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Resumo 

O presente trabalho teve por objetivo descrever e analisar as experiências de 

professores de educação física na inclusão de alunos com Transtorno do Espectro 

do Autismo (TEA) em escolas estaduais da cidade de São Paulo, da região leste. A 

pesquisa de campo foi realizada especificamente na região leste de São Paulo, e 

envolveu dez professores. Adotou-se uma abordagem qualitativa e quantitativa, 

realizada por meio do levantamento de perfil do professor e de entrevistas 

semiestruturadas. Após as entrevistas foi realizada a categorização e a discussão 

dos dados recolhidos. Os resultados apontaram a grande dificuldade que os 

profissionais têm em relação ao trabalho com o aluno TEA, seja pela falta de 

informação, formação, falta de apoio da gestão escolar e discussão multidisciplinar 

que afeta diretamente ao aluno — todos esses fatores foram identificados como 

dificultadores do processo de ensino e aprendizagem. Observou-se que não há 

trocas de experiências entre equipe escolar e equipe gestora, e com isso não há um 

planejamento adaptado e adequado para o aluno com TEA. O profissional de 

educação física, por conseguinte, fica sem subsídios pedagógicos para a realização 

de sua prática. Os itens que merecem a atenção por parte da Secretaria de 

Educação, Diretorias de Ensino e Escolas e apontados nessa pesquisa são 

significativos para a extinção de barreiras atitudinais existentes entre a 

aprendizagem e o ensino de qualidade.  

Palavras-chave: Inclusão Escolar. Transtorno do Espectro do Autismo. Educação 

Física Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

This study aimed to describe and analyze the experiences of physical education 

teachers on the inclusion of students with Autism Spectrum Disorder (ASD) in state 

schools in São Paulo, the eastern region. The field research was conducted 

specifically in the eastern region of São Paulo, and involved ten teachers. It adopted 

a qualitative and quantitative approach, carried out by the teacher's profile survey 

and semi-structured interviews. After the interviews were categorized and discussion 

of the collected data. The results showed the great difficulty that professionals have 

towards work with ASD student, is the lack of information, training, lack of support 

from school management and multidisciplinary discussion that directly affects the 

student - all these factors have been identified as hindering the teaching and 

learning. It was observed that there is exchange of experience between school staff 

and management team, and so there is no proper and adequate planning for 

students with ASD. The physical education professional, therefore, is no educational 

subsidies for the realization of their practice. The items that deserve attention by the 

Department of Education, Education Boards and schools and pointed in this research 

are significant for the abolition of existing attitudinal barriers between learning and 

teaching quality.  
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1. Introdução 

O autismo é um transtorno neurodesenvolvimental caracterizado por prejuízos 

sociais, comportamentais e de comunicação (cf. WING; GOULD & GILLBERG, 

2011).  

De acordo com a American Psychiatric Association – APA (2013), o 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição classificada na quinta edição 

do The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) (2013) na 

categoria de Transtornos de Neurodesenvolvimento. Esse manual define o TEA 

como um distúrbio de desenvolvimento neurológico presente desde a infância, que 

apresenta comprometimentos de ordem sociocomunicativa e comportamental. 

Segundo Rutter (2011), o TEA é caracterizado como uma síndrome 

comportamental que possui múltiplas etiologias, com combinações genéticas e 

ambientais.  

Nesse sentido, cabe ressaltar que cada indivíduo é único e nem sempre as 

características diagnósticas são trabalhadas da mesma forma; respeitar o indivíduo 

em sua potencialidade é indispensável para um processo de ensino e aprendizado 

adequado. 

Em relação à educação, a inclusão dos alunos com TEA tem sido objeto de 

vários estudos. Ela também é abordada pela legislação brasileira, especificamente 

pela lei 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com TEA, lei que, em seu § 2o, determina que a pessoa com Transtorno do 

Espectro do Autismo é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos 

legais.  

Sabe-se que há uma grande preocupação de pais e professores quanto à 

qualidade de ensino de alunos com TEA na rede regular de ensino, razão pela qual 

este trabalho sistematiza uma parte, ainda que pequena, da participação de alunos 

com TEA nas escolas regulares.  

A motivação de estudar a inclusão de alunos com TEA na rede estadual de 

São Paulo tornou-se ponto de partida para esta pesquisa (que, por sua vez, foca-se 

na área de Educação Física), pois poucos estudos abordam a temática e, além 
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disso, trata-se da área de atuação da pesquisadora, que há oito anos trabalha como 

professora de educação física na rede estadual de ensino. 

 Na Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEE-SP) foi verificado 

um número acentuado de crianças com transtornos do espectro do autismo na rede 

pública. Nesse sistema, os alunos com TEA são registrados a partir de um 

diagnóstico de Transtorno Global do Desenvolvimento (nomenclatura ainda usada 

pela LDB 9.394/96, alterada pela Lei 12.796 de 4 de abril de 2013 e atualmente 

usada pela SEE-SP). Segundo dados da Coordenadoria de Informação, 

Monitoramento e Avaliação/2014-CIMA, aproximadamente 3 mil autistas clássicos e 

214 com diagnóstico de Síndrome de Asperger estão matriculados na Rede 

Estadual. 

Não obstante, os números estabelecidos por tal levantamento de sujeitos com 

TEA na SEE-SP não podem ser considerados fiéis, posto que nem sempre os 

funcionários que realizam os registros foram treinados e preparados para diferenciar 

os diagnósticos descritos nos laudos, de forma que suas classificações podem ser 

executadas erroneamente. 

O presente trabalho abordará o TEA e a educação física escolar na 

perspectiva inclusiva em relação à prática do profissional da rede estadual de ensino 

de São Paulo. O estudo buscará indicadores que dificultem e facilitem a prática do 

profissional de educação física no trabalho com alunos com TEA. 

Summerfield (1976), diz que a educação física tem aspectos positivos no 

desenvolvimento global da criança com TEA, pois seus atributos específicos 

contribuem para a estruturação do corpo no espaço e tempo e incentivam a 

imitação, o que a torna indispensável para adaptações sociais e aprendizagem 

formal. Por esse motivo acreditamos na importância da participação desse alunado 

em aulas de Educação Física. Por princípio, a educação física tem como finalidade 

fornecer à criança qualidade de vida, saúde satisfatória, proporcionando-lhe o 

alcance de motricidade e facilitando sua consciência corporal no espaço, de forma a 

favorece sua capacidade de adaptação ao meio, além de cooperação e satisfação 

de obstáculos vencidos (cf. SILVA, 2008). 
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Assim, este projeto tem como objetivo geral descrever e analisar as 

experiências de professores de Educação Física na inclusão de alunos com TEA 

nas escolas estaduais da cidade de São Paulo. Como objetivos específicos, 

estabeleceu-se a análise dos laudos dos alunos com TEA e o levantamento do perfil 

do aluno e do professor. 

Diante do exposto, acredita-se que a realização desta pesquisa possa 

fornecer informações importantes para auxiliar o poder público na realização de 

estratégias pedagógicas que auxiliem o professor de educação física em sua práxis. 
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1. Revisão de Literatura 

2.1. Educação Especial no Brasil 

Mendes (2010), conta que a história da educação especial se dá a partir do 

século XIX, quando o Instituto dos Meninos Cegos e o Instituto dos Meninos 

Surdos–Mudos foram criados. Em 1874, foi criado na Bahia o hospital Juliano 

Moreira, que deu início à assistência médica ao deficiente intelectual; já em 1887 foi 

fundada no Rio de Janeiro a Escola México que, segundo Mazzota (2005), 

destinava-se ao atendimento de pessoas com deficiência física. 

Segundo Mendes (2010), de 1914 a 1918, após a Primeira Guerra Mundial, 

ocorreu um surto industrial que alterou o modelo econômico, gerando a imigração 

em massa de mão-de-obra especializada, sobretudo de italianos e espanhóis. 

Conforme Aranha (2005), a partir da Primeira República, proclamada em 

1889, profissionais que até então estudavam na Europa voltavam entusiasmados 

para modernizar o Brasil. À época da instauração do federalismo em 1891, lemos 

em Mendes (2010), definiram-se as responsabilidades pela política educacional aos 

estados e municípios. 

Pereira (1993) expõe que Carlos Eiras, no 4º Congresso Brasileiro de 

Medicina e Cirurgia ocorrido em 1900 no Rio de Janeiro, apresentou sua monografia 

com o título A Educação e Tratamento Médico–Pedagógico dos Idiotas, que 

descrevia a necessidade pedagógica das pessoas com deficiência intelectual.  

Outros pesquisadores, como Mendes (2010) e Januzzi (1992), ao se referirem à 

educação especial brasileira, acreditavam em duas vertentes, a médico-pedagógica 

e a da psicopedagogia. 

Teixeira (1968) nos conta como, nas primeiras décadas do século XX, o país 

vivenciou uma fase de estruturação da república. Até a Primeira Guerra Mundial, a 

economia do país estagnou, e com isso –se permitiu o sistema dualista, que servia 

para a elite e grande parcela da classe média, ao passo que excluía a classe 

popular dos sistemas educacionais. 

Aranha (1989), afirma que o processo de popularização da escola primária 

iniciou-se entre as décadas de 20 e 30, quando o índice de analfabetos no Brasil 
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chegava a 80%. Na época, surgiram os princípios de escola nova, motivados pela 

crença no poder da educação, interesse em pesquisas cientificas redução das 

desigualdades sociais e estímulo à liberdade individual da criança (cf. CUNHA, 

1988). 

Em 1929, chega ao Brasil Helena Antipof que foi uma das responsáveis por  

pela criação de classes e escolas especiais, uma delas fundada em 1932, com o 

nome de Sociedade Pestalozzi do Brasil,(MENDES,2010). 

À época da Segunda República (1945-1964), que se determinou a 

obrigatoriedade do ensino primário, estabeleceu-se a união e a competência para 

legislar sobre Diretrizes e Bases Educacionais e o direito de todos à educação. ( 

MENDES, 2010) 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi um marco, pois 

estruturou, fundamentou e normatizou os sistemas educacionais (cf. MENDES, 

2010). Sancionada em 1961, a LDB nº 4.024/61 mostrou o interesse inicial do 

Estado pela integração da pessoa com deficiência no âmbito social, como descreve 

em seu artigo 88: “A educação de excepcionais deve, no que for possível, 

enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade.”. 

Segundo Ferreira (1992), na década de 60 houve uma expansão do ensino 

popular e o crescimento do índice de reprovação e evasão. Com o forte fluxo 

migratório da época, muitas crianças até então excluídas do sistema educacional 

foram inseridas nas escolas. A dificuldade de aprendizagem de muitos alunos era 

grande, sendo caracterizada na época, como deficiência intelectual leve e com isso 

houve uma justificativa da implantação de classes especiais nas escolas públicas.  

