantemente em sua forma, uma vez que hoje é comum as constituições 

dos sistemas familiares serem geridas por mães ou pais vindos de separações, de 

casamentos que não tiveram continuações ou por pessoas, homens e mulheres, que 

não desejam unir-se para procriar, ou então, procriam e vivem separados, mas querem 

ter filhos próprios ou adotivos. Há uma infinidade de constituições familiares com 

estruturações diferentes, valores e princípios culturais inovadores (BUSCAGLIA,2007). 

Nogueira (2006, p. 159) apresenta as diferentes constituições observadas nas 

famílias do ocidente: 

No que tange à família ocidental, característica dos países industrializados, 
um rápido balanço demográfico de suas principais mutações inclui: a) 
diminuição do número de casamentos, em benefício de novas formas de 
conjugalidade (em particular, as uniões livres); b) elevações constantes da 
idade de casamento (e de procriação); c) diversificação dos arranjos 
familiares com a difusão de novos tipos de famílias (monoparentais, 
recompostas, monossexuais); d) limitação da prole, associada à 
generalização do trabalho feminino, ao avanço das técnicas de 
contracepção e às mudanças nas mentalidades. Se, no passado, a 
procriação constituía a finalidade principal (e “natural”) do casamento – e 
altas taxas de mortalidade infantil tornavam incerta a sobrevivência de um 
filho –, na contemporaneidade, ter ou não ter filhos torna-se uma 
deliberação do casal que agora detém meios de controlar o tamanho da 
prole e o momento de procriação. 

Destarte, as transformações sociais de um mundo mais globalizado, com 

comunicação mais aberta, direitos e deveres iguais, foram fatores primordiais para 

as mudanças advindas das formações familiares. Presentemente, estas estruturas 

familiares que possuem a mãe e o pai inseridos no mercado de trabalho, com tantas 

atividades extras para realizar, com pouco tempo para dedicar exclusivamente aos 

filhos se tornam cada vez mais comuns. Os estudos sobre os tipos de família e suas 

classificações são amplos, no entanto, para entendermos a dinâmica das relações 

psicológicas intra e extrafamiliar em um contexto mais conciso, porém esclarecedor, 

utilizaremos a tipificação de Magalhães (1997) que cita diferentes tipos de família: 

Ø Rígidas: famílias perfeccionistas, que mantêm normas rígidas e 

sanções desproporcionais. Em geral, apresentam dificuldades para manejar as 

crises evolutivas de seus elementos; 

Ø Laissez-faire: famílias em que os limites não são estabelecidos, em 

que tudo pode, geralmente, não oferecem condições que possibilitem a 

aprendizagem; 
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Ø Aglutinadas: famílias em que os limites interpessoais são difusos, muito 

voltadas para si, que apresentam certo isolamento da comunidade e dificultam a 

individuação e a identificação; e 

Ø Desorganizadas: famílias em que não existem estrutura e coesão 

familiar; a autonomia exagerada pode provocar sentimentos de abandono. 

Então, uma família estável, na opinião de Buscaglia (2007, p. 84) seria aquela 

que proporciona um espaço de segurança e de acolhimento: 

Basicamente, então, o papel da família estável é oferecer um campo de 
treinamento seguro, onde as crianças possam aprender a serem humanas, 
a amar, a formar sua personalidade única, a desenvolver sua autoimagem e 
a relacionar-se com a sociedade mais ampla e mutável da qual e para a 
qual nascem.  

Embora o desejo pela família estável seja constante, sabe-se que a 

manutenção pela mesma gera a sensação de fragilidade e a percepção da própria 

finitude aos progenitores, pois a incerteza quanto à sua capacidade de proporcionar 

conforto, proteção e bem-estar aos filhos, quer sejam saudáveis ou com alguma 

deficiência, gera temor e angústia (BOWLBY 1989). 

Tais sentimentos também são apresentados por Cooper (1989) ao descrevê-

los como algo mútuo, interpessoal e compartilhado na maneira como os filhos se 

sentem “pertencendo” e vice-versa. O mundo é então desenhado e recortado pela 

ótica dos sentimentos da intimidade familiar. É um sentimento que se articula ao que 

o “outro significa para mim” e ao que “eu significo para o outro” (COOPER,1989).  

Para Nunes (2014) as associações de pais dos educandos com TEA, 

denominada “AMA” (Associação das Mães dos Autistas) procuram seus direitos por 

intermédio de mobilizações onde a cooperação e troca de experiências são 

fundamentais para que as vivências em família possam ser mais harmoniosas. O 

apoio para novas leis, projetos, questões de saúde e educação possam ser 

respeitados, buscando parcerias por uma causa maior, as crianças com TEA. 

Além dos sentimentos de insegurança com relação a criação e manutenção 

da família, a psiquiatra argentina Soifer (1984) afirma que esses já estão presentes 

no processo gestacional, aliados a possibilidade de se gerar uma bebê saudável ou 

não. Expressados, por vezes, através de sonhos (estado onírico) típicos da 

gestação, que são específicos a cada fase da gravidez. Esses sonhos, em geral, 

relacionam-se ao estado emocional da gestante com relação ao momento 

gestacional em que se encontra (primeiros meses, início dos movimentos fetais, final 



23 
 

da gestação) sendo comum, inclusive, sonho sobre o próprio parto. Mais adiante, o 

desejo manifestado em pensamentos, fantasias (conscientes) e sonhos 

(inconscientes) de conteúdo positivo em relação ao bebê que chegará. Portanto, é 

comum que esses mesmos condutores internos possam expressar temores em 

relação à maternidade. Um dos temores mais comuns e universais diz respeito ao 

medo de dar à luz um filho com deficiência. 

A insegurança em dar à luz a um bebê com deficiência é apresentado 

também por Regen (1993, p. 18):  

É muito frequente a gestante ter expectativas em relação à criança que está 
para nascer. Algumas sonham com uma criança idealizada, dentro de seus 
valores, ou seja, bonita como o bebê da propaganda da TV; esperta como o 
filho da vizinha, etc. Mas outras têm verdadeiros pesadelos em relação a 
esse ser desconhecido que, por vezes, é sentido como ameaçador.  

Assim, o nascimento de um filho com deficiência tende a desencadear uma 

crise na família evocando diferentes sentimentos. Porém, tais dificuldades são 

compreendidas pela literatura como um processo de "reações iniciais de crise". 

Sentimentos confusos como culpa, medo, dor, incompreensão, angústia e diversos 

outros são experimentados ao mesmo tempo pelos pais que esperam um bebê. 

Após o diagnóstico, deparam-se com o choque da realidade e, desta forma, a 

presença de sofrimento que precisa ser trabalhado junto ao desenvolvimento da 

criança, a qual precisa ser cuidada, alimentada, sendo totalmente dependente como 

outra criança. Com isso, muitos sonhos são desfeitos e os pais, sem saber como 

lidar, buscam ajuda para reagir e enfrentar a nova realidade. A adaptação e 

aceitação são questões que precisam ser trabalhadas emocionalmente (MANNONI, 

1999). 

Na realidade, apresenta-se muita aflição entre os membros da família, uma 

vez que diante da “novidade” da deficiência não sabem como irão prover todas as 

necessidades vitais. Preocupam-se com a possibilidade de adoecerem, de seu 

envelhecimento e também com a própria morte. Questões estas verdadeiras e 

importantes para o futuro cuidado e manutenção de seus filhos com deficiência 

(PEGORARO; SMENA, 2013; SÁ; RABINOVICH, 2006). 

A primeira coisa que observei foi a existência de um vínculo profundo entre 
as crianças e suas famílias de origem. A pior coisa que pode acontecer a 
uma criança é ser excluída da família. Isso é fundamental para ela. A 
criança vive com a consciência: “A este grupo eu pertenço, a ele quero 
pertencer e compartilho do destino desta família, seja ele qual for.” Por isso 
a criança faz tudo para pertencer a ela sem egoísmo. Este amor não é 
nenhuma estratégia de sobrevivência. A criança estaria disposta a morrer, 
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se achar que isto pode ajudar os outros membros da família. Portanto este 
vínculo é livre de egoísmo e é comandado por um órgão especial da 
percepção (HELLINGER, 2007, p.38). 

Todos os sentimentos dos pais são resultados de desejos e aspirações que 

devem ser trabalhados constantemente, pois interferem no desenvolvimento da 

aceitação da criança no sistema familiar ou social de maneira geral. A elaboração do 

luto pelo filho que era esperado e o novo aprendizado a partir do olhar, do aceitar e 

do amar o bebê real, do jeito que chegou (AMARAL, 1995). 

1.3 SISTEMA EDUCACIONAL 

O educando com TEA, desde o seu nascimento até os três anos de idade, 

precisa de estratégias diferenciadas conforme as especificidades, pois também se 

desenvolve observando as demais crianças, assim, esta inclusão e participação 

cuidadosa e respeitosa com planejamentos individuais com outra criança se tornam 

fundamentais desde a tenra idade.   

A criança que tem problemas de interação social que não se resolvem 
simplesmente por estar cercada de outras crianças; Essas crianças não 
aprendem por exploração do ambiente ou por observação voluntária; O 
tempo é um elemento crucial e irreversível (BRASIL, 2014, p.15). 

A busca pela excelência na área educacional está presente desde o início da 

República, aonde diversas propostas foram apresentadas para inovar, modificar e 

modernizar a educação. A Reforma de Benjamin Constant, bastante ampla, que 

dentre outras mudanças, propunha a inclusão de disciplinas científicas nos 

currículos e oferecia maior organização aos vários níveis do sistema educacional, 

não foi posta em prática. E, como cita Romanelli (1978) " faltava para sua execução, 

além de uma infraestrutura institucional que pudesse assegurar-lhe a implantação, o 

apoio político das elites, que viam nas ideias do reformador uma ameaça perigosa à 

formação da juventude, cuja educação vinha, até então, sendo pautada nos valores 

e padrões da velha mentalidade”. 

A descrição da ação dos jesuítas na criação das escolas e de um ensino 

sistematizado é apresentado por Leite (1937, p. 52) em seus escritos: 

Em alguns de seus textos, destacam-se trechos específicos sobre a ação 
dos jesuítas na criação de escolas ("escolas de ler e escrever"), e no ensino 
sistematizado - classes de latim, humanidades e teatro; cursos de artes, 
filosofia, matemática e física; questões sobre disciplina escolar; o programa 
escolar catequético para os índios; e até a tentativa de se criar na Bahia, em 
1686, a Universidade do Brasil, frustrada após consulta a Roma, pelo fato 
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de o Colégio da Bahia (que daria origem à planejada universidade) "não 
dispor de todos os requisitos indispensáveis a uma Universidade em regra. 

Para Charlot (2006) a descrição de uma “escola ideal é aquela que faz 

sentido para todos e na qual o saber é fonte do prazer”. Fazendo referência que se 

os educadores tivessem a habilidade de ensinar de maneira mais livre e com 

ludicidade com certeza os educandos poderiam aprender melhor, porém, há certas 

dificuldades para que haja um ensinamento com profundidade e leveza, onde 

exemplos tornariam as aulas mais atraentes e produtivas. Utilizar recursos que 

façam a diferença, que ajudem somar e não desmotivar é fundamental para que se 

possa sonhar, criar, inventar durante os momentos das aulas, assim, os sentidos se 

aguçariam com memorização de exemplos, sons, brincadeiras, questões estas 

cruciais para o desenvolvimento da criatividade. Por esta razão, abrir-se para as 

novas visões e ensinamentos poderá ser a chave tão procurada para a 

compreensão, a produção do conhecimento e a troca de conhecimentos entre 

educadores e educandos. 

