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RESUMO 

MOURA, J. P. M. Atendimento especializado a alunos com transtornos do es-
pectro do autismo: desafios na realização da avaliação pedagógica no município 
de Barra Mansa/RJ. 2014.123 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Presbiteria-
na Mackenzie, são Paulo, 2014. 

O atendimento educacional de transtornos do espectro do autismo (TEA) tem sido 

alvo de reflexões e propostas diferenciadas, uma vez que a inclusão destes alunos é 

uma realidade no sistema educacional brasileiro e na rede municipal de Barra Man-

sa. A ideia inicial deste trabalho nasceu da inquietação, na realização de uma avali-

ação pedagógica assertiva, visando à melhoria deste atendimento. Tal inquietação 

buscou esclarecer e fornecer subsídios para reflexões sobre a prática educacional 

com ações eficientes, direcionados aos alunos com TEA, na busca de alternativas 

metodológicas a fim de inseri-los no contexto educacional. Portanto se fazem neces-

sário entender o que é TEA para, se propor atividades pedagógicas e que se pos-

sam ampliar a discussão de modelos e formas de aplicação específicas ao transtor-

no e suas características. Este estudo se propôs identificar os desafios encontrados 

pelos professores de sala de recursos multifuncionais ao realizar a avaliação peda-

gógica em alunos com TEA; os principais problemas que afetam a realização da 

avaliação e verificar as perspectivas dos professores no que tange a concepção de 

avaliação pedagógica enquanto construtores desta avaliação no AEE e seu enfren-

tamento diante dos desafios encontrados. Na condução da pesquisa, optou-se pelo 

estudo exploratório para busca de mais dados, visto tratar-se de tema escasso na 

literatura. Participaram respondendo a um questionário 20 professoras  que atuam 

nas 24 salas de recursos multifuncionais existentes no município. As respostas fo-

ram analisadas, descritas e apresentadas através da estruturação de relatório o qual 

contém, além das transcrições do registro pelo anotador, um resumo dos comentá-

rios mais importantes, conclusões e recomendações. Verificou-se que os professo-

res na realização da avaliação pedagógica, apresentam insegurança e dúvidas ao 

preencher os documentos, fazendo de forma inconsistente e subjetiva ao realizarem 

seus relatos através de documentos semestrais e relatórios de avaliação. Demons-

trando com estes documentos a fragilidade e dificuldade na realização do seu traba-

lho com os alunos TEA, pois estes demandam maior conhecimento e precisam de 

uma avaliação pontual. Os dados tabulados revelaram que a formação em nível su-

perior não é suficiente no preparo do professor para atuar numa perspectiva de edu-

cação inclusiva, uma condição que vem ao encontro dos desafios apresentados pe-

los professores em realizar ações que favoreçam a avaliação do aluno com TEA. O 

estudo atingiu os objetivos propostos e o seu conteúdo evidencia a complexidade e 

a abrangência do tema, sendo impossível esgotá-lo em suas dimensões, levantando 

indicadores que possibilitam a continuidade de pesquisas com propostas de ativida-

des pedagógicas voltadas para o AEE, específico para TEA. 

Palavras chave: avaliação pedagógica, transtornos do espectro do autismo, aten-

dimento educacional especializado. 



ABSTRACT 

MOURA, J. P. M. Specialized care for students with disorders of the spectrum 

of autism: pervasive developmental disorders: challenges in the realization of ed-

ucational evaluation in Barra Mansa/RJ. 2014. 123 f. Dissertations (Master) – São 

Paulo, of Mackenzie Presbyterian University, 2014. 

The educational service for autism spectrum disorders (ASD) has been the subject of 

discussions and proposals differentiated, since the inclusion of these students is a 

reality in the Brazilian educational system and the municipal Barra Mansa. The initial 

idea of this work was born of restlessness, in conducting an assertive teacher as-

sessment in order to improve this service. Such restlessness sought clarification and 

provides subsidies for reflection on educational practice with efficient actions targeted 

to students with ASD in the pursuit of methodological alternatives in order to insert 

them in the educational context. So if you do need to understand what is to TEA, and 

propose educational activities that can broaden the discussion of models and forms 

of the disorder and its specific application characteristics. This study aimed to identify 

the challenges faced by teachers of multifunctional resource room to perform the 

evaluation in teaching students with ASD and main problems that affect the imple-

mentation of the assessment and verify the perspectives of teachers regarding the 

design of educational evaluation as builders this review in ESA and fought before the 

challenges encountered. In conducting the research, we opted for an exploratory 

study to search for more data, since these are of little theme in literature. Participants 

answered a questionnaire 20 teachers working in 24 multifunctional halls existing 

resources in the municipality. The responses were analyzed, described and present-

ed by structuring report which contains, besides the transcripts of the record by the 

annotator, a summary of the most important comments, conclusions and recommen-

dations. It was found that teachers implementing the pedagogical evaluation, uncer-

tainty and doubt have to complete the documents, making inconsistent and subjec-

tive way to realize their semiannual reports through documents and evaluation re-

ports. With these documents demonstrating the weakness and difficulty in carrying 

out their work with ASD students, because they require greater knowledge and need 

a specific evaluation. The tabulated data revealed that graduating at the college level 

isn’t enough to prepare the teacher to act in the interests of inclusive education, a 

condition that meets the challenges presented by the teachers in performing actions 

that favor the assessment of students with TEA. The study achieved its objectives 

and its content demonstrates the complexity and scope of the subject, making it im-

possible to exhaust it in its dimensions, raising indicators that enable the continuity of 

research proposals focused on educational activities for ESA, specific to ASD. 

Keywords: educational evaluation, autism spectrum disorders, attention -standing 

specialized educational. 
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APRESENTAÇÃO 

Durante minha trajetória profissional e após o curso de pedagogia, tenho tido 

a experiência de dar aulas para alunos com necessidades educacionais especiais-

NEE, o que me estimulou a fazer um curso de especialização em Psicopedagogia 

Clínica e Institucional pela FAMERP de São José do Rio Preto, SP.  Em 2009 no 

Município de Barra Mansa/RJ atuei como Orientadora Pedagógica na Educação Es-

pecial no Centro de Atendimento Educacional Especializado – CEAT, hoje denomi-

nado, Centro de Atendimento Educacional Especializado - CEMAE, junto a professo-

res que atuavam com alunos com deficiências Intelectuais e notava, já nesta época, 

a dificuldade que estes verbalizavam em realizar avaliações pedagógicas em seus 

alunos. Atualmente, atuo como professora de Sala de Recursos Multifuncional – 

SRM, na Rede de Ensino Municipal de Barra Mansa/RJ, que entre as diversas fun-

ções realizar avaliações pedagógicas é uma delas, o que fez compreender as quei-

xas dos professores quanto a esta atividade.  

A prática me despertou a importância e necessidade de realizar um Atendi-

mento Educacional Especializado - AEE de qualidade para a melhoria do processo 

de inclusão escolar desses alunos, e compreendi o quanto os professores necessi-

tam de conhecimento e orientações constantes e pontuais sobre educação inclusiva 

e transtornos do espectro do autismo –TGD, assim conhecido inicialmente, anterior 

ao uso do termo TEA. 

Esse novo olhar sobre minha trajetória motivou-me na busca de estratégias 

educacionais e fundamentação teórica para dar continuidade ao trabalho de atendi-

mento aos alunos com TEA. 

 Destaca-se que durante a realização dessa dissertação, realizou-se um recor-

te do trabalho em desenvolvimento, sendo apresentado como comunicação oral no 

XXII Congresso Brasileiro/ II Congresso Internacional da ABENEPI realizado em 

maio de 2013 na cidade de Belo Horizonte, sendo premiado como melhor tema Livre 

- “Atendimento a alunos com TGD: repensando a prática pedagógica, no município 

Barra Mansa/RJ” recebendo o prêmio “Helena Antipoff”.  Reafirmando, meu interes-

se pelo assunto. 

 

 

  



15 
 

1 INTRODUÇÃO  

Segundo definição do DSM-IV-TR - Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais:  

O TGD é caracterizado por severos déficits e comprometimento global em 
múltiplas áreas do desenvolvimento, e incluem prejuízo da interação social 
recíproca, prejuízo da comunicação e a presença de comportamentos, inte-
resses e atividades estereotipados. Os transtornos específicos incluídos são 
Transtorno do Espectro do Autismo, Transtorno de Rett, Transtorno Desin-
tegrativo da infância, Transtorno de Asperger e Transtorno Global do De-
senvolvimento sem Outra Especificação (APA, 2002. p. 72).  

 

Anteriormente, traduzido pela CID-10 de TGD, e por este DSM- IV de TID 

(transtorno invasivo do desenvolvimento), atualmente denominado pelo DSM-V 

(APA, 2013) de TEA (transtorno do espectro do autismo).  

Os prejuízos qualitativos que definem estas condições representam um des-

vio acentuado em relação ao nível de desenvolvimento ou idade mental do indivíduo 

levando a um olhar mais apurado. 

 Para tanto visando maior conhecimento sobre a atual situação de produção 

cientifica sobre a inclusão escolar e avaliação pedagógica de alunos com TEA no 

Brasil, buscou-se uma revisão bibliográfica, em literaturas com temas relacionados, 

legislações Federais, Estaduais e Municipais, artigos científicos indexados nas ba-

ses de dados Scielo, periódicos e também algumas dissertações de mestrado e dou-

torado, sendo o levantamento realizado no período de agosto de 2012 a maio de 

2013. O primeiro passo foi à identificação dos descritores relevantes para o tema do 

estudo, a saber: inclusão; prática pedagógica; avaliação pedagógica, TGD e TEA.  

Observou-se através dos artigos e literaturas selecionadas e analisadas, a ca-

rência de pesquisa na área da avaliação pedagógica em alunos com TGD e que o 

despreparo e o medo do desconhecido que pairam sobre as salas de aula e profes-

sores frente à inclusão escolar de um aluno no ensino regular vai muito além de 

acompanhar a frequência e participação do mesmo nas aulas. Devemos oferecer-lhe 

condições para se desenvolver, inclusão requer participação ativa do professor no 

processo de ensino/aprendizagem, socialização e vivência. 

 Para que isto ocorra de forma efetiva é necessário que a escola se organize 

estruturalmente e operacionalmente, para receber este aluno e incluí-lo. Assim o 

currículo deve ser flexibilizado e adaptado às necessidades dos alunos, promovendo 
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oportunidades que se adequem as habilidades e interesses diferenciados, na inten-

ção de promover a inclusão de todos. 

Senti-me então motivada a desenvolver um projeto que promova não só mo-

mentos reflexivos entre os professores da SRM, mas contribuir para que ocorram 

melhorias na atuação destes profissionais no AEE, para que possam atuar de forma 

mais segura no exercício de suas atribuições enquanto professor especializado. 

E ainda, o interesse por esta pesquisa foi contribuir com as ações que já vêm 

sendo implementadas no Centro Municipal de Atendimento Educacional Especiali-

zado (CEMAE) que trabalha para apoiar na construção da educação inclusiva, junto 

a Secretaria Municipal de Educação Barra Mansa/RJ quanto a: colaborar com a rede 

regular de ensino, estabelecimento de redes de apoio, orientação de políticas públi-

cas e oferta de atendimento educacional especializado - AEE para o alunado públi-

co-alvo da educação especial que são encaminhadas por escolas públicas e priva-

das; comunidade em geral; conselho tutelar, ministério público; CAPSI; APAE; ou-

tros. Esta clientela é composta por crianças, adolescentes, jovens e adultos de todas 

as etapas e modalidades do ensino. 

 Através de uma parceria entre os profissionais da educação e da saúde, de 

modo a contribuir para uma melhor efetivação no processo de inclusão, torna-se ne-

cessário destacar a importância do trabalho conjunto entre as áreas, tendo em vista, 

a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade que se tornam cada vez mais indis-

pensáveis no processo de inclusão.  

 A inclusão de alunos com deficiência e transtornos vem se tornando uma rea-

lidade no sistema educacional brasileiro e na rede Municipal de Barra Mansa/RJ.   

 Segundo a Constituição de 1988, educação é: “direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cida-

dania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, art. 205).  

 Neste mesmo documento, o artigo 208 ressalta a garantia de “atendimento 

educacional especializado aos educandos com necessidades especiais, “preferenci-

almente” na rede regular de ensino”. Observa-se então que, a constituição garante a 

todos o direito à educação sem distinção de raça, sexo, cor, origem ou deficiência. 

Fica claro que não é permitido nenhum tipo de discriminação ou impedimento da 

matrícula do indivíduo com deficiência na rede regular de ensino, e a seguir a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96 (BRASIL, 1996), reforça 
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que a educação é direito de todos e que pessoas com necessidades educacionais 

especiais devem ter atendimento educacional “preferencialmente na rede regular de 

ensino”, garantindo atendimento educacional especial para alunos deficientes. Por-

tanto algumas ações precisam ser efetivadas, entre elas investimentos em estudos e 

pesquisas, formação de profissionais especializados em aspectos teóricos, legislati-

vos e operacionais pedagógicos (OLIVEIRA; LEITE, 2007).  

Contudo a avaliação pedagógica realizada pelas professoras de sala de re-

cursos multifuncionais é de suma importância para que, o professor (a) da sala regu-

lar do aluno com necessidades educacionais especiais, recebam orientações efica-

zes para melhoria de suas ações educacionais favorecendo o processo de ensi-

no/aprendizagem. 

 Russo (2011), nos leva a repensar sobre nossa condição de professor e a nos 

colocar na condição de um “ser social e histórico”, capaz de usar seu conhecimento 

para transformar ou melhorar o outro aceitando o desafio de lidar com tantas especi-

ficidades de um aluno com necessidades educacionais especiais. 

 Do que até agora se pretendeu demonstrar, na realização deste trabalho, é a 

importância do professor de sala SRM, em ter clara a necessidade de rever sua prá-

tica pedagógica e atualização profissional especializada. 

 Assim sendo, nosso objetivo foi identificar quais os desafios encontrados pe-

los professores de sala de recursos multifuncionais – SRM ao realizar a avaliação 

pedagógica em alunos com TEA; identificar os principais problemas que afetam a 

realização da avaliação no aluno com TEA; e verificar as perspectivas dos professo-

res no que tange a concepção de avaliação pedagógica enquanto construtor desta 

avaliação no AEE e seu enfrentamento diante dos desafios encontrados.  

Para tanto, consideramos importante a formulação de uma estrutura teórica 

que nos faça refletir: no capitulo 1 Breve Trajetória histórica da educação para pes-

soas com necessidades educacionais especiais; no capitulo 2 apresentar o conceito 

de TEA enfocando Autismo e Asperger; e no capitulo 3 apresentar o Atendimento 

Educacional Especializado-AEE no Município de Barra Mansa/RJ. Como aporte teó-

rico utilizou-se autores como: Hoffman (2000); Bosa (2006); Klin (2006); Gadia 

(2006); Mazzotta (1996, 2010) Schwartzman (2011); Moraes; Serra; Freitas, (2011), 

entre outros. 

Desta forma os temas abordados contribuíram para formação da estrutura 

teórica que consubstanciaram a análise dos dados obtidos em nossa pesquisa. 
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2 TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA PESSOAS COM 

NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

 
O Brasil adere aos movimentos mundiais pela educação inclusiva. São ações 

políticas culturais, sociais e pedagógicas, desencadeadas em defesa do direito a 

todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de 

discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional 

fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga a igualdade e 

diferença como valores indissociáveis, que avança em relação à ideia de equidade 

formal, ao contextualizar as circunstâncias históricas de produção da exclusão 

dentro e fora da escola. 

De acordo com Ploennes (2011): 

 

“Na última década, o país registrou uma evolução significativa na política de 
inclusão das crianças com deficiência em escolas de ensino regular. Entre 
1998 e 2010, o aumento no número de alunos especiais matriculados em 
escolas comuns foi de 1.000 %” (PLOENNES, 2011). grifo do autor 

 
Questiona-se: diante de um número tão expressivo, a escola representa para 

a criança com deficiência um lugar significativo? Ele será capaz de realmente de-

senvolver suas potencialidades ao ser incluído? O que é necessário ser feito para 

que isso ocorra de forma efetiva? 

 Uma vez, que a inserção destes está se tornando uma realidade e evolui em 

grande escala dentro da nova proposta da educação inclusiva, se torna imprescindí-

vel responder a estes questionamentos.  A colocação de crianças com deficiência na 

rede pública tem aumentado, conforme o Censo Escolar do MEC/INEP (BRASIL, 

2008), passando a responsabilidade desse atendimento para as esferas municipais, 

estaduais e federais e não mais para as entidades beneficentes, mantidas com o 

auxílio da comunidade.  

  Para maior esclarecimento se faz necessário percorrer a trajetória dos aspec-

tos legais da educação especial que traz grandes contribuições para compreender a 

situação atual de inclusão escolar no Brasil. Assim, de forma condensada se apre-

sentarão marcos históricos e normativos dos aspectos legais que contribuíram com a 

educação especial, até culminar no modelo atual de educação inclusiva. Desta for-

ma termos uma visão geral do atendimento realizado em nosso país, para melhor 

compreender o atendimento realizado no município de Barra Mansa. 
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A Declaração Mundial de Educação para Todos (UNESCO,1990), aprovada 

pela conferência mundial sobre educação para todos, realizada em 1990, na cidade 

de Jomtiem na Tailândia, no que diz respeito à educação especial, foi a primeira a 

citar de forma específica as pessoas com deficiência e tratar de seus direitos, sur-

gindo o termo educação inclusiva.  

O artigo 3, inciso V da Declaração Mundial de Educação para todos, relata 
que: 
 

As necessidades básicas das pessoas portadoras de deficiência requerem 
atenção especial. É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de 
acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, 
como parte integrante do sistema educativo (UNESCO, 1990, art. 3). 

 

Focando assim a equidade de oportunidades e a preocupação em ampliar as 

ações da educação básica visando atender as Necessidades Educacionais Especi-

ais - NEE dos alunos. 

  Neste sentido, destaca-se o artigo 5, inciso III da Declaração Mundial de 

Educação para todos, o mesmo acrescenta que:  

Programas complementares alternativos podem satisfazer as necessidades 
de aprendizagem das crianças cujo acesso à escolaridade é limitado ou 
inexistente, desde que observem os mesmos padrões de aprendizagem 
adotados na escola e disponham de apoio adequado (UNESCO, 1990, art. 
5).  

E a Declaração de Salamanca (UNESCO,1994), firmada na Espanha, como conse-

quência do documento de 1990, surge em 1994 na Espanha, a Declaração de Sa-

lamanca, documento de maior relevância no âmbito da Educação Inclusiva. Nesta 

Declaração fica acordado o princípio do direito a educação de qualidade às pessoas 

com deficiência ou NEE, atendendo as suas limitações. De acordo com essa Decla-

ração, o papel das Escolas é lutar contra a discriminação, relatando que: 

 
O princípio fundamental desta “Linha de Ação” é de que as escolas devem 
acolher todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, in-
telectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher crianças 
com deficiência e crianças bem dotadas; crianças que vivem nas ruas e que 
trabalham; crianças de populações distantes ou nômades, crianças de mino-
rias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos ou zonas 
desfavorecidos ou marginalizados. Todas essas condições levaram uma série 
de desafios para os sistemas escolares (UNESCO, 1994, p.3). 

 
 A Convenção de Guatemala (OEA, 1999) surge como diretriz dos direitos das 

pessoas com deficiência para eliminação de todas as formas de preconceito contra 

as pessoas com deficiência.  E a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Defi-
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ciência (BRASIL, 2007), marca internacionalmente de forma histórica a defesa em 

prol da educação inclusiva. Em 2011, uma segunda edição foi publicada do texto da 

convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, anteriormente aprovada 

pela ONU em 2006.  

 No artigo 24, Convenção trata do “direito à educação” que em consonância 

com os documentos supracitados, assegura o “sistema educacional inclusivo em 

todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida” (BRASIL, 2007, 

art. 24). 

Para tanto o mesmo documento garante que: 
 

a) as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional 
geral sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não se-
jam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino secun-
dário, sob alegação de deficiência; b) as pessoas com deficiência possam ter 
acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino se-
cundário, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade 
em que vivem; c) adaptações razoáveis de acordo com as necessidades indi-
viduais sejam providenciadas; d) as pessoas com deficiência recebam o 
apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facili-
tar sua efetiva educação; e) Efetivas medidas individualizadas de apoio sejam 
adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e so-
cial, compatível com a meta de inclusão plena (BRASIL, 2007, art. 24). 
 

Torna-se evidente a interlocução dos princípios legais construídos ao longo 

do tempo principalmente no que tange à inclusão escolar e social e a igualdade de 

oportunidades. 

 Simultaneamente no Brasil surgem os documentos de igual modo relevantes 

no âmbito da educação inclusiva são eles: A Constituição Federal (1988); o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (1990); a Lei de Diretrizes e Bases da educação 

(1996); a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação In-

clusiva (2008) e o Decreto 7611 (2011). 

 De acordo com a Constituição Federal, legislação maior do Brasil, O estado é 

nomeado como o agente responsável pela educação de todos. Segundo esta Cons-

tituição, educação é: “direito de todos e dever do Estado e da família, será promovi-

da e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimen-

to da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”. Neste mesmo documento, o artigo 208 ressalta a garantia de “atendimento 

educacional especializado aos educandos com necessidades especiais, preferenci-

almente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1988, art. 205; 208). 
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 Em 1989 os estados reescreveram suas constituições. Embora não seja pro-

pósito deste estudo analisar tais constituições, citaremos a do Rio de Janeiro. 

 O estado do Rio de Janeiro em seu artigo 305, IV,V, e parágrafo 4º (AMPERJ, 

1989), além do já previsto no Artigo 208 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), 

prevê ensino profissionalizante especializado na rede regular de ensino, matrícula 

em escola pública mais perto da casa do aluno, atendimentos aos superdotados, 

implantação, de sistema Braile em pelo menos um estabelecimento da rede oficial 

de ensino em cada região fluminense, além de criação da carreira de intérprete para 

deficientes auditivos; assegurando também em seu artigo 335,II, aos portadores de 

deficiência, o direito à assistência desde o nascimento, abrangendo estimulação 

precoce, ensino de 1º e 2º graus e profissionalizante, sem limite de idade, obrigató-

rios e gratuitos (MAZZOTTA, 1996, p. 136). 

 Em conformidade com a Constituição Federal, surge o Estatuto da Criança e 

do Adolescente - ECA, criado a partir da Lei n. 8069 (1990), se reportando à educa-

ção relata em seu artigo 53:  

A criança e o adolescente têm o direito à educação, visando o pleno desen-
volvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualifi-
cação para o trabalho, assegurando-lhes: I. Igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola; II. Direito de ser respeitado por seus edu-
cadores; III. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às 
instâncias escolares superiores; IV. Direito de organização e participação 
em atividades estudantis; V. Acesso à escola pública e gratuita próxima se 
sua residência (BRASIL, 1990, art.53). 

 
O artigo 54 relata também ser: 

Dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: III- atendimento 
educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 
na rede regular de ensino; IV- atendimento em creche e pré-escola às cri-
anças de zero a seis anos de idade (BRASIL, 1990, art. 54). 

 
Observa-se que o ECA é o primeiro documento que garante, no âmbito da 

educação inclusiva, condições de igualdade de permanência na escola. Especifica-

mente no campo da educação, tanto pública quanto privada, a Lei nº 9.394/96, atual 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN, é considerada o principal 

marco brasileiro da educação inclusiva, em concordância com a Constituição Fede-

ral e com o ECA. A LDB estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, ex-

pondo em seu artigo 1º. que a educação deve abranger: 

Os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivên-
cia humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movi-
mentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações cul-
turais (BRASIL, 1996, art.1). 
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No que concerne à educação especial, o documento define no artigo 58 que: 
 

Entende-se por educação especial, para os efeitos dessa Lei, a modalidade 
de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensi-
no, para educandos portadores de necessidades especiais. 1. Haverá, 
quando necessário, serviços especializados, na escola regular, para as pe-
culiaridades da clientela da educação especial; 2. O atendimento educacio-
nal será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, 
em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua in-
tegração nas classes comuns do ensino regular (BRASIL, 1996, art.58). 

De acordo com este artigo, existe a possibilidade do Atendimento Educacional 

Especializado - AEE, ocorrer fora do ambiente escolar, entretanto, o ensino regular 

não deve ser substituído, e sim, apoiado através de intervenções que visem o 

aprendizado e o desenvolvimento do aluno. Nota-se a importância do apoio ou su-

porte ao professor que possui em sala regular e de recursos um aluno com TEA. 

Essa lei enfatiza a importância do planejamento das atividades escolares, valorizan-

do as características individuais. O que devemos incluir aqui, a importância do avali-

ar pedagógico, para propor atividades educacionais adequadas. 

 E no artigo 59, em consonância com o foco na oferta de um serviço que res-

peite, valorize e estimule as características de cada indivíduo com necessidades es-

peciais, a LDB, em seu artigo 59 assegura a esses educandos uma estrutura especi-

fica como pode ser verificado nos incisos I a IV: 

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização especí-
fica para atender às suas necessidades; II - terminalidade específica para 
aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino 
fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em 
menor tempo o programa escolar para os superdotados; III - professores 
com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimen-
to especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para 
a integração desses educandos nas classes comuns; IV – educação espe-
cial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, 
inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de 
inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos ofici-
ais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior 
nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; V - acesso igualitário aos 
benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respec-
tivo nível do ensino regular (BRASIL, 1996, art. 59). 

 A LDB 9394/96, serviu de base para várias leis, decretos, pareceres e resolu-

ções que foram criados posteriormente para dar sustentação e orientação de como 

esse ensino especializado deveria ser organizado. 

 Em 2008 a nova Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva é lançada no Brasil. Essa política tem como diretriz principal a 
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questão da educação especial enquanto modalidade transversal aos níveis básico e 

superior de ensino e não mais substitutiva.  

 A Política Nacional de Educação Especial determina que todos os alunos com 

NEE estejam matriculados em turmas regulares enquanto que as atividades educa-

cionais oferecidas em escolas especiais passem a ser oferecido eventualmente co-

mo um complemento em turno inverso da aula chamando-se de Atendimento Edu-

cacional Especializado - AEE que tem como público alvo: 

[...] pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, 
de natureza física, mental ou sensorial que, em interação com diversas bar-
reiras, pode ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na 
sociedade. Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento são 
aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recí-
procas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, 
estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, 
síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. Alunos com altas habi-
lidades/superdotação demonstram potencial elevado em qualquer uma das 
seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, 
psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, envolvi-
mento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse 
(MEC/SEESP, 2008, p. 9). 

 
Assim, a educação especial brasileira culmina no novo Decreto n. 7611 assi-

nado em novembro de 2011. Este decreto colabora com as orientações para a cons-

trução de sistemas educacionais inclusivos, que garantam às pessoas com deficiên-

cia o acesso ao sistema regular de ensino. Para a efetivação do direito inalienável à 

educação, este Decreto, em seu art. 1º, incisos I e III, dispõe:  

O dever do estado com a educação das pessoas público alvo da educação 
especial será efetivado de acordo com as seguintes diretrizes: I - garantia 
de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação 
e com base na igualdade de oportunidades; III - não exclusão do sistema 
educacional geral sob alegação de deficiência (BRASIL, 2011, art. 1º).  

 
Entendemos que as leis são de grande importância para garantia dos direitos 

de todos os cidadãos. No entanto, só a lei não é garantia de qualidade do ensino, 

pois isso implica o envolvimento de profissionais da educação, e na elaboração de 

um Projeto Político Pedagógico que atenda às necessidades de todos os alunos. 

Portanto, consideramos que a política ideal de inclusão vai além da oferta de recur-

sos especializados. 

Durante muito tempo, as crianças com necessidades educacionais especiais 

tiveram que ficar segregadas ou interagindo em pequenos grupos. Tais ações con-

tribuíram para que ocorressem poucos avanços em relação as suas habilidades e 

conhecimentos. Todavia, gradativamente esse olhar vem sendo modificado, quando 
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essas crianças começaram a ser inseridas no ensino regular e a entrar em contato 

com as demais crianças em um mesmo espaço.  

A educação inclusiva vem para ampliar a participação de todos os estudantes 

nos estabelecimentos de ensino regular. Trata-se de uma reestruturação da cultura, 

da prática e das políticas vivenciadas nas escolas de modo que estas respondam à 

diversidade de alunos, inclusive aqueles com deficiência. É uma abordagem 

humanística, democrática, que percebe o sujeito e suas singularidades, tendo como 

objetivos o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção social de todos.  