Mendes (2010) diz que a LDB de 1971 foi feita no contexto da ditadura militar, 

tendo por trás de si interesses econômicos mundiais que alteravam as estruturas de 

ensino, criando o primeiro grau e a obrigatoriedade de ensino das crianças de 7 a 14 

anos, além do ensino de segundo grau. Ela também identificava o público alvo da 

educação especial: crianças com deficiências físicas ou mentais, ou com atraso 

considerável quanto à idade regular, bem como aquelas superdotadas. 

Em 1996, a LDB teve uma nova versão, cujo capítulo V destinou-se 

inteiramente à educação especial (MANTOAN, 2002), definido no Art. 58º: 
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[...] uma modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na 
rede regular de ensino, para educandos que apresentam necessidades 
especiais. 

 No ano de 2013 foi publicada uma atualização da Lei nº 9394/96, a Lei nº 

12.796, que estabeleceu que pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação são o público alvo da 

Educação Especial. 

Tendo em vista o quadro geral, a inclusão hoje é muito enfatizada, já que as 

leis no Brasil influenciam a prática de acesso e permanência da criança e do 

adolescente com deficiência na escola. 

A última legislação expressiva, publicada em 27 de dezembro de 2012, institui 

a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista. Em seu Art. 3o, inciso IV, o enfoque é direcionado para os direitos de acesso 

da pessoa com transtorno do espectro autista. O parágrafo único do mesmo artigo 

diz que “em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do 

espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do 

inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante especializado”. Já no art. 7o, consta 

que “o gestor escolar, ou autoridade competente, que recusar a matrícula de aluno 

com transtorno do espectro autista, ou qualquer outro tipo de deficiência, será 

punido com multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários-mínimos”; ao que acrescenta o § 

1o: “em caso de reincidência, apurada por processo administrativo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, haverá a perda do cargo” . 

A demanda do público com TEA nas escolas regulares cresceu 

abundantemente desde meados de 2011, em que havia aproximadamente 800 

crianças e adolescentes com transtorno global do desenvolvimento matriculados, 

número que hoje está em torno de 3 mil com o diagnóstico de TEA (CAPE-2014).  

A prevalência de crianças diagnosticadas com TEA vem crescendo em todo o 

mundo; no Brasil não existe uma estimativa epidemiológica oficial (cf. BRASIL, 

2013), mas é certo que o número de brasileiros afetados pelo TEA também vem 

aumentando. Segundo Camargo (2013), isso ocorre em partes pelo maior acesso a 

informações sobre o transtorno e a ferramentas de identificação precoce. 
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2.2. Conceito do Autismo: Evolução Histórica 

Em 1943, o Doutor Leo Kanner descreveu pela primeira vez 11 casos de uma 

síndrome que chamou de autismo infantil. Para Kanner, essa síndrome seria uma 

incapacidade de estabelecer contato emocional que surgia nos primeiros anos de 

vida, caracterizando-se como um isolamento em que se desejava deixar tudo 

imutável (cf. CORTINELLI TELMO & RODRIGUES,1995). Segundo Klin (2006), 

Kanner também observou alguns comportamentos estereotipados, dentre os quais 

insistência na monotonia e comunicação precária, como inversão de pronomes e 

ecolalia (repetição de palavras). Kanner enfatizou o déficit de relacionamento social 

que as crianças apresentavam. 

Muitas hipóteses tentaram explicar o autismo. Segundo Cottinelli Telmo & 

Rodrigues (1995), uma das mais difundidas acreditava - se que o autismo 

proporcionava respostas emocionais negativas em um ambiente inadequado em 

relação a diversos cuidados específicos para a crianças ou adolescentes com 

autismo. 

Rutter (1979) definiu o autismo como uma síndrome comportamental oriunda 

de um quadro orgânico, e foi em consequência disso que houve um início de 

mudança na abordagem sobre o tema, a partir da qual ele era caracterizado como 

uma psicose infantil. O mesmo autor, em 1997, afirmaria que crianças com autismo 

têm déficit cognitivo que afeta especificamente a linguagem e processos centrais de 

codificação e comportamento social. 

Wing (1988) contextualizou espectro autista como um complexo 

sintomatológico que ocorre num continuum, dependendo de seu comprometimento 

cognitivo. A referida autora propôs a existência de uma tríade de transtornos de 

interação social, que poderiam ou não estar relacionados a outros transtornos. A 

tríade de transtornos da interação social segundo Wing (1997) é: 

a- Transtornos no reconhecimento social, que se referem aos 

comprometimentos na habilidade de reconhecer seres humanos; 

b- Transtornos na comunicação social, que dizem respeito às dificuldades 

do indivíduo na emissão e compreensão de sinais não verbais, pré-



18 
 

verbais e verbais, assim como na diminuição do desejo de expressar-

se, falar e trocar experiências; 

c- Transtornos de imaginação e compreensão social, que estariam 

relacionados à inabilidade e identificar sentidos e objetivos do 

comportamento do outro; a imitação de comportamentos sociais se 

daria de forma mecânica.  

 Rutter (1997), afirma que os autistas possuem uma série de características 

especiais, tanto no desenvolvimento social quanto na linguagem. O autor define 

quatro tópicos de principais características presentes nas crianças com autismo: 

a- Falta de interesse social; 

b- Incapacidade de elaboração de uma linguagem responsiva, padrões 

peculiares de emissão, ou ausência de palavras; 

c- Presença de comportamento motor estereotipado e comportamento 

compulsivo complexo; 

d- Início precoce, anterior à idade de trinta anos. 

 

2.3. Diagnóstico dos TEA 

A evolução dos DSM se iniciou com o DSMIII-R (1989) e CID 9 (1979), que 

caracterizaram o autismo como distúrbio de desenvolvimento com início até os três 

anos de idade; posteriormente, no DSM IV- R e CID-10, ele enquadrou-se como um 

distúrbio global do desenvolvimento. 

O DSM-IV (Diagnostic and Statiscal Manual, IV) da Associação Psiquiátrica 

Americana, definiu o autismo como uma patologia pervasiva do desenvolvimento, 

caracterizada por: 

I. Déficit qualitativo na interação social, manifestado, pelo menos, em 

duas das seguintes características:  

 

a) acentuado déficit em vários comportamentos não verbais, como no contato ocular, 

na expressão facial, na postura corporal e nos gestos reguladores da interação 

social;  
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b) incapacidade de desenvolver relações com os companheiros integrados no 

mesmo nível de desenvolvimento;  

c) ausência espontânea no compartilhar de outros prazeres, interesses ou objetivos;  

d) falta de reciprocidade social ou emocional.  

 

II. Déficit qualitativo na comunicação, manifestado, pelo menos, em 

uma das seguintes características:  

a) atraso ou ausência total de desenvolvimento na linguagem oral;  

b) acentuada incapacidade na competência de iniciação ou de manutenção do 

diálogo com os outros sujeitos com um discurso adequado;  

c) uso estereotipado ou repetitivo da linguagem, ou linguagem idiossincrática;  

d) ausência de jogo realista espontâneo variado, ou de jogo social imitativo 

adequado ao respectivo nível de desenvolvimento.  

 

III. Padrões de comportamento, interesses e atividades restritos, 

repetitivos e estereotipados, manifestados, pelo menos, em uma das 

seguintes características:  

 

a) preocupação com um ou mais padrões estereotipados e restritivos de interesses 

que resultam anormais, ao nível do objetivo e da intensidade;  

b) adesão, aparentemente inflexível, a rotinas ou a rituais específicos, não 

funcionais;  

c) maneirismos motores estereotipados e repetitivos;  

d) preocupação extrema com partes de objetos.  

Para preencher os critérios de autismo, o sujeito teria que manifestar pelo 

menos seis dos doze sintomas; assim como, pelo menos dois na área social e um 
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para cada uma das categorias da comunicação e dos comportamentos/interesses. 

De acordo com a American Psychiatric Association (2000), pelo menos um dos 

sintomas manifestar-se-ia antes dos 36 meses de idade. 

Atualmente está vigente o DSM-5 e CID 10. O primeiro agrupou e incluiu no 

TEA os seguintes transtornos: Transtorno Autista, Transtorno Degenerativo da 

Infância, Transtorno de Asperger e Transtorno Invasivo do Desenvolvimento Sem 

outras Especificações; tendo sido excluída a Síndrome de Rett. 

No DSM-5 (2013), ocorreram outras mudanças significativas comparadas às 

DSMIV–TR (2002): redução do número de sintomas (de doze para sete), e mudança 

de tríade (déficits de interação social, de comunicação/linguagem e padrões 

repetitivos de comportamento/estereotipias) para díade diagnóstica, baseada na 

presença dos seguintes critérios: 

 Déficits de comunicação/interação social: déficit na reciprocidade das 

interações, déficits nos comportamentos não verbais e dificuldade de 

desenvolver/manter relacionamentos. 

  Presença de um padrão repetitivo e restritivo de atividades, interesses e 

comportamentos: estereotipias (e.g. ecolalia), adesão estrita a rotinas, 

interesses restrito-incomuns e hiper/hiporreatividade a estímulos 

sensoriais. 

 

 Figura 1. Fonte: http://nadjafavero.wordpress.com/2013/06/05/dsm-v-e-tea/ 

No Brasil, para fins de benefício, é utilizada a Classificação Internacional de 

Doenças - CID-10 nos laudos, inclusive naqueles que são entregues às escolas. Tal 

classificação foi aprovada na Conferência Internacional ocorrida em Genebra no ano 
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de 1989, embora tenha entrado em vigor no Brasil apenas em 1993. Diferente do 

novo DSM-5 (2013), a CID 10 (1993) ainda trata o Transtorno do Espectro do 

Autismo como Transtorno Global do Desenvolvimento. Caracterizado como F 84.0, 

ela engloba: F 84.0 Autismo Infantil, F 84.1 Autismo Atípico, F84.2 Síndrome de 

Rett, F84.3 Outros Transtornos Degenerativos da Infância, F.84.4 Transtorno com 

Hipercinética Associada a Retardo Mental e Movimentos Estereotipados, F 84.5 

Síndrome de Asperger, F84.8 Outros Transtorno Globais do Desenvolvimento, e 

F84.9 Transtorno não Específicos do Desenvolvimento (TID SOE). 

Segundo Camargo (2013), a prevalência de crianças diagnosticadas com TEA 

entre 6 e 12 anos vem crescendo em todo o mundo; a estimativa nessa faixa etária é 

de uma a cada cinquenta crianças possuem diagnóstico de autismo.  

Paula et al. (2011), publicou um estudo piloto sobre a prevalência de TEA no 

município de Atibaia. Foram verificadas 1270 crianças com idades entre 7 a 12 anos, 

deste 0,3 % preenchiam os critérios do transtorno. Contudo, no Brasil não existe 

uma estimativa epidemiológica oficial (cf. BRASIL, 2013), ainda que o número de 

brasileiros afetados pelo TEA também vem aumentando, em partes pelo maior 

acesso a informações sobre o transtorno e a ferramentas de identificação precoce. 

