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                                     RESUMO 

 
O artigo trata dos resultados obtidos no Estágio realizado com a 
aluna C.V, diagnosticada com Autismo de alto funcionamento ou 
Asperger, aluna de dez anos do 4º ano do fundamental de uma 
escola da rede municipal de Ensino de Fortaleza. A metodologia 
utilizada foi pesquisa de campo e bibliográfica, para 
fundamentação do artigo, buscaram-se vários teóricos como: 
MANTOAN (2006), FREIRE (2000), SILVA (2010), MAZOTTA 
(1996) e outros. Diante das leituras conclui-se que os autores têm 
um olhar muito parecido no que diz respeito à inclusão de 
estudantes com deficiências nas escolas comuns, que é o fazer 
igualmente necessário para uma efetiva socialização e aceitação 
dos mesmos, e a importância do Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) nas Salas de Recursos Multifuncional (SRM). 
As intervenções realizadas nos atendimentos de C.V se resumiram 
em acompanhamento na SRM e observações na sala de aula 
comum e pátio. 
 
Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado.  
Autismo.  Inclusão. 
  
 

ABSTRACT 
 
The article deals with the results obtained in the traineeship of the student CV, diagnosed with 
Autism of high functioning or Asperger, student of ten years of the 4th year of the fundamental of a 
school of the municipal network of Teaching of Fortaleza. The methodology used was field research 
and bibliographical, to justify the article. It was sought to guide in several theorists as: MANTOAN 
(2006), FREIRE (2000), SILVA (2010), MAZOTTA (1996) and others. In view of the readings, it is 
concluded that the authors have a very similar view regarding the inclusion of students with 
disabilities in the common schools, which is also necessary for an effective socialization and 
acceptance of the same, and the importance of Specialized Educational Assistance in the 
Multifunctional Resource Rooms (SRM). The interventions performed in the C.V care were 
summarized in assistance in the SRM and observations in the common classroom and patio..  
  
Keywords: Specialized Educational Assistance; Internship; Autism; Inclusion. 
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INTRODUÇÃO 

 

A inclusão escolar é um grande desafio que vem sendo bastante discutido ao 

longo dos anos. Vários planos e metas foram estabelecidos para que o aluno com 

deficiência pudesse ser aceito no ensino regular. Sabe-se que a inclusão escolar não se 

dá apenas pela matrícula do aluno, mas pela aceitação, inserção participação, 

acessibilidade e aprendizagem, ainda assim o movimento da educação inclusiva é um 

grande desafio na busca de uma educação que privilegie a todos. 

É necessário que a equipe escolar se sinta responsável do processo de 

aprendizagem do aluno com autismo, como também de alunos com ou sem outras 

deficiências. Esse discurso que existe de que a escola não se encontra preparada para 

receber tais alunos e utilizando como instrumento legal essa justificativa do diagnóstico 

clínico, usando como desculpas para indicar espaços segregadores como uma melhor 

opção para escolarização, rotulado, discriminado e marginalizado, sem preocupação 

com os avanços nas aprendizagens. 

Assim, pensar e escrever sobre a inclusão escolar não é tarefa fácil. Viver a 

inclusão, infelizmente, ainda não é tarefa das simples. Precisamos, constantemente, 

travar batalhas contra o preconceito, contra as acomodações existentes, contra a falta 

de informação e conhecimento, contra, muitas vezes, o distanciamento existente entre a 

teoria e a prática (ORRÚ, 2011). 

Sabe-se que a inclusão começa com a chegada desse aluno à escola, com a 

matrícula, contudo é preciso também garantir sua permanência e aprendizagem.  

         O ingresso de uma criança autista no Ensino regular é um direito garantido 

por lei, como aponta o capítulo V da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), que trata sobre a Educação Especial. A redação diz que ela deve visar a efetiva 

integração do estudante à vida em sociedade.  

         Além da LDB, a Constituição Federal, a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, Estatuto da Criança e do Adolescente e o Plano Viver sem 

Limites (Decreto 7.612/11) também asseguram o acesso à escola regular. 

A Política da educação especial na perspectiva da Educação Inclusiva (2008) 

vem ganhando cada vez mais espaço no sistema educacional, permitindo a todos os 

seres com deficiência ou não estarem no mesmo ambiente escolar, mas para que ela 

ocorra com qualidade muito ainda precisa ser feito. As escolas ainda precisam se 

adequar, tanto arquitetonicamente, quanto às práticas da comunidade escolar, em 

especial a acessibilidade dos professores, quanto ofertar a promoção ao conhecimento.  
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O processo para a efetivação da educação inclusiva de fato é longo, mas não é 

impossível, exige esforço e determinação dos envolvidos. A sala de Recursos 

Multifuncionais com a oferta do Atendimento Educacional Especializado veio para 

reafirmar e garantir o direito à inclusão.  