(CAPELLINI; RODRIGUES, 2008). 

Dentro desse contexto, busca-se identificar os desafios existentes principal-

mente quanto à realização da avaliação pedagógica em alunos com TEA. Contribu-

indo para que o mesmo permaneça no contexto escolar de modo seguro, tranquilo, 

além de desenvolver as atividades de forma significativa e receber uma aprendiza-

gem condizente com suas necessidades educacionais. 

Entende-se que o reconhecimento do valor de cada um implica ultrapassar o 

âmbito da igualdade formal como princípio da democracia social; implica em agir em 

direção a mais ampla igualdade de oportunidades possível, sabendo-se que sua 

concretização se dá em situações específicas, historicamente determinadas 

(MAZZOTTA, 2010). 

O processo de inclusão já vem percorrendo um longo caminho no nosso país, 

entretanto se faz necessário rever esta construção em busca de novas propostas no 

atendimento desta população.   

Contudo, para a realização da inclusão, se faz necessário sobre tudo uma 

mudança de postura acerca das deficiências e transtornos, quebrando paradigmas, 

para que seja possível a conquista de uma educação de qualidade, na qual o aces-

so, ao atendimento especializado e a permanência sejam a todos os alunos inde-

pendentes de suas necessidades (MORAES; SERRA; FREITAS, 2011).  

2.1 O que é Atendimento Educacional Especializado - AEE? 

O Atendimento Educacional Especializado-AEE é um serviço da educação 

especial que [...] identifica, elabora, e organiza recursos pedagógicos e de 

acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 

considerando suas necessidades específicas (MEC/SEESP, 2008). 



25 
 

 As atividades desenvolvidas no AEE diferenciam-se daquelas realizadas na 

sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento 

complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e 

independência na escola e fora dela. 

A concepção da educação inclusiva compreende o processo educacional co-

mo um todo, pressupondo a implementação de uma política estruturante nos siste-

mas de ensino que altere a organização da escola, de modo a superar os modelos 

de integração em escolas e classes especiais. A escola deve cumprir sua função 

social, construindo uma proposta pedagógica capaz de valorizar as diferenças, com 

a oferta da escolarização nas classes regulares do ensino regular e do atendimento 

as necessidades educacionais específicas dos seus estudantes.  

Portanto, todos os estudantes público alvo da educação especial devem ser 

matriculados nas classes de ensino regular, em uma das etapas, níveis ou modali-

dade da educação básica, sendo o AEE ofertado no contra turno do ensino regular. 

As salas de recursos multifuncionais cumprem o propósito da organização de espa-

ços, na própria escola comum, dotados de equipamentos, recursos de acessibilidade 

e materiais pedagógicos que auxiliam na promoção da escolarização, eliminando 

barreiras que impedem a plena participação dos estudantes público alvo da educa-

ção especial, com autonomia e independência, no ambiente educacional e social 

(BRASIL, 2011). 

 O plano do AEE resulta da atuação e orientação do professor quanto aos re-

cursos, equipamentos, apoios mais adequados para que possam eliminar as barrei-

ras que impedem o aluno de ter acesso ao que lhe é ensinado na sua turma da es-

cola comum. Para desenvolvê-lo é imprescindível uma articulação entre o professor 

de AEE e os do ensino regular, entre os familiares do aluno e, se necessário, com 

profissionais da área clínica. Na execução do plano de AEE, o professor procurará 

avaliar sistematicamente o seu Plano, revisando-o e atualizando-o, quando necessá-

rio.   

Durante os três primeiros anos de vida, o AEE acontece oferecido por meio 

de serviços de estimulação precoce, objetivando aperfeiçoar o processo de desen-

volvimento e aprendizagem em conjunto com os serviços de saúde e assistência 

social.  

De acordo com o Documento Orientador do Programa Implantação de Salas 

de Recursos Multifuncionais (SRM), a inclusão educacional se torna um direito do 
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estudante e demanda mudanças na concepção e nas práticas de gestão, de sala de 

aula e de formação de professores, para a realização do direito de todos à escolari-

zação. No contexto das políticas públicas para o desenvolvimento inclusivo da esco-

la se insere a organização das salas de recursos multifuncionais (SRM), com a dis-

ponibilização de recursos e de apoio pedagógico para o atendimento às especifici-

dades educacionais dos estudantes público alvo da educação especial matriculados 

no ensino regular.  

O Decreto de nº 6571 (BRASIL, 2008) trata da duplicidade da matrícula dos 

estudantes público alvo da educação especial uma em classe regular da rede públi-

ca de ensino e outra no atendimento educacional especializado (AEE), e o Decreto 

de nº 7.611 (BRASIL, 2011), versam a respeito do AEE nas salas de recursos multi-

funcionais em turno inverso da escolarização. 

Os estudantes público alvo do AEE, de acordo com a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2011), tem co-

mo objetivos: a oferta do atendimento educacional especializado a formação dos 

professores; a participação da família e da comunidade e a articulação intersetorial 

das políticas públicas. Para a garantia do acesso dos estudantes com deficiência e 

com transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, no 

ensino regular (BRASIL, 2011). 

Os estudantes público-alvo do AEE, de acordo com o MEC (BRASIL, 2011), 

são:  

• Estudantes com deficiência - aqueles que apresentam algum impedimento 

de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, podendo dificultar 

sua plena participação na escola e na sociedade; 

 • Estudantes com transtornos globais do desenvolvimento - aqueles que 

apresentam quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprome-

timento nas relações sociais, na comunicação e/ou estereotipias motoras. Fazem 

parte dessa definição estudantes com autismo, síndrome de Asperger, Transtorno 

Desintegrativo da Infância-TDI (TEA).  

• Estudantes com altas habilidades ou superdotação - aqueles que apresen-

tam um potencial superior e grande envolvimento com as áreas do conhecimento 

humano, podendo ser isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, 

psicomotora, artes e criatividade (BRASIL, 2011). 
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2.2 Projeto Político Pedagógico - PPP e o AEE 

De acordo com a Resolução CNE/CEB nº 4/2009, art. 10º, o Projeto Político 

Pedagógico - PPP da escola de ensino regular deve institucionalizar a oferta do 

AEE, por ser este de grande importância e responsável pela organização da sala de 

recursos no que diz respeito à: montagem da sala; matrícula do aluno; cronograma 

de atendimento; realização do plano de ação; nomeação dos professores; outros 

profissionais que atuem como apoio em atividades específicas; redes de apoio no 

âmbito da atuação profissional e formação constante.  

É responsabilidade dos sistemas de ensino, ao organizar a educação especial 

na perspectiva da educação inclusiva, disponibilizar no caso dos alunos TGD/TEA 

as funções: de monitor ou cuidador dos alunos com necessidade de apoio nas ativi-

dades de higiene, alimentação, locomoção, entre outras, que exijam apoio constante 

no cotidiano escolar (BRASIL, 2009). 

Para fins de planejamento, acompanhamento e avaliação dos recursos e es-

tratégias pedagógicas e de acessibilidade, utilizadas no processo de escolarização, 

a escola ao instituir a oferta do AEE, contemplando na elaboração do PPP, dados 

relativos a carga horária do estudante; espaço físico e materiais pedagógicos; pro-

fessores com formação para atuação em SRM; profissionais de apoio às atividades 

da vida diária e para a acessibilidade quando necessário; articulação entre professo-

res da educação especial e do ensino regular e formação continuada de toda equipe 

escolar; participação da família e interface com outros serviços públicos;  Oferta de 

vagas no AEE para estudantes matriculados no ensino regular da própria escola e 

de outras escolas da rede pública, conforme demanda; Registro anual no Censo Es-

colar MEC/INEP das matrículas no AEE.  

Assim ao se fundamentar nos marcos legais e princípios pedagógicos, da 

igualdade de condições de acesso à participação em um sistema educacional inclu-

sivo, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusi-

va (BRASIL, 2011), define a Educação Especial como modalidade de ensino trans-

versal a todos os níveis, etapas e modalidades, que disponibiliza recursos e serviços 

e o atendimento educacional especializado, complementar ou suplementar, aos es-

tudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilida-

des/superdotação no ensino regular (BRASIL, 2011). Contudo faz-se necessário 

ampliar o conhecimento sobre TEA, devido ao aumento de matrícula e atendimento 

desta clientela no Brasil e no referido município, a fim de que seja realmente realiza-
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do o processo de inclusão, através de um trabalho melhor estruturado que vá ao en-

contro as suas reais necessidades.  

2.3 Conceito de TEA 

Os Termos TEA nos seus transtornos específicos que envolvem Autismo e 

Asperger tiveram trajetória descritiva inicialmente nos transtornos globais do desen-

volvimento. Antes da tradução para o português o termo TGD, era usado em inglês 

como Pervasive Developmental Disorder (PDD) para justificar um grupo de indiví-

duos que precocemente venha apresentar anormalidades qualitativas com diferentes 

graus de comprometimento nas áreas do desenvolvimento: habilidades de interação 

social recíproca, habilidades na comunicação social e presença de estereotipias de 

comportamento, interesses e atividades (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - 

OMS, 2000; AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION - APA, 2002; KLIN; ROSÁ-

RIO; MERCADANTE, 2009)  

 É grande a inconstância do quadro, afetando os indivíduos de diversas formas 

e graus, no qual se destaca a comunicação, aprendizado, adaptação em vida diária 

e nos relacionamentos com os outros, enquanto outros indivíduos com PDD se inte-

ragem de forma passiva, porém apresentam dificuldade em mantê-la de forma típica 

(KLIN, 2006). 

 Contudo se faz necessário destacar que a inconstância nos quadros clínicos é 

um dos principais desafios para que os profissionais façam o diagnóstico e se man-

tenham preparados para suas atividades diárias, principalmente porque ouve um 

aumento dos PDD se tornando mais frequentes do que se imaginava nas últimas 

décadas. 

 A décima revisão da classificação internacional de doenças e de problemas 

relacionados à saúde – CID - 10 da organização mundial da saúde (OMS, 2000), 

traduziu em português o termo PDD para transtornos invasivos do desenvolvimento 

(TID) e na 4ª edição do manual de diagnóstico dos transtornos mentais – DSM-IV-

TR (APA, 2002), utiliza o termo transtornos globais do desenvolvimento (TGD). 

 De acordo com os critérios diagnósticos utilizados na Décima revisão da 

Classificação Internacional de Doenças CID-10 e no Manual Diagnóstico e Estatísti-

co de transtornos mentais DSM-IV-TR os Transtornos Globais do Desenvolvimento 

foram assim classificados: 

  Segundo a CID – 10:  
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É um grupo de transtornos caracterizados por alterações qualitativas das in-
terações sociais recíprocas e modalidades de comunicação, e por repertório 
de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Estas anoma-
lias qualitativas constituem uma característica global do funcionamento do 
sujeito, em todas as ocasiões.  Fazem parte deste grupo além do autismo 
infantil, o autismo atípico, a Síndrome de Rett, Outros transtornos Desinte-
grativos da Infância, Transtorno de hiperatividade associado a Retardo men-
tal e movimentos estereotipados, a Síndrome de Asperger, Outros Transtor-
nos Globais do Desenvolvimento e o Transtorno Global do Desenvolvimento 
Não Especificado (OMS, 2000, p. 367-369). 

 Segundo DSM-IV-TR: 

Os Transtornos são caracterizados por severos déficits e comprometimento 
global em múltiplas áreas do desenvolvimento, e incluem prejuízo da intera-
ção social recíproca, prejuízo da comunicação e a presença de comporta-
mentos, interesses e atividades estereotipados. Os Transtornos específicos 
incluídos nesta secção são Transtorno Autista, Transtorno de Rett, Trans-
torno Desintegrativo da infância, transtorno de Asperger e Transtorno Global 
do Desenvolvimento sem outra especificação (APA, 2002 p. 72). 

 Essas condições possuem inconstância entre elas, tanto em relação ao perfil 

da sintomatologia quanto ao nível de gravidade, mas têm sido classificadas enquan-

to grupo por apresentarem em comum, prejuízos nos três domínios mencionados 

acima. 

Assim, ambas as classificações DSM-IV-TR e a CID-10, supracitadas en-
quadram o autismo dentro da categoria Transtornos Globais do Desenvol-
vimento, dando ênfase à relação Autismo-cognição

 
(ASSUNPÇÃO, KU-

CZYNSKI, 2011, p. 43).  

 Atualmente alguns autores têm procurado discriminar subgrupos dentro dos 

TGD, para melhor identificação.  Neste sentido surgiu o termo Transtorno do Espec-

tro do Autismo (TEA) que engloba as três condições mais semelhantes: o Transtorno 

Autista, a Síndrome de Asperger e os TGD sem outra especificação (TGD-SOE).  

 Na tentativa de identificar e caracterizar os sintomas mais comuns que fazem 

parte dos Transtornos do Espectro do Autismo (TEA), Wing e Gould (1979) descre-

veu uma tríade de comprometimentos muito específicos e característicos dos distúr-

bios, a saber: comprometimentos na interação social, dificuldades na comunicação 

verbal e não verbal, e ausência de atividades imaginativas, comportamento estereo-

tipado e repetitivo (VELLOSO et al., 2011). 

 E de acordo com o atual DSM-V 2013: 

O TEA – Transtornos do Espectro do Autismo passa a ser reconhecido, se-
parando quatro distúrbios para formação de uma única condição com dife-
rentes níveis de gravidade. São eles: o Transtorno Autista anterior (Autis-
mo); Transtorno de Asperger; Transtorno Desintegrativo da Infância e 
Transtornos Invasivos do Desenvolvimento Sem Outra Especificação (TID-
SOE). Caracterizados por déficits na comunicação social e interação social, 
comportamento repetitivo e interesses e atividades restrito (APA, 2013). 
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  Apesar de só agora começar a constar no manual diagnóstico internacional, 

Rutter (2005) ressalta a ampliação do diagnóstico de autismo ocorridos nos últimos 

40 anos. Mudança essa ocorreu pela introdução da ideia de um espectro, conhecido 

como Autismo Spectrum Disoder (ASD) ou transtornos do espectro do autismo 

(TEA).  Assim será o utilizado em nossa dissertação. 

Apesar de o diagnóstico dos TEA e dos TGD serem de modo geral clinico, 
há alguns critérios que têm sido avaliados em questionários, testes e con-
sensos propostos pela Organização Mundial de Saúde e pela Associação 
Americana de Psiquiatria. Sendo os mais aceitos em todo o mundo, [...]

.
 

(SCHWARTZMAN, 2011, p.38). 

  
 Devido a não existência de um marcador biológico, para o diagnóstico são 

usados como base os manuais de classificação internacionais que ajudam a padro-

nizar as definições. Sendo usado de forma geral a CID-10 e o DSM-IV-TR. 

 Segundo DSM- IV- TR esclarece que:  

Para realizar o diagnóstico de transtornos do autismo, o profissional deve in-

vestigar: a presença de prejuízo/sintomas nos três domínios que caracterizam os 

TEA: (1) interação social; (2) comunicação e (3) comportamento, interesses e ativi-

dades estereotipados: 

Um total de pelo menos seis itens de 1, 2 e 3, com pelo menos dois de um, um 

de 2 e um de 3: 

1. Déficit qualitativo na interação social, manifestado por duas das seguintes ca-

racterísticas, a saber: a) déficit acentuado no uso de múltiplos comportamentos não 

verbais, tais como contato visual, expressão facial, postura e gestos reguladores da 

interação social; b) incapacidade para desenvolver relações com os pares, adequa-

das ao nível de desenvolvimento; c) ausência da tendência para partilhar prazeres, 

interesses ou objetivos (por exemplo, não mostrar, trazer ou indicar objetos de inte-

resse) com os outros; d) falta de reciprocidade social ou emocional. 

2. Déficit qualitativo na comunicação, manifestado pelo menos por uma das se-

guintes características, a saber: a) atraso ou ausência total de desenvolvimento da 

linguagem oral (não acompanhada de tentativas para mímica); b) acentuada incapa-

cidade na competência para iniciar ou manter uma conversação com os outros, com 

discurso adequado; c) uso estereotipado ou repetitivo da linguagem; d) ausência de 

jogo social imitativo adequado ao seu nível de desenvolvimento. 

3. Déficit qualitativo no comportamento repetitivo, manifestado pelo menos por 

uma das seguintes características, a saber: a) preocupação absorvente por um ou 
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mais padrões estereotipados e restritos de interesses que são anormais, pela inten-

sidade ou objetivo; b) adesão, aparentemente inflexível, a rotinas ou rituais específi-

cos, não funcionais; c) maneirismos motores estereotipados e repetitivos (por exem-

plo, sacudir ou rodar as mãos ou dedos ou movimentos complexos com todo o cor-

po); d) preocupação persistente por partes de objeto. 

Os atrasos ou o funcionamento anormal em pelo menos uma das seguintes 

áreas deve ter início antes dos 3 anos de idade: (1) interação social; (2) linguagem 

para fins de comunicação social ou (3) jogos imaginativos ou simbólicos. 

Estes problemas não podem ser melhores explicados por transtorno de Rett 

ou transtorno desintegrativo da infância. 

 Na busca do diagnóstico de Transtorno de Asperger, o profissional deve in-

vestigar: prejuízo/sintomas nos mesmos domínios, mas com as especificidades des-

critas abaixo: 

1. Comprometimento qualitativo da interação social, manifestado por pelo 

menos 2 dos seguintes quesitos: a) Comprometimento acentuado no uso de múlti-

plos comportamentos não-verbais, tais como contato visual direto, expressão facial, 

posturas corporais e gestos para 16 regular a interação social; b) Fracasso em de-

senvolver relacionamentos apropriados ao nível de desenvolvimento com seus pa-

res; c) Ausência de tentativas espontâneas de compartilhar prazer, interesses ou 

realizações com outras pessoas (p. ex., não mostrar, trazer ou apontar objetos de 

interesse a outras pessoas); d) Ausência de reciprocidade social ou emocional. 

2. Padrões restritos, repetitivos e estereotipados de comportamento, interes-

ses e atividades, manifestados por pelo menos um dos seguintes quesitos: a) Insis-

tente preocupação com um ou mais padrões estereotipados e restritos de interes-

ses, anormal em intensidade ou foco; b) Adesão aparentemente inflexível à rotina e 

rituais específicos e não funcionais; c) Maneirismos motores estereotipados e repeti-

tivos (p. ex., dar pancadinhas ou torcer as mãos ou os dedos, ou movimentos com-

plexos de todo o corpo); d) Insistente preocupação com partes de objetos”. 

Além de:  

3. A perturbação causa comprometimento clinicamente importante nas áreas 

social e ocupacional ou outras áreas importantes de funcionamento. 

4. Não existe um atraso geral clinicamente importante na linguagem (p. ex., 

utiliza palavras isoladas aos 2 anos, frases comunicativas aos 3 anos). 
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5. Não existe um atraso clinicamente importante no desenvolvimento cognitivo 

ou no desenvolvimento de habilidades de autocuidados próprios da idade, no com-

portamento adaptativo (outro que não na interação social) e na curiosidade acerca 

do ambiente na infância. 

6. DSM-IV-TR – 4º edição, revisão texto. Não preenche os critérios para au-

tismo ou esquizofrenia. 

 Assim, quando se fala em “autismo” fala-se na verdade em um contínuo ou 

espectro de distúrbios (WING, 1996), que inclui todos os transtornos globais exceto 

transtorno de Rett.  Atualmente a Síndrome de Rett e o Transtorno Desintegrativo da 

Infância deixaram de ser considerado um TGD por terem etiologia e curso muito dife-

rente dos demais (CHARMAN, 2002). 

  

2.3.1 Autismo  

 A história oficial do Autismo Infantil inicia em 1943, com um artigo publicado 

na revista The Nervous Child, pelo Doutor Leo Kanner, em seu histórico artigo es-

crito originalmente em inglês: “Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo” (GADIA, 

2004; KLIN, 2006). 

 Nesse artigo, Kanner (1943) descreve 11 crianças, de idade variando de 2 

anos e 4 meses a 11 anos, sendo oito meninos e três meninas, que tinham em co-

mum um comportamento original, correspondente ao conceito de autismo. Conclui o 

artigo que “nós devemos, então, assumir que estas crianças vieram ao mundo com 

uma incapacidade inata para formar o costumeiro contato afetivo com pessoas, bio-

logicamente fornecido, assim como outras crianças vêm ao mundo com déficits ina-

tos físicos ou intelectuais” (KANNER apud ROSENBERG, 2011, p. 23). Kanner foi 

cuidadoso ao fornecer um contexto de desenvolvimento para suas observações. En-

fatizou a predominância dos déficits de relacionamento social, comportamentos in-

comuns na definição da condição (KLIN, 2006). 

 Assim, o autismo recebeu diferentes denominações, tais como Autismo infantil 

precoce, autismo infantil, autismo, criança atípica e até psicose infantil precoce. 

 Em 1944, Hans Asperger, escreve outro artigo com o título: Psicopatologia 

Autística da Infância. O mesmo descreve crianças bastante semelhantes às descri-

tas por Kanner.  
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Atualmente, atribui-se tanto a L. Kanner como a H. Asperger a identificação 

do autismo, sendo que, por vezes, encontramos os estudos de um e de outro asso-

ciado a distúrbios diferentes. 

 Autismo é um transtorno definido por alterações presentes desde idades mui-

to precoces, tipicamente antes dos três anos de idade, e que se caracteriza sempre 

por graves dificuldades ao longo da vida nas habilidades sociais e comunicativas, 

além das atribuídas ao atraso global do desenvolvimento e também comportamentos 

e interesses limitados e repetitivos (BOSA, 2006).  Estes três desvios, que ao apare-

cerem juntos caracterizam o autismo, foram chamados por Lorna Wing e Judith 

Gould, em seu estudo realizado em 1979, de “Tríade”.  

 A Tríade é responsável por um padrão de comportamento restrito e repetitivo, 

mas com condições de inteligência que podem variar do retardo mental a níveis 

acima da média.  É uma limitação de origem neurológica que, segundo se presume, 

está presente desde o nascimento repercutindo-se em comportamentos típicos, ob-

serváveis o mais tardar antes dos três anos. Embora todas as evidências científicas 

apontem para que o autismo resulte de uma perturbação do funcionamento e da es-

trutura cerebral, a causa específica mantém-se ainda desconhecida (WING; GOULD, 

1979).  

 Apesar de já se passarem 6 décadas, desde os primeiros estudos de Kanner, 

muitas dúvidas e questionamentos a respeito do que seja o autismo e suas possí-

veis causas, ainda permanecem. Diante de tais incertezas, os cientistas continuam 

aprofundando suas investigações. 

 Segundo relatado por Gadia (2006), sabe-se que o autismo não é uma doen-

ça única, mas um distúrbio de desenvolvimento complexo, definido de um ponto de 

vista comportamental, que apresenta múltiplas etiologias e graus variados de gravi-

dade. 

Os comportamentos que definem o autismo incluem déficits qualitativos na 
interação social e na comunicação, padrões de comportamento repetitivos e 
estereotipados e um repertório restrito de interesse e atividades (GADIA, 
2006, p. 423). 

 

Ainda na visão deste autor as crianças autistas têm dificuldades na interação 

social manifestando-se como isolamento ou comportamento social inadequado; con-

tato visual pobre; dificuldade de participar de atividades em grupo; indiferença afeti-

va; e falta de empatia social ou emocional. Na comunicação podem apresentar dife-
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rentes graus de dificuldades, tanto na habilidade verbal quanto na não verbal. Al-

guns casos não desenvolvem habilidades de comunicação; Outros têm uma lingua-

gem imatura, caracterizada ecolalia, reversões de pronomes, prosódia anormal, en-

tonação monótona, etc. Outras apresentam inabilidade em iniciar ou manter uma 

conversa apropriada. Os déficits de linguagem e comunicação continuam persistem 

na vida adulta. Alguns adquirem habilidades verbais, mas não estabelecem conver-

sação pela falta de reciprocidade (GADIA, 2006, p. 424).  

 Schwartzman (2011) relata que o autista, com seus padrões de comporta-

mento repetitivos e estereotipados, resistem a mudanças, é insistente em determi-

nadas rotinas, e apresenta apego exagerado a objetos específicos e fascínio com o 

movimento de rotação. O Diagnóstico deve ser realizado após os 3 anos e, em ge-

ral, aos 5 ou 6 anos, quando se evidenciam os sintomas. Atualmente, há uma ten-

dência a identificação bem mais precoce nas crianças em risco de desenvolver au-

tismo. 

 De acordo com o autor acima citado, um trabalho tido como relevante sobre a 

identificação precoce do Autismo Infantil (AI) foi publicado por Baron-Cohen, Allen e 

Gillberg (1992). Estes autores tentaram identificar, dentre 16.000 crianças com 18 

meses de idade, aquelas com sinais sugestivos de Autismo Infantil. O instrumento 

de triagem utilizado foi o M-CHAT (Chekc-list for Autism in Toddles), consiste em um 

questionário com nove questões a serem respondidas por mães ou cuidadores, e 

por cinco itens a serem observados por um examinador. A aplicação deste instru-

mento permite a avaliação de três aspectos comportamentais que se encontram al-

terados em crianças em idades escolar com AI e que podem ser vBerificados por 

volta dos18 meses de idade chamado de apontar protodeclarativo definido pela ca-

pacidade que a criança apresenta para apontar um objeto chamando a atenção para 

ele, que é o monitoramento do olhar e o brincar de faz - de - conta. Diferentemente 

do apontar pronto imperativo, que a intenção é solicitar ao outro um determinado 

objeto (SCHWARTZMAN, 2011, p.40 e 41). 

A incidência do autismo ao longo dos anos foi variando de acordo com o crité-

rio utilizado por cada autor, citaram-se alguns destes: Bryson et al. (2007) foi de 10: 

10:000, com relação de quatro meninos por uma menina. Em 1989, Ritvo et al. en-

contraram incidência de 4: 10:000 e estudos recentes apontam para incidência de no 

mínimo 6-7:1.000 crianças, indicando um número bem superior aos anteriores publi-

cados. Segundo Fombonne et al. (2005), a incidência dos TGD seria de 30 a 
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60:10.000, sendo o AI de 13:10.000 e a da Síndrome de Asperger de 2,5-3:10.000. 

(SCHWARTZMAN, 2011).  Segundo informações encontradas da Autism Society of 

América - ASA (1999), a incidência de 1:500, ou dois casos em cada 1000 nasci-

mentos e o autismo seria quatro vezes mais frequente em pessoas do sexo masculi-

no (AUTISM SOCIETY, 1999). Estudos recentes mostram uma incidência de 1: 160 

(SCHWARTZMAN, 2011). 

Como reflexo da falta de dados em países em desenvolvimento, só quatro es-

tudos de prevalência foram concluídos na América latina, incluindo pesquisas no 

Brasil, Venezuela, Argentina e México (PAULA; RIBEIRO; TEIXEIRA, 2011).  

Destaca-se o estudo brasileiro, coordenado por profissionais do programa de 

pós-graduação em distúrbios do desenvolvimento da universidade presbiteriana Ma-

ckenzie (UPM), se referindo a um estudo piloto sobre a prevalência de TGD em cri-

anças de 7 a 12 anos de idade, sendo o único trabalho publicado da América latina 

até o momento com avaliação direta dos casos. É um estudo que constou de três 

fases realizadas em Atibaia, uma típica cidade do estado de São Paulo. Basearam- 

se para definir os casos em uma combinação de instrumentos padronizados (ASQ e 

ADI) e avaliações clinicas, segundo DSM-IV. Chegando a prevalência de 27,2: 

10.000 (95% ic: 17,6-36,8) o estudo mostrou dados iniciais sobre a falta de acesso a 

serviços das crianças com TGD e a dificuldade de identificação dos casos (PAULA; 

RIBEIRO; TEIXEIRA, 2011).  

O autismo incide igualmente em famílias de diferentes raças, credos ou clas-

ses sociais, contudo ainda se faz necessário novas pesquisas científicas principal-

mente em países em desenvolvimento, onde os dados são escassos para que se 

possam ter melhores índices desses transtornos.  