2.4.  Características gerais nos TEA 

Neste capítulo, serão elencadas algumas características dos TEA em 

literatura, sem desconsiderar que cada indivíduo é único e, por isso, nem sempre 

tais características são encontradas ou trabalhadas da mesma forma; respeitar o 

indivíduo na sua potencialidade e em seus limites é indispensável para um processo 

de ensino e aprendizado adequado. 

Macedo (2011), afirma que crianças com TEA não desenvolvem relações 

normais com os objetos que as rodeiam: são capazes de ficarem horas com o 

mesmo brinquedo, podem manifestar interesse e mesmo obsessão por alguns 

objetos, ao passo que não dão a mínima atenção para outros. Muitas ainda 

estabelecem uma ligação nada comum com objetos inanimados. 

Segundo Wing (1988), algumas características típicas do TEA eram assim 

descritas: 



22 
 

 Dificuldades de relacionar com pessoas, objetos e eventos; 

 Incapacidade de estabelecer relações sociais com outras pessoas; 

 Incapacidade de ter consciência dos outros; 

 Dificuldade no contato visual, que é normalmente evitado; 

 Incapacidade de receber afeto; 

 Intolerância a contatos físicos; 

 Dependência de rotina e resistência a mudança; 

 Comportamentos compulsivos e ritualísticos; 

 Comportamentos que produzem danos físicos próprios; 

 Acesso de calma, muitas vezes sem razão aparente; 

 Ecolalia (repetição de palavras); 

 Recusa a ouvir. 

Uma das principais características que influenciam na vida social do TEA é a 

falta de comunicação. Segundo DSM5 (2013), existem três níveis de gravidade: 

Nível 3 – o apoio exigido ao indivíduo é muito substancial. Há déficits graves na 

habilidade de comunicação verbal e não verbal que podem causar prejuízos graves 

de funcionamento. Limitações na iniciativa de interações sociais e nas respostas 

mínimas. Nível 2 – o apoio ao indivíduo é substancial isso quer dizer que há déficits 

graves nas habilidades de comunicação verbal; com isso, ocorrem prejuízos sociais 

graves mesmo com o apoio, resposta reduzida ou anormal a aberturas sociais que 

partem dos outros. Nível 1 – o apoio ao indivíduo é necessário. Quando não há 

apoio, o individuo tem prejuízos notáveis na comunicação social. Ele não inicia 

interações sociais, mostra exemplos claros de respostas atípicas ou sem sucesso 

em aberturas sociais de outrem. 

2.5 . A inclusão escolar e a formação do professor 

A importância da inclusão dentro do ambiente escolar é um assunto atual e 

muito discutido nas áreas de educação e saúde. Sendo assim, os sistemas de 

ensino deveriam estar em constante busca de conhecimento para atender o público 

alvo da educação especial com qualidade. Algumas legislações na área educacional 

oferecem subsídios para que esses indivíduos tenham melhor qualidade de vida e 

efetiva inclusão no ambiente escolar. 
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A Constituição Federal de 1988 determina no Artigo 205 que:  

a 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 cidadania e 
sua qualificação para o trabalho.  

 

Já o artigo 208 diz: “O dever do estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de: III – atendimento educacional especializado aos portadores 

de deficiência, preferencialmente na rede estadual de ensino”.  

A Declaração de Salamanca (1994) estabelece uma política e orienta os 

governos, organizações internacionais, nacionais e órgãos não governamentais 

acerca da implementação dos princípios e práticas na área das necessidades 

educacionais especiais. Tais orientações têm como finalidade um enquadramento de 

ação que consiste em afirmar que as escolas devem se ajustar a toda criança, 

independentemente de suas condições físicas, sociais e linguísticas. Com esse 

conceito estabelecido, as escolas deveriam incluir as crianças com necessidades 

especiais no sistema de ensino público, além de garantir qualidade de educação 

básica, promover medidas efetivas para reduzir as desigualdades, deter atenção às 

necessidades de cada indivíduo e possibilitar igualdade de acesso à educação.  

Em estudo recente, Mendes (2014), e um grupo de pesquisadores 

constituíram o Observatório Nacional de Educação Especial (Oneesp), com objetivo 

de produzir estudos no contexto de políticas públicas e práticas voltadas à inclusão 

escolar dentro da realidade do Brasil. Por meio desse estudo, a Oneesp propôs-se a 

investigar os serviços de apoio para o público-alvo da educação especial. O projeto 

enfocou o processo de avaliação do aluno, a formação inicial e continuada dos 

professores e a organização das salas de recursos multifuncionais (cf. MENDES, 

2014). 

Segundo Mendes (2014), a pesquisa foi realizada em 56 municípios de 17 

estados brasileiros; foram realizados encontros com professores de SRM formando 

grupos para a discussão dos três enfoques do projeto. No ano de 2014 foram 

produzidos pelos municípios 70 trabalhos com os seguintes resultados preliminares: 

há uma falta de diretrizes nas políticas de inclusão escolar, principalmente na 

avaliação de alunos público-alvo da educação especial. Há também uma falta de 
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avaliação com enfoque no desenvolvimento de um plano individual, respeitando a 

particularidade do aluno, bem como falta de avaliação ao monitoramento do 

processo de ensino e aprendizagem, com traves de medidas padronizadas e 

informais em relação à organização das salas de recursos. Os resultados 

evidenciam que, durante as horas de atendimento, que podiam chegar até duas 

horas diárias, não se conseguiu corresponder positivamente às necessidades 

daquelas crianças que chegavam de forma precoce na escola, já com atrasos 

consideráveis no desenvolvimento. Em alguns municípios o AEE ainda ocorreu de 

modo substitutivo e precário. 

Em relação à formação de professores que atuaram nessas salas, muitos 

gestores se queixaram da falta de professores aptos para atuar nos serviços 

especializados, pois muitas vezes estes não possuem formação específica. (cf. 

MENDES, 2014). 

Independentemente de ser da SRM ou de classe comum, Favoretto (2014) 

afirma que é de extrema relevância que o professor esteja sempre capacitado a 

atender as demandas de seus alunos, uma vez que este profissional é responsável 

pela transmissão de conhecimentos acadêmicos, além de ser responsável por tornar 

o ambiente em sala de aula prazeroso para uma melhor qualidade no processo de 

ensino-aprendizagem. 

A educação física, como parte integrante do currículo da educação básica, 

teve que se adaptar às novas conquistas (inclusão escolar) das pessoas com 

deficiência. Soler (2009) afirma que em meados de 1970, as aulas de educação 

física eram entendidas como treinamento esportivo ou atividades físicas, com fins 

recreativos.  Lima (2011), diz que essa concepção de educação física favorecia o 

processo de exclusão, pois os objetivos das aulas eram focadas  em habilidades 

motoras e nas capacidades físicas, excluindo direta ou indiretamente à aqueles 

alunos que não correspondiam às expectativas. 

Segundo Silva et al.(2008), uma nova abordagem pedagógica surge de uma 

nova reflexão escolar sobre a aprendizagem do movimento corporal. Com isso, a 

criança com deficiência, incluída na escola e querendo vivenciar todas as 

experiências, necessita de um profissional que a entenda e propicie vivências, de 

forma que o processo de ensino e aprendizagem seja de qualidade. 
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Uma educação física para todos é possível. O profissional precisa buscar 

meios para o aluno conhecer e avançar seus limites em diferentes dimensões 

biopsicossociais, seja por meio de ginásticas, esportes, danças ou lutas, e é com a 

adaptação desses conteúdos e do acesso a eles que se faz a inclusão (cf. SILVA, 

2008). Vale salientar que o desconhecimento de conceitos e práticas pedagógicas 

para o aluno com deficiência pode levar o professor a estigmatizá-lo, criando uma 

barreira atitudinal que o caracteriza como incapaz. 

A ligação entre educação física (EF) e educação especial (EE) efetivou-se 

quando houve a necessidade de trabalhar com as pessoas com deficiência. Isso fez 

com que a ginástica médica passasse por um processo de transformação para a 

educação física adaptada (cf. SILVA; SEABRA JUNIOR & ARAÚJO, 2008). 

Somente a partir da última década, os cursos de Educação Física colocaram 

em seus programas curriculares conteúdos específicos para as pessoas com 

deficiência; assim, há pouco material para essa temática relacionada à educação 

física (cf. MACHADO, 2001). 

A Resolução CNE/CES nº 7 de 31 de março de 2004 estabelece em seu art. 

6º que as competências de natureza político-social, ético-moral, técnica profissional 

e científica deverão constituir a concepção nuclear do projeto pedagógico de 

formação do graduado em educação física. 

§ 1º A formação do graduado em Educação Física deverá ser concebida, 

planejada, operacionalizada e avaliada visando à aquisição e 

desenvolvimento das seguintes competências e habilidades: 

 

Diagnosticar os interesses, as expectativas e as necessidades das pessoas 

(crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas portadoras de deficiência, de 

grupos e comunidades especiais) de modo a planejar, prescrever, ensinar, 

orientar, assessorar, supervisionar, controlar e avaliar projetos e programas 

de atividades físicas, recreativas e esportivas nas perspectivas da 

prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, da formação 

cultural, da educação e reeducação motora, do rendimento físico-esportivo, 

do lazer e de outros campos que oportunizem ou venham a oportunizar a 

prática de atividades físicas, recreativas e esportivas. 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental esperam 

que, na prática pedagógica, os professores tenham uma ação diferente dessa 

formação. Recomendam que “as políticas educacionais devem ser suficientemente 

diversificadas e concebidas, de modo que a educação não seja um fator 

suplementar da exclusão social” (BRASIL, 1998, p. 17). 

Para Chicon (2008), a inclusão do aluno com deficiência nas aulas de 

educação física está relacionada diretamente aos aspectos atitudinais, e não apenas 

às barreiras físicas ou de adaptações, que se referem à preparação do profissional, 

aceitação da diversidade e conceito de homem que se quer formar. Igualmente, tal 

inclusão se relaciona às barreiras procedimentais, que dizem respeito aos métodos 

de ensino que serão escolhidos para chegar ao objetivo. Podemos concluir que não 

se trata, portanto, apenas de adaptação da disciplina, mas de um comprometimento 

com a evolução de uma sociedade inclusiva. 

A educação física é uma área que engloba aspectos biológicos, psicológicos, 

sociológicos e culturais e faz com que haja relação entre eles (cf. STRAPASSON & 

CARNIEL, 2007). 

Cidade & Freitas (2005), afirmam que a EF na escola se constitui como uma 

grande área de adaptação ao permitir a participação de crianças e jovens em 

atividades físicas adequadas a suas possibilidades, proporcionando que eles sejam 

valorizados e se integrem no mesmo mundo.  

Summerfield (1976), diz que a educação física tem aspectos positivos no 

desenvolvimento global da criança com TEA, pois seus atributos específicos 

contribuem para a estruturação do corpo no espaço e tempo e para a imitação, o 

que a torna indispensável e obrigatória nas adaptações sociais e na aprendizagem 

sociocognitiva. A educação física tem como finalidade fornecer à criança qualidade 

de vida, saúde satisfatória, proporcionar o alcance de motricidade e facilitar sua 

consciência corporal no espaço, favorecendo, assim, sua capacidade de adaptação 

ao meio, cooperação e satisfação de obstáculos vencidos (cf. SILVA, 2011).   