Por intermédio das brincadeiras, pode-se observar as dificuldades, as quais 

são pontos norteadores que indicam a constituição psicológica da criança. Quando a 

criança brinca está apresentando sua interação ou sua mecanicidade com os 

objetos em que está manipulando. Nessas situações é possível ver a capacidade 

criativa do envolvimento ou, então, da forma estereotipada em que desenvolve a 

brincadeira. Saber sua estruturação cognitiva, comunicativa ou relacional é 

fundamental para compreender em que nível de desenvolvimento a criança se 

encontra (JERUSALINSKY, 2001). 

O autor chama a atenção ainda para que a escola e o professor se deixem 

levar pelo caminho em que o educando pensa, brinca e se relaciona, oportunizando 

dessa forma entender a trajetória que se encontra. O isolamento e a exclusão por 

parte da criança já é um indicio preocupante assim como quando o educando com 

TEA é deixado em seu mundo sem ser convidado a interagir (JERUSALINSKY, 

2001). 

As crianças, constantemente, necessitam expressar suas emoções e 

sentimentos através de outras formas que não seja a fala em si mesma, portanto, as 

brincadeiras, desenhos, modelagem, pinturas, colagens, recorte, jogos, argila, 

massa de modelar, areia, histórias, brinquedos, fantoches, músicas  e diversos 

outras ferramentas utilizadas na infância, possibilitam desenvolver muitas 
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habilidades e demonstrar por suas estruturas físicas, mentais e sociais como estão 

se sentindo com relação ao mundo que as cerca. Importante ainda estar atento as 

falas pelas atitudes, pelas relações, pelo manuseio desses instrumentos capazes de 

caracterizar como estão seus processos de desenvolvimento e evolução infantil 

(REGRA, 2000). 

1.3.1 Papel do Educador  

O papel do educador tem como objetivo primeiro considerar que muitos dos 

bloqueios e desmotivação para o pensar e um viver criativo se originam em uma 

autoestima limitada, sem a percepção e uma perspectiva mais aguçada sobre o 

mundo e suas transformações. Há que se estimular um desenvolvimento que 

equilibrará o entendimento das dimensões do potencial individual, busca do 

autoconhecimento, da criatividade e da construção da sua base de convivência 

relacional (WICKERT, 2006). 

Às vezes, concebemos a competência como uma capacidade de mobilizar 
todos os tipos de estratégias cognitivas, entre as quais estão os saberes: 
pessoais, privados, públicos ou compartilhados; saberes acadêmicos, 
profissionais ou de senso comum; saberes provenientes da experiência, de 
uma troca ou construídos na etapa da formação; saberes de ação, pouco 
formalizados ou teóricos, baseado na pesquisa (LE BOTERF apud 
PERRENOUD, 2001, p. ?). 

Afinal, como alerta Khoury et al. (2014, p. 26) em seu manual de orientação 

aos professores: 

Estudos baseados em evidências mostram que crianças com TEA, na 
grande maioria dos casos, não aprendem pelos métodos de ensino 
tradicionais. Estudos anteriores, quando ainda não era discutida com tanta 
veemência a prática escolar inclusiva, já alertavam que crianças 
diagnosticadas com TEA não conseguiam manter a atenção, responder a 
instruções complexas nem manter e focar a atenção em diferentes tipos de 
estímulos simultâneos (por exemplo, visual e auditivo), e que, desse modo, 
precisavam de estratégias específicas e diferenciadas de intervenção de 
ensino. 

Conforme a descrição de Menezes sobre os documentos legais como a Lei nº 

12.764, de 27de dezembro de 2012 e a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), exigem que o professor tenha 

uma formação: 

Entretanto, observa-se uma contraditória relação entre dispositivos legais e 
sua efetiva repercussão na prática pedagógica docente. Em ambos os 
documentos citados encontram-se apontamentos referentes à formação 
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profissional, sem contudo, haver menção a qualquer tipo de ação voltada 
para a efetivação do proposto (MENEZES, 2013, p. 118). 

Para que o educando possa aprender a conviver, o papel do educador é 

saber ouvir, estimulando a participação, a cooperação, as parcerias, compartilhando 

as trocas de experiências como a responsabilidade de liderar o processo de 

socializar de maneira a ensinar e aprender. Calculando riscos, vencendo medos, 

respeitando a diversidades, tais procedimentos auxiliarão a autonomia e a liberdade 

de escolhas. A cooperação trará efeitos significativos nas competências e nos 

resultados perante a conflitos sociais (WICKERT, 2006). 

Desta forma, observa-se a importância do papel do educador no aprendizado 

de crianças e adultos: 

Os educadores, apesar das suas dificuldades, são insubstituíveis, porque a 
gentileza, a solidariedade, a tolerância, a inclusão, os sentimentos 
altruístas, enfim todas as áreas da sensibilidade não podem ser ensinados 
por máquinas, e sim por seres humanos (CURI, 2003, p. 65). 

A manutenção pela educação gera inúmeras discussões e inquietações 

acerca do papel do professor quando se trata da inclusão. Tema este que 

estabelece um vínculo novo com diferentes mudanças e uma ação mediadora entre 

a educação comum e a educação com novo formato e funcionalidade. Toda a 

responsabilidade recai sobre as metodologias e suas nuances, sair do formato atual 

para novas estratégias requer muitas habilidades não tão fáceis, mas 

imprescindíveis (CURI, 2003). Assim, as interações e a capacidade de reinventar as 

diferentes maneiras devem ser construídas juntamente com toda a equipe escolar, 

bem como, com um profissional de apoio e um contato mais próximo com a família 

do educando. A proposta consiste em integrar, inserir, adaptar e adaptar-se, pois, a 

realidade depende de uma nova postura do educador para um educando que 

precisa de estratégias diferenciadas (OLIVEIRA, 1997). 

Contudo, no contexto escolar, faz-se necessário colaborar com o educador 

que recebe na sala um educando com TEA. Sua tarefa, consequentemente, se 

transforma, pois, todo ambiente sofrerá transformações constantes a partir do 

momento em que há inserção de um educando seja qual for o nível do autismo. 

Muitas estratégias deverão ser adaptadas para que haja a inclusão de maneira mais 

harmônica possível. 

Para crianças com autismo clássico, isto é, aquelas crianças que tem 
maiores dificuldades de socialização, comprometimento na linguagem e 
comportamentos repetitivos, fica clara a necessidade de atenção 
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individualizada. Essas crianças já começam sua vida escolar com 
diagnóstico, e as estratégias individualizadas vão surgindo naturalmente. 
Muitas vezes, elas apresentam atraso mental e, com isso, não conseguem 
acompanhar a demanda pedagógica como as outras crianças. Para essas 
crianças serão necessários acompanhamentos educacionais especializados 
e individualizados. Neste sentido a preparação do professor para lidar com 
os alunos com autismo é de suma importância, pois este profissional é um 
dos principais responsáveis pela construção do conhecimento pedagógico 
no aluno, bem como, os valores e as normas sociais (SILVA, 2012, p. 109). 

A partir dessa reflexão, onde o educando com TEA necessitará de maior 

atenção do educador e este de maior colaboração de toda a equipe escolar, será 

importantíssimo uma parceria entre todos os profissionais da escola, assim como a 

família e os demais terapeutas que trabalham com o educando. Isso para que sua 

inclusão possa ser dada de forma mais amena e para que o educando se sinta 

atendido em suas necessidades diárias, além de proporcionar aos demais 

educandos a oportunidade de aprender a conviver com os colegas que tem uma 

funcionalidade diferente. Deste modo, a convivência e a integração entre escola e 

família apresenta-se como um processo constante de apoio e orientação entre 

aqueles que estão envolvidos com características e condições variadas (BORGES: 

BASSO FILHO, 2008). 

Destaca-se, portanto, a importância da comunicação entre escola e família: 

E, finalmente, em qualquer relação que deva ocorrer a aprendizagem, 
precisa haver comunicação entre as pessoas envolvidas. Comunicação por 
natureza, só é possível em clima caracterizado por comunicação empática. 
Um facilitador de aprendizagem deve ser sensivelmente cônscio da maneira 
como o processo de educação e aprendizagem parece ser para o 
estudante. Rogers sustenta que essa espécie de compreensão não 
valorativa é praticamente inédita nas salas de aula mediana. Aprendizes, 
para serem bem-sucedidos em suas tarefas escolhidas, precisam de 
comunicação. Precisam ser compreendidos, não avaliados, não julgados, 
não ensinados. Facilitação exige compreensão e aceitação empática 
(MILHOLLAN, FRANK, 1978, p.179). 

Ainda, de acordo com os autores, há tempos se preocupam com a inclusão 

na educação, muitas das qualidades atitudinais acontecem nas relações com 

liberdade de expressão, nesse contexto aprender e ensinar são caminhos que se 

encontram, que precisam estar harmônicos, em conexão, onde a abertura para 

ocorrer a aprendizagem se faz individual e em silêncio. Sua experiência de parceria 

é extremamente capaz de ter sucesso, enquanto a imposição só atrapalha o 

processo da aprendizagem. O que é significativo é convergente e não divergente, 

onde o professor ensina e o aluno aprende. Esta visão vai em desencontro das 
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atitudes de evolução na educação ou qualquer outro setor da sociedade 

(MILHOLLAN; FRANK,1978). 

1.3.2 Função do Profissional de Apoio 

A Política Nacional de Educação Especial faz referência a necessidade de 

apoio aos educandos com deficiência, priorizando o financiamento e os projetos 

para desenvolver ações que integrem todos os educandos nas escolas. Assim 

como, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 e recentemente 

nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica fazem 

menção ao profissional de apoio (CNE/CEB, 2001). 

Todo o trabalho pedagógico, quando se trata de educando com deficiência, 

requer uma atenção diferenciada, pois a funcionalidade pode necessitar de 

habilidades mais aguçadas e assim, as competências terão que ser desenvolvidas 

dentro de cada singularidade. 

Cabe a ele, a partir de observações criteriosas, ajustar suas intervenções 
pedagógicas ao processo de aprendizagem dos diferentes alunos, de modo 
que lhes possibilite um ganho significativo do ponto de vista educacional, 
afetivo e sociocultural (PRADO; FREIRE, 2001, p.5) 

 Compreender que o pensamento lógico da criança para dar significação e 

contextualização é único, assim, sendo cada educando representa da sua maneira o 

entendimento e a expressão de qualquer que seja o assunto trabalhado. Portanto, 

colocar em contato com a realidade todo e qualquer pensamento fará com que a 

análise, observação e pensamento possa levar a uma ação e aquisição de 

desenvolvimento de aprendizagem mais adequada e verdadeira. Porém, para que 

essa habilidade possa ser desenvolvida, também irá ser necessário abstrair e dessa 

forma com maior contato com o real, mais provável será a apropriação do 

conhecimento (MUTSCHELE,1996). 

Observa-se que existem muitas estratégias e formatos possíveis de serem 

utilizados como o Professor de Apoio Educacional Especializado: 

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 
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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 
do ensino (PARANÁ, Instrução 004/2012) 

Sobre esse ínterim, a recente Lei Nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, da 

Presidência da República, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua 

consecução, prevê que: 

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com 
transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino 
regular, nos termos do inciso IV do artigo 2º, terá direito a acompanhante 
especializado (BRASIL, 2012)  

 A educação inclusiva, conforme o §1º do artigo 58 e o item III do artigo 59 da 

LDB nº 9.394/96, que afirmam: 

Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 
regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação especial. 
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 
(BRASIL, 1996). 