No Brasil, de acordo com Silva e Mulick (2009), por outro lado a experiência 

prática tem indicado que, em vários Estados, muitas crianças ainda permanecem 

com um diagnóstico em aberto até as idades de 6 ou 7 anos e até mesmo por mais 

tempo. Assim, faz-se necessário que modelos de prática diagnóstica que têm se 

mostrado eficientes e adequados em outros países bem como em alguns Estados 

do Brasil (como, por exemplo, em São Paulo – e.g., Mercadante, Gaag e Schwartz-

man, 2006), se tornem cada vez mais parte das discussões entre os profissionais da 

área, servindo como diretrizes para o aprimoramento das práticas diagnósticas im-

plementadas no Brasil como um todo (SILVA; MULICK, 2009). 
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Avaliação de indivíduos com autismo se faz necessário por uma equipe multi-

disciplinar e uso de escalas objetivas. É importante o uso de técnicas estruturadas 

tanto para avaliação do comportamento social quanto de sua capacidade de imita-

ção. Uma das escalas mais usadas na avaliação é a Childhood Autim Rating Scale 

(CARS), uma entrevista estruturada de 15 itens (duração entre 30 a 45 minutos) com 

os pais ou responsáveis de uma criança com autismo maior de dois anos de idade. 

A cada um dos 15 itens, é aplicada uma escala de sete pontos, o que permite a 

classificação nas formas leves/moderadas ou severas de autismo. 

Outros instrumentos de avaliação também são utilizados: Escala de Compor-

tamento Adaptativo de Vineland, Escala diagnóstica de observação de autismo, co-

nhecida pela sigla em inglês ADOS, e a entrevista diagnóstica de autismo revisada 

(ADI-R) entre outros (GADIA, 2006). 

O tratamento também é dependente de uma abordagem multidisciplinar e in-

terdisciplinar. Podendo ser, tratamento farmacológico, manejo educacional, de lin-

guagem, e terapêutico. Podendo assim, serem Intervenções educacionais e compor-

tamentais.  

Atualmente um grande número de métodos de intervenções tem sido descrito, 

mas poucos validados. A maioria dos métodos de intervenção e tratamento pode ser 

subdividida em três grandes grupos: os que usam modelos de análise aplicada do 

comportamento; os que são fundamentados em teorias de desenvolvimento; e os 

que são fundamentados em teorias de ensino estruturado. Um dos métodos mais 

divulgado e utilizado é o PECS (The Picture Exchange Communication System), ou 

Sistema de Comunicação de Figuras. Desenvolvido nos EUA pelo psicólogo Andrew 

Bondy e pela fonoaudióloga Lori Frost, em 1985, que ensina a discriminação de 

símbolos, a habilidade de utiliza-lo para formação de frases simples. Sendo dividido 

em 6 etapas, para que de forma progressiva o usuário comece a usar as figuras pa-

ra se comunicar. Os benefícios do método têm sido discutidos na literatura, demons-

trando bom aprendizado (MACEDO; ORSATI, 2011). 

Contudo se faz necessário a continuidade de discussões e procura de novas 

propostas e estratégias metodológicas que contribuam com a intervenção do indiví-

duo com autismo. 
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2.3.2 Síndrome Asperger - AS 

 De Acordo com Assumpção (2011) ela foi “descrita por Hans Asperger em 

1944, constou do tratado de Ajuriguerra com o nome de psicopatia autística e reco-

nhecida pelo DSM-IV-TR em sua quarta edição” (ASSUMPÇÃO; KUCZYNSKI, 2011, 

p. 47). Embora com alterações nas mesmas três áreas de desenvolvimento obser-

vadas nos quadros autísticos, relacionamento social, linguagem e comportamento 

repetitivo e/ou perseverativo, com limitados focos de interesse fazem parte de um 

grupo de alta funcionalidade. 

Apesar de ter as habilidades intelectuais preservadas, apresentam uma notá-

vel pobreza na comunicação não-verbal, envolvendo tanto gestos como tom afetivo 

de voz, empatia e uma tendência a intelectualizar as emoções, inclinação a fala pro-

lixa, em monólogo e às vezes incoerente, tendendo ao formalismo, e incoordenação 

motora. Apresentando, habitualmente, nível normal ou acima da normalidade de in-

teligência, associado a uma aquisição de linguagem em geral também normal, em-

bora com déficits semânticos (KLIN, 2006; ASSUNPÇÃO; KUCZYNSKI, 2011). 

Com Incidência ao redor de 20 a 25 por 10.000, com maior proporção tam-

bém no sexo masculino, sendo relatado um índice de 9 homens para 1 mulher (AS-

SUNPÇÃO; KUCZYNSKI, 2011, p.47). 

O diagnóstico de Síndrome de Asperger (AS) requer a demonstração de pre-

juízos qualitativos na interação social e padrões de interesses restritos, critérios que 

são idênticos aos do autismo, envolvendo o prejuízo no comportamento não verbal. 

Observando essas falhas no desenvolvimento de forma clínica a partir da falta de 

interesse em dividir experiências espontaneamente com outros, falta de reciprocida-

de social, padrões restritos de comportamento (repetitivos e estereotipados), inte-

resses e atividades que envolvem a preocupação com um ou mais padrões de inte-

resses, também restritos e estereotipados, falta de flexibilidade a rotinas e rituais 

não funcionais específicos, maneirismo motores, preocupação com partes de obje-

tos. Também nota-se isolamento social, com extremo egocentrismo, falta de habili-

dade em interagir com os pares associada à falta de desejo de interagir num contex-

to social, com respostas socialmente inadequadas. Embora seus padrões relacionais 

sejam deficientes e com dificuldades adaptativas, sua socialização é menos com-

prometida que aquelas dos portadores de autismo (KLIN 2006; ASSUMPÇÃO; KU-

CZYNSKI, 2011). 
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Embora com alterações na prosódia, timbre, tom e altura e interpretações lite-

rais do que lhe é falado, sua fala e linguagem são bem específicas com provável 

atraso inicial de desenvolvimento, e expressão superficialmente perfeita. Demos-

trando grande interesse em uma área específica, e algumas vezes, habilidades co-

mo hiperlexia ou memória para calendário (ASSUNPÇÃO; KUCZYNSKI, 2011). 

Segundo Klin, 2006 indivíduos com Síndrome de Asperger (AS) podem ter um 

histórico de atraso na aquisição das habilidades motoras, tais como andar de bicicle-

ta, agarrar uma bola, abrir garrafas e subir em brinquedos de parquinho ao ar livre. 

Com frequência, são visivelmente desajeitados e têm uma coordenação pobre, e 

podem exibir padrões de andar arqueado ou aos saltos e uma postura bizarra. Do 

ponto de vista neuropsicológico, existe, em geral, um padrão relativamente elevado 

em habilidades auditivas e verbais e aprendizado repetitivo, e déficits significativos 

nas habilidades visuomotoras e visuoperceptuais e no aprendizado conceptual. Mui-

tas crianças exibem altos níveis de atividade na infância precoce e, como menciona-

do, podem desenvolver ansiedade e depressão na adolescência e no início da vida 

adulta.  Quanto ao prognóstico não há ainda estudos sistemáticos de acompanha-

mento em longo prazo de crianças com síndrome de Asperger (AS), parcialmente 

devido a problemas com a nosologia. Muitas crianças são capazes de assistir a au-

las em escola regular com serviços de apoio adicional, ainda que sejam especial-

mente vulneráveis a serem vistas como excêntricas e a serem alvo de chacotas ou 

serem vitimadas; outras requerem serviços de educação especial, geralmente não 

devido a déficits acadêmicos, mas devido às suas dificuldades sociais e comporta-

mentais. (KLIN, 2006) 

Desta forma o TEA é composto de alterações precoces e fundamentais no 

processo de socialização, levando a uma cascata de impactos no desenvolvimento 

da atividade e adaptação, da comunicação e imaginação, imaginação sociais, entre 

outros comprometimentos. Sendo muitas áreas do funcionamento cognitivo frequen-

temente preservado, às vezes, os indivíduos com essas condições exibem habilida-

des surpreendentes e até prodigiosas. 

Ao encerrar este capitulo destacamos que os professores na realização da 

avaliação pedagógica apresentam insegurança e dúvidas ao preencher os documen-

tos, que compõem a avaliação pedagógica e o fazem de forma inconsistente e sub-

jetiva. Ao realizarem seus relatórios de avaliação e relatórios semestrais demons-

tram, com estes documentos, a fragilidade e dificuldade na realização do seu traba-
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lho com os alunos TEA, pois estes demandam conhecimento específico, necessi-

tando de uma avaliação pontual e segura.   

2.4 Atendimento educacional especializado no município de Barra Mansa-RJ 

O Município de BM/RJ está localizado na região Sul Fluminense do Estado do 

Rio de Janeiro, com uma população residente de acordo com o último censo - 2010 

de 177.813 habitantes, sendo 176.193 residentes na zona urbana e somente 1.620 

na zona rural, observa-se que a população é predominantemente urbana, e popula-

ção em idade escolar 37.252. 

 A população do município conta com os indicadores: Índice de Desenvolvi-

mento Humano - IDH – 0,726 (2010), o IDH permite medir o desenvolvimento de 

uma população além da dimensão econômica. O município de Barra Mansa está 

classificado com um índice de alto desenvolvimento humano, ocupando a 26ª posi-

ção no critério do IDH estadual. Barra Mansa exibe uma renda per capita acima da 

média nacionbal, de R$ 13.956,15, contando com o PIB R$ 3.195.442,63 (DATA-

SUS, 2010). 

 O município oferece atendimento educacional através de 160 escolas sendo 

82 unidades de ensino fundamental divididas em: 52 municipais, 17 estaduais e 13 

privadas; 18 unidades de ensino médio sendo: 15 estaduais, 03 privadas; 60 unida-

des de pré-escolares sendo: 46 municipais e 14 privadas.  As matriculas de acordo 

com este censo ficaram assim distribuídas: 

Quadro 1 - Matriculas realizadas em 2012 pelo município de Barra Mansa 

Escolas Ensino pré-escolar Ensino fundamental I e II Ensino médio 

Municipais 2.577 16.793 - 

Estaduais - 6.023 6.128 

Privada 673 2.437 381 

Totais de matrículas 3.250 25.253 6.509 

Fonte: Informações do Brasil (2012) 

 O ensino fundamental é uma etapa da educação básica que corresponde aos 

anos iniciais (1º ao 5º ano) e anos finais (6º ao 9º ano), nas escolas públicas de Bar-

ra Mansa essa etapa de ensino ainda não é totalmente municipalizada, ou seja, de 

responsabilidade do município (PMBM, 2010). 

 De um total de 98 escolas municipais, acima mencionadas um total de 24 uni-

dades, receberam uma sala de recursos multifuncionais – SRM distribuídas por po-

los com equipamentos especializados (computador, teclado colmeia, software, jogos 
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pedagógicos, livros de história em braile e letra grande, lupa eletrônica, mobiliário) 

enviados pelo MEC – para Atendimento Educacional Especializado – AEE. 

Nas 24 SRM, o total de atendimentos atualmente é de 192 alunos, sendo 14 

diagnosticados dentro do grupo de TEA mais especificamente Autismo e Asperger. 

Vale ressaltar que existe um número considerável de casos não esclarecidos.  

Tendo em vista a apresentação da legislação federal, estadual que visa a ga-

rantia a todo aluno o acesso e permanência no ensino regular, sendo então desta 

forma, garantido aos alunos com TEA o mesmo acesso e permanência, o Conselho 

Municipal de Educação de Barra Mansa – CME/BM nº 4 DE 13/09/11, no uso de su-

as atribuições legais considerando as leis já citadas anteriormente em seu parágrafo 

único: 

Parágrafo único – A Educação Especial deverá ser definida por uma pro-

posta pedagógica que assegure recursos e serviços especiais, organizados 

institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns 

casos, substituir os serviços educacionais comuns (SME/CME/BM, 2011). 

Vinculado à Secretaria Municipal de Educação, existe o CEMAE – Centro 

Municipal de Atendimento Educacional Especializado, setor de Educação Especial 

que é responsável por mapear e acompanhar a política de inclusão escolar de todos 

os alunos encaminhados pelas escolas regulares. Esse setor conta com um banco 

de dados de todos os alunos encaminhados com hipótese de autismo e outros trans-

tornos e deficiências bem como dados das suas respectivas escolas de origem, um 

banco de dados organizado do município com informações de alunos matriculados 

na rede de ensino regular que possuem um diagnóstico prévio ou hipótese diagnós-

tica de TEA, bem como alunos que os professores observam alguma característica 

atípica e os encaminham para processo de triagem e avaliação com a equipe multi-

disciplinar do CEMAE. 

Para a identificação das necessidades educacionais especiais à escola reali-

zará o Plano de Desenvolvimento Individual – PDI, que contempla toda a vida do 

aluno, com dados importantes que irão nortear a equipe multidisciplinar envolvida no 

processo educacional do aluno. As informações que compõem este plano contam a 

participação da família é fundamental. Especificamente em nosso município partici-

pam: I. Equipe técnico-administrativo-pedagógica da Instituição de Ensino; II. Orien-

tação do CEMAE - Equipe multidisciplinar de Educação Especial da Secretaria Mu-

nicipal de Educação; III. Colaboração da família; IV. Atuação dos serviços de Saúde, 
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Assistência Social, Trabalho, Justiça e Esportes, bem como do Ministério Público, 

quando necessário (SME/CME/BM, 2011, art. 5º). 

 A Secretaria Municipal de Educação deverá capacitar os professores, direto-

res, especialistas e outros profissionais da rede Municipal de ensino em cursos de 

formação continuada (SME/CME/BM, 2011, art.6º). 

           De acordo com ementa da lei nº 3952/11, aprovada e certificada pela câmara 

municipal dos vereadores de Barra Mansa/RJ: “Reconhece a pessoa com autismo 

na condição de transtorno global do desenvolvimento, para fins da fruição dos direi-

tos assegurados pela Lei Orgânica do Município de Barra Mansa - LOM, em seu ar-

tigo 192” (PMBM, 2010). Portanto se faz necessário entender o que é TEA e qual o 

caminho percorrido pelo aluno para se chegar à SRM para receber o AEE, pois no 

momento professores e instituições escolares se deparam com um grande desafio: o 

de intervir na diversidade, para atender pedagogicamente crianças e adolescentes, 

diagnosticados com TEA. 

 Ainda de acordo com a lei acima citada, o município reconhece a pessoa com 

diagnóstico de autismo na condição de TGD, este deve oferecer e manter centros de 

atendimentos integrados a saúde e a educação; realizar testes específicos gratuitos 

para diagnóstico; disponibilizar tratamento multidisciplinar; e nos casos de alunos 

autistas em condição de frequentar a escola a rede municipal deverá manter em seu 

quadro funcional orientador pedagógico com especialização em autismo; e deverá 

buscar formas de incentivar as universidades sediadas em seu território a desenvol-

ver pesquisas e/ ou projetos multidisciplinar com foco no autismo. 

 Porém, o que se vê na prática é que a lei ainda não está sendo cumprida na 

sua integralidade, muito falta para ser realizado, principalmente em relação à oferta 

atendimentos específicos e profissionais especializados disponíveis para esta clien-

tela. Com o atual número de matriculas para o atendimento desta demanda a pro-

moção do processo inclusivo para estes alunos é falho.  

 Reafirmando a presença de garantias legais e responsabilidades das esferas 

públicas em manter e desenvolver a educação escolar brasileira e, especificamente, 

serviços e auxílios educacionais especiais, Mazzotta (1996) considera que:  

(...) a partir da constituição Federal de 1988 e das constituições estaduais 
de 1989, tal responsabilidade tem sido mais largamente assumida e cum-
prida pelos municípios. Tal ocorrência se deve, particularmente, ao que dis-
põe a primeira nos artigos 208 (garantindo, além de outros, “atendimento 
educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 
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na rede regular de ensino”) e211 (parágrafo 2º: “os municípios atuarão prio-
ritariamente no ensino fundamental”) (MAZZOTTA, 1996, p. 186). 

Neste município, vinculado à Secretaria Municipal de Educação - SME, existe 

o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado – CEMAE, responsá-

vel pelos encaminhamentos do município, que tem por objetivo trabalhar para a 

construção da educação inclusiva, quanto à colaboração com a rede regular de en-

sino, estabelecimento de redes de apoio, Orientação de Políticas Públicas e oferta 

de AEE para o alunado público-alvo da educação especial encaminhada por escolas 

públicas e privada; comunidade em geral; conselho tutelar, ministério público; CAP-

SI; APAE; outros.    

     Outros serviços são oferecidos também neste Centro que são: serviço social, 

fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, orientação educa-

cional, orientação pedagógica.  E ainda conta-se com avaliação multidisciplinar, de 

apoio às adaptações curriculares; de prevenção aos casos no hospital da mulher; de 

prevenção em creches; supervisão de serviços e formação continuada para profes-

sores do AEE do CEMAE e professores do AEE das salas de recursos multifuncio-

nais. 

 Assim sendo, o quantitativo de alunos com NEE matriculados no ensino regu-

lar da rede Municipal de Barra Mansa/RJ, casos esclarecidos e não esclarecidos, 

são encaminhados através do preenchimento de uma ficha de encaminhamento pa-

ra o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (CEMAE), que 

analisa, avalia este encaminhamento e direciona segundo as necessidades, onde os 

alunos com NEE deverão receber os atendimentos, ou seja, em qual das 24 escolas 

que mantem SRM, serão direcionados e/ou qual outro profissional necessitará (psi-

cólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo). Os dados levantados pela equipe multidis-

ciplinar do CEMAE são disponibilizados aos professores das SRM para conhecimen-

to.   

 A responsável pela supervisão do AEE e professoras de salas de recurso es-

tabelecem os atendimentos (nomes, dias, horários); e assim convidam os responsá-

veis para uma entrevista de informações, quando se aproveita para fornecer escla-

recimentos a respeito do serviço oferecido pelo AEE. Se a família ou o responsável 

concordar com a proposta oferecida, um termo de compromisso é assinado e, a par-

tir daí, são iniciados os atendimentos, caso não concorde assinam um termo de de-

sistência do serviço oferecido, passando a vaga para outro aluno.  
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2.5  Processo Avaliativo do Município de Barra Mansa - RJ 

A avaliação no município de Barra Mansa segundo consta em seu regimento es-

colar – 4. ed. cap. XI (SME/CME/BM, 2011) trata a Avaliação do Processo Ensino/ 

Aprendizagem como sendo de competência da Instituição Educacional, desenvolver 

a avaliação formativa, envolvendo as dimensões cognitiva, afetiva, psicomotora e 

social no processo de avaliação do aluno e esta deve constar no Projeto Político Pe-

dagógico (PPP). 

O regimento nos apresenta a avaliação como uma ação que deve identificar os 

aspectos de êxito da aprendizagem do aluno e as dificuldades evidenciadas em seu 

dia a dia, com vistas à intervenção imediata e promoção do seu desenvolvimento; 

pois a avaliação formativa busca evidências de aprendizagens por meio de instru-

mentos e de procedimentos variados, como critério de aprovação ou de reprovação 

e se dará por meio da aplicação de, no mínimo, três instrumentos avaliativos 

(SME/CME/BM, 2011). 

A avaliação constitui elemento indissociável do processo educacional e visa 

acompanhar, orientar, regular e redirecionar o trabalho educativo. 

Todavia avaliação do processo ensino/aprendizagem observará os seguintes cri-

térios: I - avaliação formativa, processual, contínua, cumulativa, abrangente, diag-

nóstica e interdisciplinar, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quanti-

tativos; II - avanço de estudos quando assim indicarem a potencialidade do aluno, o 

seu desempenho escolar e as suas condições de ajustamento a ano/fase mais adi-

antados; III - progressão parcial com dependência; IV – recuperação paralela para 

aluno com baixo rendimento escolar; V - frequência mínima de setenta e cinco por 

cento do total de horas letivas estabelecidas para o ano/semestre letivo. 

 Os procedimentos avaliativos no Ciclo Básico de Alfabetização seguirão os 

seguintes critérios: Registro em ficha descritiva, ao final do Ciclo Básico de Alfabeti-

zação após o aluno ser considerado aprovado e atingir, no mínimo, sessenta por 

cento dos objetivos propostos após análise do seu desempenho no 3º ano; e o aluno 

que, ao final de cada ano do Ciclo Básico de Alfabetização, não obtiver frequência 

igual ou superior a setenta e cinco por cento do total de dias letivos será “Retido por 

frequência insuficiente”, exceto nos casos previstos no Art. 159 deste Regimento 

que trata a respeito do percentual mínimo de faltas permitido para aprovação.  

 A promoção dos alunos do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental ocorrerá, re-

gularmente, ao final do ano letivo, sendo considerado aprovado o aluno que obtiver 
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média final igual ou superior a sessenta em cada componente e frequência mínima 

de setenta e cinco por cento do total de horas letivas. 

 Os resultados bimestrais e finais da avaliação do processo de aprendizagem 

dos alunos do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental deverão ser expressos por meio 

de notas, com variação numa escala de zero a cem (SME/CME/BM, art. 125-131). 

 Os resultados do processo avaliativo deverão ser registrados bimestralmente 

e ao final do ano letivo no diário de classe, pelo professor, e na ficha individual, pela 

Secretária Escolar, sendo comunicado aos interessados até quinze dias após o tér-

mino do bimestre e ano letivo. 

 Na educação especial o processo de avaliação deverá considerar a utilização 

de critérios avaliativos e de promoção diferenciados, compatíveis com as flexibiliza-

ções e adaptações dos objetivos realizados para esta clientela. Desta forma prioriza-

se o acompanhamento do aluno para série subsequente não havendo retenção. 

 O aluno será avaliado e seu registro será por meio de nota e relatório, con-

forme o plano de intervenção pedagógica feito para o bimestre/período. A aferição e 

o registro das notas do aluno seguirão os critérios adotados pela Rede Municipal de 

Ensino de Barra Mansa: O relatório deverá ser elaborado bimestralmen-

te/periodicamente (abril, agosto e dezembro) pelo professor e Equipe Pedagógica, 

sendo constituído do registro das ações pedagógicas oferecidas, dos avanços e 

conquistas do aluno, bem como dos aspectos e necessidades de aprendizagem que 

requeiram maior investimento, devendo acompanhar o Histórico Escolar. 

 Ao aluno com deficiência, que não apresentar os resultados de escolarização 

previstos no inciso I do artigo 32 da Lei 9394/96 (LDBN), será concedida a Termina-

lidade Específica do Ensino Fundamental, por meio de certificação de conclusão de 

escolaridade, com Histórico Escolar próprio que apresente, de forma descritiva, as 

competências desenvolvidas pelo educando, esgotadas as possibilidades. Podendo 

receber o Certificado de Terminalidade Específica do Ensino Fundamental somente 

o aluno com idade mínima de dezessete anos (SME/CME/BM, 2011, art.138-139). 

 Os avanços na legislação torna ilusória a garantia do processo de inclusão 

destes alunos sendo garantido somente o direito a matrícula e oferta de atendimen-

tos como AEE. Sendo que o processo de aprendizado garante a inclusão por recur-

sos mais amplos, iniciando-se com uma avaliação pedagógica adequada.  

Atualmente, professores e instituições escolares se deparam com um grande 

desafio: o de intervir na diversidade, para atender pedagogicamente crianças e ado-
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lescentes, casos esclarecidos ou não esclarecidos, especificamente com Transtorno 

do Espectro do Autismo-TEA. Desta forma, tornou-se preocupação dos educadores 

a busca de alternativas metodológicas para trabalhar com estes alunos, inseridos no 

contexto educacional, e também dos professores de sala de recurso multifuncional 

para melhoria de sua prática pedagógica, no que se refere à sua responsabilidade 

de realizar a avaliação pedagógica. 

2.6 Avaliação Pedagógica  

A avaliação, enquanto processo, tem como finalidade a tomada de posição 

que direcione as providências para a retirada das barreiras identificadas, sejam as 

que dizem respeito à aprendizagem e/ou à participação dos educandos, sejam as 

que dizem respeito a outras variáveis extrínsecas a eles e que possam estar interfe-

rindo em seu desenvolvimento global (BRASIL, 2006). 

Ao se pensar nas necessidades educacionais especiais, os direcionamentos 

da avaliação devem estar a serviço da execução dos apoios necessários ao pro-

gresso de todos os alunos, bem como para a melhoria das respostas educativas ofe-

recidas no contexto educacional escolar e, se possível, no familiar. 

De acordo com Hoffmann (2001), é cada vez mais unanime a necessidade de 

rever e atualizar os conceitos e práticas avaliativas tradicionais, padronizadas e 

classificatórias utilizados nos sistemas educacionais, por outras práticas que sejam 

mais voltadas para a dimensão política e social da avaliação (HOFFMANN, 2001).   

 A necessidade de dar um novo significado aos procedimentos e instrumentos 

de avaliação da aprendizagem em geral e os fins a que se destina, se torna urgente. 

“A construção do resinificado da avaliação pressupõe dos educadores um enfoque 

critico da educação e do seu papel social” (HOFFMANN, 2000, p.112). 

 Segundo a perspectiva da educação inclusiva, a avaliação deve ser um pro-

cesso contínuo e permanente da análise das variáveis que interferem no processo 

de ensino e de aprendizagem, objetivando identificar potencialidades e necessida-

des educacionais dos alunos e das condições da escola e da família (BRASIL, 

2006). 

 Assim, buscou-se esclarecer como os alunos são encaminhados para o AEE 

em sala de recursos multifuncionais, a saber: No início do atendimento no AEE, o 

professor destina um período para observação e avaliação com duração de aproxi-

madamente 8 (oito) encontros presenciais; sendo analisadas as necessidades dos 
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alunos considerando suas especificidades educacionais pedagógicas realizáveis. O 

aluno ao ser encaminhado para o AEE passa por este período de avaliação, onde 

através da observação, a professora de sala de recursos observa as suas habilida-

des e potencialidades (desenvolvimento psicomotor e cognitivo; nível do grafismo; 

nível da escrita; cognição; linguagem, expressão livre e desenvolvimento afetivo) 

através da utilização de materiais lúdicos (brinquedos diversos) e jogos pedagógi-

cos. Em seguida é realizado o Plano de ação do professor do AEE para cada aluno, 

o plano é bastante flexível e a forma como o profissional o desenvolverá irá depen-

der da Necessidade Educacional Especial - NEE do aluno e de uma avaliação peda-

gógica eficiente, pois desta dependerá o início de todo o planejamento a ser formu-

lado e executado no atendimento.  

  O documento sugerido com as habilidades a serem observadas na avaliação 

inicial faz parte das linhas programáticas para o atendimento especializado na sala 

de apoio pedagógico específico/ ministério da educação e do desporto (BRASIL, 

1994).     

 Complementando-se com uma entrevista (anamnese) com os responsáveis, 

para o levantamento de dados sobre: a vida escolar, a vida em comunidade, familiar 

e informações complementares (dados clínicos), quando então o professor compõe 

um estudo de caso. A partir deste, as orientações e o plano do AEE são estabeleci-

dos para planejamento da prática pedagógica. 

 A escolha dos professores para atuação no AEE, após aprovação em concur-

so público ocorrerá através de entrevista com a supervisora das Salas de Recursos 

Multifuncionais; sugestão da equipe pedagógica da escola; sendo que este profissi-

onal deverá ter experiência em sala de aula, principalmente com educação infantil e 

séries iniciais, pelas práticas voltadas para o lúdico; sabendo que atenderão também 

jovens e adultos (SME/CME/BM, 2011). 

Estes professores recebem formação continuada através de: reuniões sema-

nais e/ou quinzenais; reuniões individuais; curso para o AEE; especialização em 

educação especial/inclusiva e outros. 

Entende-se que o papel do professor é de extrema importância para o desen-

volvimento educacional do aluno, e para tanto este necessita de formação continua-

da para entender e atender este tipo de alunado que têm sido matriculados na rede 

municipal de Barra mansa - RJ.   
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2.6.1 Repensando a Avaliação Pedagógica 

A avaliação pedagógica realizada pelo professor de sala de recurso multifun-

cional é de suma importância para que através de orientações pontuais a escola, 

professores, alunos e família possam contribuir para a concretização de ações edu-

cacionais favorecendo o processo de ensino/aprendizagem de alunos com 

TGD/TEA. 

 Segundo Cunha (2013), “avaliar é uma ação objetiva para compreender o 

comportamento do aprendente diante dos instrumentos de ensino e aprendizagem” 

(CUNHA, 2013, p. 59), vindo a se tornar uma ação projetiva, para realização de uma 

situação futura, mediadora e formativa. É a verificação do desempenho do aluno di-

ante da atividade pedagógica, para planejamentos futuros. A avaliação é no início 

desse planejamento. 