O Atendimento Educacional Especializado exerce a função de diagnosticar, criar 

e selecionar recursos pedagógicos e de acessibilidade que possibilitem espaços para a 

participação e interação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. As 

atividades desenvolvidas nesse serviço diferenciam-se daquelas realizadas na sala de 

aula comum, não sendo substituída à escolarização. Esse atendimento complementa 

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

escola e fora dela. 

O artigo 208, I da Constituição Federal estabelece, de forma clara, que a 

Educação Básica é obrigatória e gratuita dos 04 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria, sendo tratado este direito como direito humano indisponível. Já 

o inciso III do mesmo artigo prevê o atendimento educacional especializado - AEE aos 

alunos com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, ou seja, o AEE é 

realizado, prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou em 

outra escola de ensino regular, no turno inverso ao da escolarização, não sendo 

substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado, também, em centro de 

Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria de 

Educação ou órgão equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios. 

O presente artigo tem como finalidade apresentar o resultado das intervenções 

no AEE da criança C. V, aluna de 10 anos do 4º ano do fundamental estudante de uma 

escola da rede pública de ensino. C.V é diagnosticada com Autismo de alto 

funcionamento ou Asperger.  

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O autismo é um transtorno global do desenvolvimento caracterizado por um 

conjunto de sintomas que afeta a socialização, a comunicação e o comportamento, e 

acomete cerca de 70 milhões de pessoas no mundo. Em crianças, o transtorno é mais 

diagnosticado que o câncer, a AIDS e a diabetes somados. 

Para Orrú (2007) Autismo é um termo empregado pela psiquiatria para nomear 

comportamentos humanos reunidos ao redor de si mesmos, replicados para a própria 
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pessoa. Esse termo tem sua origem na palavra grega outos, que quer dizer por si 

mesmo. 

O autismo é explicado e descrito como um conjunto de transtornos 
qualitativos de funções envolvidas no desenvolvimento humano. Esse 
modelo explicativo permitiu que o autismo não fosse mais classificado 
como psicose infantil, termo que acarretava um estigma para as 
famílias e para as próprias crianças com autismo. Além disso, o modelo 
permite uma compreensão adequada de outras manifestações de 
transtornos dessas funções do desenvolvimento que, embora 
apresentem semelhanças, constituem quadros diagnósticos diferentes 
(BRASIL, 2010, p.14). 
 

Uma pessoa com autismo sente, olha e percebe o mundo de maneira diferente 

da nossa. Pais, professores, profissionais e a sociedade como um todo precisam 

mergulhar em seu universo particular e perceber o mundo da mesma forma que ela o 

vê. Imbuídos desse espírito, os resultados dessa empreitada são surpreendentes e 

transformadores (SILVA, 2012). 

Assim sendo,  

Os prejuízos na interação social são amplos, podendo haver também 

prejuízos nos comportamentos não verbais (contato visual direto, 

expressão facial, gestos corporais) que regulam a interação social. As 

crianças com autismo podem ignorar outras crianças e não 

compreender as necessidades delas. Os prejuízos na comunicação 

também são marcantes e podem afetar habilidades verbais e não 

verbais. Pode haver atraso ou falta total de desenvolvimento da 

linguagem falada. Naqueles que chegam a falar, pode existir prejuízo 

na capacidade de iniciar ou manter uma conversação, uso 

estereotipado e repetitivo da linguagem ou uma linguagem 

idiossincrática (uso peculiar de palavras ou frases não possibilitando 

entender o significado do que está sendo dito), (BRASIL, 2010, p 17). 

Acredita-se que as manifestações dos sintomas do autismo, costumam ocorrer 

antes dos 3 anos de idade. A percepção da família, que algo de diferente acontece, no 

desenvolvimento da linguagem, ou diminuição ou perda quase que total da mesma 

quando a criança se encontra entre 12 e os 18 meses de idade, a característica desse 

sintoma, o comprometimento na área da comunicação verbal e/ ou não verbal, surgem 

em crianças com grande comprometimento pela síndrome, ou por criança 

diagnosticadas com autismo de alto desempenho, ambos apresentam dificuldade a área 

da comunicação, podendo apresentar ecolalias e fala estereotipada (ORRÚ, 2016). 