Não obstante, nenhum desses benefícios será válido para o aluno com TEA 

se o profissional de educação física não buscar subsídios em sua prática 
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pedagógica que ultrapassem as barreiras atitudinais, proporcionando ao aluno 

vivências e benefícios na qualidade de ensino. 

Além da busca do conhecimento constante, o profissional de educação física 

encontra barreiras e preconceitos em relação a sua prática pedagógica; muitos 

profissionais não participam, por exemplo, da elaboração do projeto político 

pedagógico – PPP. Segundo o MEC, o projeto político pedagógico deve ser 

constituído com referencias norteador de todas as áreas de ação educativa no 

âmbito escolar. Sua elaboração, por sua vez, dar-se–ia coletivamente e com a 

participação de toda a comunidade escolar. 

Um estudo recente de Venâncio (2012), com professoras de educação física 

que lecionavam no Ensino Fundamental I e II na Rede municipal de SP teve como 

objetivo de entendimento do PPP por meio destes sujeitos. Os resultados mostraram 

a necessidade de ressignificar o entendimento da função e papel da escola, assim 

como da educação física enquanto parte integrante do currículo. Destacou-se a 

urgência em “repensar e organizar o espaço escolar a partir de uma perspectiva 

pedagógica, política e coletiva, para que as ações possam ter sentido e significado 

para os alunos e professores” (VENÂNCIO, 2012). 

Segundo Moraes (2010), em seu estudo sobre a participação na gestão 

escolar em Macapá, observou-se na análise documental do PPP que havia apenas 

projetos relacionados a jogos internos e saúde, e que todos os outros projetos 

apenas se referiam à leitura, escrita e cálculo. Com tal levantamento, por meio dos 

estudos de Moraes (2010) e Venâncio (2012), podemos verificar a não participação 

do profissional de EF na construção de norteadores que podem objetivar e melhorar 

o trabalho com alunos que apresentam deficiências dentro da unidade escolar. 

Estudos apontam que professores da área da educação física não costumam 

participar do processo de construção de Projeto Político Pedagógico de suas 

unidades escolas, portanto, não são incluídos no processo decisório sobre as 

perspectivas e estratégias educacionais para a inclusão de alunos com deficiência 

no espaço escolar.   

Nesse sentido, estabeleceu-se como objetivo geral deste trabalho descrever e 

analisar as experiências de professores de Educação Física na inclusão de alunos 
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com TEA nas escolas estaduais da região leste da Cidade Estado de SP. Como 

objetivos específicos, estabeleceu-se a caracterização dos laudos dos alunos com 

TEA e o levantamento tanto do perfil do aluno quanto do professor. 
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2. Método 

O presente estudo envolveu primeiramente uma revisão de literatura nas bases 

de dados Scielo e Bireme com as palavras-chaves: educação física e transtornos do 

espectro do autismo, educação física e autismo, educação física escolar inclusiva e 

autismo, educação especial e diagnóstico de autismo. Em relação à pesquisa 

teórica, foram realizadas leituras e fichamento de artigos científicos e livros que 

poderiam embasar o tema escolhido. Procurou-se esclarecer aspectos importantes 

acerca dos Transtornos do Espectro do Autismo relacionado à educação física 

escolar.  

Para a realização desta pesquisa foram adotadas diretrizes metodológicas de 

caráter quanti-qualitativo, do tipo descritiva e exploratória. Para Malhotra (2011), 

investigações descritivas possuem como principal objetivo descrever algo que se 

pretende analisar, e são baseadas “em uma compreensão clara do problema, em 

hipóteses específicas e na especificação das informações necessárias”.  A pesquisa 

do tipo descritiva especifica características, propriedades ou perfis de qualquer 

fenômeno que será analisado, a partir da coleta de informações necessárias para 

descrever o que está sendo pesquisado (cf. SAMPIERE; COLLADO & LUCIO, 

2006). 

Vergara (1998), afirma que a investigação exploratória será realizada em áreas 

nas quais há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Para Sampierre; 

Collado & Lucio (2006), em estudos quanti-qualitativos, deve ser aplicado primeiro 

um enfoque depois o outro, de forma quase independente e com cada etapa 

seguindo suas técnicas correspondentes. 

Sobre a coleta de dados, os autores supracitados afirmam que “para se coletar 

dados dispõe-se de uma grande variedade de instrumentos ou técnicas, e em um 

mesmo estudo. Podem-se utilizar ambos os tipos, possuem uma parte quantitativa e 

outra qualitativa” (ibidem, p. 90). 

Assim, optou-se pela investigação descritiva exploratória, com a coleta de dados 

descritas a seguir, pois isso permitiu que os participantes pudessem fazer 

colocações de suas práticas pedagógicas e sobretudo de suas facilidades e 

dificuldades diante do tema proposto. 
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3.1. Participantes 

Participaram do estudo 10 (dez) professores da rede estadual de Educação, 

da cidade de São Paulo, lotados em escolas da região leste, sendo eles 6 (seis) do 

sexo masculino e 4 (quatro) do sexo feminino.  

3.1.1. Seleção de Sujeitos 

Foram incluídos na pesquisa professores que tivessem alunos com 

diagnostico de TEA matriculados na rede regular de ensino. 

 Obtivemos assim, 19 (dezenove) alunos com faixa etária de 7 a 15 anos 

classificados no CID 10 como F 84.0 e derivados, matriculados no ensino regular da 

rede pública estadual de São Paulo. 

A participação de todos os sujeitos foi voluntária, com a assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. 

3.2. Trajetória da Pesquisa 

Iniciou-se com um levantamento na Base de Dados da Coordenadoria de 

Infraestrutura e Monitoramento – CIMA, no mês de agosto de 2014, por meio da 

Diretoria de Ensino, mais especificamente, pela Coordenadora do Núcleo 

Pedagógico – PCNP. Esta foi contatada e informada dos objetivos do trabalho e da 

necessidade dos laudos dos alunos para levantamento de perfil, com escopo de 

mapear alunos com diagnóstico de TEA matriculados na rede estadual de ensino 

das Diretorias de Ensino da região leste, que neste trabalho serão nomeadas como 

diretoria A e diretoria B da cidade de São Paulo, mantendo o comprometimento de 

manter em sigilo seus nomes. Verificou-se que dezenove alunos, sendo quatro 

pertencentes a escolas jurisdicionadas na D. A e quinze pertencentes à D. B, 

estavam devidamente matriculados e continham em seus prontuários laudos 

comprobatórios de diagnóstico de TEA.  

Todas as informações foram disponibilizadas pelas professoras-

coordenadoras do Núcleo Pedagógico via e-mail, contendo: uma cópia dos laudos 

médicos dos dezenove alunos e suas fichas de cadastros contendo informações 

referentes à data de nascimento, nome da escola, ano e série de matrícula e tipo de 

deficiência. 
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O instrumento utilizado para a caracterização dos participantes foi o 

levantamento de perfil do aluno, em que foram organizados por meio dos dados 

contidos nos laudos médicos, verificando idade, diagnóstico, e local de emissão do 

laudo. 

Esta pesquisa seguiu os trâmites legais exigidos em pesquisa com humanos, 

tendo sido inscrito na Plataforma Brasil. A pesquisa recebeu a informação, por meio 

de documento oficial, da aprovação dos procedimentos éticos do projeto em 

questão, autorizando a continuidade da mesma, sob a inscrição CAAE 

37654114.6.0000.0084. 

A pesquisa foi realizada no período de março e abril de 2015, nas escolas 

definidas (Quadro 1); os professores selecionados para receberam todas as 

informações necessárias acerca do objetivo do trabalho e, de acordo com isso, 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo I e II). 

Quadro 1– Relação de Escolas 

Escola 
Diretoria de 

Ensino 
Nº total de alunos matriculados 

Nº total de alunos 
com TEA 

E1 D.A 816 3 

E2 D.A 1.924 1 

E3 D.A 1.027 1 

E4 D.A 604 1 

E5 D.A 1.402 2 

E6 D.A 920 4 

E7 D.A 247 1 

E8 D.A 1.927 1 

E9 D.B 653 1 

E10 D.B 1.539 1 

E11 D.B 415 1 

E12 D.B 1.440 2 
E- ESCOLA; D- DIRETORIA 
Fonte: a autora 
 

Foi realizado um levantamento do perfil do professor (Anexo III), constando 

idade, sexo, anos de magistério, ano de formação e se possui pós-graduação. A 

pesquisadora responsável aplicou a entrevista semiestruturada nos professores, 

com perguntas abertas e fechadas sobre seus alunos e sua prática pedagógica 

(Anexo III), elaboradas pela pesquisadora deste trabalho. 
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Infelizmente, no processo de aplicação da entrevista, houve alguns entraves 

pertinentes ao projeto. O primeiro, os professores da rede estadual estavam há 46 

dias em greve e com isso tivemos uma perda de amostra, o segundo caso um 

professor e um aluno da Região D.A já não estavam mais na escola por motivo de 

transferência de município; em quatro entrevistas a pesquisadora teve que entrar em 

contato diretamente com o profissional sem intermédio da escola. 

Nas escolas foram entregues uma carta de informação à instituição, conforme 

o anexo I. Todas as cartas foram assinadas e devolvidas; uma via ficou com a 

pesquisadora e a outra com a referida escola.  Da mesma forma procedeu-se com 

os dez professores envolvidos na pesquisa que leram e assinaram, concordando 

com os termos estabelecidos na pesquisa. 

Por motivos éticos, ficam preservados os nomes dos alunos, escolas 

envolvidas e professores. 

Para a utilização da entrevista foi utilizado o roteiro (anexo III) composto pelo 

perfil do professor composto por nove perguntas, sendo elas: idade; sexo; ano de 

formação; se possui pós-graduação e, se sim, em que área; a quanto tempo é 

professor na rede estadual; escola atual; se já teve formação relacionada a alunos 

com TEA pelo Estado e se teve alguma criança público alvo da educação especial; 

se sim, quais deficiências. Além disso, questionou-se sobre o perfil do aluno em 

relação a sua comunicação com os outros e dos outros para com ele; sua interação 

nas aulas de educação física com os outros e os outros para com ele; atividades que 

realiza com autonomia; como o aluno realiza as atividades em aula; qual é a 

atividade que o aluno mais gosta de participar; qual o material que utiliza na aula 

que o aluno mais gosta. Sobre a prática pedagógica do professor, questionou-se 

quais estratégias eram utilizadas pelo mesmo; se há participação efetiva do 

professor nos ATPCs (Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo) e no projeto político 

pedagógico; se o mesmo recebe orientações da professora da Sala de Recursos ou 

da Coordenadora Pedagógica; e quais são os facilitadores e os dificultadores em 

sua prática pedagógica. 