A Lei continua afirmando a importância de um bom acompanhamento de um 

profissional para todas as necessidades em que o estudante precise, sejam elas 

educacionais ou pessoais. Este profissional fará a ponte entre o sistema educacional 

e a família, onde será de fundamental funcionalidade. Entende-se que cada 

educando apresentará suas próprias necessidades e estas deverão ser atendidas 

até que o mesmo esteja seguro, sentindo-se capaz de fazer escolhas, sendo 

acompanhado de perto, sem torna-lo incapaz. Nesse sentido, dar-lhe a 

independência quando possuir condições, caso contrário facilitar seu acesso no 

ambiente escolar (BRASIL, 2012) 

Tendo em vista que processos de ensino e de aprendizagem mantêm entre 
si uma relação de interdependência, torna-se impossível falar do professor e 
seu ensino, sem falar do aluno e sua aprendizagem. Assim, o texto circula 
entre saberes do professor e do aluno, articulados entre si, porém 
diferenciados nas suas especificidades (RABELLO, 2012, p.19). 

O município de Caçador – SC, por intermédio da Normativa 001/2019 da 

Secretaria Municipal de Educação estabelece as Diretrizes para a contratação de 

Profissional de Apoio de Educação Especial na Rede Municipal de Ensino a qual 

será apresentada na íntegra, conforme segue: 
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A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, com base 

no Decreto nº 6.949 de 25 de agosto de 2009 que promulga a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; o Decreto nº 7.612 de 

novembro de 2011 que institui o Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência – Plano Viver Sem Limite; a Lei no 13.146 de 6 de julho de 2015 que 

institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência) a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva de 2008 e a Nota Técnica 019, de setembro de 2010, do 

Ministério da Educação, 

RESOLVE: 

Art. 1º Fica assegurada a contratação de profissional de apoio de educação 

especial para alunos com deficiência e com transtorno do espectro autista, nos 

termos desta normativa. 

§ 1º A contratação de profissional de apoio de educação especial será 

autorizada quando as condições do aluno com deficiência e com transtorno do 

espectro autista assim o recomendarem, nos termos desta normativa, tendo em vista 

que nem todos os estudantes com deficiência ou com transtorno do espectro autista 

necessitam de profissional de apoio de educação especial. 

§ 2º A contratação de profissional de apoio de educação especial deverá 

atender critérios definidos nesta normativa, podendo este atender a dois ou mais 

alunos, ou exercer a função volante, onde atuará preferencialmente, fora de sala de 

aula a serviço dos alunos com deficiência ou com transtorno do espectro autista, 

levando-se em consideração o grau de funcionalidade das habilidades motoras e da 

acessibilidade ao ambiente educativo, sendo chamado para auxiliar quando 

necessário ou em momentos pontuais como alimentação, locomoção e cuidados 

pessoais. 

  § 3º Somente em casos específicos, avaliados pelos professores das salas 

de AEE – Atendimento Educacional Especializado e autorizados pela Coordenação 

de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação, o profissional de apoio 

poderá acompanhar a um único aluno. 

§ 4º A contratação de profissional de apoio de educação especial deverá ser 

precedida de solicitação a Secretaria Municipal de Educação e a Coordenação de 

Educação Especial, mediante parecer descritivo individual, providenciados pela 
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direção da unidade escolar, equipe pedagógica, professor regente, professores de 

área e professores das salas de Atendimento Educacional Especializado - AEE. 

§ 5º Cabe à Coordenação de Educação Especial da Secretaria Municipal de 

Educação, analisar o requerimento e emitir parecer, de acordo com os critérios 

especificados nesta normativa.   

§ 6º Para atuar como profissional de apoio, deve-se estar cursando 

graduação em Pedagogia. 

Art. 2º Para efeitos desta normativa são considerados alunos elegíveis para 

contratação de profissional de apoio de educação especial: 

I. Alunos com transtorno do espectro autista devidamente comprovados nos 

termos do art. 1º, § 1, e os que atendem aos critérios estabelecidos pela Secretaria 

Municipal de Educação; 

II. Alunos com comprometimentos físico-motores e síndromes que 

apresentam dependência na realização das atividades de locomoção, alimentação e 

cuidados pessoais. 

Art. 3º – Fica vedada a contração de profissional de apoio de educação 

especial nas seguintes situações: 

I. Alunos com ou sem deficiência que apresentam somente crises 

convulsivas; 

II. Alunos com deficiência visual ou com surdez; 

III. Alunos com deficiência intelectual sob alegação de dificuldades na 

aprendizagem; 

IV. Alunos com algum tipo de síndrome sem comprometimento em sua 

funcionalidade motora; 

V. Alunos com deficiência física que não apresentam dependências na 

locomoção, alimentação e cuidados pessoais; 

VI. Alunos que necessitam de acompanhamento pedagógico; 

VII. Alunos com ou sem deficiência que apresentam problemas 

comportamentais. 

Art. 4º São consideradas atribuições do profissional de apoio de educação 

especial: 

I. Realizar atividades de locomoção, cuidados pessoais e alimentação dos 

alunos com deficiência, garantindo a participação, segurança e bem-estar desses; 
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II. Auxiliar os alunos com deficiência ou com transtorno do espectro autista na 

resolução de tarefas funcionais, ampliando suas habilidades em busca de uma vida 

independente e autônoma; 

III. Participar dos momentos coletivos de organização do trabalho pedagógico 

da escola, tais como: reuniões pedagógicas, colegiado de classe, planejamento, 

grupos de estudos das unidades educativas, entre outros;  

IV. Conduzir o aluno com deficiência ou com transtorno do espectro autista, 

juntamente com o professor de Educação Física e a turma, para as aulas de 

Educação Física de modo a envolvê-lo nas atividades coletivas, planejadas pelo 

professor de Educação Física; 

V. Trabalhar em parceria e de forma articulada com o professor de sala de 

aula e o professor da sala de AEE, sem que assuma atividades de Escolarização ou 

de Atendimento Educacional Especializado; 

VI. Não é atribuição do profissional de apoio desenvolver atividades 

educacionais diferenciadas, ao aluno com deficiência ou com transtorno do espectro 

autista, e nem responsabilizar-se pelo ensino deste aluno 

Art. 5º Nenhum aluno com deficiência ou com transtorno do espectro autista 

deve ser dispensado na ausência do profissional de apoio de educação especial, 

cabendo à unidade educativa se organizar para melhor atender as necessidades 

específicas desse estudante. 

§ 1º Em se tratando de ausência por atestado médico outro profissional de 

apoio poderá ser designado para auxiliar as necessidades específicas desse aluno,  

Art. 6º Na ausência do aluno, o profissional de apoio de educação especial 

não poderá ser designado a substituir professores ou assumir outra função na 

escola que não seja aquela para a qual foi contratado.    

Art. 7º A necessidade de permanência do serviço de profissional de apoio de 

educação especial deve ser, periodicamente, avaliada pela unidade educativa, pelos 

professores das salas de AEE e pela Coordenação de Educação Especial da 

Secretaria Municipal de Educação, quanto a sua efetividade e necessidade de 

continuidade. 

Parágrafo único: A família deve ser informada e esclarecida sobre a avaliação 

da necessidade de permanência do serviço de profissional de apoio de educação 

especial.  
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Art. 8º Os profissionais da área clínica, tais como médicos, psicólogos, 

fisioterapeutas entre outros não definem de forma isolada, quanto à necessidade de 

contratação de profissional de apoio de educação especial para alunos com 

deficiência ou com transtorno do espectro autista, sem articulação com a unidade 

escolar. 

Art. 9º Na desistência ou transferência do aluno com deficiência ou com 

transtorno do espectro autista, o profissional de apoio de educação especial deverá 

ter sua portaria cancelada ou ser remanejado para outra unidade escolar ou turno 

escolar que necessite de seus serviços. 

Art. 10 A demanda de um profissional de apoio se justifica quando a 

necessidade específica do aluno com deficiência ou com transtorno do espectro 

autista não for atendida no contexto geral dos cuidados disponibilizados aos demais 

alunos. 

Art. 11 Fica vedado ao profissional de apoio de educação especial assumir 

alunos com deficiência ou com transtorno do espectro autista que não necessitam 

de seus serviços. 

Art. 12 Esta normativa entrará em vigor na data de sua publicação 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE CAÇADOR SC, 2019).  

Destaca-se, portanto, a visibilidade e importância que o município de Caçador 

- SC atribui à política de inclusão, assegurando e descrevendo o papel do 

profissional de apoio na educação especial. 

1.4 EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Quando se trata de educação especial, primeiramente, se deve ter 

conhecimento da Lei nº 5.692/71, que altera a Lei de Diretrizes de Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) de 1961. Definindo “tratamento especial” para os 

estudantes com “deficiências físicas, mentais, os que se encontram em atraso 

considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados”. Não promove 

a organização de um sistema de ensino capaz de atender aos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação e acaba reforçando o encaminhamento dos estudantes 

para as classes e escolas especiais (BRASIL,1961).  

Objetivando alcançar as metas de educação para todos a UNESCO 

promoveu em 1994 a Conferência Mundial de Necessidades Educativas Especiais: 
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Acesso e Qualidade, propondo aprofundar a discussão e problematizando as causas 

da exclusão escolar. A partir desta reflexão acerca das práticas educacionais que 

resultam na desigualdade social de diversos grupos, o documento Declaração de 

Salamanca e Linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais proclamaram 

que as escolas comuns representam o meio mais eficaz para combater as atitudes 

discriminatórias. Oferecendo assim, com obrigatoriedade ambientes mais propícios 

para a adaptação, ressaltando a preparação de profissionais que tenham visões e 

aptidões neste campo de trabalho (BRASIL,1994). 

Já no ano de 1999, o Decreto nº 3.298, que regulamenta a Lei nº 7.853/89, ao 

dispor sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, define a educação especial como uma modalidade transversal a todos 

os níveis de modalidades de ensino, enfatizando a atuação complementar da 

educação especial ao ensino regular. Acompanhando o processo de mudança, 

apresenta-se as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no artigo 2º, determinam que: 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os estudantes, cabendo às 
escolas organizarem separadamente o atendimento aos educandos com 
necessidades educacionais especiais, assegurando as condições 
necessárias para uma educação de qualidade para todos (MEC/SEESP, 
2001). 

 A análise de Ribeiro (1990) é bastante pertinente a esta questão ao afirmar 

que a história mostra que a educação escolar no Brasil nunca foi considerada como 

prioridade Nacional: ela serviu apenas a uma determinada camada social, em 

detrimento das outras camadas da sociedade que permaneceram iletradas e sem 

acesso à escola. Embora se tenha percebido a evolução histórico-econômica do 

país, o Brasil não priorizou a educação em seus investimentos político-sociais e a 

sua estrutura educacional permaneceu substancialmente inalterada até os dias 

atuais, permanecendo a agir como transmissora da ideologia das elites e atendendo 

de forma mais ou menos satisfatória apenas a uma pequena parcela da sociedade." 

A autonomia e a independência da criança com deficiência serão 
constituídas a partir das suas interações sociais e, principalmente, a partir 
de interações que sejam favorecedoras dessa autonomia e independência. 
Para haver aprendizagem e, consequentemente, desenvolvimento, é 
preciso que ocorra uma mediação que leve em conta o processo daquele 
sujeito a quem se pretende ensinar, sabendo que aprendizado não 
compreende apenas cognição, mas outros aspectos, tais como a motivação, 
a afetividade, as habilidades, os interesses. A ‘boa mediação’ é aquela que 
se adianta ao desenvolvimento; não se volta, portanto, a aspectos do 
passado daquele que aprende, concentrando apenas no que não pode ser 
feito; ao contrário, considera e incorpora, na prática pedagógica, a avaliação 
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das dificuldades, de modo a organizar o processo de desenvolvimento. 
(BARTALOTTI, 2004, p. 58). 