As dificuldades no desenvolvimento da interpessoalidade, na 
construção de ações simbólicas, e a presença de manifestações 
comportamentais diferentes se comparada a uma criança sem a 
síndrome. É percebida em muitos casos a existência de distúrbios no 
desenvolvimento neuropsicológico da criança (ORRÚ, 2016, p 35). 
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Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, hoje classificado pelo DSM-5 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Manual Diagnóstico e 

Estatístico dos Transtornos Mentais – 5. Edição) como um transtorno do neuro 

desenvolvimento (APA, 2014), é considerado pela neurociência como um transtorno 

biológico, de funcionamento cerebral, em que áreas cerebrais específicas funcionam de 

forma diferente daquela esperada para cada região que compõe o chamado “cérebro 

social”, evidenciando respostas inadequadas perante as demandas sociais (BRAGA, 

2018, p.19). 

Pessoas com autismo de alto funcionamento ou Asperger tendem a confiar 

pesadamente em regras internas rígidas e têm dificuldade com as regras de interação 

social que não estejam formalmente estabelecidas. A falência acompanha o aluno com 

Síndrome de Asperger, como um amigo próximo, e talvez precisemos de muito apoio 

durante períodos de stress. 

Sintomas precoces podem incluir problemas com interação social: isolamento 

social, limitação na reciprocidade ou em interação do tipo dar-receber, tendência a ser 

auto absorto ou desligado, falta de discriminação social e/ou dificuldades com 

habilidades sociais. 

O isolamento social pode parecer como se a criança fosse alienada, evitando 

contato ou interação com pessoas, família ou pares, e preferência em brincar sozinha 

ou com “coisas”, em vez de colegas. Crianças com autismo podem parecer brincar 

junto, mas não com os outros, e estabelecer amizades, com relações de dar e receber, 

podem estar ausentes. 

A aluna, C.V apresenta indícios de habilidades acima da média por ter aptidão 

superior na leitura e na escrita. A sua produção textual apresenta construção lógica do 

pensamento, escrita com um repertório de vocabulário elevado para sua faixa etária, 

capacidade de armazenar grande quantidade de informações e faz leitura de textos, 

jornais e revistas com muita fluência, confirmando os indicadores de habilidades 

superiores após a aplicação de um dos instrumentais de avaliação utilizados pelo 

Atendimento Educacional Especializado denominado indicadores de altas 

habilidades/superdotação, constatou-se que a aluna preenche os requisitos 

apresentados na folha de identificação na área da leitura e escrita. 

A criatividade e a imaginação estão evidentes na escrita das histórias criadas por 

C.V. e ilustradas com desenhos criativos e cheio de detalhes e traços firmes. Nessa 

atividade demonstra motivação ao fazer e consegue ficar envolvida até a sua 

finalização, principalmente quando se trata da escrita de pequenos textos. A maioria dos 
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seus textos se reporta a fatos ocorridos do seu cotidiano escolar ou histórias de 

aventura criada pela sua fértil imaginação. 

A aluna também apresenta talento musical, pois gosta de cantar, aprecia alguns 

instrumentos musicais, como violão e flauta e expressa desejo de frequentar uma escola 

de música. Aprende com facilidade o que foi ensinado, apresenta rapidez no 

pensamento com respostas rápidas, monta quebra-cabeças sem grandes dificuldades e 

se sai muito bem no jogo da memória. Adora jogos e pesquisas no computador.          

No âmbito escolar, C.V gosta da escola, muito assídua, raramente falta, mas não 

demonstra satisfação pela sala de aula, se ausentando frequentemente na sala, como 

também não realiza as atividades propostas pela professora e não interage com os 

colegas, diz não gostar deles, pois eles lhe batem. Nesse aspecto, acredita-se que o 

fato de a aluna já saber ler e ter uma capacidade acima da média dos seus colegas faz 

com que ela fique entediada com as atividades propostas pela professora, associada ao 

Déficit de Atenção e Síndrome de Asperger diagnosticado pelo Terapeuta Ocupacional 

em uma avaliação diagnóstica inicial.  

Dessa maneira, todos esses obstáculos dificultam severamente as relações 

interpessoais na sala de aula e a ansiedade e o comportamento inquieto da aluna 

impossibilita o professor a realizar seu trabalho pedagógico e assim conseguir êxito na 

permanência da aluna em sala. 

Percebe-se também na sala de aula que C.V movimenta um pouco o seu grupo 

em relação às conversas, pois por não respeitar os momentos que a turma necessita de 

silêncio quase sempre é chamada à atenção pela professora e alguns de seus colegas. 

Já chegou há, algumas vezes, promover conflitos, pois C.V costuma se preocupar com 

hábitos e atitudes dos colegas, gerando assim uma desorganização na turma. 