A partir dos dados coletados, optou-se por distribuir as informações em 

tabelas e gráficos elaborados no Microsoft Excel relativo a cada parte da entrevista, 

visando a facilitação e organização da leitura e entendimento do objetivo proposto. 
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Vale ressaltar que neste tópico, no tocante ao acolhimento das Diretorias de 

Ensino e dos diretores das escolas que deram a devida importância ao tema em 

questão, não houve nenhum entrave por parte desses profissionais para a 

realização da pesquisa. 

3.3.  Caracterizações da Região Estudada 

A escolha da região leste da cidade de São Paulo para participar desta 

pesquisa se deu de forma intencional, já que ali havia disponibilidade e abertura de 

uma equipe de educação especial, o que tornou possível o desenvolvimento da 

pesquisa no âmbito das escolas pertencentes às Diretorias de Ensino da região. A 

região leste está situada na periferia de São Paulo; segundo o site da prefeitura de 

São Paulo (acesso: 12/05/2015), cerca de 3,3 milhões de pessoas residem ali.  

A escolha da região se deu pelo fato da proximidade do pesquisador com a 

Equipe de Educação Especial das Diretorias de Ensino participantes e em função do 

número de alunos público alvo desta pesquisa ser acentuado na região. 
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4. Resultados e Discussão 

 

 41. Perfil do Aluno 

 

De acordo com os dados obtidos no quadro 2, observa-se dentre os sujeitos 

levantados que apenas 1(um) é do sexo feminino e 18 do sexo masculino. Esse 

resultado nos demostra a prevalência de meninos com TEA, conforme estudos de 

Mercadante (2006); Klim (2006). 

 

Quadro 2 – Dados Relativos ao perfil do aluno 

Nome Sexo Idade CID - 10 Origem Laudo Escola 

S1 M  8 anos F84.8 S.M Saúde São Paulo/Zona Leste  E1 

S2 M  8 anos F84/G40 HGSM E2 

S3 M 9 anos F84.5 Hospital São Paulo - UNIFESP  E3 

S4 M  10 anos F84.5 S.M Saúde  E1 

S5 M 9 anos F84.0 Hospital das Clínicas  E1 

S6 M 13 anos F84/G40 AME E4 

S7 M 7 anos F84.0 S.M Saúde São Paulo/Zona Leste E5 

S8 M 7 anos F84.0 S.M Saúde São Paulo/Zona Leste E5 

S9 M 9 anos F84/Q75.3 APAE São Paulo E6 

S10 M 12 anos F84.0 S.M Saúde Sergipe E7 

S11 M 8 anos F84/Q87.5 AME E6 

S12 M 10 anos F84.0 CAPS E8 

S13 F 14 anos F84.0 Abads E6 

S14 M 7 anos F84.9 S.M Saúde São Paulo/Zona Leste E6 

S15 M 7 anos F84.0 S.M Saúde São Paulo/Zona Leste E6 

S16 M 7 anos F84.0 Instituto de Neurologia Funcional/SP E9 

S17 M 13 anos F84.0 Hospital das Clínicas de SP E10 

S18 M 6 anos F84.0 Instituto da Criança / HC E12 

S19 M 15 anos  F84.0 Hospital Menino Jesus E12 
Legenda : S1 – Sujeito, F84.0 – Autismo Infantil, F84.5 – Síndrome de Asperger,F84.8 - outros transtornos 
globais do desenvolvimento, F 84.9 – Transtornos globais não especificado do desenvolvimento, G 40 – 
Epilepsia, Q 75.3 – Macrocefalia, Q 87.5- outras síndromes com má formação congênita. 
Fonte: A autora e site http://www.medicinanet.com.br/ 

 

Em relação à idade dos alunos em questão, pode-se observar que estão entre 

7 e 15 anos. Hoje no Brasil houve um aumento de diagnósticos de TEA. Pode-se 

afirmar que a melhora dos delineamentos de critérios de diagnóstico e do 

conhecimento geral de pais e médicos sobre o tema em questão facilita a 

descoberta. 
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Cabe ressaltar as comorbidades frequentes em casos de TEA, conforme 

observa-se no quadro 2, sujeitos S2; S6; S9 e S11.  

 Um estudo recente de Zanon (2014) teve como objetivo a identificação dos 

primeiros sintomas de TEA pelos pais. Em vista de seus resultados, pode-se concluir 

que a maioria dos pais identificaram comprometimentos na linguagem dos filhos, 

principalmente no desenvolvimento da fala, e isso foi identificado antes dos 2 anos 

de vida. 

  

4.2.  Perfil do Professor e Perguntas Referente ao aluno  

 

 Os questionamentos feitos na pesquisa referiam-se ao perfil do professor em 

sua prática pedagógica e sobre aluno pela ótica do profissional, sobretudo no 

tocante à sua comunicação e a socialização. Dentre entrevistas realizadas, 60% dos 

professores eram do sexo masculino e 40% do sexo feminino. Destes, 50% estavam 

em idade de 30–40 anos, 20% de 40-50, 20% de 50-60 anos e 10% dos professores 

entrevistados estavam na faixa etária de 20-30 anos. 

Em relação aos anos de magistério na rede estadual de ensino, observamos 

que um dos professores leciona há 5 anos na rede estadual e outro profissional há 

29 ano. A média de todos os profissionais foi de 14,6 anos de magistério na rede. 

Na pergunta referente à formação dos profissionais entrevistados mostrou-se 

que 70% se formaram entre 1999 e 2013, e 30% entre 1974 e 1986.  

Dos profissionais entrevistados, seis professores possuíam algum tipo de pós-

graduação, porém, apenas um professor concluiu pós-graduação na área da 

educação especial, e somente um dos dez professores encontrava-se fazendo um 

curso lato sensu na área da deficiência, curso este oferecido pelo Estado. 

Em relação à formação específica em TEA pelo Estado, nove professores 

nunca receberam tal formação e apenas um professor recebeu uma orientação 

técnica de apenas de um encontro com o tema do autismo. 

A formação do profissional é fundamental para o embasamento teórico de sua 

prática, porém Cardoso et al.(2012), em seu artigo de investigação sobre os saberes 

dos professores, baseando-se nas concepções de Tardif, afirma que os profissionais 
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se fundamentam em quatro tipos de saberes nas atividades docente, sendo elas: 

com o foco na formação profissional, nas disciplinas, no currículo e nas experiências 

vivenciadas. 

Cardoso et al. (2012), afirma que os saberes experimentais se destacam 

pelas vivências e “bagagens” de conhecimento que o professor transporta ao longo 

de sua vida profissional e que estes são fundamentais para a prática pedagógica. 

Em contrapartida, diz que as outras concepções unidas à experiência valorizam 

ainda mais sua formação, garantindo assim, uma qualidade no processo de ensino e 

aprendizagem para o aluno. 

Quando foi perguntado aos entrevistados se já tiveram algum aluno público 

alvo da educação especial, oito professores afirmaram que sim e dois que não. A 

maioria dos professores tiveram alunos com deficiência física, cegos e alguns com 

deficiência intelectual. Essa estimativa nos mostra o crescimento de alunos na idade 

escolar com deficiência matriculados em escolas regulares. Dados referentes ao 

mês de maio 2015, fornecidos pelo Núcleo de Apoio Pedagógico-CAPE, informam 

que 57.781 alunos com deficiência estudam em escolas estaduais, um número 

deveras acentuado, que nos leva a ressaltar a importância de uma formação 

continuada para a inclusão de tais alunos no processo de ensino e aprendizagem. 

De acordo com os dados contidos no item A (Anexo III) da entrevista, 

referentes à questão da comunicação do aluno com TEA, cinco dos alunos 

comunicam-se oralmente com o professor e com os outros colegas, dois utilizam 

gestos e os outros três não se comunicam. Dos que se comunicam, foi verificado 

que a maioria possuem Síndrome de Asperger e têm idade acima de 12 anos; os 

cinco restantes são mais jovens, entre 7 e 10 anos.   

A comunicação é uma fonte primordial para a socialização do aluno com TEA; 

é com ela que se inicia o envolvimento social. Em relação à comunicação dos outros 

alunos com o TEA, os resultados mostraram que todos se comunicam com o aluno 

de forma oral. 

Quadro 3- O que ele faz nas aulas de Educação Física com Autonomia? 

P1 “joga basquete, corrida (atletismo) e costuma ficar no canto em outras 
atividades matando formigas”. 
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P2 “faz passes e movimentos circulares do basquete, bate a corda nas 
atividades recreativas e faz alongamento inicial sozinho”. 

P3 “gosta de pega pega, estafeta e coelhinho sai da toca o queima joga por 
pouco tempo” 

P4 “corre pular e pegar as bolas” 

P5 “atividades com bola, de correr e fica imitando os colegas”. 

P6 “corre livremente, faz manejo com bola isolado e tem fixação por objetos 
especialmente corda e arcos”. 

P7 “tudo que tem relação com a cultura corporal no eixo de jogos e esporte” 

P8 “a única que ele faz e percebo que ele gosta são corridas, pois ele corre 
livremente pelo espaço” 

P9 “gosta de atividades de corrida, jogos com bola e atividades lúdicas” 

P10 “alguns objetos como bola e arco ele utiliza com autonomia e correr” 

P- Professor 
Fonte: A Autora 

 
 

Para discutirmos o Quadro 3 se faz necessário o conhecimento do significado 

de autonomia: 

[...] a faculdade de se governar por si mesmo; o direito ou 
faculdade de se reger (uma nação) por leis próprias; liberdade 
ou independência moral ou intelectual. O adjetivo autônomo 
refere-se a agir sem controle externo.  (FERREIRA, 2001, p 77) 

 Tenório (2014), afirma que este indivíduo tem a necessidade de perceber que 

o controle da atividade está em suas mãos que o indivíduo faça suas atividades sem 

a dependência de outrem. Pode-se observar que os professores não entenderam o 

sentido de autonomia. As respostas indicam que para os professores autonomia são 

atividades que os alunos fazem sozinhos de uma forma mecânica.  

As respostas corroboram com a característica de exclusão social do indivíduo 

com TEA. Conforme os professores (P1; P3; P4, P5; P8; P9 e P10) indicam a corrida 

como uma atividade que o aluno faz sem auxílio e não realmente com autonomia, 

conforme conceito. 

Outras atividades que os professores mencionaram (P2; P4; P5; P9 e P10) 

são atividades com bola. Segundo Giberg (1990), objetos redondos e giratórios 
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despertam uma atenção especial nas crianças e adolescentes com TEA; essa é uma 

das características desse transtorno. 

Segundo o questionamento de como os alunos realizam suas atividades, 70% 

dos alunos realizam as atividades de maneira isolada; com isso ressalta-se a 

característica indagada por Kanner (1943) e Wing (1982). Em contrapartida 30% dos 

alunos realizam as atividades em dupla ou em grupos. Segundo Baptista & Bosa 

(2002, p. 32), nem todos os alunos com TEA mostram aversão ao isolamento; 

alguns podem buscar o contato físico.  