Desta forma, entende-se que o suporte a ser oferecido ao cidadão com 

deficiência deve debelar todo e qualquer apoio que se mostre necessário para a 

otimização de seu potencial, de uma vida de qualidade, e que permita sua real 

participação em todas as áreas de sua existência: vida doméstica, escolar, familiar, 

social mais ampla, profissional e econômica. Os suportes são dedicados a atender 

aos desejos e às necessidades individuais a partir de um processo de planejamento 

do futuro do cidadão. Refere-se a todo e qualquer tipo de ajuda que permita à 

pessoa com deficiência o maior nível de autonomia e de independência, na 

administração e no gerenciamento de sua própria vida, em ambiente o menos 

restritivo possível (ARANHA, 2003). 

O MEC (Ministério da Educação e Cultura|) implanta a Educação Especial no 

Brasil para dar direcionamento as questões fundamentais no que se refere a 

educação no país. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – Lei 

n° 9.394/96, em vigência, dedica o Capítulo V à educação especial e em seu artigo 

58 traz a definição de educação especial: 

Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade 
da educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de 
ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. 

§ 1° 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, deve ser constitucional do Estado, tem 
início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil 
(BRASIL, 1996). 

1.5 ESTRATÉGIAS DE CONVIVÊNCIA EM EDUCANDOS COM TEA 

Quando se pensa em estratégias de convivência para educandos com TEA, 

Mello (2007) afirma que há de considerar, especialmente, estratégias embasadas na 

ludicidade, habilidades e competências, pois novas percepções surgem para 

demonstrar que existem diferentes formas de agir quando aparecem as 

necessidades, principalmente, quando há necessidade de mudanças estruturais nos 

planos de aulas individualizadas. O autor ainda afirma que: 
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Na maioria dos métodos de educação especializados para a criança autista, 
inicia-se por um processo de avaliação para poder selecionar os objetivos 
estabelecidos por área de aprendizado. A forma de levar a criança aos 
objetivos propostos varia conforme o método adotado, mas na grande 
maioria dos métodos a seleção de um sistema de comunicação que seja 
realmente compreensível para a criança tem tanta importância quanto as 
estratégias educacionais adotadas (MELO, 2007, p.40). 

Na compreensão dos autores Salvador, Marchesi e Palacios (2004) é preciso 

ponderar quando se trata de educandos com TEA no sistema educacional sobre a 

diversidade e personalidade. A orientação necessita ser mais constante e flexível 

quando se refere a escola com seu formato atual, pois há questões que precisam 

sofrer mudanças estruturais como: 

1. Escolas pequenas com poucos alunos; 

2. Escolas estruturadas, com organização mais diretiva; 

3. Escola, profissionais com compromisso e conhecimento de lidar com 

educandos com TEA; 

4. Ambientes com recursos especializados; 

5. Inserção e inclusão dos colegas para auxiliar nas atividades e nas 

relações sociais.  

Existem métodos e abordagens específicas para se trabalhar o espectro 

autista os quais possibilitam definir e conceituar estratégias condizentes com as 

necessidades individuais de cada educando com TEA, conforme exposto por Nazari 

e Gomes (2017), sendo os mais utilizados: Applied Behavior Analysis – ABA, 

Floortime, PADOVAN - Organização e reorganização neurológica, PECS, TEACCH, 

SCERTS, Son-Rise e Farmacoterapia, poderão ser utilizados e avaliados segundo a 

adaptação de cada educando referente a aceitação ou não para o trabalho de 

terapia e de escolarização. A descrição e o detalhamento dos principais métodos 

serão apresentados na íntegra nos quadros abaixo (NAZARI: GOMES, 2017) 
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Quadro 1 - Método de abordagem ABA 

ABA é a abreviação para Applied Behavior Analysis. É conhecida também como Análise do 

Comportamento Aplicada. Muitos definem a aplicação de ABA para crianças autistas como 

“aprendizagem sem erro”. É uma Teoria Comportamental, sendo Ivar Lovass o pioneiro na 

utilização da intervenção ABA. O tratamento ABA envolve o ensino intensivo e individualizado das 

habilidades necessárias para que o indivíduo possa adquirir independência e a melhor qualidade 

de vida possível.  

Dentre as habilidades ensinadas incluem-se comportamentos sociais incluindo-se o contato visual 

e comunicação funcional; comportamentos acadêmicos como pré-requisitos para leitura, escrita e 

matemática; além de atividades da vida diária como higiene pessoal. A redução de 

comportamentos como agressões, estereotipias, autolesões, agressões verbais e fugas também 

fazem parte do tratamento comportamental por se entender que tais comportamentos interferem 

no desenvolvimento e integração do indivíduo diagnosticado com autismo. Durante o tratamento, 

habilidades geralmente são ensinadas na situação de um aluno com um professor através de uma 

instrução ou uma dica, com o professor auxiliando a criança por meio de uma hierarquia de ajuda 

(chamada de aprendizagem sem erro). As oportunidades de aprendizagem são repetidas muitas 

vezes até que a criança demonstre a habilidade sem erro em diversos ambientes e situações. A 

principal característica do tratamento ABA é o uso de consequências favoráveis ou positivas 

(reforçadoras). Inicialmente, essas consequências são extrínsecas (ex. uma guloseima, um 

brinquedo ou uma atividade preferida). Entretanto, o objetivo é que, com o tempo, as 

consequências naturais (intrínsecas) produzidas pelo próprio comportamento sejam 

suficientemente poderosas para manter a criança aprendendo. Durante o ensino, cada 

comportamento apresentado pela criança é registrado de forma precisa para que se possa avaliar 

seu progresso. 

O uso da Análise Comportamental Aplicada voltada para o autismo, baseia-se em diversos passos: 

1 - avaliação inicial, 2 - definição de objetivos a serem alcançados, 3 - elaboração de 

programas/procedimentos, 4 - ensino intensivo, 5 - avaliação do progresso. O tratamento 

comportamental, por conseguinte, caracteriza-se, pela experimentação, registro e constante 

mudança. A lista de objetivos a serem alcançados é definida pelo profissional juntamente com a 

família com base nas habilidades iniciais do indivíduo. Assim, o envolvimento dos pais e de todas 

as pessoas que participam da vida da criança é fundamental durante todo o processo. Concluindo, 

ABA consiste no ensino intensivo das habilidades necessárias para que o indivíduo diagnosticado 

com autismo ou transtornos invasivos do desenvolvimento se torne independente. O tratamento 

baseia-se em anos de pesquisa na área da aprendizagem e é hoje considerado como o mais 

eficaz. 

Fonte: Instituto Autismo e Vida (2019). 
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Quadro 2 - Método de abordagem Floortime 

Desenvolvido pelo psiquiatra infantil Stanley Greenspan, Floortime é um método de tratamento que 

leva em conta a filosofia de interagir com uma criança autista. É baseado na premissa de que a 

criança pode melhorar, na construção de um grande círculo de interesse e na interação com um 

adulto que vá ao encontro da criança, independente do seu estágio atual de desenvolvimento, 

ajudando a descobrir e elevando a sua força. A meta no Floortime é desenvolver a criança dentro 

dos 6 marcos básicos para a plenitude do desenvolvimento emocional e intelectual: noção do próprio 

eu e interesse no mundo; intimidade ou um amor especial para a relação humana; a comunicação 

em duas vias (interação); a comunicação complexa; as ideias emocionais e o pensamento 

emocional. A criança autista tem dificuldades em se mover naturalmente através desses marcos, ou 

subir esses degraus por apresentar reações sensoriais exacerbadas ou diminuídas e/ou um controle 

pobre dos comandos físicos. No Floortime, os pais entram numa brincadeira que a criança goste ou 

se interesse e segue aos comandos que a própria criança lidera. A partir dessa ligação mútua, os 

pais ou o adulto envolvido na terapia são instruídos em como mover a criança para atividades de 

interação mais complexa, um processo conhecido como "abrindo e fechando círculos de 

comunicação". Floortime não separa ou foca nas diferentes habilidades da fala, habilidades motoras 

ou cognitivas, mas guia essas habilidades propriamente, enfatizando o desenvolvimento emocional. 

A intervenção é chamada Floortime porque os adultos vão para o chão para poder interagir com a 

criança no seu nível e olho no olho. Tem como meta ajudar a criança autista se tornar mais alerta, 

ter mais iniciativa, se tornar mais flexível, tolerar frustração, planejar e executar sequencias, 

comunicar-se usando o seu corpo, gestos, linguagem de sinais e verbalização. 

Fonte: Instituto Autismo e Vida (2019). 

Quadro 3 - Método de abordagem PADOVAN - Organização e Reorganização 

Neurológica 

A Organização Neurológica é um processo dinâmico e complexo, mas natural, que leva à uma 

maturação do Sistema Nervoso Central, tornando o indivíduo apto a cumprir o seu potencial 

genético, ou seja, pronto para adquirir todas as suas capacidades, incluindo a locomoção, a 

linguagem e o pensamento. Esta Organização Neurológica, que nada mais é do que o próprio 

Desenvolvimento Ontogenético, consiste nas fases do desenvolvimento natural do Ser Humano 

(rolar, rastejar, engatinhar, etc.). As são significativamente importantes na definição do esquema 

corporal e da lateralidade (maturação do próprio Sistema Nervoso Central), tornando o indivíduo 

apto a dominar seu corpo no espaço, isto é, a poder fazer todos os movimentos que quiser, 

voluntários e involuntários. A Reorganização Neurológica consiste na recapitulação daquelas fases 

do desenvolvimento natural do Ser Humano, que, dessa forma, vai preencher eventuais falhas da 

Organização Neurológica original. Quando o processo da Organização Neurológica apresenta 

alguma falta ou falha em seu desenvolvimento, pode-se, através da Reorganização Neurológica, 

impor os movimentos de cada fase, utilizando-se de exercícios específicos que recapitulam o 

processo do ANDAR, desde os seus movimentos mais primitivos até o indivíduo alcançar a postura 

ereta, dominando o espaço com ritmo e equilíbrio. Trabalhando a maturação do andar, atinge-se, 
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consequentemente, o FALAR, que também é estimulado com exercícios para a reeducação das 

Funções Reflexo-Vegetativas Orais, (respiração, sucção, mastigação e deglutição), permitindo o 

indivíduo a melhor expressar seus sentimentos e emoções - equilíbrio psicoemocional. O PENSAR, 

por sua vez é trabalhado abrangendo também áreas específicas da percepção auditiva e visual 

(atenção, memória, discriminação, análise-síntese) e processos do desenvolvimento da fala, 

linguagem espontânea (fluência e ritmo), da leitura e da escrita. 

Fonte: Instituto Autismo e Vida (2019). 

Quadro 4 - Método de abordagem PECS 

O Picture Exchange Communication System (PECS), em português, Sistema de Comunicação por 

Troca de Figuras, foi desenvolvido em 1985 como um pacote de treinamento aumentativo/alternativo 

único que ensinava crianças e adultos com autismo e problemas correlatos de comunicação a 

começarem a se comunicar. Inicialmente o PECS é reconhecido mundialmente por se dedicar aos 

componentes iniciativos da comunicação. Ele não requer materiais complexos ou caros e foi 

desenvolvido tendo em vista educadores, cuidadores e familiares, o que permite sua utilização em 

uma multiplicidade de ambientes. O PECS apresenta seis fases, sendo elas: 

Fase I - Ensina os alunos a iniciarem a comunicação desde o início por meio da troca de uma figura 

por um item muito desejado; 

Fase II - Ensina os alunos a serem comunicadores persistentes - ativamente irem à busca de suas 

figuras e irem até alguém e fazerem uma solicitação; 

Fase III - Ensina os alunos a discriminar figuras e selecionar uma figura que represente um objeto 

que eles querem. 

Fase IV - Ensina os alunos a usarem uma estrutura na frase para fazer uma solicitação na forma de 

“Eu quero”. 