 Hoje, a avaliação não corresponde a uma técnica de valorização que se dá 

num momento estanque desconsiderando os contextos, as afetividades, os níveis de 

desenvolvimento e, inclusive, a atuação docente. Mas, é uma ação a serviço da 

aprendizagem dos alunos, não sendo o ponto final de um processo, mas, um ponto 

de partida que nos permite conhecer para atuar e para identificar os caminhos, as 

técnicas, os métodos, os conteúdos. Para Demo (2004), o “foco da avaliação (...) 

precisa centrar-se no desafio da aprendizagem reconstrutiva política e aí servir de 

apoio sistemático. Avalia-se para garantir o direito de aprender” (DEMO, 2004, p.74). 

 Existem instrumentos eficazes para essa verificação, que vão desde a entre-

vista com os pais ou anamnese aos recursos pedagógicos disponibilizados aos pro-

fessores. Portanto se faz necessário que o professor avalie a si mesmo e ao recurso 

que possui, pois nem sempre este é pedagógico. Os recursos utilizados para apren-

dizagem devem estar vinculados às possibilidades do aprendente e não às caracte-

rísticas docentes (CUNHA, 2013). 

 Um dos instrumentos utilizados atualmente é o PDI – plano de desenvolvi-

mento individual, que deve ser preenchido após a matrícula do aluno com NEE, no 

ensino regular antes do seu encaminhamento para o AEE, pois este constará dados 

individuais importantes que contribuirão para o processo de avaliação pedagógica e 

consequentemente planejamento de atividades. 

  A proposta de elaboração do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) do 

aluno se constitui em um instrumento importante para o acompanhamento da apren-

dizagem, bem como para a avaliação pedagógica inicial no AEE e da intervenção 
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pedagógica em seus múltiplos aspectos. A dinâmica e a lógica do PDI fundamen-

tam-se na perspectiva do exercício contínuo do planejamento pedagógico, partindo-

se da premissa que os processos de aprendizagens são dinâmicos e carecem de 

constantes modificações e intervenções (SME/CME/BM, 2011). 

 Entretanto o que tem se visto na prática avaliativa e inclusiva é a falta de 

cumprimento da realização deste instrumento de suma importância para contribuição 

do processo avaliativo do aluno, ainda chamado “incluído”, no ensino regular.  

 Destaca-se, porém, que o aluno não deverá ser avaliado baseado no desen-

volvimento de outro aluno, mas sim com base em seu próprio desenvolvimento: o 

que fazia, o que faz e o que poderá fazer. 

 A avaliação poderá responder a muitas perguntas, dentre elas: Quais exercí-

cios podem ser utilizados para o desenvolvimento sensorial, cognitivo ou motor? 

Quais atividades o aluno apresenta maior dificuldade ou facilidade? Quais temas ou 

assuntos despertam maior interesse? Quais são suas maiores habilidades e dificul-

dades? (CUNHA, 2013). 

 Assim após realizar tais questionamentos será possível fazer um diagnóstico 

do aluno e suas necessidades para organização de situações de aprendizagem. 

 Segundo descrito por Luckesi (2001): 

“E importante estar atento à função (constitutiva) da avaliação, que é de di-
agnóstico, e, por isso mesmo cria base para tomada de decisão, que é o 
meio de encaminhar os atos subsequentes, na perspectiva da busca de 
maior satisfatoriedade nos resultados” (LUCKESI, 2001, p. 172).                    

 Para o referido autor, a avaliação da aprendizagem deve ser acolhedora e 

não julgadora. Deve ser definida como um ato amoroso acolhedor, integrativo, inclu-

sivo. O autor faz uma distinção entre julgamento e avaliação, no sentido que o jul-

gamento define uma situação, como sendo certo ou errado; enquanto que na avalia-

ção não há uma separação entre certo e errado, na avaliação não há exclusão 

(LUCKESI, 2001).  

 Em outras palavras, avalia-se para conhecer e compreender a dinâmica exis-

tente entre todas as variáveis em que se encontra o aluno, objetivando-se a melhoria 

das respostas educativas, de modo a que atendam ao compromisso de desenvolver 

a cidadania de todos os aprendizes vindo estes a ser verdadeiramente incluídos.   

 A questão educativa torna-se, portanto, de grande relevância, no sentido de 

desenvolver estratégias de ensino visando níveis mais altos de competências, na 

busca da promoção dos alunos, o que não vem ocorrendo. As tarefas tornam-se re-
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petitivas, criando uma rotina de convivência e não a aquisição de conhecimentos 

para uma vida com autonomia.  O que fazer? Como fazer? O que esperar? Essas 

são as principais questões que angustiam educadores nesse complexo trabalho de 

inclusão dos TEA.  

 Portanto, é claro a necessidade de conceber a avaliação como uma incessan-

te busca de compreensão das dificuldades do educando e na dinamização de novas 

oportunidades de conhecimento. Processo este que implica em uma reconstrução 

do significado do ato de avaliar, que não acontecerá por experiências isoladas ou 

fragmentadas, mas por uma ação conjunta e continuada sendo capaz de ultrapassar 

os muros das instituições escolares e esteja pautado na vontade de mudar. 

 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 

9.394/96, a avaliação deve ser contínua e priorizar a qualidade e o processo de 

aprendizagem, sendo que os aspectos qualitativos devem prevalecer sobre os quan-

titativos. Porém, para que a avaliação sirva à aprendizagem é essencial que os pro-

fessores conheçam cada um de seus alunos e suas necessidades, pois, assim, será 

capaz de pensar em diferentes alternativas para que todos os alunos alcancem os 

objetivos. 

 Consta na SEESP/MEC (BRASIL, 2006) que para planejar o seu fazer peda-

gógico e estabelecer objetivos, o professor precisa conhecer as necessidades de 

seus alunos. Mas sua tarefa como permanente avaliador não se encerra na identifi-

cação das referidas necessidades, pois, a partir do seu conhecimento, dentre outras, 

fazem-se necessárias, na escola, tomar providencias que vão reorientar o processo 

de aprendizagem; garantia formação continuada de todos os que trabalham na co-

munidade escolar; encaminhamento dos educandos aos atendimentos de que ne-

cessitam, em benefício de sua aprendizagem e participação; providenciar os recur-

sos necessários à melhoria da qualidade de sua resposta educativa e criar as condi-

ções necessárias à inclusão, a partir da mudança de atitudes frente às diferenças, 

pois a valorização da diversidade está na base de todos os movimentos pela inclu-

são. 

2.6.2 Avaliação Pedagógica para alunos TEA e Formação Especializada  

Torna-se importante que professores tenham conhecimento detalhado sobre o 

que é TEA, que segundo a Associação Psiquiátrica Americana, no Manual Diagnós-

tico e Estatístico de Transtornos Mentais (2013), algumas características comuns, 
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agrupa estes transtornos, a saber: “caracterizados por déficits na comunicação soci-

al e interação social, comportamento repetitivo e interesses e atividades restrito” 

(APA, 2013).  

 No histórico do autismo, referências como isolamento, alteração na comuni-

cabilidade, dificuldade de interação com o contexto e principalmente distanciamento 

das pessoas, estão sempre presentes. 

 De acordo com Gomes (2007), ficam ressaltados três aspectos que considera 

fundamental no momento em que o professor elabora o planejamento do trabalho 

pedagógico, que compreendem: “a forma como as pessoas autistas respondem a 

estímulos do ambiente; a maneira como pensam e, os comportamentos típicos que 

apresentam” (GOMES, 2007, p. 6) 

Ainda destaca outros aspectos: o pensar de forma rígida e com pouca flexibi-

lidade no raciocínio, perceptível na dificuldade que a pessoa autista apresenta em 

criar coisas novas, em raciocinar de forma inversa, no dar sentido literal às palavras, 

compreender a linguagem falada e generalizar a aprendizagem. A imaginação e a 

brincadeira simbólica, fundamentais para a apreensão de conceitos simbólicos aca-

dêmicos, são restritos e até mesmo ausentes. Dificilmente veremos uma criança au-

tista brincando de faz-de-conta. Será mais fácil, vê-la por horas a fio, explorando, por 

exemplo, a textura de um objeto, empilhando ou alinhando em filas (GOMES, 2007). 

O pensamento do autista é concreto e visual. Demonstra dificuldade em com-

preender estímulos auditivos e conceitos abstratos sem representação visual asso-

ciada. É necessário que o professor utilize, quando necessário, de objetividade na 

linguagem. Dificuldade em prever reações ou respostas de outras pessoas, ou atri-

buir crenças ou ideias a comportamentos observados. Esta dificuldade se manifesta 

na impossibilidade de se colocar no lugar do outro, compreendendo fatos a partir 

desta perspectiva. 

Segundo Bosa (2006), é importante estar consciente de que a maioria das 

crianças autistas nem sempre apresentam déficits em todas as áreas de desenvol-

vimento e que muitas possuem um ou mais comportamentos disfuncionais por bre-

ves períodos de tempo ou em situações específicas. Além disso, há outros aspectos 

também importantes tais como o funcionamento familiar, suporte social, etc.  

Assim as práticas pedagógicas especializadas nos levam a refletir em: como 

pautar a nossa prática pedagógica diante da realidade do aluno com autismo? O que 

é importante descobrir para poder atuar? Como atuar diante das descobertas? Se-
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gundo Bosa e Baptista (2002), essas perguntas permitem um levantamento de pos-

sibilidades que considera o que falta e o que o sujeito possui (BOSA; BAPTISTA, 

2002; BOSA, 2006). 

 A partir dessa identificação, são desenvolvidas estratégias plurais a fim de 

adquirir as habilidades básicas de desenvolvimento. Segundo Bosa e Baptista 

(2002), os objetivos de trabalho com o aluno devem ser definidos tomando o aluno 

como parâmetro de si mesmo. O conhecimento prévio acerca da intensidade do 

comprometimento é importante no sentido de dar prioridade a metas específicas, por 

meio de um quadro flexível de ação, as necessidades do aluno e as propostas do 

currículo. Para viabilizar essa articulação, busca-se ampliar o tempo do aluno em 

sala de aula regular, podendo ser atendido individualmente ou com colegas, em pe-

quenos grupos favorecendo sua interação.  

 Nessa perspectiva, a escola inclusiva deve partir de um trabalho pedagógico 

dinâmico, que exige uma postura de confiança na capacidade do outro, viabilizando 

um contexto colaborativo e permitindo a evolução do aluno por intermédio de meca-

nismos de individualização do processo educacional. Requer a recriação da prática 

pedagógica e a participação ativa e central do sujeito envolvido. Os alunos conside-

rados graves, sobretudo, exigem da escola movimentos amplos de adaptação e cria-

tividade. Alunos autistas não aprendem sem um devido suporte. Torna-se necessá-

rio e fundamental o conhecimento sobre as particularidades no desenvolvimento de 

alunos com autismo para a realização de ações pedagógicas capazes de respeitar e 

potencializar as habilidades que possuem (SERRA, 2008; CAMARGO; BOSA, 

2012).  

A figura do professor é importante, pois, como o aluno com TEA apresenta 

maneiras e modos peculiares na relação, na comunicação e no comportamento, tor-

na-se essencial que encontre uma referência, no qual consiga obter a segurança 

necessária para estar em sala de aula.  

Os professores do aluno com TEA necessitam estabelecer, junto ao aluno, o 

papel de mediador das relações e da construção de conhecimento. Em conjunto 

com outros profissionais da escola, com o AEE e com a família do aluno, os profes-

sores precisam discutir o investimento em mediações e/ou intervenções e avaliar o 

quanto podem estar induzindo as relações, a expressão e os comportamentos des-

tes alunos.   
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Contudo, é preciso ter o cuidado, para que as estratégias e os recursos utili-

zados, bem como as intervenções verbais, favoreçam para que o aluno se torne ca-

paz, gradativamente, buscar reorganizar-se, criar formas de se relacionar, de se ex-

pressar e se comportar nas diferentes situações sociais e cotidianas. 

Segundo os referenciais teóricos analisados, o aluno com TEA apresenta uma 

forma diferenciada de perceber o mundo, de compreendê-lo e de se inserir no con-

texto escolar/social. Assim, considerando estes aspectos, respeitando o seu modo 

ímpar de ser e buscando interagir com ele, podemos oferecer novas formas de per-

cepção, compreensão, expressão e, consequentemente, possibilitar a sua participa-

ção efetiva nas propostas pedagógicas.  

É fundamental que o professor observe os interesses desde seu aluno, de 

modo a ofertar o envolvimento do mesmo com as atividades ofertadas. Torna-se es-

sencial à compreensão de que serão as propostas pedagógicas que deverão ser 

adaptadas para o aluno e não esperar que o aluno se adapte às propostas pedagó-

gicas. 

O aluno com TEA necessita de estratégias pedagógicas (utilização de múlti-

plas linguagens, uso de mapas, de letras de músicas, de experiências, de vídeos), 

de modo a ofertar todas as informações necessárias para a compreensão dos con-

teúdos e das temáticas abordadas. Dessa forma, cria-se a oportunidade para a au-

tonomia e pode-se motivar o sentimento de sucesso (TAVEIRA, 2011). 

Segundo Rabello, Motti e Gaspareto (2007), para que os professores aten-

dam às necessidades de aprendizagem de crianças com deficiência, é necessário 

que se realize uma avaliação pela qual se possa obter a maior quantidade possível 

de informações e, assim, atender às suas demandas educacionais. 

  Discussões mostram que a formação do profissional da educação é de gran-

de relevância, pois nela se questiona a prática de sala de aula, educadores bem 

formados são responsáveis pelo futuro tanto de alunos com NEE como dos que não 

apresentam tais necessidades.  

Garantir uma formação de qualidade para os profissionais da educação é uma 

questão urgente, para que este possa ser capaz de atuar tanto no ensino regular 

como na nova proposta de ensino na perspectiva da educação inclusiva. 

 A prática educativa exige domínio de certos saberes por parte de qualquer 

educador, por ser este detentor da responsabilidade de elaborar, planejar e colocar 

em prática o processo de ensino-aprendizagem de crianças deficientes ou não, o 
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que se torna relevante diante do momento de mudanças que a educação vem pas-

sando. 

De acordo com Mazzotta (1999), a falta de preparo dos professores os con-

duz, a interpretar as necessidades educacionais como especiais diferenciando - a 

das demais crianças. 

E ainda para o mesmo autor, o papel do professor é ser capaz de escolher 

adequadamente as atividades, conteúdos e encaminhamentos que poderão auxiliar 

o desenvolvimento de seus alunos, de acordo com suas necessidades, diferente de 

simplesmente praticar currículos e programas, determinados muitas vezes por outros 

que não ele próprio (MAZZOTTA, 1999).  

A diversidade de educandos que vem sendo matriculados, atualmente na re-

de de ensino regular que recebem AEE demanda a competência do profissional para 

realizar o atendimento apropriado sendo este capaz de realizar avaliação pedagógi-

ca satisfatoriamente.  

Como relatado por Cunha (2013), a preocupação com o trabalho do profes-

sor, tem início na sua formação.  

“Nota-se uma grande dificuldade de se constituírem práticas de ensino co-
mo alternativas para a superação dos obstáculos quando se fala do acesso 
e da permanência de alunos com dificuldades de aprendizagem na escola” 
(CUNHA, 2013, p.43). 

 O que se têm visto na busca por respostas às questões geradas pela deman-

da da inclusão, no que diz respeito às práticas docentes, os professores ainda se 

apoia em teorias tradicionais de ensino e aprendizagem, pela ausência de um refe-

rencial teórico específico. E também, há carências quanto à formação docente, se 

tornando visível a fragmentação na formação (SILVA, 2001). 

 Como afirma Tardif (2012), o saber dos professores parece estar assentado 

em transações constantes entre o que eles são e o que fazem. O ser e o fazer apa-

recem não como dois polos separados, mas como resultados dinâmicos das pró-

prias relações inseridas no processo de trabalho escolar. Os professores não usam 

o saber em si, mas saberes produzidos por esse ou por aquele grupo, oriundos des-

sa ou daquela instituição, incorporados ao trabalho por meio de mecanismos sociais.  

 É certo que conflitos e contradições existem predominando um ou outro sa-

ber, principalmente o saber pedagógico. Tardif (2012) ressalta que até agora, a for-

mação para o magistério esteve dominada, sobretudo, pelos conhecimentos discipli-

nares, produzidos em uma redoma de vidro, sem nenhuma conexão com a ação 
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profissional, devendo ser aplicado na prática. Para o autor essa visão disciplinar não 

tem mais sentido hoje, tanto para o campo do ensino como para demais setores pro-

fissionais. 

 O espaço de prática do professor torna-se um espaço onde ele procura apli-

car saberes distantes de seu cotidiano, onde os saberes construídos pela prática 

tornam-se os mais importantes, ainda que não possuam fundamentos teóricos e que 

tenham origem no senso comum ou em representações de grupos sociais.   

 Segundo Cunha (2013), a pouca literatura pedagógica ligada à prática na 

educação especial também contribui para a falta de suporte específico para o traba-

lho docente. O aluno da educação especial precisa ter acesso a uma série de condi-

ções educativas e ainda um ambiente preparado com metodologia, literatura e mate-

riais adaptados. Como consequência, há na prática docente dificuldades para a ela-

boração de atividades diante das necessidades desses educandos. O que é mais 

importante fazer? É possível educar? É possível aprender? É possível incluir? São 

questões que sempre surgem no fazer pedagógico. 

 Assim, as impressões históricas do atendimento a pessoas com autismo re-

metem-nos aos estigmas existentes na educação, ainda carregada de preconceito. 

Trazendo dificuldades para ensinar, criando barreiras e indiferenças.  

 Contudo, podemos dizer que é emergencial a adoção de ações articuladas 

entre as diferentes instâncias de formação para a docência, com qualidade e dentro 

de seu campo de prática. 

  Oliveira e Leite fazem uma observação quanto à necessidade de uma orga-

nização administrativa e pedagógica para garantir a inserção de alunos com defici-

ência na classe comum, com procedimentos diferenciados e com formação de pro-

fissionais especializados em aspectos teóricos, legislativos e operacionais pedagó-

gicos (OLIVEIRA; LEITE, 2007). 

 No ensino do aluno com TEA, não há metodologias ou técnicas salvadoras; 

mas a inclusão escolar surge para esta clientela como alternativa que pode através 

do contato social oferecer o desenvolvimento não só a eles como também às outras 

crianças, que aprendem com as diferenças (CAMARGO; BOSA, 2012).  

 Embora não haja metodologias salvadoras como ditas acima, a inclusão 

quando realizada de forma satisfatória pode contribuir para o processo de socializa-

ção de todos os envolvidos, assim a avaliação norteia o processo de inclusão. 
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3 MÉTODO  

 A metodologia utilizada para realização deste estudo foi apoiada na pesquisa 

de campo com predominância no enfoque qualitativo.  

 A pesquisa se propõe a um estudo exploratório, pois pretende buscar mais 

dados sobre o tema escasso na literatura, pouco estudado, e, portanto, aberto a es-

peculações e explorações teórico-práticas. 

3.1 Local de realização da pesquisa 

 Este estudo foi realizado na cidade de Barra Mansa, Estado do Rio de Janei-

ro, que está localizada na região Sul Fluminense do Estado. O município tem sua 

população predominante em zona urbana, com uma população de 177.813 habitan-

tes (PMBM, 2010), sendo 176.193 residentes na zona urbana. 

 A opção pelo referido município deu-se em função dos seguintes critérios: ter 

sua população concentrada em zona urbana e consequentemente ter facilidade de 

acesso às escolas; apresentar 19.370 alunos matriculados no Ensino Fundamental 

e, dentre estes, cerca de 496 alunos com algum tipo de deficiência e/ou transtornos, 

sendo deste total 192 atendidos em sala de recursos. Por conveniência de a pesqui-

sadora ter fácil acesso as 23 professoras atuantes na rede municipal com AEE e as 

reuniões semanais e/ ou quinzenais na supervisão de atendimento educacional es-

pecializado da secretaria de educação do referido município, o que garantiu a parti-

cipação de todos. 

3.2 Sujeitos participantes da pesquisa 

A pesquisa contou com a participação de 23 professoras que atuam no aten-

dimento educacional especializado- AEE nas escolas que receberam a Sala de Re-

cursos Multifuncionais -  SRM no município de Barra Mansa/RJ,  

E a coordenadora do CEMAE – Centro Municipal de Atendimento Educacional 

Especializado que coordena a Educação Especial do município dentro da proposta 

de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais.  

 Critérios de inclusão  

 Professoras especializadas que atuam em Sala de Recursos Multifuncional - 

SRM realizando o atendimento educacional especializado – AEE. 
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3.3 Instrumento 

 Foi aplicado um questionário aos professores responsáveis pelo atendimento 

educacional especializado das salas de recursos multifuncionais, para identificação 

do perfil dos professores, número e indicação atual dos alunos com TEA e TGD e 

formas de realização da avaliação pedagógica (Anexo A). 

 Para realizar discussões em grupos visando à geração de idéias e opiniões 

espontâneas levantados no questionário inicialmente aplicado, utilizou-se a técnica 

de grupo focal com a apresentação de 2 (dois) núcleos temáticos sugeridos pelas 

professoras (Anexo B).  

Por ser uma técnica de pesquisa qualitativa que favorece a identificação e o 

levantamento de opinião e que revela as caraterísticas do grupo em um tempo rela-

tivamente curto, possibilita maior aproximação, integração e envolvimento com os 

participantes, sendo possível conhecer suas percepções, expectativas, representa-

ções sociais e conceitos que se fazem presente no grupo (HASSEN, 2002). Sua uti-

lização teve como o intuito de facilitar os encontros que foram promovidos para as 

discussões e reflexões do tema proposto. Diferentemente de outras técnicas de reu-

nião, seu objetivo é a sinergia entre as pessoas e não a unanimidade de opiniões. 

Quanto mais ideias aparecerem melhor. 

 Entre a aplicação do questionário e a realização do grupo focal fez-se neces-

sário a realização de 2 (dois) encontros denominados de “vivência pedagógica” para 

esclarecimento de 2 conceitos específicos (TGD, TEA e avaliação pedagógica), sem 

os quais a discussão a ser proposta no grupo focal se tornaria inócua. O roteiro for-

mulado para tal atividade encontra-se no (Anexo B). 

3.4  Procedimento de coleta de dados  

Seguindo os princípios éticos da pesquisa com seres humanos primeiramente 

foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Macken-

zie o Pré Projeto da Dissertação com o modelo das cartas de Informação e Termo 

de Consentimento Livre e esclarecido a Instituição (Anexo C) e sujeitos da pesquisa 

(Anexo D). 

Após o recebimento da Carta de Aprovação do Comitê de Ética com protocolo 

nº 276.162 de 16/04/2013, foi estabelecido contato com o coordenador e diretor do 

CEMAE no município de Barra Mansa e mediante o consentimento, foram apresen-

tados os objetivos da pesquisa e entregues a coordenadora as Cartas de Informação 
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e Termos de Consentimento Livre e Esclarecido da Instituição e aos Sujeitos da 

Pesquisa (Anexos C e D). 

O cronograma com as datas foi sugerido pela coordenadora pedagógica em 

concordância com a pesquisadora, para contemplar os dias e horários reservados à 

formação continuada dos professores, dado que a proposta de estudo desenvolvida 

no projeto de pesquisa era de interesse do grupo.  

Os encontros foram realizados no Centro Municipal de Atendimento Educaci-

onal Especializado - CEMAE, onde ocorreram reuniões semanais e/ou quinzenais 

para orientações, quanto às ações a serem desenvolvidas em relação ao AEE dos 

alunos incluídos no munícipio, a pesquisadora foi convidada pela coordenadora ge-

ral a apresentar seu projeto de pesquisa e solicitar a colaboração do grupo de pro-

fessores. Neste mesmo evento o questionário foi distribuído e solicitado a ser devol-

vido no próximo encontro. Havendo aderência total do grupo em participar pelo inte-

resse no tema, por este fazer parte das atividades de trabalho.  

Os questionários foram respondidos e recolhidos em uma das reuniões, po-

rém, das 23 professoras 3 (três) se encontravam em licença médica. Após, a pes-

quisadora entrou em contato com a coordenadora, que se colocou à disposição para 

o desenvolvimento da segunda etapa da pesquisa, nos horários e dias determinados 

de acordo com calendário já estabelecido. 

Foram realizados 4 encontros sendo: 1 para apresentação do projeto de pes-

quisa e entrega do questionário; 1 dia para cada vivência pedagógica, totalizando 2 

dias; e um para formação do grupo focal com duração de 2:00 h com os 20 profes-

soras divididas em 2 grupos: 11 professoras pela manhã e 09 a tarde. Tendo a pre-

sença da coordenadora em todos os encontros. 

Durante os 2 encontros da vivência pedagógica os professores participaram 

de exposição conceitual apresentada pela pesquisadora, e tiveram a oportunidade 

de expor suas dúvidas. O encontro aconteceu em espaço fora do CEMAE em uma 

sala ampla e equipada com mídia e mesas redondas favorecendo maior conforto 

nos encontros.   

Após esses encontros foram convidados a participarem do grupo focal.                     

No grupo focal a pesquisadora atuou como moderadora e recebeu o auxílio da coor-

denadora em ambos os grupos; e de 2 professoras no grupo da manhã e 1 professo-

ra no grupo da tarde para as anotações e gravações das discussões, frente a quan-

tidade de informações trocadas pelo grupo. Essas professoras foram solicitadas a 
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participar como colaboradoras, pois iniciaram recentemente seu período de atuação 

como professora de sala de recursos não existindo experiências anteriores. 

Para viabilizar a leitura dos dados, os grupos foram denominados de grupo A 

e grupo B, correspondem às turmas da manhã (11) e da tarde (9), para uma melhor 

compreensão dos resultados. A pesquisadora no percurso da realização do proce-

dimento ora apresentado comprometeu-se ao sigilo da identificação dos participan-

tes. 

Em ambos os grupos A e B, o grupo focal foi realizado na Sala de reuniões do 

CEMAE, o grupo A no período manhã, e o grupo B, no período tarde. A sala embora 

pequena e estreita, composta por uma mesa retangular, cadeiras, quadro e mídia 

favoreceu a participação e a interação dos grupos com a pesquisadora e os assis-

tentes.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Com o intuito de proporcionar melhor compreensão sobre os dados coletados, 

a apresentação foi dividida em 3 momentos, no qual buscou-se atingir a realização 

do objetivo geral: deixar claro quais os desafios dos professores de SRM na realiza-

ção da avaliação pedagógica de alunos TEA. Desta maneira, o 1º momento refere-

se à apresentação das respostas as questões do questionário; no 2º momento a 

descrição da vivência pedagógica e por fim, o grupo focal com a discussão dos 2 

núcleos temáticos na apresentação da fala das professoras e a lista de dificuldades 

elencadas.  

Optou-se por fazer a quantificação dos dados do questionário, através da ela-

boração de tabelas e quadros com a finalidade de expressar o número de respostas, 

sendo estas categorizadas. E após, a lista de habilidades respondida pelas profes-

soras, distribuídas numericamente pela frequência absoluta das respostas e fre-

quência relativa (porcentagem) das mesmas, utilizando o software SPSS, versão 

20.0 for Windows. 

4.1 Etapa nº 1 - Análise do questionário 

4.1.1 Caracterização dos participantes 

 No total, foram entregues 20 questionários. Desse total, os 20 foram respon-

didos, o que representou um percentual de 100% de professores.  

Dos 20 questionários respondidos pelos sujeitos da pesquisa, 100% são do 

sexo feminino, sendo 6 das participantes com faixa etária entre 35 e 45 anos perfa-

zendo 30 % dos participantes; com faixa etária de 45 a 50 anos, 14 participantes 

perfazendo 70% distribuídos da seguinte forma: 

Tabela 1 - Caracterização dos participantes: Idade formação e tempo de experiência 

Sexo Idade Formação Tempo experiência 

 

Feminino 
35 a 45 anos (6) 

 
Graduação (20) 

 

 
9 a 15 anos 

 45 mais 50 anos (14)  
Especialização (10) 

 
15 a 33 anos 

Quadro realizado pela pesquisadora  

4.1.2 Formação 

 No que se referem à formação dos participantes, 20 professoras possuem 

graduação em cursos diferenciados, a saber: Pedagogia, Normal Superior, Letras, 

História, Geografia, Psicologia e 10 destas possuem também especialização nas 
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respectivas áreas de formação: 6 em Psicopedagogia; 1 Educação Especial; 1 lín-

gua portuguesa; 1 tecnologia assistiva e especialização em AEE; 1 pós docência 

superior: totalizando em 100 % com formação em nível de graduação e 50 % com 

especialização. 