Quadro 4 - Qual (quais) o (s) material (ais) que você utiliza em sua aula 

que o aluno mais gosta? 

 

P1 “bola de basquete” 

P2 “bola de basquete e cordas” 

P3 “bola, corda e garrafa pet colorida”. 

P4 “ele não costuma fazer uso de materiais, eventualmente manuseia a bola” 

P5 “atividades com cones coloridos” 

P6 “arcos, bolas coloridas, jogos individuais, corda, fita e gosta muito do 
colchão”. 

P7 “na educação física temos uma precariedade de materiais, mas ele gosta 
muito de cordas e bola”. 

P8 “o aluno gosta de bola” 

P9 “o aluno se identifica com diversas bolas utilizadas durante as aulas” 

P10 “bolas, arcos, cordas, cones e pneus”. 

P-Professor 
Fonte: A autora 

 

 

Conforme os quadros 3 e 4 a afirmação de Giberg (1990) se confirma, pois 

novamente é enfatizado a preferência por objetos redondos, circulares e giratórios. 

Com isso, para que o aluno fique em sua aula e ou participe, percebe-se que 

os profissionais oferecem apenas materiais do interesse do aluno, assim 

incentivando suas fixações e não oferecendo diferentes atividades que possam 
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contribuir para o desenvolvimento social, cognitivo e motor. Para que a aula seja de 

qualidade, o profissional necessita fazer um planejamento prévio e conhecer as 

potencialidades dos seus alunos, assim dar oportunidade para que o aluno vivencie 

diversas atividades. 

 

Quadro 5 - Descreva alguma (s) atividade (s) de sua aula que o aluno 

participa. 

 
P1 “O aluno participa conforme a aula se desenrolava, quando ele gostava 

ele entrava na aula. A aula de basquete que eu dou livre ele adora, já 
quando eu insiro as regras ele não quer mais participar”. 

P2 “As atividades de basquete, alongamentos e com cordas ele sempre quer 
participar, porém por pouco tempo”. 

P3 “Na realidade ele participa de todas as atividades que dou, mas ele fica 
pouco tempo, perde o interesse rápido”. 

P4 “Nas atividades de basquete ele realiza troca de passes com bola” 

P5 “Ele sempre participa de jogos de construção, brincadeiras populares e de 
lutas”. 

P6 “Quando participa, ele faz as aulas de ginástica, aquecimento e de aulas 
que tem corrida tipo pega pega” 

P7 “Aulas com rouba bandeira, garrafão, pega pega e queima, tudo que é 
atividade que ele pode correr ele participa muito” 

P8 “Todas minhas aulas que tem corrida, sempre faço alguma para aquecer 
no início da aula e ele sempre participa” 

P9 “O aluno participa de forma mais efetiva de uma queimada  lúdica onde 
quem for atingido fica paralisado e acordo com o tema proposto, exemplo 
natureza, super heróis, quadrinhos, personagens de TV” 

P10 “Ele participa da primeira parte da aula que é o aquecimento normalmente 
começo com atividades de corrida pega pega americano, pega pega linha” 

P- Professor 
Fonte: A autora 

 

Alunos com TEA, não seguem padrões típicos do desenvolvimento motor 

humano, afirmam SCHWARTZMAN e ARAÚJO (2012), pois esses alunos não 

compreendem as instruções que são passadas por questões especificas de suas 

características. 

Neste item (quadro 5), a corrida e atividades que utilizam bola foram 

mencionadas novamente como uma atividade de participação assídua dos alunos e 

podemos observar novamente a tendência da participação de forma isolada e com 

objetos sem variações.Se não há estímulos com diversos materiais e em diferentes 
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situações de aprendizagem, este aluno não terá uma qualidade na aprendizagem 

em suas habilidades motoras e sociais.  

Alves (2014) abordou em seu trabalho as potencialidades dos alunos com 

TEA, por meio de estratégias diversificadas menos complexas possibilitando ao 

aluno o aprendizado em atividades de habilidades motoras abertas e não 

exclusivamente fechadas. 

Em todas as respostas, pode-se observar uma tendência de atividades de 

habilidades fechadas. Atividades essas que tornam o ambiente estável sem 

modificações extremas. Segundo Magill (2002), esse tipo de atividade não há 

mudanças significativas no desempenho do aluno. 

Após estudo de Alves (2014), sugere-se que algumas atividades sejam 

trabalhadas de forma aberta, com o objetivo de trabalhar com recursos diferenciados 

e fora de atividades repetitivas e rotineiras e que são habilidades trabalhadas em 

ambientes instáveis que haja variações de forma temporal e espacial (Magill, 2002). 

Contudo, Alves (2014), afirma que para que as atividades fechadas e abertas 

sejam funcionais para alunos com TEA há necessidade de respeitar, principalmente, 

os aspectos espaciais e o tempo de ação do indivíduo. 

Em relação a fala do P1 segundo Khoury et al. (2014), crianças com TEA 

entendem regras, porém muitas vezes os familiares e professores não exigem que 

elas sejam seguidas. Pelo fato de ter TEA, eles acham que as crianças devem ter 

tratamento diferenciado e que não precisam segui-las, embora necessitam ser 

treinadas para cumpri-las. 

Em relação ao tempo citado pelo P1, este está relacionado à questão social 

dos TEA. Essa falta de habilidade social faz com que essa criança se mantenha 

afastada das outras, porém as atividades não costumam durar muito tempo e se 

dispõem ao isolamento (cf. SILVA, 2012). 
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Quadro 6 - Que estratégia você utiliza para integrar o aluno nas 

atividades? 

 
P1 “Chamo para participar, antes eu falava dos objetos e ele não entendia, 

agora mostro as atividades e os objetos que vou utilizar ai agora ele 
entende e começou a participar” 

P2 “Sempre faço as demonstrações das atividades e chamo o aluno para me 
ajudar na aula com isso ele interage nas atividades e as vezes deixo ele 
no comando com o apito” 

P3 “Procuro deixar pouco tempo à atividade e mudo para outra quando 
percebo que ele vai perder o interesse de participar” 

P4 “Diálogo, paciência e acima de tudo carinho”. 

P5 “Minha estratégia é colocar o aluno fazendo atividades em grupo tanto 
grupos pequenos, quanto grandes e também o professor sendo o tutor”. 

P6 “Demonstro os movimentos específicos da aula, aquecimento interativo, 
sons de comando com apito e utilizando objetos atrativos”. 

P7 “Se educar é um ato político segundo Paulo Freire, a minha estratégia 
sempre será o dialogo crítico sobre a importância da inclusão na escola” 

P8 “A comunicação oral é importante eu sempre chamo ele e ele vem e 
participa” 

P9 “Utilizo de atividades cooperativas e lúdicas onde a participação do grupo 
inteiro seja priorizada, onde cada participante tenha um papel de 
importância para a execução de tais atividades”. 

P10 “Contato gestual e utilizo materiais com ele que ele geralmente gosta de 
utilizar, tento deixar o ambiente mais calmo que também ajuda no 
decorrer da aula”. 

P- Professor 
Fonte: A autora 
 

 

Em relação aos dados referentes às estratégias utilizadas pelo professor em 

sua prática (quadro 6), são elencadas as atividades que o aluno gosta de participar 

(P10), porém é relevante ressaltar as falas de P1, P2 e P8. Segundo Khoury et al. 

(2014), o uso de estímulos visuais, como demonstração das atividades e de 

instruções claras, diretas e simples ajudam o aluno a entender de uma maneira mais 

fácil o que está sendo proposto pelo professor.  

Pelo fato de muitos dos professores não compreenderem ainda o transtorno 

por pouco conhecimento, pode-se notar a falta de habilidades no tratamento com o 

aluno, o que os leva a enfatizar suas características, mas não proporcionar um 

estímulo que a conquista de novas habilidades e aprendizagens. 
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Quadro 7 - Você participa de reuniões na escola (ATPC) para discutir 

esses casos? 

 

P1 “Sim sempre participei, mas sobre o aluno discutimos só uma vez”. 

P2 “Sim, discutimos os casos não só dele, mas outros alunos com outras 
deficiências” 

P3 “Participo, porém não discutimos esses casos nas reuniões a única vez 
que foi discutido foi no planejamento” 

P4 “Sim, durante o ATPC são avaliados as evoluções de sua coordenação 
motora, integração com os colegas e seu desenvolvimento cognitivo” 

P5 “Participo, mas não é feita nenhuma discussão do caso, são tratados 
outros assuntos e a educação física é de forma genérica”. 

P6 “Participo, mas não é discutido nada do caso do aluno, não há essa troca 
nas reuniões” 

P7 “Eu participo, mas geralmente sem sucesso algum devido a poucas 
informações dadas aos coordenadores” 

P8 “Sim participo, mas não é sempre que tem as discussões só em alguns 
momentos como se ele da algum problema ou fechamento de notas”. 

P9 “Sim” – Não quis responder se há discussão do caso 

P10 “Sim participo, mas a discussão do aluno houve muito pouca”. 

ATPC- Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo 
 Fonte – A autora 
 

Segundo o documento orientador nº 10 de 2014 da Coordenadoria de Gestão 

Básica da SEE, a nomenclatura ATPC entrou em vigor pela Resolução SE Nº 08 de 

2012, que tratou sobre a carga horária dos docentes da Rede Estadual de Ensino, 

em consonância com o parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Federal Nº 11.738 de 2008, 

que modificou de hora para aula de trabalho pedagógico.  

Os objetivos dos ATPCs, segundo o documento orientador mencionado 

acima, são de possibilitar a interlocução e discussões coletivas entre todos os 

segmentos da escola com a finalidade de fortalecer e edificar o projeto pedagógico 

no processo de ensino e aprendizagem para gerarem reflexões perante a prática do 

docente e trocas de experiências.  

Podemos observar no quadro 7 que todos os professores participam, embora 

não haja discussões sobre as estratégias pedagógicas relativas aos alunos com 

TEA. Tal espaço é fundamental para essas discussões, o que não ocorre, segundo 
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relato expresso pelos professores no quadro 7. Uma grande queixa desses 

professores é a falta de informação sobre o aluno e orientações de como proceder.  

A gestão escolar tem papel importante na direção, organização e orientação 

dos trabalhos nas reuniões pedagógicas, são eles que delimitam os assuntos mais 

importantes e deveriam criar condições para que discussões, especificamente sobre 

alunos com TEA, fossem frequentes. As características peculiares dos alunos com 

TEA necessitam ser discutidos de forma multidisciplinar, pois todos os profissionais 

envolvidos com esses alunos precisam ter o entendimento do funcionamento do 

alunado com TEA em todos os ambientes, principalmente os escolares. 

Por experiência própria, posso dizer que não se restringe a discussão de 

casos de alunos com TEA, a educação física em si não é discutida nesse tipo de 

reuniões, e não se dá importância para o desenvolvimento global do aluno. O foco 

das escolas são disciplinas como português e matemática, que, ao final do ano, são 

avaliadas por sistemas do Governo Federal e Estadual para medir o mérito da 

escola e, consequentemente, do professor. 