Fase V - Ensina os alunos a responderem a pergunta “O que você quer?” 

Fase VI - Ensina os alunos a comentarem sobre coisas no ambiente deles, tanto espontaneamente 

como em resposta a uma pergunta. 

Expandindo o vocabulário - Ensina os alunos a utilizarem atributos, como cores, formas e tamanhos, 

dentro das solicitações deles. 

Fonte: Instituto Autismo e Vida (2019). 
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Quadro 5 - Método de abordagem Padovan SCERTS 

O Modelo SCERTS é uma abordagem abrangente e multidisciplinar para melhorar as habilidades de 

comunicação e sócio emocionais de indivíduos com TEA. No Modelo SCERTS é reconhecido que a 

maior parte do aprendizado na infância ocorre no contexto social de atividades e experiências 

diárias. Assim sendo, esforços para apoiar o desenvolvimento de uma criança dentro do modelo 

ocorrem com cuidadores e familiares nas rotinas do dia-a-dia em uma variedade de situações 

sociais, não primariamente através do trabalho com uma criança em isolamento. O esquema 

SCERTS foi desenvolvido visando objetivos prioritários na comunicação social e na regulação 

emocional através da implementação de apoios transacionais (por exemplo, apoio interpessoal, 

apoios de aprendizado), ao longo das atividades diárias da criança e entre parceiros, para facilitar a 

competência dentro destas áreas identificadas como objetivos. 

Quando o desenvolvimento de uma criança em comunicação social e em regulação emocional é 

apoiado, com a implementação estratégica de suportes transacionais, há grande potencial de efeitos 

positivos abrangentes e de longo prazo ao desenvolvimento da criança em ambientes educacionais 

e nas atividades diárias. O Modelo SCERTS é melhor implementado como abordagem 

multidisciplinar e de equipe que respeita, utiliza-se de, e infunde conhecimento especializado de 

uma variedade de disciplinas, incluindo educação geral e especial, patologias da fala e da 

linguagem, terapia ocupacional, psicologia infantil e psiquiatria e assistência social. 

Fonte: Instituto Autismo e Vida (2019). 

Quadro 6 - Método de abordagem SON-RISE 

O Programa Son-Rise apresenta uma abordagem altamente inovadora e dinâmica ao tratamento do 

autismo e outras dificuldades de desenvolvimento similares – uma abordagem relacional, onde a 

relação entre as pessoas é valorizada. O Programa Son-Rise não é um conjunto de técnicas e 

estratégias a serem utilizadas com uma criança. É um estilo de se interagir, uma maneira de se 

relacionar com uma criança que inspira a participação espontânea em relacionamentos sociais. Os 

pais aprendem a interagir de forma prazerosa, divertida e entusiasmada com a criança, encorajando 

então altos níveis de desenvolvimento social, emocional e cognitivo. O Programa Son-Rise é 

centrado na pessoa com autismo, isto significa que o tratamento parte do desenvolvimento inicial de 

uma profunda compreensão e genuína apreciação da pessoa, de como ela se comporta, interage e 

se comunica, assim como de seus interesses. O Programa Son-Rise descreve isto como o “ir até o 

mundo da pessoa com autismo”, buscando fazer a ponte entre o mundo convencional e o mundo 

desta pessoa em especial. Com esta atitude, o adulto facilitador vê a pessoa como um ser único e 

maravilhoso, não como alguém que precisa “ser consertado”, e pergunta-se como eu posso me 

relacionar e me comunicar melhor com essa pessoa?” Quando a pessoa com autismo se sente 

segura e aceita por este adulto maior é a sua receptividade ao convite para interação que o adulto 

venha a fazer. O Programa Son-Rise oferece uma abordagem prática e abrangente para inspirar a 

pessoa com autismo a participar espontaneamente de intervenções divertidas e dinâmicas com 

outras pessoas, tornando-se aberta, receptiva e motivada para aprender novas habilidades e 

informações. A participação da pessoa nestas interações é então fator chave para o tratamento e 
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recuperação do autismo. E o papel dos pais é essencial neste processo de tratamento. Durante todo 

o processo, o crescimento emocional dos pais é enfatizado. Toda a aprendizagem acontece no 

contexto de uma interação divertida, amorosa e espontânea que inspira tanto pais como filhos. Pais 

que utilizam o Programa Son-Rise relatam não somente um progresso magnífico no 

desenvolvimento dos filhos, mas também uma melhora dramática em seu próprio bem-estar 

emocional. O Programa Son-Rise propõe a implementação de um programa dirigido pelos pais na 

residência da criança ou adulto com autismo. As sessões individuais (um-para-um) são realizadas 

em um quarto especialmente preparado com poucas distrações visuais e auditivas, contendo 

brinquedos e materiais motivadores que sirvam como instrumento de facilitação para a interação e, 

subsequente aprendizagem. Devido às diferenças neurológicas apresentadas por uma criança com 

autismo, os pais aprendem um novo estilo de interação que difere de como eles se relacionam com 

crianças de desenvolvimento típico. O Programa Son-Rise é lúdico, a ênfase está na diversão. Isto 

significa que os pais, facilitadores e voluntários seguem os interesses da criança e oferecem 

atividades divertidas e motivadoras nas quais a criança esteja empolgada para participar. O mesmo 

se aplica para o trabalho com um adulto. As atividades são adaptadas para serem motivadoras e 

apropriadas ao estágio de desenvolvimento específico do indivíduo, qualquer que seja sua idade. 

Uma vez que a pessoa com autismo esteja motivada para interagir com um adulto, este adulto 

facilitador poderá então criar interações que a ajudarão a aprender. O Programa Son-Rise instrui os 

pais na criação destas efetivas interações com a criança ou adulto de forma que eles possam dirigir 

o programa de seus filhos e ajudá-los durante todas as interações diárias com eles. 

Fonte: Instituto Autismo e Vida (2019). 

Quadro 7 - Método de abordagem Farmacoterapia 

A farmacoterapia continua sendo componente importante em um programa de tratamento, porém, 

nem todos indivíduos necessitarão utilizar medicamento. Medicamentos que atuam na dopamina e 

na serotonina podem ajudar a reduzir alguns sintomas como redução de estereotipias, retraimento 

social e comportamento agressivo ou auto agressivo. 

Fonte: Nazari; Gomes (2017) 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

Este estudo, trata-se de uma pesquisa exploratória-descritiva de abordagem 

qualitativa/quantitativa. Segundo Marconi e Lakatos (2006, p. 269) “a pesquisa 

qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, 

descrevendo a complexidade do comportamento humano”. Já a pesquisa qualitativa, 

caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de 

informações quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas. No 

entanto, neste trabalho foram utilizadas as duas formas de pesquisa para que sejam 

alcançados dados precisos e detalhados sobre o tema. 

2.2 POPULAÇÃO AMOSTRA 

Para Marconi e Lakatos (2006, p. 41), “universo ou população é o conjunto de 

seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em 

comum”. No entanto, para que a pesquisa se efetue, é preciso selecionar uma 

amostra desta população em questão. Assim, para os autores, amostra “é uma 

porção ou parcela, convenientemente selecionada do universo (população); é um 

subconjunto do universo” (MARCONI E LAKATOS, 2007, p. 41). 

Portanto, a população considerada foram os professores e profissionais de 

apoio, bem como os pais de educandos com TEA matriculados na Escola Municipal 

de Educação Básica Henrique Júlio Berger - EMEB, localizada no município de 

Caçador, Santa Catarina. 

Deste universo, selecionou-se uma amostra de 18 sujeitos composta por seis 

pais, seis professores e seis profissionais de Apoio.  

2.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Para a coleta de dados empregou-se um instrumento denominado de 

entrevista, elaborado por meio de dois questionários estruturados, um aplicado em 

professores e profissionais de apoio e o outro questionário aplicado em pais de 

educandos com TEA, ambos contendo 09 questões objetivas e 01 questão 

objetiva/descritiva (Apêndices A e B). Neste sentido, “questionário é um instrumento 
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de coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escrito” (MARCONI; LAKATOS, 2007, p.98).  

Faz-se oportuno ressaltar que a coleta de dados ocorreu após a aprovação do 

parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP (Anexo A) da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, sob número 3.682.835 emitido em 

04/11/2019.  

Em seguida da aprovação, a pesquisadora realizou contato telefônico com os 

pais dos educandos com TEA, com os professores e com os profissionais de apoio 

explicando o objetivo da pesquisa e os convidando a participar. Com o aceite, 

agendou-se um horário específico para cada entrevistado sendo as sextas-feiras, 

nos períodos matutino e vespertino, bem como o local para a aplicação do 

instrumento de coleta de dados que fora utilizada a Sala do AEE da EMEB.  

Na ocasião, os sujeitos participantes da pesquisa assinaram duas vias do 

Termo de Compromisso Livre e Esclarecido – TCLE (Anexo B), ficando uma via com 

a pesquisadora e a outra com o pesquisado. Após a assinatura do TCLE e da 

aplicação do instrumento de coleta de dados, encerrou-se a participação do 

entrevistado no estudo, ficando sob a responsabilidade da pesquisadora a devolutiva 

dos resultados finais se assim o for solicitado. O período de coleta de dados se deu 

no mês de novembro de 2019. A Instituição também assinou a declaração de aceite 

de realização da pesquisa (Anexo C). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO   

Os dados quantitativos e qualitativos obtidos no questionário foram 

armazenados em planilha do Excel 2013 e analisados por intermédio de gráficos que 

demonstraram as principais estratégias de convivência utilizadas em educandos 

com TEA no sistema familiar e educacional. Este estudo foi realizado nos meses de 

julho a novembro de 2019. 

Ratificando, este estudo foi realizado a partir de uma pesquisa aplicada em 

uma amostra de 18 pessoas, sendo 6 pais, 6 professoras e 6 profissionais de Apoio 

de alunos com TEA. Os dados obtidos foram computados por intermédio de gráficos 

que demonstram as estratégias de convivência utilizadas por pais e profissionais da 

educação. Os gráficos apontam análises e discussões dos dados coletados: 

Gráfico 01 – Pergunta 1 pais 

Sim
50%

Não
33%

Ás vezes
17%

1: Vocês pais sabem como lidar com seu filho com TEA?

Sim Não Ás vezes

 

Fonte: A Autora, 2019. 

No gráfico 01, evidencia-se o resultado das respostas dos pais: 3 (50%) 

responderam que sabem lidar com seus filhos com TEA, 2 (33%) responderam que 

não sabem e 01 (17%) único pai respondeu que às vezes sabe lidar com o filho. 

Os resultados demonstram que os pais ainda encontram dificuldades na 

convivência e no manejo na condução da rotina com seus filhos. Para Gómez e 

Terán (2014) a família toda sente um impacto e se mobiliza em função da criança, 

passando então a ser tratada: “família com autismo”, confirmando, assim, a 

dificuldade na orientação de genitores que tem filhos com TEA. 
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O que significa dizer que uma família tem autismo? Significa que ela terá 
que aprender uma forma diferente de comunicação, uma maneira diferente 
de se relacionar socialmente: abrirá uma nova dimensão para sentir, 
controlar e pensar a vida (GÓMEZ; TERÁN,2014, p. 529). 

A vida familiar após o nascimento de uma criança com TEA modifica 

inúmeras situações, porém a maioria dos pais neste estudo afirmam saber lidar com 

o filho. 

Gráfico 02 – Pergunta 2 pais 

17%

83%

2: Como realizam as atividades da vida diária com seu filho?

Com facilidade

Com dificuldade

Estamos pesquisando novas formas de educar nosso filho
 

Fonte: A Autora, 2019. 