Vale observar que o questionário utilizou a denominação TGD, sendo esta si-

gla utilizada e reconhecida pelas professoras para alunos com autismo. Desta forma, 

os resultados serão apresentados utilizando-se também esta sigla.    

4.1.3 Análise da questão nº 1 (Tem alunos com transtorno global do desenvol-

vimento? Sim ou Não)  

Do total das 20 professoras, 13 responderam ter alunos com TGD, o que cor-

responde à maioria do grupo 65%. E 6 professoras 30% não tiveram ainda essa cli-

entela; 1 (uma) professora 5% já teve 1 (uma) aluna com autismo.  

4.1.4 Análise da questão de nº 2 (Quantos alunos com TGD?) 

 Das 20 professoras, 8 tem 1 aluno com TGD totalizando 40%; 3 professoras 

15% têm 2 alunos e 2 professoras 10% têm 3 alunos. De um total de 192 alunos que 

recebem atendimento no AEE em sala de recursos multifuncionais no município, fo-

ram descritos 14 alunos dentro do quadro dos TGD e TEA e 6 alunos com compor-

tamento característicos de autismo mas sem diagnóstico definido, perfazendo um 

total de 20 alunos.  

4.1.5 Análise da questão nº 3 (Defina o que entende por TGD) 

 Quanto ao entendimento sobre TGD, observou-se nas definições descritas 

pelas professoras, como sendo “aspectos que afetam o desenvolvimento intelectual 

e emocional da criança alterando sua forma de comunicação, aprendizagem e inte-

ração social”. Nota-se que mesmo sem um conhecimento básico por parte do grupo 

do que é TGD, foram descritos as características de comportamento chamado de 

“tríade” por Lorna Wing e Judith Gould, em seu estudo realizado em 1979. E tam-

bém por Gadia, (2006): “Os comportamentos que definem o autismo incluem déficits 

qualitativos na interação social e na comunicação, padrões de comportamento repe-

titivos e estereotipados e um repertório restrito de interesse e atividades” (GA-

DIA,2006, p.423).  

Tais características foram mencionadas de forma genérica pelas professoras 

da seguinte forma:  P1 “são distúrbios nas interações sociais recíprocas, caracteri-
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zam-se pelos padrões de comunicação estereotipados e repetitivos, assim como 

pelo estreitamento nos interesses e atividades”; P2 “é um conjunto de características 

que apontam um desenvolvimento muito distinto em relação aos seus pares e que 

muitas vezes ocasionam sofrimento emocional e psíquico”; P3 “ aspectos que afe-

tam o desenvolvimento intelectual e emocional da criança alterando sua forma de 

comunicação, aprendizagem e interação social”; P4 “ são os transtornos que têm em 

comum as funções do desenvolvimento afetadas”; P5 “ um quadro de sintomas que 

incluem socialização prejudicada, sofrimento psíquico, as vezes, atraso na fala”; P6 

“é um transtorno que atinge a comunicação e as relações pessoais”. Observamos 

que houve preocupação por parte das professoras em apresentarem um conceito de 

TGD retirado de alguma fonte informativa, pois a forma de escrita não condiz com o 

conhecimento expresso pelas mesmas. Vale lembrar que os questionários foram 

entregues e recolhidos uma semana após. 

O que nos impulsionou a realização da vivência pedagógica para melhoria do 

entendimento e conceituação sobre o que é TGD e TEA, suas características e 

quais os transtornos que fazem parte de ambos o grupo. 

4.1.6 Análise da questão nº 4 (Indique os tipos de deficiência que pode ser tra-

balhado na sala de recursos multifuncionais) 

 Os tipos de deficiência elencados pelas professoras que podem receber aten-

dimento em SRM foram: deficiência intelectual, auditiva, visual, física.   Deficiências 

que diferentemente do autismo, o processo de avaliação pedagógica ocorre de for-

ma mais satisfatória, no que se refere à interação professor/aluno. A criança avalia-

da, mesmo quando prejudicada intelectualmente se faz presente na atividade.  

De acordo com Gomes (2007), o pensamento do autista é concreto e visual. 

Demonstra dificuldade em compreender estímulos auditivos e conceitos abstratos 

sem representação visual associada. É necessário que o professor utilize, quando 

necessário, de objetividade na linguagem. Dificuldade em prever reações ou respos-

tas de outras pessoas, ou atribuir crenças ou ideias a comportamentos observados. 

Esta dificuldade se manifesta na impossibilidade de se colocar no lugar do outro, 

compreendendo fatos a partir desta perspectiva.  

4.1.7 Análise da Questão nº5 (Identificação do seu atual ou ex-aluno com TGD) 

 Apresentamos a seguir dados quantitativos fornecidos pelas professoras, 

quando questionados sobre o perfil do alunado com TGD.  A apresentação está em 
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forma de quadro, para melhor visualização da idade, sexo, grau escolaridade tipo de 

TGD, o número de alunos com laudo e sem laudo de autismo e outros TGDs, com 

variação de 4 a 17 anos. Salientamos que o levantamento dos dados referentes ao 

diagnóstico dos alunos foi realizado pela equipe de professoras de SRM. Os dados 

apresentados são alusivos à realidade dos atendimentos do 1º semestre do ano leti-

vo de 2013, época em que os questionários foram respondidos. 

Quadro 2 - Identificação do alunado total, constado com e sem diagnóstico. 

Alunos Sexo 
Grau de escolaridade Tipo de TGD 

Diagnóstico Total 
Alunos Idade Absoluta F M Com Sem 

4 1 - E I Autismo 1 - 1  

4  2 E I Autismo 2 - 2  

7  1 EFI - - 1 1  

8  3 EFI Autismo  2 1 3  

9  2 EFI Autismo 2 - 2  

10  3 EFI Autismo 1 2 3  

11  1 EFI Autismo - 1 1 

12  1 EFI Psicose e Deficiência Intelectual 1 - 1  

13  2 EFI 
Psicose/Deficiência Intelectual e 

Transtorno Invasivo  
2 - 2 

14 1  EFII Autismo 1 - 1 

15  1 EFII - - 1 1  

17  2 EFI 
Transtorno Desintegrativo e 

Síndrome Dow / Autismo 
2 - 2 

Total   - Com autismo 9 
  

Total    Outros TGD 
5   

Total Geral     14 6 20 

Quadro realizado pela pesquisadora  

 Média de idade dos alunos é de 10,33 ± 4,14 anos, com coeficiente de varia-

ção de 40,07%, demonstrando que os dados não são homogêneos. A média de ida-

de das meninas é de 9 ±7,07 58,76% muito heterogêneo, pois as idades são distan-

tes. Os meninos são de 10,60 ± 3,86 coeficiente de variação de 36,45%. 

Deste total de 20 alunos, dos 14 (70%) com diagnóstico fechado 9 (45%), tem 

diagnóstico de autismo e 5 (25%), outros tipos de TGD divididos em: 1 diagnóstico 

de síndrome de Down / autismo; 2 diagnóstico de Psicose e DI; 1 diagnóstico de 

transtorno desintegrativo; 1 diagnóstico de transtorno invasivo; 6 (30%) não tem di-

agnóstico fechado.  

 De acordo com referencial teórico mencionado no capítulo 2, segundo 

Schwartzman (2011), estudos recentes apontam para uma prevalência de TEA até 
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de 1:160 indivíduos, número muito superior aos citados em décadas anteriores e 

que em geral independente de extrato social ou étnico.  

  A relação entre os gêneros (M:F) é em torno de 4:1, podendo chegar a 9:1 

sendo a incidência de 1:500, ou dois casos em cada 1000 nascimentos (AUTISM 

SOCIETY, 1999) e o autismo seria quatro vezes mais frequente em pessoas do sexo 

masculino. O que foi constatado no quadro acima, com 2 casos femininos entre os 9 

casos de Autismo. De acordo com os estudos sobre autismo a incidência é maior 

para o sexo masculino. 

 A apresentação da demanda atendida traz uma informação importante para 

nosso estudo quanto às diferenças de idades, nos faz pensar que trabalhamos com 

níveis acentuados de discrepância que exigem do professor um trânsito sobre o co-

nhecimento do TEA, não só no momento da avaliação pedagógica, mas às necessi-

dades dessas crianças e adolescente nos períodos de vida que passam. Alguns 

chegam logo pequenos na escola, enquanto outros chegam quase na idade adulta. 

Desta forma, o medo e o receio das professoras em lidar com essa demanda per-

passam as questões da avaliação pedagógica e suas diferentes etapas.    

4.1.8 Análise da Questão nº 6 (Descreva os principais aspectos da “Avaliação 

pedagógica” que costuma realizar e/ou realizaria com os alunos TGD)  

 Nas 20 respostas, observamos que 8 professoras (40%) descreveram os as-

pectos da avaliação pedagógica como assertiva (organização espaço temporal; au-

dição; comunicação; interação/socialização; esquema corporal), sendo coerente com 

o uso da lista de habilidades usada como norteadora para o processo avaliativo no 

período destinado à avaliação, porém 3 destas (15%) não tem alunos TGD, não ten-

do vivenciado a prática de avaliação desta clientela. Porém, 12 professoras (60%) 

descreveram aspectos relacionados a características apresentada pelo aluno TGD 

(interação social, comunicação e comportamento) voltando seu olhar para o aluno e 

não para a avaliação pedagógica que é o foco a ser analisado, o que demostra ser a 

avaliação pedagógica um processo desafiador, especialmente, para estas professo-

ras que se ativeram a condição do aluno TGD. As professoras se mostram por vezes 

com medo e insegurança na relação com a criança ou adolescente autista, o que 

torna impeditivo a atenção para o processo de avaliar. Percebe-se a necessidade de 

se dar um novo significado ao procedimento e instrumentos de avaliação da apren-

dizagem em geral e os fins a que se destina, se tornam urgente. Segundo a pers-
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pectiva da educação inclusiva, a avaliação deve ser um processo contínuo e perma-

nente da análise das variáveis que interferem no processo de ensino e de aprendi-

zagem. Objetivando identificar potencialidades e necessidades educacionais dos 

alunos e das condições da escola e da família (BRASIL, 2006, p.9).  

 A estranheza do comportamento do aluno com TEA, relatado pela maioria das 

professoras cria a negação da perspectiva técnica, gerando o sentido da impotência 

pessoal e profissional.  

De acordo com relatos das professoras “ procuro trabalhar de acordo com o 

que o próprio aluno demonstra ou se interessa”; ‘Acredito que antes da parte peda-

gógica, essa socialização tem que ser trabalhada, pois o aluno não conseguirá de-

senvolver este aspecto se não for desenvolvido”; “aspecto cognitivo através de suas 

atitudes relacionadas as atividades propostas”; “projetos e observação” e outros que 

não foram aqui descritos mostram a dúvida quanto a realização da avaliação,  o que 

acarreta por vezes a improvisação neste momento. 

Nessa perspectiva, a escola inclusiva deve partir de um trabalho pedagógico 

dinâmico, que exige uma postura de confiança na capacidade do outro, viabilizando 

um contexto colaborativo permitindo a evolução do aluno por intermédio de meca-

nismos de individualização do processo educacional. Requer a recriação da prática 

pedagógica e a participação ativa e central do sujeito envolvido. Os alunos conside-

rados graves, sobretudo, exigem da escola movimentos amplos de adaptação e cria-

tividade. Alunos com autismo não aprendem sem um devido suporte. Torna-se ne-

cessário e fundamental o conhecimento sobre as particularidades no desenvolvi-

mento de alunos com autismo para a realização de ações pedagógicas capazes de 

respeitar e potencializar as habilidades que possuem (SERRA, 2008; CAMARGO; 

BOSA, 2012). 

4.1.9 Análise da Questão nº7 (Cite 2 aspectos que considere “dificultar” a ava-

liação pedagógica em alunos com TGD) 

 Nesta questão 2 professoras (10%) elencaram dificuldades relacionadas a 

avaliação (percepção cognitiva, avaliação motora, AVD); 16 professoras (80%) se 

reportaram a condição do aluno no que diz respeito a “tríade de comportamento”, 

(falta de desenvolvimento oral, interesse do aluno e socialização); e 2 professoras 

(10%) não responderam.  
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 Como citado em nosso referencial, de acordo com pesquisadores como 

(BOSA; BAPTISTA, 2002; BOSA, 2006) as práticas pedagógicas especializadas nos 

levam a refletir em: como pautar a nossa prática pedagógica diante da realidade do 

aluno com autismo? O que é importante descobrir para poder atuar? Como atuar 

diante das descobertas? Segundo Bosa e Baptista (2002), essas perguntas permi-

tem um levantamento de possibilidades que considera o que falta e o que o sujeito 

possui (BOSA; BAPTISTA, 2002; BOSA, 2006). 

Segundo o relato das professoras constatou-se um número expressivo de 

80%  que mencionou à condição do aluno como sendo um grande “desafio” que difi-

culta a realização da avaliação pedagógica, pela não interação e comunicação com 

o aluno, não ocorrendo por vezes  a realização das atividades propostas, observa-se 

essa “condição” como uma barreira impeditiva para a interação professor/aluno. 

4.2 Etapa nº 2 - Vivência pedagógica  

 Após o recebimento e a leitura feita nos 20 questionários respondidos pelo 

grupo de professoras, ficou evidente o pouco conhecimento sobre TEA. Mesmo ex-

pressando características próprias do autismo estas foram citadas de forma genera-

lista as pessoas com deficiência, sendo o alunado com TEA, apontado como crian-

ças “mais prejudicadas”, não respondendo as atividades propostas para realização 

de uma boa avaliação pedagógica. 

 A necessidade de também rever o conceito da avaliação, tornou-se necessá-

rio visto que algumas das professoras consideraram somente a “observação” sem 

direcionamento como suficiente para “avaliar” seu aluno, desconsiderando a impor-

tância da lista de habilidades sugerida pelo CEMAE, como norteadora e complemen-

tar para realização das avaliações por elas realizadas. 

Os encontros realizados no CEMAE, quando propostos os temas a serem es-

truturados e debatidos, são denominados vivência pedagógica. Razão pela qual a 

pesquisadora considerou importante a utilização do mesmo nome para apresenta-

ção dos temas a seguir: “Visão panorâmica sobre o que é TEA”; e “Avaliação x TEA: 

desafios da avaliação pedagógica”,  

A vivência pedagógica revelou, por seus temas abordados, a necessidade dos 

participantes em expressar suas opiniões e trocar experiências a respeito de suas 

angústias e inseguranças, frente aos desafios enfrentados no momento da realiza-

ção da avaliação pedagógica, o que possibilitou a observação direta da pesquisado-
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ra por meio do contato com os sujeitos da pesquisa, sendo possível estabelecer uma 

relação de confiança que favoreceu a interação e participação efetiva dos professo-

res na etapa posterior da pesquisa, o grupo focal. 

4.2.1 No 1º encontro foram abordados os tópicos sobre a visão panorâmica do 

TEA. 

Foi trabalhado cada um dos tópicos citados no Anexo B, durante a explana-

ção da vivência, os professores demonstraram interesse sobre o tema, no qual du-

rante a mesma foram sendo socializados comentários pelos integrantes do grupo. 

Nos tópicos sobre o que é TEA, utilizou-se o critério diagnóstico de acordo com a 

CID-10, DSM- IV e DSM - V; conceituação do termo TEA - Autismo e Síndrome de 

Asperger e caracterização da tríade: interação social, comunicação e comportamen-

to, citaram suas observações feitas principalmente quanto a condição e característi-

ca de seus alunos, durante o desenvolvimento do conteúdo da aula, a saber: “ o 

meu aluno apresenta muitas destas características”;  “ o meu aluno não fala e isso 

dificulta o trabalho”; “ O meu aluno se encaixa em todas as características que você 

está mostrando”; “Tenho um aluno que tem mania de segurar uma caneta”; “ o com-

portamento da minha aluna é bem difícil”,  “ a falta de interação dificulta o atendi-

mento” ; “ o meu aluno fica mexendo com as pernas e mãos”; “ meu aluno não inte-

rage comigo e não fala”. Percebe-se nestas falas a identificação das características 

dos TEA por parte das professoras, e a ansiedade quanto à interação social com 

eles.  

  Quando foram apresentados dados sobre epidemiologia, mostrando a dife-

rença de incidência para meninas e meninos que é de 4:1 ou 9:1, que meninas são 

mais comprometidas que meninos embora com incidência menor, as falas foram: “ 

atendo duas irmãs com autismo e uma é mais comprometida do que a outra”; “tam-

bém tenho dois alunos que são irmãos, e são diferentes quanto ao grau de compro-

metimento, o mais novo é mais comprometido”; e pôr fim  ao falar sobre Tratamento 

e Intervenção educacional e comportamental as socializações foram : “Fico angusti-

ada  quando não consigo realizar uma atividade”; “minha aluna quer sempre fazer a 

mesma atividade”; “Quando insisti em desenvolver uma atividade com meu aluno 

ficou agressivo”; neste momento algumas perguntas surgiram, a saber: “o que fazer 

para diminuir os movimentos repetitivos de meu aluno? Insisto ou não para realiza-

ção das atividades propostas? Como proceder com os alunos que não comunicam 
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verbalmente? Que tipo de atividade desenvolver?”, Estes questionamentos, apesar 

de comuns, revelam o desejo do professor de melhorar sua prática pedagógica para 

melhor atender ao seu alunado, “proporcionando qualidades sociais, acadêmicas e 

afetivas, que ofereça mais autonomia” (CUNHA 2013, p. 13).    

O grupo demonstrou satisfação e disse ter recebido informações que contribu-

íram para minimizar algumas dúvidas existentes. Principalmente quanto ao critério 

diagnóstico e as características da tríade (interação social, comunicação e compor-

tamento estereotipado), para identificação dos alunos com TEA, agora não mais uti-

lizada à denominação TGD.   

4.2.2 No 2º encontro foram abordados os tópicos sobre avaliação e desafios 

A segunda vivência teve como tema “Avaliação x TEA: Desafios da avaliação 

pedagógica”, planejada com base nas respostas das perguntas da vivência anterior. 

Discorremos sobre conceitos de avaliação na visão de alguns autores e também na 

visão da nova perspectiva da educação inclusiva; sua finalidade e importância para 

a realização de um planejamento bem feito, levando em consideração ser o momen-

to da avalição crucial para levantamentos de dados sobre as características do aluno 

que nortearão o plano de ação.  Segundo Cunha (2013), “Avaliar é uma ação objeti-

va para compreender o comportamento do aprendente diante dos instrumentos de 

ensino e aprendizagem” (CUNHA 2013, p. 13).    

Os professores participaram fazendo colocações e citações de situações vivi-

das com seus alunos em sala no AEE, no qual o grupo sentiu-se muito à vontade. 

No primeiro Tópico foram apresentados alguns conceitos de Avaliação de acordo 

com a visão de alguns teóricos e da nova proposta de educação inclusiva (HO-

FFMAN, 2001; LUCKESI,2001; DEMO, 2004; BRASIL, 2006; CUNHA, 2013), frisan-

do sempre a importância da avaliação como ponto de partida para um planejamento 

futuro. A seguir discorremos sobre qual a finalidade da avaliação, focando em qual 

deve ser seu objetivo principal e como aplica-la no AEE; continuando falou-se sobre 

o como avaliar o aluno TEA? “Não sei o que fazer na maioria das vezes”; “a falta de 

comunicação da minha aluna torna difícil a avaliação”; “como devo fazer com o alu-

no que tem muita estereotipia?”. Na sequência o próximo tópico foi sobre a impor-

tância de realizar atividades assertivas que irão contribuir para a observação das 

habilidades a serem realizadas e por fim o que avaliar? Como avaliar? Para que 

avaliar? E a Importância da avaliação pedagógica no início do AEE, por ser através 
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dela que será traçado todo o plano de ação para o aluno. Outras socializações foram 

feitas: “é muito complicado e demorado avaliar alguns casos”; “tenho um aluno que 

parece não ter reação alguma”; “posso oferecer e insistir uma determinada atividade 

mesmo ele não querendo?”. 

Segundo os referenciais teóricos analisados (BOSA; BAPTISTA, 2002; KLIN, 

2006; BOSA, 2006; GADIA, 2006) o aluno com TEA apresenta uma forma diferenci-

ada de perceber o mundo, de compreendê-lo e de se inserir no contexto esco-

lar/social. Assim, considerando estes aspectos, respeitando o seu modo ímpar de 

ser e buscando interagir com ele, podemos oferecer novas formas de percepção, 

compreensão, expressão e, consequentemente, possibilitar a sua participação efeti-

va nas propostas pedagógicas. 

Algumas socializaram sua dificuldade em avaliar o aluno com TEA devido à 

falta de interação social e comunicação, condição esta do aluno que muitas vezes 

desestabiliza o professor. Outras disseram ter dúvidas no como agir e realizar as 

atividades com estes alunos. “Fico angustiada, pois toda atividade que preparo não 

consigo realizar”; “o interesse restrito dificulta a avaliação”; “só consegui realizar ati-

vidade com meu aluno depois de muitos encontros”; “acredito ser importante o tem-

po para criação de um vínculo com o aluno”; “os oito encontros nem sempre são su-

ficientes para fechar a avaliação”. 

 Segundo Rabello, Motti e Gaspareto (2007), para que os professores aten-

dam às necessidades de aprendizagem de crianças com deficiência, é necessário 

que se realize uma avaliação pela qual se possa obter a maior quantidade possível 

de informações e, assim, atender às suas demandas educacionais. Como o fator 

tempo também foi citado como sendo um dos desafios, e segundo as professoras 

não conseguem a quantidade de informações necessárias em 8 encontros para fe-

char a avaliação do aluno, consequentemente não atendem suas necessidades 

educacionais e pedagógicas. 

Todavia, a prática educativa exige domínio de certos saberes por parte de 

qualquer educador, por ser este detentor da responsabilidade de elaborar, planejar e 

colocar em prática o processo de ensino-aprendizagem de crianças deficientes ou 

não, o que se torna relevante diante do momento de mudanças que a educação vem 

passando. 
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De acordo com Mazzotta (1999), a falta de preparo dos professores os con-

duz, a interpretar as necessidades educacionais como especiais diferenciando - a 

das demais crianças (MAZZOTTA, 1999). 

O que justifica as falas acima das professoras principalmente quanto ao tem-

po. Seria necessário mais tempo para avaliação, se as professoras se sentissem 

mais seguras e preparadas na sua atuação com esta clientela?   

 Para Cunha (2013), a pouca literatura pedagógica ligada á prática na educa-

ção especial também contribui para a falta de suporte específico para o trabalho do-

cente. 

A coordenadora pedagógica, responsável pela equipe de trabalho participou 

de ambos os grupos colaborando com a observação dos sujeitos participantes. Foi 

entregue as suas mãos o conteúdo apresentado nos dois encontros, a fim de pro-

mover a socialização do material entre os professores.  

Importante destacar que ao termino da palestra, a coordenadora da SRM deu 

uma palavra de apreciação referente ao conteúdo apresentado e sua relevância e 

contribuição para o trabalho que já vem sendo realizado com esta clientela. 

A atitude revelou a aceitação da proposta de pesquisa e a necessidade de 

compartilhar conhecimentos e experiências entre a equipe de professores da SRM 

para melhoria da avaliação pedagógica realizada no início do atendimento.  O grupo 

avaliou o encontro como muito produtivo e demonstrou interesse em dar continuida-

de a outros momentos de estudos referentes ao assunto tratado na pesquisa.  

4.3 Etapa Nº 3 – Grupo Focal  

 Para o desenvolvimento do trabalho de grupo foram selecionados núcleos 

temáticos, mediante a análise do questionário e questionamentos que surgiram por 

parte das professoras na vivência pedagógica.  

São eles:  

1 - Quais os desafios do professor em relação à realização da avaliação dos alu-

nos com TEA? Realizado individualmente. 

2 - Identificar através da lista norteadora de habilidades a ser observada no mo-

mento da avaliação do aluno TEA (fornecida pelo CEMAE), o uso de ordem verbal e 

gestual e comportamentos reconhecidos como interação/ pouca interação/nenhuma 

interação.  
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Primeiramente a pesquisadora explicou o que era grupo focal (uma técnica de 

coleta de dados), frisando que o tema a ser discutido seria: “Desafios da avaliação 

pedagógica em alunos TEA”.  

Que o grupo de professoras seriam divididos em 2 denominados de A (ma-

nhã) e B (tarde), e que receberiam um crachá para identificação. 

Foram distribuídos crachás numerados de 1 a 9 para que cada participante 

escolhesse um número de identificação, visando facilitar a codificação dos diálogos 

no momento das transcrições. Desta forma os participantes seriam identificados pe-

las seguintes siglas:   

 GRUPO A: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8; A9 pela manhã. 

 GRUPO B: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8; pela tarde. 

Os participantes foram informados sobre o tempo que teriam para discussão 

de cada tema e que seria respeitada a divergência de perspectivas, opiniões e expe-

riências de cada elemento do grupo. Em seguida, solicitado o consentimento para 

utilização de filmadora, sendo o registro assegurado mediante o consentimento dos 

participantes.  

 Foi explicado pela pesquisadora que toda dinâmica do grupo focal seria reali-

zada em 3 momentos: 1º momento responderiam individualmente a pergunta de 

número 1 elencando os desafios encontrados por elas professoras na realização da 

avaliação pedagógica do aluno TEA. Em 2º momento fariam uma análise ainda indi-

vidual do documento norteador para observação no momento da avaliação, que cor-

responde a uma lista de habilidades na qual teriam que marcar em (azul) habilidades 

observáveis no aluno TEA e em (amarelo) as habilidades possíveis de serem adap-

tadas; e 3º momento seria a discussão em grupo para análise da lista de habilidades 

e seus resultados. 

A duração da realização de cada etapa foi: para resposta da 1ª pergunta indi-

vidual (parte 1) 15 minutos; Para análise individual da lista de habilidades a ser ob-

servada no momento da avaliação (parte 2) 30 minutos; para análise de grupo dos 

pontos negativos e positivos dos desafios elencados e também da lista de habilida-

des (parte3) 60 minutos.  A atividade no geral foi (executada em 2 duas horas). 

Foi enfatizado pela pesquisadora que, a partir do momento em que fosse 

apresentado o tema, a discussão poderia ser iniciada por qualquer participante, in-

dependente da ordem numérica escolhida, e que poderia haver complementação ou 



71 
 

discordância de opiniões, orientação que favoreceu o aprofundamento e a participa-

ção de todos.  

Além disso, foi garantida a preservação de identidade dos participantes sobre 

os dados coletados. 

Torna-se importante ressaltar, que a decisão de dividir as tarefas no grupo fo-

cal, em individual e em grupos pequenos, teve a intenção de criar condições para 

que as professoras, não ficassem atentas apenas às características vista por elas 

como negativas nos alunos TEA, mas que pudessem focar na lista de habilidades e 

criar um olhar de “possibilidades de avaliar” a demanda deste alunado.  

No 1º momento ao responderem de forma individual a questão de nº 1 foram 

descritos por elas, desafios que enfrentam durante a realização da avaliação dos 

alunos com TEA, no início do AEE para verificação das habilidades possíveis de se-

rem desenvolvidas, visualizados no quadro abaixo:  

 

Quadro 3 - Grupo A - Desafios do professor. 

A4 
“Ter um conhecimento básico sobre TGD/TEA, conseguir perceber estes alunos dentro do 

seu transtorno; conseguir um canal de comunicação e interação com o mesmo respeitando 

sua individualidade; controlar a ansiedade diante da situação do aluno e adequar a lingua-

gem”. 

A9 
 “a inconstância do aluno, pois em alguns momentos pensa-se em uma atividade e ele chega 

querendo fazer outra coisa ou não disposto a fazer nada; linguagem que vá de encontro aos 

interesses e habilidades; necessidade de adaptar a linguagem a cada aluno com gestos, 

expressões corporais e outros; mudar planejamento feito em vista de atender as necessida-

des do aluno no momento específico; compreender as mudanças de comportamento, senti-

mentos e necessidades que o aluno apresenta; dar continuidade ao trabalho, visto que mui-

tos faltam bastante e alguns com dificuldade para memorizar”. 