A educação física, de acordo com Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s), proporciona muitos benefícios às crianças. Alguns destes é o 

desenvolvimento das capacidades afetivas e de inserção social, abrangendo suas 

habilidades e potencialidades e respeitando o indivíduo em suas limitações. 

Segundo Miccas (2011), todo o processo de inclusão escolar deveria ter início 

com a avaliação dos alunos, para que suas potencialidades sejam conhecidas, 

assim como suas dificuldades. Com isso os professores teriam mais elementos para 

a elaboração de uma adaptação curricular necessária.  

O processo de inclusão de todos os alunos com deficiência é uma tarefa que 

envolve um trabalho multidisciplinar, e é nesse espaço que devem acontecer 

discussões e uma preparação para estratégias pedagógicas, de forma que o aluno 

tenha um processo de aprendizagem com qualidade. 
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Quadro 8: Recebe orientações da professora da sala de recursos, da 

classe regida por professor especializado – CRPE, ou da coordenadora 

pedagógica? Que tipo de orientação? 

 

P1 “A sala de recursos que há na escola é de Deficiência Auditiva. A 
coordenadora não dá orientações nenhuma sobre nenhuma deficiência” 

P2 “Às vezes a ATP, vai na escola nos planejamentos dar orientações. 
Porém são bem sucintos. Mas nada especifico para o aluno com autismo” 

P3 “A coordenadora auxilia com algumas orientações” 

P4 “Casos específicos são resolvidos diretos pela coordenadora pedagógica 
não fica com os professores” 

P5 “Não recebo e nem recebi nenhuma de nenhum deles, as informações 
que tenho procuro nos cursos que faço” 

P6 “Não há nenhuma informação nem orientação relacionado ao autismo. 
Não conheço nenhuma professora de sala de recursos para nos auxiliar” 

P7 “Não, de nenhuma elas são só um número na secretaria. Na Diretoria de 
Ensino temos uma pessoa contratada para 63 escolas. Enfim é desumano 
um descaso total” 

P8 “Sim, a professora da sala de recursos fala que o aluno tem o laudo e ela 
orienta em relação ao comportamento dele” 

P9 “Sim, recebo orientações acerca da necessidade do desenvolvimento 
motor do aluno em conjunto com sua inclusão ao ambiente escolar” 

P10 “Recebo somente da coordenadora pedagógica, algumas informações 
que vem da diretoria de ensino” 

P - Professor 

 ATPC- Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo 

Fonte – A autora 

 

As Salas de Recursos são definidas como ambientes multifuncionais que tem 

como objetivo principal suplementar e ou complementar o processo de ensino e 

aprendizagem. Os alunos matriculados nessas salas utilizam-as no contraturno do 

ensino regular, as professoras devem ser especializadas nas áreas das deficiências, 

assim priorizando o atendimento nas suas especificidades. Já as Classes Regidas 

por Professores Especializados, são as antigas “classes especiais” que, ainda, se 

configuram no quadro da Secretaria de Estado da Educação. Os profissionais 

presentes nessas salas também têm especializações voltadas para as áreas das 

deficiências.   
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Segundo a Resolução 61/2014, artigo 9º, um dos papéis do professor 

especializado que atue em Sala de Recursos, Itinerância ou CRPE, é 

responsabilizar-se por: 

VII - oferecer apoio técnico-pedagógico ao professor 

da classe/aulas do ensino regular, indicando os 

recursos pedagógicos e de acessibilidade, bem como 

estratégias metodológicas; 

 

No quadro 8, podemos observar que não há integração entre o professor de 

sala comum e o professor especializado para orientações, sendo que esse é um dos 

papéis fundamentais deste profissional.  

Em contrapartida, alguns professores (P2, P3, P8, P9 e P10) afirmam receber 

algum tipo de orientação do coordenador pedagógico que, contudo, são muito 

superficiais e não direcionadas para um trabalho pedagógico adequado. 

 O professor coordenador da Unidade Escolar recebe orientações diretamente 

do Núcleo Pedagógico que é composto por Professores Coordenadores (PCNPs). 

Nesses núcleos há uma equipe de educação especial cuja responsabilidade, dentre 

várias, é a da formação continuada de coordenadores e professores da rede 

estadual. 

Quadro 9 - Você participa da construção do Projeto Político Pedagógico 

da Escola – PPP? 

 

P1 “Não participei”. 

P2 “Sim participei de alguns momentos, principalmente na parte recreativa” 

P3 “ Sim” 

P4 “Sim” 

P5 “ Não , nunca fui chamado” 

P6 “Sim participei, mas na rede estadual a escola precisa saber o que é o 
PPP”. 

P7 “ Não, porque 
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P8 “ Não, porque isso se faz no planejamento e eu entrei depois” 

P9 “Não” 

P10 “ Sim” 

  P- Professor 
  Fonte – A autora 

 

 Segundo o MEC (acesso em 27/02/2015), o Projeto Político-Pedagógico 

(PPP) deve percorrer todos os âmbitos educacionais da escola. Sua elaboração tem 

que ser fundamentada em uma construção coletiva com todos que compõem a 

comunidade escolar.  

[...] a Educação Física é parte do projeto de escolarização e sua 
participação ao Projeto Político-Pedagógico das escolas. Se a atuação do 
professor efetiva-se na quadra e em outros lugares do ambiente escolar, 
seu compromisso, tal como o de todos os professores é, como o projeto de 
escolarização ali constituído, sempre em favor da formação humana. Ela 
age como mediadora no processo de aprendizagem, integrando e 
interligando as práticas corporais, indispensáveis para o desenvolvimento 
global dos sujeitos, de forma mais reflexiva e contextualizada, caminhando 
rumo a uma educação transformadora (CUSTÓDIO, 2007). 

 

 A importância que os autores enfatizam não se concretiza na prática; cinco 

dos professores entrevistados não participam desse processo, e um afirma que só 

participa nas atividades recreativas, sendo excluído de todo o processo de 

construção do PPP. Daí surge a hipótese de que muitos não sabem o papel 

fundamental de sua participação no processo do PPP, assim como a escola também 

não auxilia os profissionais para tal. Muitos estudos corroboram com essa afirmação; 

ver por exemplo o estudo de Venâncio (2012), já mencionado neste trabalho. 

Quadro 10 - Na sua experiência, quais são os fatores facilitadores em 

sua prática pedagógica em relação ao aluno com autismo? 

P1 “O conhecimento prévio, o entendimento da deficiência ajuda a buscar o 
caminho e a experiência no trabalho” 

P2 “Relacionamento interpessoal, a facilidade de acesso que tenho a ele. 
Temos empatia” 

P3 “Empatia com o aluno e ver o que ele realmente gosta e adaptar as 
atividades” 

P4 “A liberdade de expressão corporal e troca de ambientes que facilitam e 
até induzem a comunicação em grupo” 

P5 “A formação continuada que a rede ofereceu em 2007 e agora com o 
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REDEFOR” 

P6 “Um trabalho de respeito mútuo e respeito as diferenças com uma 
abordagem integradora” 

P7 “Em condição precária na rede estadual o que facilita na minha pratica 
sou eu e os outros professores que são guerreiros em conseguir o mínimo 
de interação para essas crianças” 

P8 “A comunicação professor e aluno e as atividades desenvolvidas” 

P9 “Introduzir nos conteúdos atividades inclusivas e de fácil compreensão e 
execução para alunos com autismo” 

P10 “Fatores que envolve todo o corpo escolar e não só o professor” 
 P- professor 
 Fonte – A autora 

 

No quadro 10, pode-se observar, em relação aos fatores facilitadores em sua 

prática pedagógica, que apenas o P1 e P5 focam-se na questão do conhecimento 

prévio concernente à deficiência e ao aluno. Com isso, vale ressaltar a importância 

da avaliação inicial na construção de estratégias facilitadoras na prática do 

profissional de educação física. Segundo Oliveira (2005), a principal característica 

da avaliação é a de ser utilizada como um instrumento para estabelecer as 

condições de aprendizagem do aluno e de sua relação com o ensino. A avaliação 

prévia do aluno deve oferecer subsídios ao professor para um melhor planejamento 

e, consequentemente, tornar possível aplicação de novas estratégias de ensino que 

permitam a participação do aluno. 

 

Quadro 11- Na sua experiência, quais são os fatores dificultadores em 

sua prática pedagógica em relação ao aluno com autismo? 

 

P1 “Foi o primeiro aluno da minha carreira uma novidade. Fui procurar 
acessar o aluno. Pois cada autista tem um jeito”. 

P2 “A agressividade do aluno, os momentos de crise”. 

P3 “Não consigo fazer um trabalho sequencial para a sala, tenho dificuldade 
para dar aula para os outros alunos e quando ele chega agressivo não 
consigo dar aula” 

P4 “O aluno com autismo não consegue atingir todos os objetivos em razão 
de sua dificuldade em estabelecer uma comunicação completa, além 
disso, seus parâmetros no processo de ensino e aprendizagem são 
diferentes do restante do grupo. Então preciso fazer uma abordagem 
diferente” 

P5 “A sala superlotada, falta do professor especialista na sala de aula para 
nos ajudar com esses alunos” 

P6 “A falta de interesse da escola na discussão da inclusão e de estratégias 
para um projeto integrador para meu aluno” 
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P7 “Com a LDB 9394/96 com o slogan escola para todos, tivemos através 
dos tempos acesso à escola, permanência na escola e agora estamos 
esperando a utópica qualidade na escola. Sem isso a dificuldade sempre 
existirá” 

P8 “Quando o aluno chega agitado na escola, mas não acontece com 
frequência) 

P9 “A falta de materiais e conteúdo pedagógico específicos para um 
desenvolvimento mais abrangente do aluno” 

P10 “A falta de formação Pedagógica em relação ao autismo e outros 
transtornos existentes” 

  P- Professor 
Fonte – A autora 

 

Em relação aos dificultadores mencionados pelos professores, enfatizou-se a 

falta de investimento do governo em relação à qualidade de ensino na escola (P7), a 

falta de materiais (P9) e a falta de formação pedagógica (P10). 

A questão da superlotação das salas, conforme mencionado pelo P5, constitui 

um empecilho compreensível para quem busca fazer planejamento de aulas para 

um grupo de 40 alunos. Ademais, a agressividade do aluno foi relatada como um 

fator que dificulta a prática pedagógica pelos P2, P3 e P8, comprometendo o 

desempenho de todos. 
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5. Considerações Finais 

O presente trabalho nasceu da procura por respostas referentes à visão do 

professor no processo de ensino e aprendizagem do aluno com Transtorno do 

Espectro do Autismo (TEA) na rede regular pública de ensino da cidade de São 

Paulo. Destacou-se a inquirição do conhecimento dos professores a respeito desse 

tipo de aluno, qual o tipo de apoio que aquele recebe dos órgãos gestores, e quais 

são os facilitadores e os dificultadores de sua prática. 