O gráfico 02 ressalta a facilidade ou dificuldade de realizar as atividades da 

vida diária com os filhos. Os resultados obtidos demonstram que 01 (17%) pai 

respondeu que tem facilidade e os outros 05 (83%) pais responderam que sentem 

dificuldades para realizar as atividades da vida diária. Ainda, 01 (17%) pai 

entrevistado também afirmou pesquisar novas formas de educar o filho para auxiliar 

nas atividades de vida diária. 

Diante disto, observa-se que a maioria dos pais apresentam dificuldade em 

realizar as atividades de vida diária, como tomar o banho, respeitar as regras e 

limites impostos, dentre outros. 

A experiência de ter um filho com autismo pode causar conflitos entre os 
pais e entre os outros irmãos, dando lugar a tensões e problemas. Muitas 
vezes os pais podem se sentir muito mal em relação ao que sentem pelo 
filho; sentimentos contraditórios de pena, raiva, amor profundo desconforto, 
injustiça, lamento, excesso de responsabilidade, etc. [...] Deve-se levar em 
conta que a criança exige mais tempo e atenção dos pais, limitando outras 
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atividades, o que pode causar sentimentos de raiva e inveja nos outros 
membros da família (GÓMEZ; TERÁN, 2014, p.530 – 531). 

As atividades de vida diária exigem muito tempo e determinação dos pais, 

pois a criança com TEA apresenta aversão a mudanças, apresentando rotinas 

rígidas, complicações com sono, alimentação também dificultam a vida das famílias 

de autistas. Apresentam rigidez para planejar e realizar mudanças, ocasionando 

disfunções graves para os mesmos e para aqueles que convivem como pais e 

professores (APA, 2014) 

Gráfico 03 – Pergunta 3 pais 

Emocional

50%

Social

33%

Outro

17%

3: Sobre as mudanças vivenciadas após o diagnóstico de TEA, 
quais os aspectos que mais afetaram a família?

Emocional Social Outro

 

Fonte: A Autora, 2019. 

O gráfico 03 apresenta as respostas obtidas com relação as mudanças 

vivenciadas após o diagnóstico de TEA e quais aspectos mais afetaram a família:  

sendo que 03 (50%) participantes responderam que afetam as questões emocionais. 

Para 02 (33%) pais afetam as vivências sociais. Um pai ainda, além de responder 

que o aspecto social influenciou as mudanças vivenciadas após o diagnóstico de 

TEA por esta família, afirmou que outro aspecto de mudança foi a interação social, 

pois, após o diagnóstico do TEA passaram a se relacionar somente pai, mãe e avó 

materna, não havendo nenhum outro vínculo familiar ou social. Além disso, para 01 

(17%) pai houve a resposta “outro: (qual)”, uma vez que ainda estão buscando 
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diagnósticos mais coerentes para a filha, assegurando que os principais aspectos 

são a dificuldade de aceitação do TEA e a preocupação com a qualidade de vida 

que a filha terá futuramente.  

Com isso, percebe-se também a grande dificuldade das famílias em dar 

continuidade nas relações sociais, chegando por vezes ao isolamento.   

O autismo leva o contexto familiar a interromper suas atividades sociais 
normais, transformando o clima emocional no qual vive”. A família se une à 
disfunção da criança, sendo que tal fator é determinante no início da 
adaptação familiar (SPROVIERI; ASSUMPÇÃOS,2001, p.231) 

Uma preocupação evidente dos pais é com relação ao futuro dos filhos com 

TEA, a possibilidade de adoecerem, de seu envelhecimento e também com a própria 

morte (PEGORARO; SMENA, 2013; SÁ; RABINOVICH, 2006), acabam acarretando 

em uma fonte inesgotável de aflição e ansiedade para os cuidadores. 

Gráfico 04 – Pergunta 4 pais 

33%

50%

17%

4: Como são as estratégias de convivência?

Fáceis Difíceis Normais

 

Fonte: A Autora, 2019. 

O gráfico 04 revela como são as estratégias de convivência no sistema 

familiar, os resultados demonstram que 02 (33%) pais responderam que é fácil, 03 

(50%) pais responderam ser difíceis e somente para 01 (17%) pai é normal. 

 
 A família do aluno especial é a principal responsável pelas ações do seu 
filho com necessidades especiais, visto que é ela quem lhe oferece a 
primeira formação. Na integração/inclusão escolar, o aluno com apoio dos 
profissionais e da família, poderá adquirir competências ainda maiores, se 
tiver um envolvimento como a "parceria" (TANAKA, 2010, p. 115). 
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As estratégias de convivência facilitam o relacionamento, embora se tenha 

entendido neste estudo que a metade dos pais afirmam ser difícil, pois em sua 

grande maioria tais estratégias estão pautadas na ludicidade, habilidades e 

competências, necessitando, portanto, de tempo para realizar as ações, o que nem 

sempre é possível nas famílias, a atenção integral (MELLO, 2007). 

Gráfico 05 – Pergunta 5 pais 

50%50%

5: Seu filho apresenta comorbidades?

Sim Não

 

Fonte: A Autora, 2019. 

No gráfico 05 são apresentadas as respostas dos participantes sobre as 

comorbidades do TEA: para 03 (50%) pais sim, há comorbidades e para 03 (50%) 

pais não há comorbidades. As comorbidades apresentadas foram: Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Inabilidade Intelectual Moderada, 

Dificuldade Visual e Dificuldade Auditiva Leve. 

As comorbidades são frequentes nos quadros de TEA, o Transtorno de Déficit 

de Atenção e Hiperatividade, TDAH, são expressos na primeira infância de 3% a 5% 

da população, sem distinção de capacidade intelectual, classe, etnia, embora 

percebido mais em meninos com sintomas de impulsividade e hiperatividade e 

desatenção em meninas, podendo atingir de 6%a 8% das crianças na idade escolar 

(GOLDSTEIN, 2006). 

A Deficiência Intelectual deve ser vista a partir de um olhar multifatorial, com 

inabilidade no funcionamento estrutural das capacidades cognitivas, relacionais e 

executivas (AMMR, 2006). Por sua vez, sobre as comorbidades associadas ao TEA 
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os autores: Jhony L. Matson e Rachel L. Goldin, professores do departamento de 

psicologia da Universidade de Louisiana, afirmam: 

(...) o que está ocorrendo atualmente é o desenvolvimento de todo um novo 
campo de estudo, o campo seria melhor caracterizado como autismo e 
comorbidades. Muitas perguntas estão sendo feitas. Este processo incluía 
determinação das formas mais comuns de comorbidade, como os sintomas 
são expressos, quais desordem além de autismo co-ocorrem mais com esta 
síndrome, até que ponto há etiologias comuns. Qual a melhor de avaliar e 
diagnosticar essas doenças? Quando elas ocorrem, quais estratégias de 
intervenção são eficazes? (...) (MATSON:GOLDIN, 2013 p.1229) 

Com isso, enfatiza-se que neste estudo apresentaram-se comorbidades 

associadas ao TEA, embora ainda não se tenha especificações cientificas da 

relação autismo/comorbidades. Sugerindo-se então novos estudos acerca do tema. 

Gráfico 06 – Pergunta 6 pais 

67%

16%

17%

6: Como são as relações sociais em sua família, ou seja, a 
convivência/relação com outros familiares e amigos

Normais Conturbadas Sem relação Social

 

Fonte: A Autora, 2019. 

O gráfico 06 apresenta como são as relações sociais em sua família, ou seja, 

a convivência/relação com outros familiares e amigos obtiveram-se como respostas: 

01 (17%) pai respondeu “sem relação social”, 01 (16%) pai respondeu ser 

“conturbada” e, por fim, os outros 04 (67%) pais afirmaram ter convivência normal. 

 Para compreender a habilidade relacional, assim como dos 

compartilhamentos de situações da vida em uma pessoa parece ser totalmente fácil, 

no entanto, essas interações perpassam por caminhos da inteligência nem sempre 
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realizada de maneira convencional, essas construções demandam de aspectos 

neuronais que se interligam promovendo a empatia ou não conseguindo desenvolver 

laços sociais de maneira esperada pelos sistemas partilhados (BARROS, 2008).  

Embora um percentual elevado de pais afirma ter convivência normal, sabe-

se que a permanência de uma vida social com reunião de amigos ou familiares se 

torna um pouco mais limitada, uma vez que o TEA traz consigo a manutenção da 

rotina, das referências pessoais, como brinquedos, e do reconhecimento do 

ambiente.  

Gráfico 07 – Pergunta 7 pais 

67%

16%

17%

7: No sistema educacional como seu filho se adaptou?

Muito bem Com dificuldade            1 Não consegue se adaptar

 

Fonte: A Autora, 2019. 

O gráfico 07 que questiona a adaptação do seu filho no sistema educacional. 

As respostas obtidas foram 04 (67%) dos pais responderam afirmativamente, que 

adaptação foi “muito bem”, 01(17%) pai afirmou ter sido “com dificuldade” e para 01 

(17%) pai a resposta foi “não consegue se adaptar”. 

Nas situações de integração escolar, nem todos os alunos com deficiência 
cabem nas turmas de ensino regular, pois há uma seleção prévia dos que 
estão aptos à inserção. Para esses casos, são indicados a individualização 
os programas escolares, os currículos adaptados, as avaliações especiais e 
a redução dos objetivos educacionais para compensar as dificuldades de 
aprender. Em suma: a escola não muda como um todo, mas os alunos têm 
de mudar para se adaptar às suas exigências (MANTOAN, 2006, p. 18). 

Assim, afirma-se que os educandos com TEA tiveram uma adaptação muito 

boa na escola estudada. Deste modo, a convivência e a integração entre escola e 
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família apresenta-se como um processo constante de apoio e orientação entre 

aqueles que estão envolvidos com características e condições variadas (BORGES; 

BASSO FILHO, 2008). 

Gráfico 08 – Pergunta 8 pais 

100%

0%

8: Vocês pais se sentem acolhidos na escola de seu filho?

Satisfeitos Insatisfeitos

 

Fonte: A Autora, 2019. 

O gráfico 08 informa sobre a acolhida dos pais na escola, sendo que os 06 

(100%) participantes responderam que se sentem satisfeitos com a acolhida da 

escola. 

Quando estamos envolvidos em algo que amamos, parece que nada nos 
importuna. Quando direcionamos nossos afetos em temas que nos 
fascinam, não economizamos forças até conhecermos os caminhos que 
levam as respostas. Quando estamos trabalhando em ambientes 
acolhedores, sentimos que a nossa energia criativa e a disposição para a 
execução das tarefas parecem ser eternas e inquebrantáveis (CUNHA, 
2010, p.100). 

 A acolhida dos pais na escola foi um ponto de suma importância, sendo 

possível porque professores e profissionais de apoio fazem a ponte entre o sistema 

educacional e a família, permitindo a sequência da funcionalidade já executada em 

casa (BRASIL, 2012) e, possivelmente, por acreditarem que seus filhos estão sendo 

bem cuidados e seguros no período em que permanecem sob o cuidado atento de 

terceiros. 
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Gráfico 09 – Pergunta 9 pais 

83%

17%

9: Quais são os sentimentos em relação ao seu filho?

Gratidão Preocupação Outro

 

Fonte: A Autora, 2019. 

O gráfico 09 registra sobre os sentimentos dos pais em relação a seus filhos. 

Nesta pergunta os pais responderam mais do que uma alternativa, assim dispostas: 

05 pais afirmam ser gratidão, 03 pais afirmaram ser gratidão e preocupação juntos e 

somente 01 pai afirma ser preocupação. Para a pergunta descritiva “Outro: Qual? A 

resposta de 02 pais foi preocupação com o futuro do filho. 