A1 
 “Acredito que meu maior desafio é saber se o caminho que estou percorrendo é o correto. 

Muitas dúvidas surgem, pois é algo muito amplo e por mais indicações que se tenha, cada 

aluno é um ser único e complexo. É preciso antes de tudo, criar vínculos com o aluno, e isso 

é muito bom quando acontece”. 

A3 
 “A insegurança quanto à participação do aluno, ou seja, se ele teria interesse e iniciativa em 

realizar ou não as propostas. Depois seria a minha capacidade observatória. Penso que tam-

bém seria a maneira como lidar com a frustração, minha e do aluno. E também como apro-

veitar as “respostas” do aluno e o fortalecimento do vínculo afetivo e a interação”. 

A6 
 “Superar o medo do novo, conhecer o aluno e descobrir a melhor maneira de se trabalhar 

com ele. Buscar conhecer sobre o assunto, lidar com a ansiedade, angustia e também com 

os desafios enfrentados no seu processo de desenvolvimento”. 

A7 
“Por não haver comunicação verbal com meu aluno TGD, realizo a avaliação praticamente 

imaginando o que se passa em sua cabeça”. 

A2 
 “Não criar muitas expectativas e ficar ansiosa em interagir com a criança. Observá-lo e dei-
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xar que ele mostre algumas de suas características”. 

A8 
 “O desafio que tenho encontrado, apesar de buscar conhecimento em livros, pesquisas e em 

internet, é não saber lidar em algumas situações. Esse ano que comecei a atender em sala 

de recursos e tenho dois alunos com TEA, inclusive são irmãos, mas apesar dos dois terem o 

mesmo transtorno eles agem de maneiras diferentes. o mais novo que eu encontro mais 

dificuldade, por ele não interagir comigo, não falar, então não sei como agir em alguns mo-

mentos”. 

A5 
“Primeiramente acolher o aluno, observar suas habilidades para que a avaliação parta de 

possibilidades e não das dificuldades”. Olhar com atenção, colocar-se a disposição, criar 

vinculo e estar disposta a “aprender para resinificar todo processo avaliativo” 

Quadro 4 - Grupo B - Desafios do professor. 

B4 
“Meu principal desafio é característica própria do aluno com TGD/TEA de interesses restritos o 

que as vezes parece na verdade nulo. Em relação a outras necessidades especial, o aluno 

com TGD/TEA afunila possiblidades do trabalho pedagógico. Noto em minha aluna um stress, 

fuga física ou mental e agressividade quando tento ampliar suas habilidades a partir de algo 

que gosta muito que é a música. O que é lúdico, prazeroso e desafiador para uma criança que 

não possui TGD/TEA não é para a que tem”. 

B9 
“São muitos os desafios o professor precisa estar muito consciente na realização do seu traba-

lho, pois as dúvidas e as angustias sempre aparecem e é muito difícil detectar o real problema 

e o que pode ser feito para amenizar”.  

B1 
 “Um grande desafio que vivencio é encontrar as melhores estratégias que irão me permitir 

conhecer melhor o aluno e, dessa forma, elaborar um planejamento que atenda às necessida-

des. Outro desafio é tornar o momento da avaliação uma oportunidade de estabelecer em vín-

culo positivo com o aluno, tornando o ambiente da sala do AEE acolhedor”. 

B3 
 

“Penso que os desafios são grandes, já que até o momento não atendi a nenhum aluno com 

TGD/TEA na sala de recursos multifuncionais na qual trabalho, porém já tive um aluno autista 

clássico em minha turma regular e a partir dessa vivencia é que apontarei os desafios. Avaliar 

o aluno com TGD envolve conhecimento sobre alguns aspectos e suas variantes. É necessário 

entender alguns aspectos deste para que a avaliação seja embasada, mas o conhecimento por 

si só não é o bastante; se faz necessário mediar algumas situações para que essa avaliação 

ocorra e é essa mediação que é o desafio maior ao meu entender...” 

B8 
“Identificar as dificuldades e potencialidades de cada um. Uma vez que eles não se expõem, 

não mostram claramente o que desejam e mesmo quando estimulados nos ignoram, é como se 

não existíssemos para “eles”. Portanto em oito atendimentos, eles não se mostram para nós”. 

B7 
 “O aluno estar receptivo para que as propostas sejam aceitas por ele, para que haja uma co-

municação e possa se estabelecer um vínculo e assim despertar inicialmente a confiança do 

aluno”. 

B2 
“O primeiro desafio é conseguir estabelecer um vínculo com o aluno, de tal forma que seja 

possível identificar seus campos de interesse. Muitas das vezes no período de avaliação a 

interação não acontece, e as atividades desenvolvidas não dão uma resposta real do seu nível 

de desenvolvimento. Outra questão é o espaço físico para o atendimento, que na maioria das 

vezes não colabora para que o aluno atente para a atividade que você propõe”. 

B5 
 “Ao avaliar um aluno é necessário uma sondagem de seus conhecimentos de diversas formas. 

Creio que o desafio maior para mim seria a comunicação, pois vejo que alunos com TGD não 

manifestam muita emoção e interesse. Esta percepção levaria mais tempo...” 
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Analisando o discurso dos professores em relação ao tema proposto, há evi-

dências de um despreparo no que se refere à formação para atuarem com o atendi-

mento da clientela TEA.   

Existe uma preocupação por parte dos professores em relatar sobre as condi-

ções e dificuldades apresentadas pelos alunos e o quanto essa condição se apre-

senta como uma barreira impeditiva para o desenvolvimento de uma prática peda-

gógica efetiva, conforme discurso de A4: “ter um conhecimento básico sobre TEA, 

conseguir perceber estes alunos dentro do seu transtorno; conseguir um canal de 

comunicação e interação com o mesmo respeitando sua individualidade; controlar a 

ansiedade diante da situação do aluno e adequar à linguagem” 

A8 “o desafio que tenho encontrado, apesar de buscar conhecimento em livros, 

pesquisas e em internet, é não saber lidar em algumas situações. Esse ano que 

comecei a atender em sala de recursos e tenho dois alunos com TEA, inclusive são 

irmãos, mas apesar dos dois terem o mesmo transtorno eles agem de maneiras 

diferentes. O mais novo que eu encontro mais dificuldade, por ele não interagir 

comigo, não falar, então não sei como agir em alguns momentos”.  

Falta conhecimento por parte destas professoras para entender que no histó-

rico do autismo, referências como isolamento, alteração na comunicabilidade, difi-

culdade de interação com o contexto e principalmente distanciamento das pessoas, 

estão sempre presentes na condição do TEA de acordo com pesquisas já realizadas 

(BOSA; BAPTISTA, 2002; KLIN, 2006; GADIA, 2006). 

 De acordo com Gomes (2007), ficam ressaltados três aspectos que considera 

fundamental no momento em que o professor elabora o planejamento do trabalho 

pedagógico, que compreendem: “a forma como as pessoas autistas respondem a 

estímulos do ambiente; a maneira como pensam e, os comportamentos típicos que 

apresentam” (GOMES,2007, p. 6). 

Para A5 “primeiramente acolher o aluno, observar suas habilidades para que 

a avaliação parta de possibilidades e não das dificuldades. Olhar com atenção, colo-

car-se a disposição, criar vinculo e estar disposta a aprender para resinificar todo 

processo avaliativo”; B4 “meu principal desafio é característica própria do aluno com 

TEA de interesses restritos o que às vezes parece na verdade nulo. Em relação a 

outras necessidades especiais, o aluno com TEA afunila possiblidades do trabalho 

pedagógico. Noto em minha aluna um stress, fuga física ou mental e agressividade 

quando tento ampliar suas habilidades a partir de algo que gosta muito que é a mú-
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sica. O que é lúdico, prazeroso e desafiador para uma criança que não possui TEA 

não é para a que tem”. 

Há um desconhecimento não apenas em relação ao tipo de transtorno, mas 

principalmente quanto à prática desenvolvida em sala de recursos multifuncionais no 

momento da avaliação pedagógica destes alunos. Torna-se importante que profes-

sores tenham conhecimento detalhado sobre o que é TEA, segundo a Associação 

Psiquiátrica Americana, no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

“caracterizados por déficits na comunicação social e interação social, comportamen-

to repetitivo e interesses e atividades restrito (APA, 2013).  

Podemos notar através das falas de A8 “o desafio que tenho encontrado, 

apesar de buscar conhecimento em livros, pesquisas...”; A5 “...estar disposta a 

aprender para resinificar todo processo avaliativo”; B4 “...Em relação a outras ne-

cessidades especiais, o aluno com TEA afunila possiblidades do trabalho pedagógi-

co...”; B5 “...pois vejo que alunos com TGD não manifestam muita emoção e interes-

se...”; B8 “...Identificar as dificuldades e potencialidades de cada um. Uma vez que 

eles não se expõem...”. Percebe-se que a falta de conhecimento torna a condição do 

aluno uma barreira para a realização da avaliação. 

Essa realidade vem ao encontro do resultado de pesquisas desenvolvidas que 

apontam que diante de características tão marcantes dos TEA é comum a crença na 

impossibilidade de permanência de crianças com autismo no ensino regular (BOSA; 

BAPTISTA, 2002). Entretanto, a casual ausência de respostas das crianças com au-

tismo deve-se muitas vezes a falta de compreensão do que lhe está sendo exigido, 

nem sempre é uma atitude de isolamento e recusa proposital (BOSA; BAPTISTA, 

2002).  

Assim a figura do professor é importante, pois, como o aluno com TEA apre-

senta maneiras e modos peculiares na relação, na comunicação e no comportamen-

to, torna-se essencial que encontre uma referência, no qual consiga obter a segu-

rança necessária para estar em sala de aula. 

Bosa e Baptista (2002), ainda consideram que “a falta de investimento na cri-

ança com autismo, baseada na crença da total incapacidade para comunicar e inte-

ragir pode levar à intensificação dos déficits inerentes às desordens do espectro do 

autismo” (BOSA; BAPTISTA, 2002).  

Ressalta ainda junto com Camargo que: “a literatura atualmente existente so-

bre autismo também enfatiza os prejuízos no desenvolvimento de suas habilidades 
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interativas, onde o enfoque nas potencialidades dessas crianças é inexpressivo” 

(CAMARGO; BOSA, 2012, p. 315).  

Por outro lado, existe uma preocupação em relação à aprendizagem desse 

aluno, embora numa concepção de que existem limites para que eles aprendam co-

mo se apresenta nos discursos de B4 “... Noto em minha aluna um stress, fuga física 

ou mental e agressividade quando tento ampliar suas habilidades a partir de algo 

que gosta muito que é a música...”; A1 “... meu maior desafio é saber se o caminho 

que estou percorrendo é o correto...”; B1” um grande desafio que vivencio é encon-

trar as melhores estratégias que irão me permitir conhecer melhor o aluno e, dessa 

forma, elaborar um planejamento que atenda às necessidades...”. 

 A sua condição e seus comprometimentos relacionados à tríade, que se ca-

racterizam sempre por graves dificuldades ao longo da vida nas habilidades soci-

ais e comunicativas, além das atribuídas ao atraso global do desenvolvimento e 

também comportamentos e interesses limitados e repetitivos (BOSA, 2006).  

Estes três desvios, que ao aparecerem juntos caracterizam o autismo, foram cha-

mados por Lorna Wing e Judith Gould, em seu estudo realizado em 1979, de “Tría-

de”; se tornam um aspecto impeditivo para a avaliação, conforme coloca B4 “..., pois 

a tríade que compõem esse transtorno dificulta e muito a mediação com fins avaliati-

vos e outros…”.  

 É possível perceber no relato de A5, A1, A3 e B1, B2, B7 ser o vínculo um fa-

tor importante para que se consiga aproximação até o aluno TGD/TEA, A5 “... Olhar 

com atenção, colocar-se a disposição, criar vinculo e estar disposta a aprender para 

resinificar todo processo avaliativo”; A1 “...É preciso antes de tudo, criar vínculos 

com o aluno, e isso é muito bom quando acontece”; A3 “... E também como aprovei-

tar as “respostas” do aluno e o fortalecimento do vínculo afetivo e a interação”; B1”... 

tornar o momento da avaliação uma oportunidade de estabelecer em vínculo positivo 

com o aluno, tornando o ambiente da sala do AEE acolhedor”... B2 “ o primeiro des-

fio é conseguir estabelecer um vínculo com o aluno, de tal forma que seja possível 

identificar seus campos de interesse...”; B7 “...para que haja uma comunicação e 

possa se estabelecer um vínculo e assim despertar inicialmente a confiança do alu-

no”. 

De acordo com o já mencionado no referencial teórico no capítulo 3, a figura 

do professor é importante, pois, como o aluno com TEA apresenta maneiras e mo-

dos peculiares na relação, na comunicação e no comportamento, torna-se essencial 
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que encontre uma referência, no qual consiga obter a segurança necessária para 

estar em sala de aula. 

Reflexão que também procede quanto a controlar o nível de ansiedade  e an-

gustia  diante do aluno para não prejudica-lo, no discurso de A4 “...controlar a ansie-

dade diante da situação do aluno e adequar a linguagem”; A6 “...Buscar conhecer 

sobre o assunto, lidar com a ansiedade, angustias e também com os desafios en-

frentados no seu processo de desenvolvimento”; A2 ““ não criar muitas expectativas 

e ficar ansiosa em interagir com a criança...”;B9 “...pois as dúvidas e as angustias 

sempre aparecem e é muito difícil detectar o real problema e o que pode ser feito 

para amenizar”. 

Esse relato nos remete a pensar na importância desse professor estar recep-

tivo para aceitar a mudança e para lidar com as diferenças, pois conforme aponta 

Camargo e Bosa (2012): 

“A inclusão escolar de crianças com autismo surge como uma alternativa 
que pode fornecer esses contatos sociais e favorecer não só o seu desen-
volvimento, mas o das outras crianças, na medida em que aprendem com 
as diferenças” (CAMARGO; BOSA, 2012, p. 316).  

E outro fator citado por  A5, A9, B2, B8 que também seria um desafio para 

avaliação do aluno TGD/TEA, é  com relação ao tempo de avaliação e o que obser-

var,  A5 “...observar suas habilidades para que a avaliação parta de possibilidades e 

não das dificuldades”; A9 “...“a inconstância do aluno, pois em alguns momentos 

pensa-se em uma atividade e ele chega querendo fazer outra coisa ou não disposto 

a fazer nada; linguagem  que vá de encontro aos interesses e habilidades...”;B8 

“identificar as dificuldades e potencialidades de cada um.... “Portanto, em oito aten-

dimentos, eles não se mostram para nós...”; B2 “...Muitas das vezes no período de 

avaliação a interação não acontece, e as atividades desenvolvidas não dão uma 

resposta real do seu nível de desenvolvimento...”; e ainda B2 coloca a questão do 

espaço muitas vezes inadequado, “...Outra questão é o espaço físico para o atendi-

mento, que na maioria das vezes não colabora para que o aluno atente para a ativi-

dade que você propõe”. 

 Fica evidente nos desafios citados e de acordo com Camargo e Bosa (2012): 

“Torna-se necessário e de fundamental importância o conhecimento funda-
mentado acerca das particularidades no desenvolvimento de crianças com 
autismo para implementação de ações pedagógicas que respeitem e poten-
cializem as habilidades que elas possuem.”  (CAMARGO; BOSA, 2012, p. 
316).  
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Ter conhecimento sobre os tipos de transtornos e ter acesso a um local onde 

possam recorrer à orientação, certamente facilitaria na atuação do professor frente à 

especificidade desse aluno. 

O professor não pode esquecer que é a partir da avaliação que todo trabalho 

será iniciado e planejado, assim a avaliação necessita ser repensada com base nos 

desafios elencados.  

Assim foram feitos levantamentos de desafios vistos como sendo positivos e 

negativos, a saber:  

Quadro 5 - Lista de desafios dos Professores do grupo A. 

 Desafios positivos Desafios negativos 

A1  Criar vínculo.  Surgimento de dúvidas. 

A6  Superar medo do novo;  

 Buscar conhecimento sobre o assunto;  

 Lidar com a ansiedade;  

 Descobrir a maneira de trabalhar com o 

aluno.  

 

A9  Adaptar a linguagem para cada aluno (com 

gestos, expressões e outros...);  

 Mudar o planejamento para atender o alu-

no;  

 Compreender mudança de comportamen-

tos apresentados pelo aluno.  

 Falta de disposição do aluno para realização 

atividade;  

 Inconstância do aluno e a continuidade do 

trabalho pela falta do aluno. 

A3  Capacidade observatória do professor;  

 Fortalecer o vínculo e interação com o alu-

no. 

 Lidar com a minha frustração e a do aluno e 

a insegurança quanto à participação do aluno 

na atividade proposta.  

A4   Perceber o aluno dentro de seu transtorno;  

 Conseguir um canal de comunicação e inte-

ração; 

 Controlar a ansiedade diante do aluno e 

adequar a linguagem. 

A8   Não saber lidar com algumas situações, 

principalmente quando a criança não fala. 

A2  Deixar o aluno mostrar suas característi-

cas;  

 Ter embasamento em estratégias previa-

mente estruturadas. 

 Não criar muitas expectativas e ficar ansiosa 

em interagir com a criança;  

 Primeiras intervenções deverão ser realiza-

das através da percepção e sensibilidade do 

professor. 

A5  Observar as habilidades do aluno para 

que a avaliação parta de possibilidades e não 

de dificuldades;  

 Criar vínculo;  

 Ter disposição para aprender;  

 Resinificar todo processo avaliativo.  

 Professor colocar-se a disposição.  

A7   Não haver comunicação verbal; imaginar o 

que se passa com o aluno. 
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Quadro 6 - Lista de desafios dos Professores do grupo B. 

 
Desafios positivos Desafios negativos 

B3  Trocas de vivência, busca de alternativas;  

 Mediação é o maior desafio. 

 O conhecimento por si só não é o bastante.  

B4   A própria característica do aluno TGD de 

interesses restritos;  

 Afunilamento de possibilidades do trabalho 

pedagógico. 

B1  Encontrar as melhores estratégias para 

conhecer o aluno;  

 Elaborar um planejamento que atenda às 

necessidades do aluno;  

 Estabelecer vínculo; tornar o ambiente da 

sala acolhedor.  

 

B9  Ser consciente.  Dúvidas e as angustias que aparecem;  

 Difícil detectar o real problema e o que pode 

ser feito. 

B8  Identificar as dificuldades e potencialida-

des de cada aluno;  

 Estimular o aluno para se mostrar confian-

te.  

 Sentir como se não existimos para o aluno; 

 Em 8 encontro o aluno TGD não se mostra 

para o professor. 

B7  Estabelecer vínculo;  

 Despertar confiança do aluno; 

 O aluno estar receptivo para que as propos-

tas sejam aceitas por eles. 

B5  Fazer sondagem dos conhecimentos do 

aluno de diversas formas;  

 Falta de manifestação da emoção, interesse 

claro e comunicação; 

  Pouco tempo para percepção do aluno. 

B2  Estabelecer um vínculo com o aluno;  

 Identificar os campos de interesse do alu-

no. 

 Muitas vezes no período da avaliação a 

interação não acontece; as atividades não dão 

uma resposta real do seu nível desenvolvimen-

to; espaço físico que não colabora para que o 

aluno atente para atividade.  

 

 Ao analisar o quadro A e B nos desafios positivos percebemos nas falas dos 

professores A1, A3, A5 e B1, B7, B2 a colocação do vínculo com o aluno como um 

desafio, “A1 criar vínculo”; “A3 fortalecer o vínculo”; “A5 criar vínculo”; “B1, estabele-

cer vínculo”; “B7 estabelecer vínculo”; “B2 estabelecer um vínculo com o aluno”; pa-

ra 6 professores esse é um desafio relevante.  

Denota-se, que para estas professoras, se existisse esse vinculo haveria me-

lhor fluência na realização da avaliação. Segundo Cunha (2013), existem três está-

gios que devem ser observados durante a aprendizagem e um deles é exatamente 

quando o educando passa a interagir mais com o professor, ainda que seja apenas 

pelo olhar, tornando-se mais disposto a responder aos comandos, descobrindo nas 

brincadeiras momentos de prazer. O contato visual, em muitos casos, é o início do 
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desenvolvimento da capacidade de interação do aluno (CUNHA, 2013).  Entende-se 

que quando o aluno começa a interagir seja pelo olhar, gesto ou verbalmente este 

vínculo já foi criado, reforçando a ideia de que o vínculo entre aluno e professor é 

um fator importante. 

Nas falas de A6, A9, A2 e B1, B9, B5, B2 já foi colocado a importância do co-

nhecimento do professor vejamos, “A6 buscar conhecimento sobre o assunto”; “A9 

mudar o planejamento para atender o aluno”; “ A2 ter embasamento em estratégias 

previamente estruturadas”; “A6 descobrir a maneira de trabalhar com o aluno”; “A9 

adaptar a linguagem para cada aluno (com gestos, expressões e outros...) e com-

preender mudança de comportamentos apresentados pelo aluno”; “B1 encontrar as 

melhores estratégias para conhecer o aluno e elaborar um planejamento que atenda 

às necessidades do aluno”; “ B9  ser consciente”; “B5 fazer sondagem dos conheci-

mentos do aluno de diversas formas” e “B2 identificar os campos de interesse do 

aluno”.  

 Assim ao analisar essas falas nos reportamos à ideia colocada pelo autor 

Cunha (2013), o mesmo afirma que “avaliar é uma ação objetiva para compreender 

o comportamento do aprendente diante dos instrumentos de ensino e aprendiza-

gem” (CUNHA, 2013, p. 59). Vindo a se tornar uma ação projetiva, para realização 

de uma situação futura, mediadora e formativa. É a verificação do desempenho do 

aluno diante da atividade pedagógica, para planejamentos futuros. A avaliação é 

início desse planejamento. 

E em relação à interação os professores A4, B8, colocam a condição do aluno 

como um desafio “A4 perceber o aluno dentro de seu transtorno e conseguir um ca-

nal de comunicação e interação”; “B8 identificar as dificuldades e potencialidades de 

cada aluno; estimular o aluno para se mostrar confiante”. 

 Segundo relatado por Gadia (2006), sabe-se que o autismo não é uma doen-

ça única, mas um distúrbio de desenvolvimento complexo, definido de um ponto de 

vista comportamental, que apresenta múltiplas etiologias e graus variados de gravi-

dade. 

Ainda na visão deste autor as crianças autistas têm dificuldades na interação 

social manifestando-se como isolamento ou comportamento social inadequado; 

contato visual pobre; dificuldade de participar de atividades em grupo; indiferença 

afetiva; e falta de empatia social ou emocional. Na comunicação podem apresentar 
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diferentes graus de dificuldades, tanto na habilidade verbal quanto na não verbal. 

Alguns casos não desenvolvem habilidades de comunicação.  

Assim se torna necessário criar estratégias para avaliar este aluno, que tem 

esta característica inerente a sua condição, constatadas pela “tríade” de comprome-

timentos já citados.  

 Outro desafio que nos chamou a atenção foi em relação à fala de A3, A5 

chamando a atenção para a observação realizada pelo professor, onde diz “A3- ca-

pacidade observatória do professor”, pois em sua visão o professor precisa ser ca-

paz de observar, e se foi colocado como um desafio denota-se que nem todas pos-

suem esta capacidade apurada para observação e este é um ato a ser realizado ini-

cialmente no atendimento do AEE, o profissional especializado destina um período 

para observação e avaliação com duração de aproximadamente oito encontros pre-

senciais; sendo analisadas as necessidades dos alunos considerando suas especifi-

cidades educacionais pedagógicas realizáveis. 

 É fundamental que o professor observe os interesses de seu aluno com TEA, 

de modo a ofertar o envolvimento do mesmo com as atividades ofertadas. Torna-se 

essencial à compreensão de que serão as propostas pedagógicas que deverão ser 

adaptadas para o aluno e não esperar que o aluno se adapte às propostas pedagó-

gicas.  

 O aluno com TEA necessita de estratégias pedagógicas (utilização de múlti-

plas linguagens, uso de mapas, de letras de músicas, de experiências, de vídeos), 

de modo a ofertar todas as informações necessárias para a compreensão dos con-

teúdos e das temáticas abordadas. Dessa forma, cria-se a oportunidade para a au-

tonomia e pode-se motivar o sentimento de sucesso (TAVEIRA, 2010). 

 E A5 coloca a questão de “observar as habilidades do aluno para que a avali-

ação parta de possibilidades e não de dificuldades; ter disposição para aprender e 

resinificar todo processo avaliativo”, esta fala afirma a ideia de que a formação do 

professor se torna um fator relevante para sua atuação de forma mais pontual, sen-

do capaz de observar melhor as habilidades de seu aluno TEA para a realização de 

uma avaliação mais efetiva, que segundo a perspectiva da educação inclusiva colo-

ca que: 

“A avaliação, enquanto processo, tem como finalidade a tomada de posição 
que direcione as providências para a retirada das barreiras identificadas, se-
jam as que dizem respeito à aprendizagem e/ou à participação dos educan-
dos, sejam as que dizem respeito a outras variáveis extrínsecas a eles e 
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que possam estar interferindo em seu desenvolvimento global” (BRASIL, 
2006, p. 19). 

 
 Assim a necessidade de dar um novo significado aos procedimentos e instru-

mentos de avaliação da aprendizagem em geral e os fins a que se destina, se torna 

urgente. “A construção do resinificado da avaliação pressupõe dos educadores um 

enfoque crítico da educação e do seu papel social” (HOFFMANN, 2000, p.112). 

 Torna-se necessário e fundamental o conhecimento sobre as particularidades 

no desenvolvimento de alunos com autismo para a realização de ações pedagógicas 

capazes de respeitar e potencializar as habilidades que possuem (SERRA, 2008; 

CAMARGO; BOSA, 2012).  

 Portanto o momento da vivência pedagógica foi relevante para esclarecimen-

tos sobre os temas propostos pelas professoras, pois nota-se a relação de importân-

cia analisada por elas quanto à necessidade de um estudo aprofundado sobre avali-

ação dos nossos alunos com TEA.  

Quanto à análise dos desafios negativos primeiramente  observou-se as falas 

referentes à atuação do professor A1, A3 e A8 mencionaram “A1 Surgimento de dú-

vidas” prejudica a atuação do professor; “A3 Lidar com a minha frustração e a do 

aluno e a insegurança quanto à participação do aluno na atividade proposta”; “A8 

Não saber lidar com algumas situações, principalmente quando a criança não fala”, 

percebe-se nestes desafios, que estão ligados a um despreparo do professor de sa-

la de recursos, gerando insegurança na sua atuação, o que gera falha na sua avali-

ação pedagógica.  E para “A2 não criar expectativas e ficar ansiosa em interagir com 

a criança e primeiras intervenções deverão ser realizadas em nível de percepção e 

sensibilidade do profissional”; em relação ao aluno os desafios foram para; “A9 Falta 

de disposição do aluno para realização atividade, inconstância do aluno e a conti-

nuidade do trabalho pela falta do aluno”. “B8 Sentir como se não existimos para o 

aluno; em 8 encontro o aluno TEA não se mostra para o professor; O aluno estar 

receptivo para que as propostas sejam aceitas por eles;  

 No ensino do aluno com TEA, não há metodologias ou técnicas salvadoras; 

mas a inclusão escolar surge para esta clientela como alternativa que pode através 

do contato social oferecer o desenvolvimento não só a eles como também às outras 

crianças, que aprendem com as diferenças (CAMARGO; BOSA, 2012).  
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 Embora não haja metodologias salvadoras como ditas acima, a inclusão 

quando realizada de forma satisfatória pode contribuir para o processo de socializa-

ção de todos os envolvidos.  

 E ainda desafios levantados quanto à própria condição do aluno com trans-

torno que está relacionado com a tríade de comprometimento, “A7 Não haver comu-

nicação verbal e imaginar o que se passa com o aluno” “B4 A própria característica 

do aluno TGD de interesses restritos; afunilamento de possibilidades do trabalho 

pedagógico; “B5 Falta de manifestação da emoção, interesse claro e comunicação”, 

o que se nota é que estes professores tem um olhar negativo para condição que é 

própria do transtorno, vendo como um impedimento para realização da avaliação. O 

que vai contra a visão de que se se faz necessário que o professor avalie a si mes-

mo e ao recurso que possui, pois nem sempre este é pedagógico. Os recursos utili-

zados para aprendizagem devem estar vinculados às possibilidades do aprendente 

e não às características docentes (CUNHA, 2013). 