Desenvolveu-se um roteiro de entrevista contemplando todos os 

questionamentos acima e dados relativos ao perfil do professor e ao aluno, que 

avaliados, resultaram em importantes informações no processo deste trabalho. Dez 

professores relataram sobre seus alunos com TEA nas aulas de Educação Física e 

sobre suas práticas pedagógicas. 

Este estudo possibilitou verificar a grande dificuldade que os profissionais têm 

em relação ao trabalho com o aluno TEA, seja pela falta de informação, formação, 

pela falta de apoio da gestão escolar e discussão multidisciplinar que afeta 

diretamente ao aluno — todos esses fatores foram identificados como dificultadores 

do processo de ensino e aprendizagem. 

É relevante notar que em todo processo de ensino aprendizagem deve se 

destacar pela avaliação inicial do aluno; tal avaliação torna-se necessária no 

processo de construção de estratégias pedagógicas que constatem, de antemão, 

informações acerca da deficiência, capacidades e potencialidades do aluno, assim 

como sugestões para serem desenvolvidas com o mesmo. Porém, o que foi 

observado neste trabalho foi um déficit na prática profissional dos professores. 

Observou-se que não há trocas de experiências entre equipe escolar e equipe 

gestora, e com isso não há um planejamento adaptado e adequado para o aluno 

com TEA. O profissional de educação física, por conseguinte, fica sem subsídios 

pedagógicos para a realização de sua prática. 

Diversos relatos foram feitos pelos profissionais no que diz respeito à prática 

pedagógica, principalmente em relação ao desenvolvimento do aluno nas aulas. Os 

professores foram indagados acerca de muitas atividades e materiais que fortalecem 

as características principais do aluno com TEA, e com isso, dificultam seu 
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desenvolvimento social. Certas atividades, como corrida isolada, mencionadas em 

uma das questões, enfatizam a característica do isolamento, deixando assim de lado 

a questão da inclusão e socialização do individuo. 

Infelizmente a realidade mostra a grande dificuldade que o profissional de 

educação física tem em ser ouvido na escola. Um fato interessante foi o relato da 

não participação desse profissional no Projeto Político Pedagógico - PPP e da não 

discussão dos casos de alunos com TEA em reuniões pedagógicas, onde a troca de 

experiências seria enriquecedora, dando abertura à busca de estratégias para o 

trabalho com o aluno.  

A inclusão do aluno com TEA no ensino regular é importante; mas o 

profissional e a equipe escolar precisam ter um olhar mais específico voltado a esse 

aluno, respeitando suas necessidades e descobrindo suas potencialidades, com 

todos os recursos humanos e materiais necessários. O conhecimento sobre o aluno 

e como ele funciona é fundamental no processo de elaboração de estratégias 

pedagógicas. Neste estudo, demonstrou-se que os profissionais muitas vezes 

tentam, de alguma maneira, inserir esse aluno em suas aulas, porém a falta de 

conhecimento prejudica todo o processo de aprendizagem. O profissional é sempre 

cobrado por conhecimentos e habilidades que, entretanto, na maioria das vezes, não 

lhes foram passados no processo de formação.  

Em meio a essas colocações, sugere-se que a equipe escolar acompanhe 

todo o processo de escolarização do aluno com TEA, pensando assim em 

estratégias de melhor qualidade para seu ensino. Sugere-se que orientações mais in 

loco sejam dadas, principalmente nos ATPCs, para discussão dos casos de TEA nas 

unidades escolares, para trocas de experiências e estratégias, capacitação e cursos 

de atualização para os profissionais de educação física, de forma ofereça-se maior 

oportunidade de relacionamento entre os professores com especialidades (CRPE e 

SR) e o professor de educação física tenha melhor compreensão sobre o tema; 

acima de tudo, a valorização do profissional de educação física há de se tornar parte 

integrante do processo de ensino e componente obrigatório do currículo. 

Assim, conclui-se há a necessidade de projetos de formação continuada para 

os profissionais envolvidos com esses alunos, mediante a relevância de todos os 
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benefícios que a prática da educação física pode proporcionar para o aluno com 

TEA. 

Destaca-se, a importância de todos os envolvidos nesse processo, seja o 

Governo Estadual, a Secretaria de Estado da Educação, as Diretorias de Ensino ou 

as Unidades Escolares. Está em questão trabalhar na direção de um processo de 

ensino e aprendizagem de qualidade, na qual o aluno com TEA realmente tenha 

suas necessidades e potencialidades respeitadas, e que os professores de 

Educação Física participem das decisões e discussões, sendo realmente ouvidos e 

vistos como parte imprescindível do processo de escolarização. 

Por fim, nada será suficiente se não houver a extinção das barreiras 

atitudinais, que são à base de todo processo de mudança de mentalidade em 

relação às diferenças significativas advindas da condição de deficiência e ou 

transtornos do desenvolvimento em geral. Todas as pessoas envolvidas em todo o 

processo de escolarização sejam elas equipe de gestão, professores, equipe de 

apoio e comunidade precisam compreender a valorização do trabalhar em prol ao 

aluno com TEA e assim oferecer a esse indivíduo uma educação de qualidade. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TECLE – Anexo I 

Instituição 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “Os Transtornos do Espectro do Autismo 

e a Educação Física Escolar: a prática do profissional da rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo” que se 

propõe mapear e analisar as experiências de professores de educação física na inclusão de alunos com TEA nas 

Escolas Estaduais da Cidade Estado de SP. Os dados para o estudo serão coletados através do preenchimento de 

uma ficha de identificação (entrevista com os professores participantes) e questionário com perguntas abertas e 

fechadas sobre o aluno com TEA e a prática do profissional. Os instrumentos de avaliação serão aplicados 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 os participantes e a Instituição terão acesso ao Pesquisador 

Responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terão 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 coleta de dados. Caso a Instituição 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 - térreo. 

Assim, considerando-se o exposto, solicitamos o consentimento desta Instituição para o contato com os Sujeitos 

de Pesquisa. Desde já agradecemos a sua colaboração. 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelo Pesquisador 

Responsável. Estou ciente que a participação da Instituição e dos Sujeitos de Pesquisa é voluntária, e que, a 

qualquer momento ambos têm o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-se da 

mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

Nome do Representante Legal da Instituição: ________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Instituição:_____________________________________ 

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 qualquer penalidade ou prejuízo, 

assim como esclareci as dúvidas apresentadas.  

São Paulo, ______ de _____________________ de 20_____.  

 

 

 

Carolina Lourenço Reis Quedas  Prof. Dr. Maria Eloisa Famá D’Antino 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TECLE – Anexo II 

SUJEITO DE PESQUISA 
 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “Os Transtornos do Espectro 

do Autismo e a Educação Física Escolar: a prática do profissional da rede Estadual de Ensino do 

Estado de São Paulo.” que se propõe mapear e analisar as experiências de professores de educação 

física na inclusão de alunos com TEA nas Escolas Estaduais da Cidade Estado de SP. Os dados 

para o estudo serão coletados com a aplicação do questionário aos professores que possuem em sua 

aula alunos com Transtornos do espectro do autismo – TEA.  Os dados para o estudo serão coletados 

a partir da aplicação de um questionário com perguntas abertas e fechadas. Os instrumentos de 

avaliação serão aplicados pelo Pesquisador Responsável, e tanto os instrumentos de coleta de dados 

quanto o contato interpessoal oferecem riscos mínimos aos participantes.  

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador 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 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 

coleta 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, Mezanino.  

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

  
Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram 

esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente de que a participação é voluntária, e que, a 
qualquer momento tenho, o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e dela retirar-
me, sem qualquer penalidade ou prejuízo.  

 
Nome do Sujeito de Pesquisa: _____________________________________________ 
 
Assinatura do Sujeito de Pesquisa: ____________________________________________ 
 
 

 
Declaro que expliquei ao Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste 

estudo, seus eventuais riscos/ desconfortos, a possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer 
penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 
 
São Paulo, ______de_____________________ de 2015.  
 
 
 

Carolina Lourenço Reis Quedas  Prof. Dr. Maria Eloisa Famá D’Antino 
  Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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Perfil do Professor e Entrevista – Anexo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Sexo 

Feminino     Masculino  

2- Idade 

  20-30        30-40        40-50         50-60         acima de 60 

anos 

3- Escola Atual:____________________________ 

4- Anos de Magistério na Rede Estadual: ______ 

5- Ano de formação_______ 

6- Possui Pós Graduação?  

Sim          Não    em que área? ___________ 

 

7- Já teve alguma formação pela Rede Estadual sobre alunos 

com TEA? 

Sim          Não    Qual (is) 

______________________________________________

________________________________________ 
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Esta entrevista faz parte de um projeto de investigação, no âmbito de um 

Curso de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, com o objetivo de descrever e 

analisar as experiências de professores de Educação Física na inclusão de 

alunos com TEA nas Escolas Estaduais do Estado de São Paulo.  

Para realizar este trabalho, vimos pedir a sua colaboração, respondendo às 

questões que seguem abaixo. 

 As questões que seguem destinam-se à caracterização da 

amostra e em nada o identifica 
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8- Já teve algum aluno público alvo da Educação Especial?  

Sim          Não    

Qual deficiência? 

_________________________________________ 

Esta entrevista refere-se ao aluno:__________ (Primeiras 

Letras do Nome do Aluno) 

Série:____________ 

 

A. Como se dá a comunicação deste aluno: 

 

1.     Oral 

2.     Gestual 

3.     Comunicação alternativa 

4.      Não se comunica 

5.     Não sei informar 

 

B. O que ele faz nas aulas de educação física com 

Autonomia?   (3 atividades) 

 

 

 

C. Como ele interage com o grupo? 

 

1.    Oralmente 

2.    Gestualmente 

3.    Comunicação alternativa 

4.    Não se comunica com colegas 

5.    Não sei informar 
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D. Como o Grupo interage com ele? 

 

1.    Oralmente 

2.    Gestualmente 

3.    Comunicação alternativa 

4.      Não se comunicam com ele 

5.    Não sei informar 

 

E. Como ele realiza atividades em sua aula? 

 

1.    Em dupla 

2.    Em trio 

3.    Em grupo 

4.    Sozinho 

5.    Não realiza atividades propostas 

 

F. Qual (quais) o(s) material (ais) que você utiliza em sua 

aula que o aluno mais gosta? 

 

 

 

 

 

 

G. Descreva alguma (s) atividade (s) de sua aula que o 

aluno participa. 
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H. Que estratégias você utiliza para integrar o aluno nas 

atividades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Você participa de reuniões na escola (ATPC) para 

discutir esses casos?  
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J. Recebe orientação da professora da sala especial ou da 

sala de AEE, ou da coordenadora pedagógica? Que 

tipo de orientação? 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Você participa da construção do Projeto Político 

Pedagógico da Escola – PPP? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.  Na sua experiência quais são os fatores facilitadores 

em sua prática pedagógica em relação ao aluno com 

autismo? 
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M.  Na sua experiência quais são os fatores que 

dificultam sua prática pedagógica em relação ao aluno 

com autismo? 

 

 

 

 

Obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