A conscientização da família, no sentido de que ela faz parte de um 
contexto social, que exerce influências sobre o indivíduo, preparando-o para 
o mundo escolar é essencial. Também a conscientização dos educadores 
não só em saber trabalhar com o aluno, mas também em promover o 
desenvolvimento familiar, de forma que a família se torne um agente ativo 
no processo de integração/inclusão, deve ser buscada. (LOPES; 
MARQUEZAN, 2000, p.01) 

 Fica evidenciado o sentimento de gratidão expressados pelos pais, bem 

como, a preocupação dos mesmos enquanto responsáveis pela educação e criação 

de seus filhos e, consequentemente, a garantia de um futuro de independência 

diante de tantas dependências que o quadro de TEA exige. 
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Gráfico 10 – Pergunta 10 pais 

17%

33%

50%

10: Como é a saúde de seu filho?

Ótima Saúde Boa Exige muitos cuidados

 

Fonte: A Autora, 2019. 

O gráfico 10 questiona sobre a saúde dos filhos; sendo que somente 01 

(17%) pai respondeu que a saúde do filho é ótima, 02 (33%) pais responderam que 

é boa e os outros 03 (50%) pais disseram que a saúde dos filhos exige muitos 

cuidados. 

Muitos sistemas familiares conseguem superar as dificuldades e criam 

esperanças com relação aos filhos com TEA, pois os mesmos são estimulados a 

ponto de alguns conseguirem vencer barreiras e realizam atividades e participam da 

vida social que a vontade e o anseio é que o filho se cure (HOHER; WAGNER, 

2006). Percebe-se, portanto, que a saúde da metade dos filhos dos entrevistados é 

boa, porém, a outra parte demanda de excessivos cuidados.  

Ainda, é reconhecido por todos os observadores, exceto por um reduzido 

número daqueles impedidos por compromissos doutrinários, que o autismo não é 

visto como uma doença primariamente adquirida ou inventada pelo homem. Fazer 

com que os pais se sintam culpados ou responsáveis pela dificuldade expressada 

pelo próprio filho não é apenas errado, mas sobrepõe de modo cruel um insulto a um 

dano (KANNER, 1948). 

Em continuidade ao processo da análise dos dados coletados a partir do 

questionário aplicado em 06 professores e 06 profissionais de apoio que trabalham 
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com educandos com TEA na EMEB Henrique Júlio Berger, apresentar-se-ão os 

resultados obtidos por intermédio de gráficos, conforme segue: 

Gráfico 11 – Pergunta 1 profissionais 

75%

25%

1: Você já estudou sobre TEA?

Sim Não

 

Fonte: A Autora, 2019. 

O gráfico 11 demonstrou que dos 12 profissionais da educação 10 (75%) 

entrevistados responderam sim e já participaram de estudos cursos sobre TEA. 

Somente 02 (25%) deles nunca participaram de cursos sobre autismo. 

Capacitar os professores e as escolas a trabalhar com um currículo que 
responda a estas exigências é, pois, o grande desafio que se coloca à 
própria escola e aos serviços de apoio”. Planificar a aprendizagem e 
participação de todos os alunos sem recorrer a respostas estereotipadas e 
pré -definidas, procurar as melhores formas de adaptar ou modificar o 
currículo à diversidade das necessidades dos alunos, trabalhar em 
articulação com outros profissionais ou serviços, promover a colaboração e 
partilha de informações e experiências entre professores, dinamizar a 
produção de materiais curriculares, a observação mútua de aulas, a 
emergência de parcerias pedagógicas, incentivar a experimentação e 
inovação pedagógica (CORREIA, 2008, p. 47). 

 O conhecimento a respeito do TEA foi percebido na escola estudada, 

possibilitando a continuidade e permanência do ensino-aprendizagem.  

 

 

 

 



56 
 

Gráfico 12 – Pergunta 2 profissionais 

100%

0%

2: Você é/foi professor (a) de algum educando com 
TEA?

Sim Não

 

Fonte: A Autora, 2019. 

No gráfico 12 pergunta-se se os profissionais da educação já trabalharam 

com educandos com TEA e todos os 12 (100%) entrevistados responderam sim. 

Um pressuposto frequente nas políticas relativas à inclusão supõe um 
processo sustentado unicamente pelo professor, no qual o trabalho do 
mesmo é concebido como o responsável pelo seu sucesso ou fracasso. É 
claro que a aprendizagem dos alunos é uma das metas fundamentais não 
só dos professores, mas de todo o profissional que esteja implicado com a 
educação e, sem dúvida, uma prática pedagógica adequada é necessária 
para alcançá-la (PAULON; FREITAS; PINHO,2005, p.09) 

Neste estudo, o percentual apresenta forte resultado com a experiência 

profissional dos entrevistados diante do TEA, tanto de professores como de 

profissionais de apoio, demonstrando o conhecimento e organização para atender a 

demanda na escola EMEB Henrique Júlio Berger.  
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Gráfico 13 - Pergunta 3 profissionais 

83%

17%

3: Você seria capaz de indicar, de modo geral, as 
principais características da linguagem de educandos 

com tea?

Sim Não

 

Fonte: A Autora, 2019. 

O gráfico 13 a pergunta sobre a capacidade de indicar as características da 

linguagem dos alunos com TEA obteve-se os seguintes resultados: 10 (83%) dos 

entrevistados responderam que saberiam responder a seu modo sobre as 

características e 2 (17%) desses entrevistados disseram que não saberiam, 

poderiam fazer confusões com outras deficiências. 

É importante compreender que no dia a dia alunos com autismo diferem muito 

entre si, determinados apresentam habilidades verbais limitadas ou até mesmo 

inexistentes. Por outro lado, alguns se mostram muito falantes, discorrendo sobre 

assuntos do próprio interesse (PORTALESE; HELENA, 2013). 

Corroborando, Cunha (2016, p. 15) complementa que: 

[...] A aprendizagem é característica do ser humano. O ensino e 
aprendizagem são dois movimentos que se ligam na construção do 
conhecimento. É uma construção dialógica e não interpretativa; expressão 
imanente da nossa humanidade, que abarca também o aprendente com 
autismo. 

Por fim, fica claro que, em sua maioria, os entrevistados reconhecem as 

principais características da linguagem expressada pelos educandos com TEA na 

escola pesquisada. 
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Gráfico 14 – Pergunta 4 profissionais 

100%

0%

4: Você já observou alterações no comportamento de 
educandos com TEA?

Sim Não

 

Fonte: A Autora, 2019. 

O gráfico 14 questiona sobre as observações de alteração de comportamento 

dos educandos com TEA, sendo que a totalidade dos 12 (100%) entrevistados 

afirmaram já ter observado alterações no comportamento desses educandos. 

Inegavelmente haverá alunos com TEA que irão requerer cuidados mais 
específicos, isso, porém, não pode significar seu confinamento dentro de 
uma sala especial para lhe ministrar em separado o conteúdo escolar. Isto 
seria um contrassenso ao preconizado pela educação inclusiva (FÁVERO, 
2004, p.27). 

O pensamento de Mello (2007) descreve os principais sintomas para se 

identificar o autismo, assegurando que utiliza as pessoas como instrumento, resiste 

à alteração de rotina, não se envolve com outras crianças, não sustenta o contato 

visual, atua como se estivesse surdo, resiste ao aprendizado, exibe apego não 

apropriado a objetos, não demonstra medo de perigos, gira objetos de forma bizarra 

e peculiar, expõe risos e movimentos não apropriados, luta pelo não contato físico, 

hiperatividade física, por momentos é agressivo e destrutivo e mostra 

comportamento indiferente e arredio. 
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Gráfico 15 – Pergunta 5 profissionais 

92%

8%

5: Se houver alterações de comportamento, considera 
que sabe/saberia intervir de maneira positiva?

Sim Não

 

Fonte: A Autora, 2019. 

O gráfico 15 questiona no caso de haver alterações de comportamento, se o 

entrevistado sabe/saberia intervir de maneira positiva: 11 (92%) entrevistados 

afirmaram saber intervir, somente 1 (8%) dos participantes apresentou dúvidas, 

portanto, respondeu que não seria capaz de intervir. 

Para crianças com autismo clássico, isto é, aquelas crianças que tem 
maiores dificuldades de socialização, comprometimento na linguagem e 
comportamentos repetitivos, fica clara a necessidade de atenção 
individualizada. Essas crianças já começam sua vida escolar com 
diagnóstico, e as estratégias individualizadas vão surgindo naturalmente. 
Muitas vezes, elas apresentam atraso mental e, com isso, não conseguem 
acompanhar a demanda pedagógica como as outras crianças (SILVA, 2012, 
p. 109) 

Para que a inclusão possa ter uma boa prática é preciso segundo, CAPELLINI 

(2001), ter flexibilidade nas questões de utilizar novas formas de trabalhar os 

comportamentos em educandos com TEA e assim: 

As ações que apresentam sucessos em sistemas inclusivos mostram que é 
imprescindível alterações em suas práticas passando desde diminuição do 
número de alunos por classe, aprendizado cooperativo elaboração de 
projeto pedagógico, plano individual de ensino, melhoria da formação 
profissional, valorização do magistério, apoios centrados na classe comum 
e não via suplementação, com uma pedagogia centrada na criança baseada 
em suas habilidades e não em suas deficiências, e que incorpore conceitos 
como interdisciplinaridade, individualização, colaboração e conscientização/ 
sensibilização (CAPELLINI, 2001, p. 155). 
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Gráfico 16 – Pergunta 6 profissionais 

100%

0%

6: Observou alterações na socialização da criança com 
TEA?

Sim Não

 

Fonte: A Autora, 2019. 

O gráfico 16 pergunta ao entrevistado observou alterações na socialização da 

criança com TEA. Os 12 (100%) entrevistados responderam sim para a habilidade 

de observação na alteração da socialização. 

Observa-se, portanto, que as capacidades de ser sociável é um treino que 

poderá ser trabalhado em parceria com pais e professores, pois a criança com 

autismo pode expor problemas para controlar as emoções. Pode-se exemplificar o 

choro ou explosões verbais dentro de sala de aula ou, por vezes, usar de violência 

quebrando as coisas, agredindo pessoas ou se auto agredindo. Tais 

comportamentos, certamente, comprometem a qualidade das relações sociais. No 

entanto, as crianças e os adolescentes com autismo podem ser socialmente mais 

competentes na medida em que são possíveis de assimilar normas, valores e 

expectativas de seu ambiente (PORTOLESE; HELENA, 2013). 
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Gráfico 17 – Pergunta 7 profissionais 

75%

25%

7: Conhece a técnica da contenção, que serve para 
proteger o educando com TEA ou para os demais 

educandos ou a si próprio?

Sim Não

 

Fonte: A Autora, 2019. 

No gráfico 17 questiona-se sobre o conhecimento do entrevistado sobre a 

técnica da contenção de educandos com TEA, 09 (75%) educadores responderam 

que saberiam conter os educandos, porém 03 (25%) disseram que não saberiam. 

Comportamentos inadequados com mais probabilidade em educandos com 

TEA: estereotipias comportamentais (flapping, balançar-se, entre outros) e 

comportamentos agressivos e auto agressivos são problemas comportamentais 

muito comuns em crianças com TEA. Muitos desses comportamentos podem fugas 

de demandas ambientais que são excessivas ou aversivas (KHOURY, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Gráfico 18 – Pergunta 8 profissionais 

100%

0%

8: Você já observou alterações na comunicação da 
criança com TEA?

Sim Não

 

Fonte: A Autora, 2019. 

O gráfico 18 questiona a respeito da habilidade dos educadores de observar 

alterações na comunicação de educandos com TEA, sendo que 12 (100%) dos 

entrevistados responderam que sim. 