  E de acordo com Gomes (2007), ficam ressaltados três aspectos que conside-

ra fundamental no momento em que o professor elabora o planejamento do trabalho 

pedagógico, que compreendem: “a forma como as pessoas autistas respondem a 

estímulos do ambiente; a maneira como pensam e, os comportamentos típicos que 

apresentam” (GOMES,2007, p. 6). 

 E por fim a questão relacionada ao tempo destinado à avaliação foi citado por 

professores como sendo um dos desafios existentes, “B5 pouco tempo para percep-

ção do aluno”; “B2 Muitas vezes no período da avaliação a interação não acontece; 

as atividades não dão uma resposta real do seu nível desenvolvimento”; e ainda B2 

coloca a questão do   espaço físico que não colabora para que o aluno atente para 

atividade”. 

Contudo diante da realização da análise dos desafios tidos como positivos e 

negativos deve se considerar que “as práticas pedagógicas especializadas nos le-

vam a refletir em: como pautar a nossa prática pedagógica diante da realidade do 

aluno com autismo? O que é importante descobrir para poder atuar? Como atuar 

diante das descobertas?” Segundo Bosa e Baptista (2002), essas perguntas permi-

tem um levantamento de possibilidades que considera o que falta e o que o sujeito 

possui (BOSA; BAPTISTA, 2002; BOSA, 2006). 
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Assim, podemos dizer que é emergencial a adoção de ações articuladas entre 

as diferentes instâncias de formação para docência, com qualidade e dentro de seu 

campo de prática. 

No 2º momento na realização da análise (individual), cada professor foi mar-

cando os itens da lista de acordo com explicação da pesquisadora, as habilidades 

que são observáveis em alunos TEA (azul); e habilidades possíveis de serem adap-

tadas (amarelo), momento este em que todo grupo se manteve concentrado na rea-

lização da atividade proposta, constatando-se que existem possibilidades a serem 

observadas e adaptadas para estes alunos, repensando a ideia de que nada pode 

ser realizado. 

Para o momento da discussão foi estabelecido uma nota de corte no valor 5, 

onde ficaram juntas em um mesmo grupo as professoras que marcaram mais de 5 

itens em azul, e as que marcaram menos de 5 itens em outro grupo, visando assim 

facilitar a discussão. Após esta dinâmica foi realizada a discussão final e fechamento 

do grupo focal. A divisão de grupo foi positiva.    

Neste fechamento, coletamos dados relevantes sobre: ordem gestual e ver-

bal; e comportamento interação, pouca interação e nenhuma interação relacionados 

as habilidades realizáveis e/ou as adaptáveis para se realizar a avaliação. 

4.4 Análise quantitativa e qualitativa dos dados da lista de habilidades  

 O uso da lista de habilidade sugerida pelo CEMAE é um documento norteador 

para o professor usar como indicativo do que ser observado e avaliado no aluno 

TEA.  

O documento sugerido com as habilidades a serem observadas na avaliação 

inicial faz parte das linhas programáticas para o atendimento especializado na sala 

de apoio pedagógico específico/ ministério da educação e do desporto (BRASIL, 

1994).  Esta lista foi adaptada pela pesquisadora sendo acrescentadas questões 

referentes em como é dada a ordem ao aluno para execução das atividades e se 

acontece interação, pouca ou nenhuma interação entre professor/aluno. 

Destacamos a atenção para o grupo de professoras que são mais experientes 

com maior tempo de formação, que trazem uma vivência pedagógica com caracte-

rísticas próprias para avaliar, que por vezes acabam por influenciar o uso da lista de 

habilidades sugerida pelo CEMAE, como relatado na discussão do GF. E em relação 
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às professoras mais jovens, estas pela inexperiência em avaliar, causa estranheza, 

o aluno e o processo.  

A seguir, análise dos dados das 17 professoras que participaram da discus-

são do GF. 

Tabela 2 -  Desenvolvimento psicomotor e cognitivo. 

Desenvolvimento Psicomotor e Cognitivo OG OV I PI NI 

Esquema corporal 11 6 0 5 12 

Lateralidade  9 8 0 6 11 

Tônus, postura, equilíbrio 8 9 3 3 11 

Estrutura espacial  10 7 2 6 9 

Orientação temporal 7 10 0 9 8 

Total 45 40 5 29 51 

0.....5.........................29...............42,5............51.........................85 (I, PI, NI) 

0.......................................40........42,5......45................................85 (OG,OV) 

Nos dados apresentados notamos que das 17 professoras sorteadas para 

análise e discussão no GF, todas responderam aos itens da lista, obtendo assim 85 

(100%) respostas relacionadas a este item 1. Em relação à ordem gestual (OG) e 

ordem verbal (OV) observa-se que embora o número maior tenha ocorrido para or-

dem gestual (OG), perfazendo um total de 45 (52,94%) respostas para execução de 

atividades relacionadas a estas habilidades; observa-se que não ficou tão distante 

do valor da ordem Verbal que foi de 40 (47,05%) respostas, com uma diferença de 5 

(5,9%) respostas. Pode se verificar nas linhas acima que as professoras que usaram 

ordem gestual obtiveram no momento da avaliação, em relação de I, PI, NI um re-

torno de não interação de 51 (60%) nas respostas e de pouca interação 29 (34,11%) 

das respostas. O que permitiu uma reflexão, pois o uso da ordem gestual obteve 

mais momentos de pouca interação (PI) do que de nenhuma interação (NI) e intera-

ção (I), logo constatou ser possível a aplicação destes itens para verificação destas 

habilidades no aluno TGD/TEA. Segundo Bosa e Baptista (2002), a partir dessa 

identificação, são desenvolvidas estratégias plurais a fim de adquirir as habilidades 

básicas do desenvolvimento. Os objetivos de trabalho com este alunado devem ser 

definidos tomando o aluno como parâmetro de si mesmo. O conhecimento prévio 

acerca intensidade do comprometimento é importante no sentido de dar prioridade a 
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metas específicas, por meio de um quadro flexível de ação, as necessidades do alu-

no e as propostas do currículo. 

Tabela 3 – Cognição 

Cognição OG OV I PI NI 

Percepção 11 6 3 10 4 

Memoria  6 11 2 11 4 

Raciocínio 5 12 0 8 9 

Conceituação 5 12 2 9 6 

Total 27 41 7 38 23 

0......7..................23...................34........38....................................68 (I,PI,NI) 

0.................................27............34................41.............................68 (OG,OV) 

 Na cognição, a ordem verbal foi mais relevante com 41 (60,29%) das respos-

tas, contra 27(39,70%) de ordem gestual. E semelhante a análise anterior no que 

tange I, PI,NI ouve uma porcentagem limítrofe para PI, com 38 (55,88%) e abaixo da 

média 23 (33,82%) das respostas para (NI); ocorrendo interação somente em 7 

(10,29%) casos. Ao se perceber a PI e I nestes itens no momento da avaliação, de-

ve ser considerado. Para alguns autores citados no corpo teórico, o alunado com 

TGD/TEA precisa de um suporte para aprender. Torna-se necessário e fundamental 

o conhecimento das particularidades no desenvolvimento de alunos com autismo 

para a realização de ações pedagógicas capazes de respeitar e potencializar as ha-

bilidades que possuem (SERRA, 2008; CAMARGO; BOSA,2012). Isso permitirá ao 

professor realizar a avaliação com alunos TGD com mais segurança e de forma mais 

assertiva.  

Tabela 4 - Linguagem. 

Linguagem OG OV I PI NI 

Expressão oral  6 11 3 8 6 

Leitura 4 13 3 5 9 

Total 10 24 6 13 15 

0.....6........13......15........................17..............................................34 (I,PI,NI) 

0.........10........................................17...............24...........................34 (OG,OV) 
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 Tendo em vista os desafios elencados quanto a realização da avaliação e um 

deles ser a própria condição dos alunos TEA, “tríade”, a ausência de comunicação 

verbal ser uma delas neste item, percebemos as respostas abaixo da média sendo 6 

(17,64%) para interação (I), 13 (38,23%) pouca interação (PI) e 15 (44,11%) nenhu-

ma interação (NI), percebeu que se faz necessário atividades alternativas, adapta-

ções quanto as habilidades de linguagem para uma possível interação. E por ter sido 

usado mais orientações verbais 24 (70,58%) e não se obteve respostas de intera-

ção, nos levou a refletir sobre o uso da ordem gestual, menos expressivo nesta habi-

lidade 10 (29,42%) como sendo melhor indicado devido ao comprometimento na 

comunicação. Para Macedo e Orsatti (2011), existe atualmente um grande número 

de métodos de intervenções que tem sido descrito, mas poucos validados. Um dos 

métodos mais divulgado e utilizado é o PECS (The Picture Exchange Communica-

tion System), ou Sistema de Comunicação de Figuras. Desenvolvido nos EUA pelo 

psicólogo Andrew Bondy e pela fonoaudióloga Lori Frost, em 1985, que ensina a 

discriminação de símbolos, a habilidade de utiliza-lo para formação de frases sim-

ples. Sendo dividido em 6 etapas, para que de forma progressiva o usuário comece 

a usar as figuras para se comunicar. Os benefícios do método têm sido discutidos na 

literatura, demonstrando bom aprendizado (MACEDO; ORSATTI, 2011).  

Sendo assim, é uma das estratégias indicada para se conseguir desenvolver 

a comunicação por meio de figuras nesta clientela.  

Tabela 5 - Grafismo. 

Grafismo OG OV I PI NI 

Total 5 12 3 11 3 

0......3.......................................8,5...................11.............................17 (I,PI,NI) 

0...............5...............................8,5............................12....................17 (OG,OV) 

 

Quanto ao nível de grafismo, notou-se que das 17 respostas, houve um valor 

acima da média no uso da ordem verbal de 12 (70,58%) das respostas e apenas 5 

(29,42%) para ordem gestual ficando abaixo da média; havendo pouca interação em 

11 (64,70%) das respostas, 3 (17,64%) para nenhuma interação e 3 (17,64%) para 

interação. Logo neste caso a ordem verbal promoveu em sua maioria pouca intera-

ção, o que se sugere a adaptação de algumas habilidades para aumento desta por-

centagem.   
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Segundo Bosa (2006), é importante estar consciente de que a maioria das 

crianças autistas nem sempre apresentam déficits em todas as áreas de desenvol-

vimento e que muitas possuem um ou mais comportamentos disfuncionais por bre-

ves períodos de tempo ou em situações específicas. Além disso, há outros aspectos 

também importantes tais como o funcionamento familiar, suporte social, etc.  

Quando o aluno TEA recebe um suporte familiar e social adequado, é possí-

vel que suas possibilidades e potencialidades se ampliem.   

Tabela 6 - Nível de escrita. 

Nível de escrita OG OV I PI NI 

Total 5 12 0 7 10 

0.................................7............8,5...................10.............................17 (I,PI,NI) 

0...............5..............................8,5............................12....................17 (OG,OV) 

Quanto ao nível de escrita, verificamos entre as respostas que 12 (70,58%) 

correspondeu a ordem verbal (OV), ficando a ordem gestual (OG) com 5 (29,42%) 

precisa-se rever a eficiência da OV, pois não teve interação em momento algum e a 

porcentagem de nenhuma interação ficou em (70%) um índice considerável, que 

merece atenção. Esta habilidade é uma das que precisa ser adaptada e o uso de 

ordem verbal precisa ser repensada, pois a forma como feito não ouve interação. 

Para tanto, como descrito em nosso referencial se faz necessário a continuidade de 

discussões e procura de novas propostas e estratégias metodológicas que contribu-

am com a intervenção do indivíduo autista.   

Tabela 7 - Expressão livre. 

Expressão livre OG OV I PI NI 

Total 6 11 1 7 9 

0.1...............................7............8,5.....9............................................17 (I,PI,NI) 

0................6..............................8,5...........................11.....................17 (OG,OV) 

Neste item foi possível verificar também uma porcentagem acima da média fi-

cando para ordem verbal  11( 64,70%) e 6 (35, 30 %) para ordem gestual ;  e quanto 

a interação somente 1 (5,89%) manifestou, 07 (41,17%)  teve pouca  interação e  9 

(52,94%) não teve nenhuma interação, precisa-se de adaptação também nesta habi-

lidade para ocorrência  da interação nas atividades propostas de (música, artes plás-
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tica e corpo ) o que nos leva a refletir sobre a maneira como foi apresentada a or-

dem ao aluno, será que ele entendeu? Por ser estas habilidades interessantes para 

o trabalho com esta clientela. 

Tabela 8 -  Desenvolvimento afetivo emocional. 

Desenvolvimento afetivo Demonstra Não demonstra 

TOTAL  9 (52,94%) 8 (47,06%) 

Foi possível verificar nesta resposta que, embora a maioria 52,94% dos alu-

nos tenha demonstrado afetividade, aceitação, também apresentaram momentos de 

ansiedade quanto ao atendimento e ambiente escolar favorecendo assim com as 8 

respostas de que não demonstra afetividade perfazendo uma proporção relevante 

de 47,06%. Todavia, a maior proporção demonstrou alguma afetividade o que con-

tribuiu com a ideia de que é possível haver momentos de interação por parte do alu-

no TEA, ainda que não seja verbalmente, mas de outras formas como através de um 

gesto, olhar ou toque.    

Desse modo, verifica-se a falta de investimento no aluno com autismo, base-

ada na crença da total incapacidade para se comunicar e interagir pode levar ao 

aumento dos déficits inerentes às desordens do espectro do autismo (BOSA; BAP-

TISTA, 2002). O que justifica um percentual tão próximo entre os alunos que de-

monstra e não demonstra afetividade.  

Entretanto, o professor ao avaliar o aluno com autismo deve desde o contato 

inicial, na sua chegada a escola, transmitir-lhe segurança em relação ao ambiente a 

ser conquistado e que será bem recebido. Assim sua ansiedade e insegurança se-

rão minimizadas. “É fundamental, por conseguinte, que a concepção na educação, 

seja centrada prioritariamente no ser humano e não na patologia” (CUNHA, 2013, p. 

53).  O que não ocorre, observando os desafios citados pelas professoras, que cen-

tram na patologia do aluno e a tomam como barreira impeditiva para a aprendiza-

gem.                             

Contudo a relação afetiva do aluno TEA com o professor é o início do proces-

so de construção da sua autonomia na escola. Isto abre possibilidades de aprendi-

zagem baseadas na afetividade.    

Tabela 9 - Porcentagem das respostas em relação aos encontros. 

Os 8 encontros são suficiente SIM NÃO REVER 

TOTAL  0 (0,00%) 8 (47,06%) 9(52,94%) 
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Nesta pergunta notamos a porcentagem de 52,94% das professoras tem a vi-

são de que se precisa rever o tempo destinado para avaliação por não conseguir 

realizar a avaliação em apenas 8 encontros, partindo do princípio que o aluno TEA 

apresenta especificidades que corroboram com a demora da criação do vínculo. 

Sendo este um dos desafios expressado na discussão do GF como sendo relevante 

para concretização da avaliação.   

Assim foi de grande valor os estudos, discussões e analise no GF, pois o gru-

po se comprometeu a se reunir novamente para estruturação da lista de habilidade 

revisando os itens que necessitam de adaptações.  

  



90 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa revelou que não só a pesquisadora, mas também todo o corpo 

docente da SRM traziam inquietações quanto à realização de uma avaliação peda-

gógica adequada que pudesse atender com melhor qualidade seu alunado no AEE, 

diante da obrigatoriedade do atendimento do aluno com TEA.   

O estudo traz conhecimentos constituídos a partir de desafios elencados pe-

los professores do município de Barra Mansa/RJ, quanto à dificuldade na realização 

da avaliação pedagógica em alunos TEA em sala de recursos com AEE, visando, 

sobretudo, estabelecer melhorias em relação aos atendimentos.  Os resultados indi-

caram que a formação adquirida no curso de graduação e no curso de pós-

graduação, nem sempre são suficientes para dar ao professor os subsídios necessá-

rios para que o mesmo possa atuar numa perspectiva de educação inclusiva. Pen-

sando nos aspectos teóricos que envolvem a própria formação e nas respostas as-

sinaladas no questionário, nota-se a ausência de uma metodologia que os oriente na 

elaboração da avaliação pedagógica e a carência de uma prática mais efetiva que 

viabilize a concretização de uma avaliação própria que atenda essa clientela.  

Embora exista a legislação municipal de reconhecimento do autismo dentro 

do grupo dos TGD no ensino regular, as ofertas do AEE pela Secretaria Municipal de 

Educação do referido município e as propostas de formação e acompanhamento 

oferecidas pela SME, os dados apontam as dificuldades dos professores em realiza-

rem a avaliação nesta clientela devido à falta, entre outros, de conhecimento especí-

fico deste transtorno. Nosso estudo revelou o interesse do grupo participante em 

melhorar sua prática, o que tem ocorrido de forma tímida nos encontros realizados 

semanalmente e/ou quinzenalmente no CEMAE. Este por sua vez, não apresenta 

condições de oferecer informações suficientes, sobre o grupo de alunos TEA e como 

conduzir avaliação e intervenção pedagógica, dado que este centro sempre esteve 

voltado para o atendimento das deficiências físicas mentais e/ou sensoriais, sendo o 

quadro do autismo atendido, até então, em outras instituições.   

Os resultados apontam para uma prática pedagógica centrada nas condições 

do transtorno no que diz respeito à “tríade” de comprometimento e nas possíveis 

limitações do aluno e não nas suas possibilidades e potencialidades, apresentando o 

transtorno e seus comprometimentos como uma barreira para que se alcancem os 

objetivos das atividades propostas. As adaptações realizadas pelo professor se limi-

tam a atividades voltadas para a aquisição de habilidades motoras, em geral de ca-
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ráter livre o que não tem sido efetivo para o alunado com TEA por estes apresenta-

rem características muito próprias, demandando um trabalho diferenciado das de-

mais deficiências.   

Quanto aos desafios elencados pelos professores para realização da avalia-

ção pedagógica, há indicativos de que o maior desafio deles está na superação dos 

diversos sentidos relatados sobre a “estranheza” em lidar com uma pessoa que não 

se “faz presente” e não “te percebe presente”, pois a ausência de interação na maio-

ria dos casos cria um sentido de impotência o que “assusta” o professor.  Desenvol-

ver estratégias que favoreçam a aprendizagem do aluno com TEA, parece sempre 

evidenciar a patologia, embora por vezes tenha orientações e supervisão na elabo-

ração de um planejamento adequado que atenda à proposta de educação inclusiva, 

nem sempre acontece pela dificuldade em realizar a avaliação pedagógica. 

Dessa forma, é fundamental que o professor conheça sobre TEA, os seus 

comprometimentos e os recursos que existem para minimizar as dificuldades decor-

rentes de cada caso, isso implica em ter acesso a informações que podem facilitar a 

dinâmica no atendimento, além de favorecer na reflexão e elaboração de um plane-

jamento que atenda às necessidades conforme o nível de competência curricular do 

aluno.  

Sobre esse aspecto, alguns dados apontam a necessidade de parcerias mul-

tidisciplinares, com apoio de profissionais com formação específica para avaliar os 

alunos. Além de promover uma articulação entre as áreas da educação e áreas 

afins, favoreceria a troca de experiências entre os profissionais por meio da discus-

são de casos e orientação aos professores sobre recursos e adaptações que exis-

tem para atender a especificidade de cada caso.  

Outro dado relevante se refere à ausência de recursos e adaptações que faci-

litem o trabalho do professor e que favoreçam no desenvolvimento do aluno, tanto 

nos aspectos cognitivos, quanto nos aspectos comportamentais. É importante res-

saltar que, quando são oferecidas oportunidades de participação ao aluno com 

transtorno nas atividades propostas em sala de recurso, evidentemente está se 

promovendo aquisição de conhecimentos e favorecendo o desenvolvimento da au-

tonomia e interação do educando.  

Assim é necessário realizar a avaliação pedagógica dentro de uma aborda-

gem educacional diferenciada ou de recursos específicos para que se possa obser-
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var possíveis habilidades acadêmicas, utilizando um instrumento que favoreça adap-

tações e flexibilizações para a aprendizagem do aluno com TEA. 

Diante desse quadro que é a falta de preparo do professor para avaliar os 

alunos que fazem parte do grupo do TEA e que apresentam necessidades educaci-

onais especiais, nota-se que este é um dos principais obstáculos à proposta de in-

clusão e um dos grandes desafios da educação inclusiva. Neste sentido, para que 

haja mudanças nesse quadro são necessárias ações de políticas públicas para for-

malizar parcerias entre a área da educação e outras áreas afins, visando uma for-

mação que lhes proporcione aprofundamento teórico e prático.  

Sendo o TEA um dos transtornos com alterações precoces no processo de 

socialização, da comunicação e imaginação social, entre outros comprometimentos. 

Tornam-se fundamentais o esclarecimento e entendimento destes transtornos para a 

realização de um atendimento educacional especializado de qualidade. Atualmente, 

o município conta com 24 SRM para oferta dos serviços citados, no que se refere ao 

aluno com TEA e demais quadros de deficiência, necessitando ainda de adequa-

ções, no processo de avaliação pedagógica e proposta de atividades especializadas, 

que possam contribuir com a melhoria da realização da mesma, no atendimento 

educacional especializado de alunos com diagnósticos de TEA, pois é crescente o 

número desta clientela no município perfazendo um total, atualmente, de 28 alunos 

atendidos em sala de recursos, percentual este que dobrou desde o início de nossa 

pesquisa.  

Em face desde aumento, e tendo em vista a variedade de procedimentos 

usados pelos professores, durante o processo de avaliação pedagógica, permitindo 

ocorrer incertezas e dúvidas, quanto às propostas a serem pensadas e executadas 

na realização das atividades. Tais incertezas têm trazido ao grupo de professores 

falta de motivação e comprometimento na sua autoconfiança em executar atividades 

com tais alunos, sendo que, quando observados em atuação com o restante das 

demandas atendidas na sala de recursos multifuncional este sentimento de incapa-

cidade não se faz presente.   

Diferentemente de uma avaliação clínica que é mais pontual, a avaliação pe-

dagógica encontra por vezes, barreiras para ser executada. Pois, nos atendimentos, 

a prática pedagógica com o aluno TEA não acontece da forma como planejada. Faz-

se necessário uma sistematização que impeça as constantes situações de improviso 
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no ato da avaliação pedagógica e na execução das atividades especializadas para 

que o mesmo seja mais assertivo em suas ações educativas.  

O hábito do assistencialismo mantém o “cuidar” mais que o “promover” um 

processo educacional capaz de desenvolver as habilidades do aluno com transtorno, 

tanto na SRM, quanto no ensino regular, o que exige uma relação entre professores 

de ambas às áreas para que a inclusão possa acontecer.  

Há ainda a necessidade de investimentos na formação continuada do profes-

sor, contribuindo assim para a melhoria de sua capacitação na realização das ativi-

dades educacionais; adquirindo uma postura mais propositiva e assertiva, a fim de 

se considerarem comprometidos com uma educação de qualidade social, dado aos 

desafios impostos à educação, a escola e ao trabalho do professor.  A importância 

de aprofundar investigações a respeito da temática abordada visando à busca de 

subsídios teóricos - metodológicos que favoreçam o desenvolvimento da prática pe-

dagógica, promovendo maior segurança e melhoria no comportamento dos alunos 

com TEA ao serem matriculados na escola que oferecem AEE.·. 

Contudo, percebe-se que o Município precisa de melhorias nas suas políticas 

públicas, no que diz respeito à educação inclusiva e ao atendimento educacional 

especializado, pois mesmo com a legislação garantindo tais serviços, verificou-se 

que os professores na realização da avaliação pedagógica apresentam insegurança 

e dúvidas ao preencher os documentos, o fazem de forma inconsistente e subjetiva 

ao realizarem seus relatos através de documentos semestrais e relatórios de avalia-

ção demonstrando a fragilidade e dificuldade na realização do seu trabalho com os 

alunos TEA. E se optarmos por uma educação inclusiva, ela precisará antes de tudo 

respeitar esta identidade do aluno e a flexibilidade deverá ser crucial para o sucesso 

das atividades propostas e principalmente para cumprimento da legislação. 

Esse estudo atingiu os objetivos propostos e o seu conteúdo evidencia a 

complexidade e a abrangência do tema, sendo impossível esgotá-lo em suas dimen-

sões, levantando indicadores que possibilitam a continuidade de pesquisas com 

propostas atividades de intervenção junto aos professores, a fim de desenvolver 

oportunidades de ensino e aprendizagem para todos.  

Para concluir, há evidências de aspectos positivos em relação à inclusão de 

crianças com autismo, principalmente, no que se refere ao comportamento dos alu-

nos de modo geral, desenvolvendo com a convivência o respeito à diversidade, a 

tolerância, a solidariedade e atitudes de cooperação. 
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ANEXO A - Modelo do questionário aplicado 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DISTÚRBIOS DO DESENVOLVIMENTO 

PESQUISA ACADÊMICA 

Professores de sala de recursos multifuncional - SRM 

1. Tem alunos com Transtorno Global do desenvolvimento - TGD (   ) sim       (    ) 

não 
 

2. Quantos _______________.  
 

3. Defina o que entende por TGD: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Indique os tipos de deficiência(s) que pode trabalhar na sua sala de RM:  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

5. Identificação de seu atual(ais) ou último(os) alunos (as) TGD. 

IDADE SEXO GRAU  
ESCOLARIDADE 

OUTROS  
ATENDIMENTOS 

INDIQUE QUAL 
O TGD 

LOCAL 
 ATENDIMENTO 

      

      

      

      
  

6. Descreva os principais aspectos da “avaliação pedagógica” que costuma realizar 

e/ou realizaria com os alunos TGD. 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

7. Cite 2 aspectos que considere “dificultar” a avaliação pedagógica em alunos com 

TGD. 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 

 

São Paulo, ____ de ________ 2013. 
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ANEXO B – Modelo das questões sobre vivência pedagógica 

VIVÊNCIA PEDAGÓGICA – 1 

1º encontro-  foram abordados os seguintes tópicos: 
 

“Visão panorâmica sobre o que é TEA” 
 

 

 O que é TEA? 

 Critérios diagnósticos de acordo com a CID-10 e DSM- IV e DSM-V 

 Conceituação do termo TEA - Autismo e Síndrome de Asperger  

 Caracterização da tríade: interação social, comunicação e comportamento. 

 Epidemiologia 

 Tratamento  

 Intervenção educacional e comportamental. 

 

VIVÊNCIA PEDAGÓGICA - 2 
 
 

2º encontro- foram abordados os seguintes tópicos: 
 

“Avaliação x TEA: Desafios da avaliação pedagógica” 

 Avaliação pedagógica x TEA (qual a relação? ) 

 O que é avaliação (conceitos na visão de diversos autores, e na visão da nova 

proposta de inclusão) 

 Qual a finalidade de avaliação (Qual deve ser seu objetivo principal? Como usá-

la no AEE?) 

 Importância da avaliação pedagógica no início do AEE (Porque este momento 

da avaliação é importante?) 

 Como avaliar um aluno TEA? (Importância de realizar atividades assertivas que 

irão contribuir para a observação das habilidades a serem desenvolvidas; O que 

avaliar? Como avaliar? Para que avaliar?  

 

 

 

 



103 
 

ANEXO C – Modelo do Termo de Consentimento Sujeito da Pesquisa 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

SUJEITO DE PESQUISA 

 Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “ATENDIMENTO ESPE-

CIALIZADO A ALUNOS COM TRANSTORNOS DO ESPECTRO DO AUTISMO: 

DESAFIOS NA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA NO MUNICÍPIO DE 

BARRA MANSA/RJ” que se propõem a identificar quais os desafios encontrados pelos professo-

res de sala de recursos multifuncional no atendimento educacional especializado (AEE) na realização 

da avaliação pedagógica de alunos com TEA, inclusos nas escolas regulares do município de Barra 

Mansa/RJ. Os dados para o estudo serão coletados através 1) aplicação de um questionário aos 

professores que atendem esses alunos para levantamento dos desafios 2) formação de grupo focal 

para discussão dos temas elencados pelos professores.  O instrumento de avaliação será aplicado 

pelo Pesquisador Responsável e tanto os instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpes-

soal não oferecem riscos aos participantes.  Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pes-

quisador Responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o 

direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As infor-

mações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garantido o 

sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos 

participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), bem como a iden-

tificação do local da coleta de dados. Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os as-

pectos éticos da pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Uni-

versidade Presbiteriana Mackenzie – Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 1º andar. 
Declaro que expliquei ao Responsável pelo Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados 

neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qual-

quer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

São Paulo, _____ de _____________ 2013. 