 É notório que os déficits de linguagem são resultantes da inabilidade das 

crianças com TEA para se comunicarem com outras pessoas a respeito de estados 

mentais, os distúrbios no comportamento social conjeturariam a dificuldade em dar 

um sentido ao que as pessoas pensam e ao modo como se comportam (BOSA, 

2002, p.4). 
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Gráfico 19 – Pergunta 9 profissionais 

83%

17%

9: Se houver alterações na comunicação, você 
acredita que sabe/saberia intervir de maneira 

positiva?

Sim Não

 

Fonte: A Autora, 2019. 

O gráfico 19 questionou sobre a capacidade de intervir de maneira positiva na 

comunicação dos educandos com TEA, os resultados demonstram que 10 

entrevistados (83%) responderam sim e outros 02 (17%) afirmaram não saber como 

intervir positivamente na comunicação. 

É importante ressaltar que a criança com TEA pode verbalizar, embora sem 

querer se comunicar, a ecolalia, a repetição de sons são passagens utilizadas para 

emitir sons, mas muitas vezes sem ter consciência da expressão emitida (SILVA, 

2012). 

Corroborando, Mello (2007) expõe que mesmo considerando que o 

tratamento é efetivado com subsídio de programas individuais em função da 

evolução de cada criança, alguns aspectos podem ser importantes como alvos 

preferenciais de tratamento em um programa de intervenção precoce com indivíduos 

com Síndrome de Asperger. Com isso, é necessário desenvolver a autonomia e a 

independência, a comunicação não-verbal, os aspectos sociais como imitação, 

aprender a aguardar a vez em jogos e atividades de equipe, a flexibilização das 

tendências repetitivas, as habilidades cognitivas e acadêmicas, ao mesmo tempo é 

importante: trabalhar na diminuição dos problemas de comportamento, empregar 

tratamento farmacológico se necessário, que a família receba orientação e 

informação e que os professores recebam assessoria e apoio.  
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Na perspectiva de Orrú (2012, p. 19): 

Incapacidade para estabelecer relações com as pessoas, um vasto conjunto 
de atrasos e alterações na aquisição e no uso da linguagem e uma 
obsessão em manter o ambiente intacto, acompanhada da tendência a 
repetir uma sequência limitada de atividades ritualizadas. 

Pergunta 10: 

Dando seguimento a análise dos dados, bem como da discussão acerca das 

estratégias de convivência utilizadas em educandos com TEA no sistema 

educacional e familiar, propôs-se na pergunta de número 10 (dez), direcionada aos 

professores e profissionais de apoio, uma questão descritiva. A pergunta em foco 

analisava “Quais os recursos que você possui, usa e confecciona para trabalhar com 

o educando com TEA”.  

Desta forma, a partir da compilação das respostas, obtiveram-se as seguintes 

descrições, tanto para professores quanto para profissionais de apoio: 

- Sala de AEE (Atendimento Educacional Especializado); 

- Comando de voz especifico e olho no olho, destinados aos educandos com 

TEA (trabalhando regras e limites); 

- Trabalhar em ambientes tranquilos; 

- Materiais pedagógicos adaptados (quando necessita); 

- Profissionais de apoio; 

- Histórias em quadrinhos no formato de tirinhas; 

- Uso das tecnologias (vídeos, jogos educativos, etc,); 

- Materiais alternativos (tampinha de garrafas, palitos de picolé, frascos de 

remédio, dentre outros); 

- Confecção de álbuns destinados as datas comemorativas, como por 

exemplo o folclore, dia do índio, páscoa, dentre outras; 

- Pinturas, colagens, recortes; 

- Elogio como fonte de reforço positivo (respeito, amor e carinho); 

- A interação da família nas mais diversas atividades propostas pela escola, 

além da orientação individual destinada aos pais dos educandos com TEA; 

- Técnicas de socialização como a hora da conversa para aprender interagir; 

- O uso do espaço da calma, onde fica para se reestruturar; 

- Convite ao educando com TEA para ser ajudante e participar da atividade 

com os demais colegas. 
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No aspecto da família, foi possível observar que a permanente troca de 

informações se faz muito presente na Escola de Educação Henrique Júlio Berger. 

Vale ressaltar que Vygotsky, 2007) sempre ponderou sobre o quanto as interações 

sociais são positivas entre educando com deficiência junto a aqueles chamados 

normais, pois, a mediação pode ser trabalhada com ganhos para ambos, onde os 

contatos entre as relações são formadores de estruturas capazes de proporcionar 

aprendizagem.  

Entende-se que ensinar para a inclusão social só é possível utilizando 

instrumentos pedagógicos da escola e inserindo também a família, fortalecendo-a 

como núcleo básico das ações inclusivas e de cidadania. Para a escola a realização 

e educação adequadas deverão incluir não só o educando no meio escolar, mas 

também a sua família nos espaços de atenção e atuação psicopedagógico (CUNHA, 

2012). 

E, por fim, acrescenta-se como estratégias o uso cientifico dos princípios da 

abordagem comportamental que possibilitam desenvolver, manter e aumentar 

comportamentos desejados e, por conseguinte, diminuir comportamentos 

indesejados (ANDERSON, 2007). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observou-se durante todo o processo desta pesquisa uma variedade de 

características existentes no TEA, principalmente, as implicações e comorbidades. 

Os conhecimentos das teorias oportunizaram compreensões importantes sobre 

comportamentos e sintomatologias existentes na convivência com educandos com 

autismo. 

Abordar esse tema requereu muitos cuidados, por se tratar de um assunto 

novo para a grande maioria das pessoas que conhecem superficialmente ou ainda 

conhecem alguém por contato mais distante. As limitações decorrentes das 

características apresentadas em educandos com TEA são inúmeras, pois confirmou-

se que cada sujeito é único, apresentando preferências, rituais e demandas próprias. 

Assim, afirma-se que o estudo foi extremamente desafiador, permitindo 

verificar que pais e educadores apresentam conhecimento do TEA e fazem uso de 

diversas estratégias para uma melhor convivência. Diante do sistema familiar, 

deparou-se com uma profunda gratidão pela existência do filho, bem como pela 

preocupação com o seu futuro, uma vez que a dependência constante e intensa nas 

atividades de vida diária fora observada. É salutar reforçar que os pais estão 

satisfeitos com a escola que seus filhos estudam, embora alguns educandos ainda 

apresentem dificuldades de adaptação a vida escolar. 

Por sua vez, no sistema educacional, notou-se que os educandos com TEA 

estão incluídos da melhor maneira que a escola consegue acolher. Sabe-se que a 

convivência é desafiadora, requer além de competência, habilidades, empenho e 

ação continuada nas atividades propostas. A superação é diária, os professores e 

profissionais de apoio da Escola pesquisada demonstraram na, sua grande maioria, 

que estão preparados para trabalhar com educandos com TEA. Sabem como intervir 

nas suas deficiências e buscam estratégias para melhorar a convivência escolar. No 

entanto, ressalta-se ainda diversas resistências no contato e na convivência grupal 

por parte dos educandos com TEA, embora os educadores trabalhem para que esse 

contato se dê por meio de brincadeiras, jogos e atividades incluindo-o no ambiente 

escolar. Notou-se também gostos mais apurados em determinados assuntos em que 

o educando com TEA é muito conhecedor, mas quase sempre não é um assunto 

que a maioria das pessoas compartilham. 
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Outro ponto observado em professores e profissionais de apoio, assim como 

em alguns pais, é a dificuldade em lidar com as características de alguns educandos 

com autismo. De certa forma, os atendimentos, e a própria convivência, exigem 

estratégias diferenciadas nos momentos de alterações de humor, crises ou 

desregulação, muito comum. As ações pedagógicas e familiares sempre vão ao 

encontro de trabalhar com melhoras no comportamento coletivo.    

Conclui-se, contudo, que o TEA requer capacitações constantes tanto para 

escolas como para famílias, a complexidade nas estruturas interfere no 

desenvolvimento desses educandos. Sugere-se então, buscar parcerias de 

atendimento, principalmente, no que se refere a desregulação momentânea e 

constante em muitos dos educandos com autismo. Para tanto, faz-se necessário 

estar preparado para utilizar estratégias que possam tranquilizar e reintegrar a 

harmonia nos ambientes onde esta demanda está inserida. Além de sugerir a 

necessidade de novos olhares e práticas em relação ao autismo, pois os 

profissionais e a própria família ainda estão se capacitando para a realização de 

interações mais produtivas e inclusivas nos relacionamentos sociais com educandos 

com TEA. A flexibilidade, reciprocidade e visão ampla é fundamental nas utilizações 

das estratégias de convivência. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DE 
APOIO DE EDUCANDOS COM TEA 

 

Dados de Identificação 

Iniciais: ___________________ 

Cargo/ função: ______________________________________ 

Tempo de Experiência: _______________________________ 

Curso de Graduação: _________________________________ 

Especialização: __________. Qual: ______________________ 

. 

1: Você já estudou sobre TEA? 

(   ) sim (   ) não 

2: Você é/foi professor (a) de algum educando com TEA?  

(    ) sim (    ) não 

3: Você seria capaz, de indicar, de modo geral, as principais características da 

linguagem de educandos com TEA? 

(   )  sim (   ) não  

4: Já observou alterações no comportamento de educandos com TEA? 

(    ) sim (    ) não 

5: Se houver alterações de comportamento, considera que sabe/saberia 

intervir de maneira positiva? 

(   ) sim (    ) não 

6: Observou alterações na socialização da criança com TEA? 

(    ) sim (   ) não 

7: Conhece a técnica da contenção, que serve para proteger o educando com 

TEA ou para os demais educandos ou a si próprio? 

(   ) sim (    ) não 

8: Você já observou alterações na comunicação da criança com TEA? 

(   ) sim (   ) não 
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9: Se houver alterações na comunicação, você acredita que sabe/saberia 

intervir de maneira positiva? 

(   ) sim (   ) não 

10: Quais os recursos que você possui, usa e confecciona para trabalhar com 

o educando com TEA?  
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO PARA PAIS DE EDUCANDOS COM TEA 

 

Dados de Identificação 

Nome do Responsável: -------------------------------------------------------------------------- 

Idade: -------------------------------------- 

Estado Conjugal: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Grau de Instrução: --------------------------------------------------------------------------------- 

Tempo de Diagnóstico da doença: ------------------------------------------------------------ 

Nome do Menor: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Idade: ------------------------------------- 

Ano Escolar: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1: Vocês pais sabem como lidar com seu filho com TEA? 

(  ) sim (  ) não (   ) às vezes  

2: Como realizam as Atividades da Vida Diária com seu filho? 

(  ) Com facilidade (   ) Com dificuldade 

(   ) Estamos sempre pesquisando e experimentando novas formas para educar 

nossos filhos. 

3: Sobre as mudanças vivenciadas após o diagnóstico de TEA, quais os 

aspectos que mais afetaram a família? 

 (   ) Emocional (   ) Social (   )  Outro  

Qual? 

4: Como são as estratégias de convivências? 

(  ) fáceis (   ) difíceis (  ) normais 

5: Seu filho apresenta comorbidades? 

(   ) sim (   ) não  

Quais? 
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6: Como são as relações sociais em sua família, ou seja, a convivência/relação 

com outros familiares e amigos? 

(   ) normal (   ) conturbada (   ) sem relação social  

7: No sistema educacional como seu filho se adaptou? 

(   ) muito bem (   ) com dificuldade (   ) não consegue se adaptar 

8: Vocês pais se sentem acolhidos na escola de seu filho?  

(   ) satisfeitos (   ) insatisfeitos 

9: Quais são os sentimentos em relação ao seu filho? 

(   ) gratidão (   ) preocupação (   ) outro 

Qual? 

10: Como é a saúde de seu filho? 

(   ) ótima saúde (   ) boa (   ) exige muitos cuidados 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO C – DECLARAÇÃO DE ACEITE DA INSTITUIÇÃO 

 

 