___________________________________________________________ 

Juliana Prado Silva Moura - jupmoura@bol.com.br 

____________________________________________________________ 

Profª Drª Beatriz Regina Pereira Saeta - Profª Orientadora do Mestrado 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclareci-

das pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer 

momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-me da mesma, 

sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

Assinatura Sujeito de Pesquisa:_________________________________________________  

 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Endereço: Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 1º andar                                                                                    

Telefone para contato (11) 2114-8694 

mailto:jupmoura@bol.com.br
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ANEXO D – Modelo do Termo de Consentimento Instituição 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – INSTITUIÇÃO 

 Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto “ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 

A ALUNOS COM TRANSTORNOS DO ESPECTRO DO AUTISMO: DESAFIOS NA 

REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA NO MUNICÍPIO DE BARRA MAN-

SA/RJ de que se propõem a identificar quais os desafios encontrados pelos professores de sala de 

recursos multifuncional no atendimento educacional especializado (AEE) na realização da avaliação 

pedagógica de alunos com TEA, inclusos nas escolas regulares do município de Barra Mansa/RJ. Os 

dados para o estudo serão coletados através 1) aplicação de um questionário aos professores que 

atendem esses alunos para levantamento dos desafios 2) formação de grupo focal para discussão 

dos temas elencados pelos professores.  O instrumento de avaliação será aplicado pelo Pesquisador 

Responsável e tanto os instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal não oferecem 

riscos aos participantes.  Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsá-

vel para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar-se do 

estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão 

analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a 

confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o 

Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da cole-

ta de dados. Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie – Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 1º andar. 

 Assim, considerando-se o exposto, solicitamos o consentimento desta Instituição para o con-

tato com os Sujeitos de Pesquisa. 

 Declaro que expliquei ao Responsável pela Instituição os procedimentos a serem realizados 

neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qual-

quer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

São Paulo, _____ de _____________ 2013. 

_______________________________________________________________ 

Juliana Prado Silva Mouram - jupmoura@bol.com.br 

_______________________________________________________________ 

Profª Drª Beatriz Regina Pereira Saeta - Profª Orientadora do Mestrado 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclareci-

das pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação da Instituição e dos Sujeitos de 

Pesquisa é voluntária, e que, a qualquer momento ambos tem o direito de obter outros esclarecimen-

tos sobre a pesquisa e de retirar-se da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

Assinatura do Representante Legal da Instituição:___________________________________  

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Endereço: Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 1º andar                                                                                   

Telefone para contato (11) 2114-8694 

  

mailto:jupmoura@bol.com.br
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ANEXO E – Modelo das listas de habilidades  

HABILIDADES A SEREM OBSERVADAS E DESENVOLVIDAS EM SALA DE RECURSOS 

Brasil.  Secretaria de Educação Especial.  
Linhas programáticas para o atendimento especializado 

na sala de apoio pedagógico específico/Ministério da Educação e 
do Desporto. Secretaria de Educação Especial. – Brasília: 
MEC/SEEP, 1994. 

56p. (Diretrizes; 2). 

1 - Desenvolvimento Psicomotor e Cognitivo: 

A) Esquema corporal 

 Identificação das partes do corpo 

 Reconhecimento das partes do corpo 

 Localização das partes do corpo 

 Conhecimento das funções das partes do corpo 

 Aplicação de conceitos espaciais no próprio corpo e no dos outros 

 Aplicação de conceitos temporais no próprio corpo e no dos outros 

 Percepção e reprodução de movimentos, rítmico com o corpo 

 Manutenção do equilíbrio estático 

 Coordenação motora manipulativa 

B) Lateralidade 

 Dominância lateral de mão 

 Dominância lateral do olho 

 Dominância lateral do pé  

 Dominância lateral do corpo 

 Possuir noção de lado esquerdo e direito do corpo 

C) Estrutura Espacial 

 Determinar sua posição no espaço em relação a indivíduos, objetos e situações 

Determinar a posição de indivíduos, objetos e situações no espaço: 

Acima/ abaixo/ no meio 

Maior/ menor 

Igual/ diferente 

Dentro/ fora 

Perto/ longe 

Alto/ baixo 

Curto/ comprido 

Áspero/ liso 

Fino/ grosso 

Cheio/ vazio 

Reto/ curvo 

D) Orientação temporal 

 Situa-se no presente em relação a um “antes e a um depois” 

 Realiza movimento durante o tempo determinado 

 Distingue o rápido do lento 

 Distingue o sucessivo do simultâneo 

E) Tônus, postura e equilíbrio 

 Equilibra-se num dos pés 
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 Movimenta-se, batendo com os pés no chão, alternadamente 

 Sobe e desce escada alternando os pés 

 Anda na ponta dos pés 

 Anda nos calcanhares 

 Flexiona o tronco na posição sentada 

 Flexiona o tronco de pé  

 Passa o peso do corpo para a perna direita, para esquerda sem mexer os pés, 
com olhos fechado ou abertos 

 Senta de maneira correta 

 

2 - Nível do grafismo:  

 RABISCAÇÃO 

 GARATUJA 

 Figuras isoladas 

 Cena simples 

 Cena completa 

 

3 - Nível da escrita:  

 Ideia de representação (simbolismo) 

 Pré silábica 

 Silábica 

 Silábica – alfabética 

 Alfabética (leitura/interpretação) 

 Ortográfica 

 

4 - Cognição: 

A) Percepção 

 Percepção visual 

 Discriminação visual 

 Percepção auditiva 

 Discriminação auditiva 

 Percepção gustativa 

 Discriminação gustativa 

 Percepção olfativa 

 Discriminação olfativa 

 Percepção tátil 

 Discriminação tátil 

B) Memória 

 Memória visual 

 Memória auditiva 

 Memória visomotora 

C) Atenção 

 Mantém-se atento e concentrado em determinada atividade até o fim 

D) Raciocínio 

 Raciocínio dedutivo 
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 Raciocínio indutivo 

 Raciocínio hipotético-dedutivo 

Nível matemático:  operatoriedade (lógica) 

E) Conceituação 

 Observa 

 Caracteriza segundo critérios 

 Classifica segundo critérios 

 

5 - Linguagem:  

Expressa-se oralmente através de: 

- Palavras soltas 

- Frases simples 

- Frases complexas 

- Narrativa 

Lê: 

- Palavras soltas 

- Frases simples 

- Frases complexas 

- Pequenos textos 

- Interpreta oralmente pequenos textos 

 

6 - Expressão livre: 

 Plástica 
 Música  
 Corpo 

 

7-  Desenvolvimento afetivo – emocional (aceitação, ansiedade, autoestima e vonta-

de): 
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APÊNDICE A – Itens de observação na sala de recursos 

HABILIDADES A SEREM OBSERVADAS E DESENVOLVIDAS EM SALA DE RE-

CURSOS (ADAPTADA) 

 Marcar de AZUL as habilidades são observáveis em alunos com TGD/TEA. 

 Marcar de AMARELO as possíveis de serem adaptadas. 

 

1. DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR E COGNITIVO  

(   )  ordem gestual  (   ) ordem verbal  

ESQUEMA CORPORAL  

1. Identificação das partes do corpo  

2. Reconhecimento e localização das partes do corpo  

3. Conhecimento das funções das partes do corpo  

4. Percepção e reprodução de movimentos, rítmico com o corpo  

5. Manutenção do equilíbrio estático  

Dos itens acima, descreva os comportamentos mais frequentes dos alunos TEA no 
período da avaliação de:   
(   )  interação (    ) pouca interação (    ) nenhuma interação 

 

(   )  ordem gestual  (   ) ordem verbal 

LATERALIDADE  

1. Dominância lateral de mão, olho, pé  

2. Possui noção de lado esquerdo e direito do corpo  

Dos itens acima, descreva os comportamentos mais frequentes dos alunos TEA no 

período da avaliação de: 

(   )  interação (    ) pouca interação (    ) nenhuma interação 

 

(   )  ordem gestual  (   ) ordem verbal 

TÔNUS, POSTURA E EQUILÍBRIO  

1. Equilibra se num dos pés   

2. Movimenta-se, batendo com os pés no chão, alternadamente.   

3. Sobe e desce escada alternando os pés   

4. Anda na ponta dos pés ou nos calcanhares    

5. Flexiona o tronco na posição sentada e de pé   

6. Senta de maneira correta   

Dos itens acima, descreva os comportamentos mais frequentes dos alunos TEA no 

período da avaliação de: 

(   )  interação (    ) pouca interação (    ) nenhuma interação 
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(   )  ordem gestual  (   ) ordem verbal 

 

Dos itens acima, descreva os comportamentos mais frequentes dos alunos TEA no 
período da avaliação de: 

(   )  interação (    ) pouca interação (    ) nenhuma interação 

 

(   )  ordem gestual  (   ) ordem verbal 

 ORIENTAÇÃO TEMPORAL  

1. Situa-se no presente em relação a um “antes e a um depois”  

2. Realiza movimento durante o tempo determinado  

3. Reproduz movimento rápido do lento  

Dos itens acima, descreva os comportamentos mais frequentes dos alunos TEA no 

período da avaliação de: 

(   )  interação (    ) pouca interação (    ) nenhuma interação 

 

2. COGNIÇÃO 

 

(    ) ordem verbal   (   ) ordem  gestual 

PERCEPÇÃO  

1. Percepção visual  

2. Discriminação visual  

3. Percepção auditiva  

4. Discriminação auditiva  

5. Percepção gustativa  

6. Discriminação gustativa  

7. Percepção olfativa  

8. Discriminação olfativa  

9. Percepção tátil  

10. Discriminação tátil  

ESTRUTURA ESPACIAL  

Determinar sua posição no espaço em relação a indivíduos, objetos e si-
tuações.  

 

1. Acima /abaixo/no meio  

2. Maior/menor  

3. Igual/diferente  

4. Dentro/fora  

5. Perto/longe  

6. Alto/baixo  

7. Áspero/liso  

8. Fino/grosso  

9. Cheio/vazio  
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Dos itens acima, descreva os comportamentos mais frequentes dos alunos TEA no 

período da avaliação de: 

(   )  interação (    ) pouca interação (    ) nenhuma interação 

 

(   )  ordem gestual  (   ) ordem verbal 

MEMÓRIA  

1. Memória visual  

2. Memória auditiva  

3. Memória visuomotoras  

4. Atenção  

5. Mantem-se atento e concentrado em determinada atividade até o fim  

Dos itens acima, descreva os comportamentos mais frequentes dos alunos TEA no 

período da avaliação de: 

(   )  interação (    ) pouca interação (    ) nenhuma interação 

(   )  ordem gestual  (   ) ordem verbal 

RACIOCÍNIO  

1. Raciocínio dedutivo  

2. Raciocínio indutivo  

3. Raciocínio hipotético-dedutivo  

4. Nível matemático: operatoriedade (lógica)  

Dos itens acima, descreva os comportamentos mais frequentes dos alunos TEA no 

período da avaliação de: 

(   )  interação (    ) pouca interação (    ) nenhuma interação 

 

(   )  ordem gestual  (   ) ordem verbal 

 CONCEITUAÇÃO  

1. Observa  

2. Caracteriza segundo critérios  

3. Classifica segundo critérios  

Dos itens acima, descreva os comportamentos mais frequentes dos alunos TEA no 

período da avaliação de: 

(    )  interação            (    ) pouca interação            (    ) nenhuma interação 

 

3. LINGUAGEM:     

(    ) ordem verbal   (   ) ordem  gestual 

Expressa-se oralmente através de:  

1. Palavras soltas  

2. Frases simples  

3. Frases complexas  

4. Narrativa  



111 
 

Dos itens acima, descreva os comportamentos mais frequentes dos alunos TEA no 

período da avaliação de: 

(   )  interação (    ) pouca interação (    ) nenhuma interação 

(   )  ordem gestual  (   ) ordem verbal 

Lê:  

1. Palavras soltas  

2. Frases simples  

3. Frases complexas  

4. Pequenos textos  

5. Interpreta oralmente pequenos textos  

Dos itens acima, descreva os comportamentos mais frequentes dos alunos TEA no 

período da avaliação de: 

(    )  interação            (    ) pouca interação            (    )nenhuma interação 

 

4. NÍVEL DO GRAFISMO:    

(    ) ordem verbal   (   ) ordem  gestual 

1. Rabiscação  

2. Garatuja  

3. Figuras isoladas  

4. Cena simples  

5. Cena completa  

Dos itens acima, descreva os comportamentos mais frequentes dos alunos TEA no 

período da avaliação de: 

(    )  interação            (    ) pouca interação            (    )nenhuma interação 

 

5. NÍVEL DA ESCRITA:     

(    ) ordem verbal   (   ) ordem  gestual 

1. Ideia de representação (simbolismo)  

2. Pré – silábica  

3. Silábica  

4. Silábica alfabética  

5. Alfabética (leitura/ interpretação)  

6. Ortografia  

Dos itens acima, descreva os comportamentos mais frequentes dos alunos TEA 

no período da avaliação de: 

(    ) não interação            (    ) pouca interação            (    )nenhuma 

 

6. EXPRESSÃO LIVRE:    

(    ) ordem verbal   (   ) ordem  gestual 

Realiza: 

 Artes Plástica     (   ) sim        (    ) não 

 Música                (   ) sim        (    ) não 
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 Corpo                  (   ) sim        (    ) não  

Dos itens acima, descreva os comportamentos mais frequentes dos alunos TEA no 

período da avaliação de: 

(    )  interação            (    ) pouca interação            (     )nenhuma interação 

 

7. Desenvolvimento afetivo – emocional (aceitação, ansiedade, auto- estima e 

vontade). 

(    ) Demonstra          (    )  não demonstra 

8. Os 8 encontros são suficientes para realização da avaliação pedagógica dos 

alunos TEA? 

(    ) SIM      (    )  NÃO        (     ) REVER 

Justifique: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APENDICE B - Fala dos Professores na resposta da pergunta 8 – Grupo A 

 

Os 8 encontros são suficientes para realização da avaliação pedagógica dos 

alunos TEA?   

 

Quadro resposta pergunta 8 – grupo A (MANHÃ) 

A6 Rever “devido à complexidade do assunto “. Rever 

A2 Não “em alguns dias a interação com o aluno é pequena. Dificultando a 

elaboração de relatos”.  

A5 Não “meu aluno sempre quer desenhar recusando-se a realizar outras 

atividades, ficando parado sem aceitação de atividades que, não sejam a 

que ele quer sendo assim os 8 atendimentos não são suficientes”. 

A7 Não “por ser metódico, repetitivo, não se comunicar verbalmente julgo ser 

insuficiente esse número de atendimento”. 

A9 Rever “há alunos que você conhece e consegue trabalhar, outros não, 

necessitando de um tempo maior”.  

A4 Rever “há alunos que necessitam de mais tempo”. 

A3 Rever “penso que, conforme o aluno e sua especificidade haveria neces-

sidade de ampliar este tempo.”  

 

A1 

Não “esses alunos necessitam de um prazo maior para criação de víncu-

los.”  

A8 Rever “em alguns casos sim, em outros não, como é o caso de alunos 

que dão poucas respostas, que interage muito pouco”. 
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APENDICE C - Fala dos Professores na resposta da pergunta 8 – Grupo B 

 

Os 8 encontros são suficientes para realização da avaliação pedagógica dos 

alunos TEA?   

 

Quadro resposta – grupo B (TARDE) 

B3 “Os 8 encontros são suficientes quando o aluno comparece a estes sem 

interrupção”. Rever 

B4 “Só respondeu que não” 

B1 “Nem sempre é possível conhecer o aluno com esse número de encon-

tros”. Rever 

B9 “Só respondeu que não”  

B7 Rever “é preciso de um tempo maior para que o aluno inicialmente se 

adapte ao novo ambiente e te conheça melhor e a professora conheça o 

quadro e o nível de TGD/TEA do aluno”  

B8 “Não, é necessário mais tempo. Não” 

B5 “Cada caso é um caso. Os encontros ajudam muito, mas creio que sem-

pre surgirão novas dúvidas.  São suficientes para “ajudar”.” Rever 

 

B2 

Não “talvez com um período maior de avaliação tivéssemos os dados 

mais satisfatórios para avaliação pedagógica, pois muitas vezes no final 

da avaliação é que começam a interagir na sala”. Rever  
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APÊNDICE D – Mapa demonstrativo do município de Barra Mansa/RJ 

 

www.ivt-rj.net - 398 × 490 - Pesquisa por imagem  disponível em: < 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.ivt.locaweb.com.br/ivt/upl/municipios/barra

_mansa.jpg&imgrefurl=http://www.ivtrj.net/ivt/indice.aspx?pag%3Dn%26id%3D6740%26cat%3D%2

5C2%25A0&h=490&w=398&sz=61&tbnid=NcpbJFD7SFp3TM:&tbnh=92&tbnw=75&zoom=1&usg=__

WTI9bCh2Mj0ZNha06df8V9PKY3c=&docid=U5ea5lt4R9vU0M&sa=X&ei=0LyjUqP1DsP7kQeOtYCoCw

&ved=0CDoQ9QEwAw > acesso em 30/11/13 

  

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&docid=U5ea5lt4R9vU0M&tbnid=NcpbJFD7SFp3TM:&ved=0CAcQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.ivt-rj.net%2Fivt%2Findice.aspx%3Fpag%3Dn%26id%3D6740%26cat%3D%25C2%25A0&ei=kL-jUvrEJOXMsQTS64GgBA&psig=AFQjCNGmrRf2uekG9uQiumcsHyB0U78cFQ&ust=1386549520659466
http://www.google.com.br/search?sa=X&imgurl=http://www.ivt.locaweb.com.br/ivt/upl/municipios/barra_mansa.jpg&imgrefurl=http://www.ivt-rj.net/ivt/indice.aspx%3Fpag%3Dn%26id%3D6740%26cat%3D%25C2%25A0&h=490&w=398&sz=61&tbm=isch&tbs=simg:CAQSWQk1ylskUPtIWhpFCxCwjKcIGjwKOggBEhSdAvgE_1gKLA_1UEhgOKA8wBuwT8ARog9nsYmDvQg1XiumenjKlPSZC03GQZNk54ujaii5mVB2cMIVOXmuZbeEfb
http://www.google.com.br/search?tbs=sbi%3AAMhZZiuZuEbsR6HH2tAEJ8MEYK4Wp4lYNmNBNNn1s0MiTKQtNJtlYbzx8_16zMFYet2XITGGK8zVpWHhRGRXsoLgnekVetGaXRcbDmAJzkqxqgkC-iMwkullnQtjLdpRXp_1pfzxXnpYHb5vcwkcJE279E9zyXSazvtZU-RNpl7kIeLafJ9MZDFAaVyOTyC_1yi3ys9EMGrY7g3NRCEjvATww1_16gJ-nRaptw&ei=kL-jUvrEJOXMsQTS64GgBA&ved=0CAoQiBw
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.ivt.locaweb.com.br/ivt/upl/municipios/barra_mansa.jpg&imgrefurl=http://www.ivtrj.net/ivt/indice.aspx?pag%3Dn%26id%3D6740%26cat%3D%25C2%25A0&h=490&w=398&sz=61&tbnid=NcpbJFD7SFp3TM:&tbnh=92&tbnw=75&zoom=1&usg=__WTI9bCh2Mj0ZNha06df8V9PKY3c=&docid=U5ea5lt4R9vU0M&sa=X&ei=0LyjUqP1DsP7kQeOtYCoCw&ved=0CDoQ9QEwAw
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.ivt.locaweb.com.br/ivt/upl/municipios/barra_mansa.jpg&imgrefurl=http://www.ivtrj.net/ivt/indice.aspx?pag%3Dn%26id%3D6740%26cat%3D%25C2%25A0&h=490&w=398&sz=61&tbnid=NcpbJFD7SFp3TM:&tbnh=92&tbnw=75&zoom=1&usg=__WTI9bCh2Mj0ZNha06df8V9PKY3c=&docid=U5ea5lt4R9vU0M&sa=X&ei=0LyjUqP1DsP7kQeOtYCoCw&ved=0CDoQ9QEwAw
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.ivt.locaweb.com.br/ivt/upl/municipios/barra_mansa.jpg&imgrefurl=http://www.ivtrj.net/ivt/indice.aspx?pag%3Dn%26id%3D6740%26cat%3D%25C2%25A0&h=490&w=398&sz=61&tbnid=NcpbJFD7SFp3TM:&tbnh=92&tbnw=75&zoom=1&usg=__WTI9bCh2Mj0ZNha06df8V9PKY3c=&docid=U5ea5lt4R9vU0M&sa=X&ei=0LyjUqP1DsP7kQeOtYCoCw&ved=0CDoQ9QEwAw
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.ivt.locaweb.com.br/ivt/upl/municipios/barra_mansa.jpg&imgrefurl=http://www.ivtrj.net/ivt/indice.aspx?pag%3Dn%26id%3D6740%26cat%3D%25C2%25A0&h=490&w=398&sz=61&tbnid=NcpbJFD7SFp3TM:&tbnh=92&tbnw=75&zoom=1&usg=__WTI9bCh2Mj0ZNha06df8V9PKY3c=&docid=U5ea5lt4R9vU0M&sa=X&ei=0LyjUqP1DsP7kQeOtYCoCw&ved=0CDoQ9QEwAw
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.ivt.locaweb.com.br/ivt/upl/municipios/barra_mansa.jpg&imgrefurl=http://www.ivtrj.net/ivt/indice.aspx?pag%3Dn%26id%3D6740%26cat%3D%25C2%25A0&h=490&w=398&sz=61&tbnid=NcpbJFD7SFp3TM:&tbnh=92&tbnw=75&zoom=1&usg=__WTI9bCh2Mj0ZNha06df8V9PKY3c=&docid=U5ea5lt4R9vU0M&sa=X&ei=0LyjUqP1DsP7kQeOtYCoCw&ved=0CDoQ9QEwAw
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APÊNDICE E- Organograma das unidades escolares do município de Barra 

Mansa/RJ. 

 

 

As escolas municipais perfazem um total de 98 unidades e destas 24 receberam 

SRM . 

  

TOTAL 
ESCOLAS 

160 UNIDADES 

ENSINO 
FUND. I e II  

82  

52 
MUNICIPAIS 

17 
ESTADUAIS 

13 PRIVADAS 

ENSINO MÉDIO  

18 

15 ESTADUAIS 3 PRIVADAS 

PRÉ ESCOLARES  

60 

46 
MUNICIPAIS 

14 PRIVADAS 
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APÊNDICE F - Organograma dos atendimentos no município de Barra 

Mansa/RJ referente ao ano de 2013. 

 

 

Teve um aumento do início da pesquisa até o término, de 14 alunos com TEA nos 

atendimentos.  

 

  

160 UNIDADES  ESCOLARES  

24 RECEBEU SALA 
DE RECURSOS 
MULTIFUNCIONAL 
COM AEE. 

192 ALUNOS  

RECEBEM 
ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO EM 
SRM  

 

INÍCIO PESQUISA 14 ALUNOS  

FORAM 
DIAGNOSTICADOS 
COM TEA. 

 

 

DEMAIS ALUNOS  

NÃO TEM 
DIAGNÓSTICO 
FECHADO. 

FINAL DA PESQUISA  

CONTA-SE COM UM 
QUANTITATIVO DE  
28  ATENDIDOS 
COM DIAGNÓSTICO.  
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APÊNDICE G - Organograma do ciclo de encaminhamento do aluno para sala 

de recursos multifuncionais. 

Percurso do aluno na educação especial no município BM/RJ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ENCAMINHADO  

CEMAE 

SRM/AEE 
AVALIAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

ORIENTAÇÃO 
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Possui graduação em PEDAGOGIA pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Boa Esperança (2005). Educação Infantil pela FAECA/SP. Experiência na área 

de Educação, com ênfase em Educação Especial. Especialização em Psicopedago-

gia Clínica e Institucional. Professora de Sala de Recursos Multifuncionais (AEE). 

Mestra em Distúrbios do Desenvolvimento (Universidade Presbiteriana Mackenzie). 

(Texto informado pelo autor) 

Identificação 

 

Juliana Prado Silva Moura  -  Nome em citações bibliográficas  MOURA, J. P. S. 

Endereço 

Rua Norberto Froes de Andrade, 47 - Apto. 102 - Bairro Santa Rosa, Barra Mansa, 

RJ. CEP: 27323-050 

 

Formação acadêmica/titulação

 

2014 Mestra em Distúrbios do Desenvolvimento (Conceito CAPES 5).  

Universidade Presbiteriana Mackenzie, MACKENZIE, Brasil.  

Título: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A ALUNOS COM TRANSTORNOS DO 

ESPECTRO DO AUTISMO: DESAFIOS NA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PEDA-

GÓGICA NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA/RJ. 

Orientador:  Beatriz Regina Pereira Saeta. Palavras-chave: Avaliação Pedagógi-

ca; Transtorno Global do Desenvolvimento; Necessidade Educacional Especializada. 

Grande área: Ciências Humanas / Área: Educação.  

2006 - 2008 Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional. (Carga Horá-

ria:  510h).  

Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP, Brasil.  

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/9367597902118872
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Título: "A Ludicidade Como Ferramenta Psicopedagógica na Atuação Clínica e Insti-

tucional e Sua Interface no Processo Ensino-aprendizagem". Orientador: Ms. Prof. 

Rui Vicente Lucato Júnior.  

2003 - 2005 Graduação em PEDAGOGIA.  

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Boa Esperança.  

 

Formação Complementar

 

2012 - 2012 INTRODUÇÃO GERAL A BIOÉTICA. (Carga horária: 12h).  

Universidade Presbiteriana Mackenzie, MACKENZIE, Brasil.  2008 - 2008 

"O CUIDADO E A ATIV. PEDAG. NO TEMPO DA E. DA E.I. (Carga horária: 20h).  

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.  

2008 - 2008 "O CUIDADO E A ATIV. PEDAG. NO TEMPO DA E. DA E.I. (Carga 
horária: 8h).  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOSE DO RIO 
PRETO.  

2007 - 2008 PROFA: PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFA-
BET. (Carga horária: 180h).  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOSE DO RIO 
PRETO.  

2007 - 2007 Extensão universitária em Educação Infantil. (Carga horária: 520h).  
Faculdade de Educação, Ciências e Artes Dom Bosco de Monte Apra-
zível.  

2007 - 2007 "O CUIDADO E A ATIV. PEDAG. NO TEMPO DA E. DA E.I. (Carga 
horária: 30h).  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOSE DO RIO 
PRETO.  

2007 - 2007 "O CUIDADO E A ATIV. PEDAG. NO TEMPO DA E. DA E.I. (Carga 
horária: 30h).  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOSE DO RIO 
PRETO.  

2004 - 2005 INFORMÁTICA GERAL, SECRETARIADO E AUXILIAR DE ESCR. 
(Carga horária: 133h). ALT PLUS INFORMÁTICA LTDA.  

 

Áreas de atuação 

1.  Idiomas Grande área: Ciências Humanas / Área: Educação.  
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Espanhol 
Inglês 
Produções 

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Pouco, Es-
creve Razoavelmente.  
Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pou-
co.  

Produção bibliográfica 

Resumos publicados em anais de congressos 

1. MOURA, J. P. S.; SAETA, B. R. P. Atendimento a alunos com TGD: repensando a 

prática pedagógica, no Município de Barra Mansa, RJ. In: XXII Congresso Brasileiro 

e II Congresso Internacional da ABENEPI, 2013, Belo Horizonte. Anais do XII Con-

gresso da ABENEPI, 2013.  

Apresentações de Trabalho 

1.  MOURA, J. P. S. ATENDIMENTO A ALUNOS COM TGD: REPENSANDO A 

PRÁTICA PEDAGÓGICA, NO MUNICIPIO DE BARRA MANSA/RJ. 2013. (Apresen-

tação de Trabalho/Comunicação).  
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Participação em eventos, congressos, exposições e feiras. 

XXII Congresso Brasileiro e II Congresso Internacional da ABENEPI. Atendimento a 

alunos com TGD: repensando a prática pedagógica, no Município de Barra Mansa, 

RJ. 2013. (Congresso).  

I SAACA - SIMPÓSIO SOBRE AMBIENTE DE APRENDIZAGEM PARA CRIANÇAS 
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III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 

"Um Olhar Através da Convenção da ONU Sobre os Direitos da Pessoa com Defici-
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