A aluna apresenta comportamento fora do comum para a sua idade e para 

convívio em grupo. Por esse comportamento impulsivo se expõe a pequenos acidentes 

no pátio externo da escola, não manifestando preocupação com o que se passa em seu 

entorno, demonstrando não ter medo do perigo, deixando a comunidade escolar sempre 

em alerta. Corre no recreio de maneira descoordenada, sempre esbarrando em algo ou 

em alguém, por isso foi alertado aos funcionários que estivessem na hora do intervalo 

que a observassem bem, pois a mesma costuma cair e as vezes acaba se machucando. 

No âmbito familiar, a mãe incentiva a filha a escrever, mas relata que às vezes 

não tem paciência, pois C.V escreve demais, raramente brinca com seu irmão 

preferindo brincar sozinha. Relata também que a mesma aparenta desejar atenção 

diferenciada para si, solicitando que sejam feitas todas as suas vontades, por isso dos 

motivos de não dar atenção para o irmão. Nas atividades da vida diária, necessita de 
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ajuda para vestir-se e banhar-se, entretanto a mãe não colabora para que a filha tenha 

autonomia.  

Percebendo o impacto positivo com execução do plano individual, a família, 

procura inovar sua prática, aceitando as sugestões da professora do AEE e dos 

profissionais com os quais sua família esteve em relação as atividades da vida diária, 

acreditando na capacidade de realização da criança, fazendo elogios quando 

necessário diante de um comportamento mais perto do ideal que se deseja para uma 

convivência harmoniosa.  

No Atendimento Educacional Especializado, C.V colabora com as atividades 

propostas que é de seu interesse, o que faz com muito êxito. Ela nunca falta aos 

atendimentos e sempre colabora com a professora nas intervenções. Algumas vezes 

até costuma falar mais do que o necessário, precisando ser chamada a atenção pela 

professora do AEE por algumas vezes, pois a mesma quer relatar sua vivência do dia 

anterior, atrapalhando assim o atendimento, mas na maioria das vezes colabora, 

sempre realizando o que é proposto pela professora. 

Sempre é trabalhado algo que instigue o potencial dela em relação as suas 

habilidades, aproveitando suas redes neuronais. Ela também gosta muito de explorar, 

de inovações, abrindo assim possibilidades para novos conhecimentos. Gosta muito 

quando a professora lhe pede para pesquisar algo em sua casa, e quando chega no 

atendimento para entregar, fica impaciente para a professora falar logo o resultado da 

mesma. E quando não é o seu esperado, utilizam-se de palavras poucos cordiais, sendo 

assim chamada à atenção pela professora. 

A aluna C.V sempre quer que todo o seu trabalho saia com perfeição, frustrando-

se quando não espera o resultado obtido, mas ambas as professoras que a 

acompanham estão trabalhando com ela métodos que a façam se concentrar a dar o 

seu melhor, pois o mais importante é ela participar, independentemente dos resultados, 

pois ela precisa compreender suas limitações. Mas C.V se recupera logo em frente a 

alguma dificuldade. 

Outro fator positivo mostra-se presente, tal como a parceria com o professor de 

religião, para ajudar Camila em seu desejo de tocar violão demonstrado pelo seu talento 

especial para as artes. Assim, concretizamos o nosso empenho e desejo na busca de 

novos conhecimentos, novos saberes, para se concretizarem práticas diferenciadas, 

com estratégias diferenciadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao visitar o âmbito escolar, percebe-se que o processo educacional da 

modalidade educação inclusiva é um processo democrático, e inclusivo por parte dos 

educadores e da escola, sendo um processo ético, de valor a diversidade humana. 

Alguns educadores relatam que a escola é eticamente inclusiva, e tem sua proposta 

curricular voltada a atender seu público alvo, onde as pessoas com necessidades 

educacionais especiais são incluídas com democracia no ambiente escolar, e que a 

escola junto com professoras, pais, a comunidade em geral, é capaz de desenvolver as 

funções cognitivas, as habilidades motoras e o potencial de seus educandos 

gradativamente. 

É importante enfatizar que não há um único processo de adaptação curricular 

válido para qualquer situação ou realidade educativa, cabendo a cada contexto escolar 

buscar soluções que melhor atenda à sua comunidade. Entretanto, todo projeto de 

trabalho deve apontar para a possibilidade de se buscar novos conhecimentos e 

recursos, que deve apontar para a possibilidade de se buscar novos conhecimentos e 

recursos, que venham contribuir na inserção dos alunos com necessidades especiais no 

espaço escolar. 

Pois, entende-se que a aprendizagem promovida para além de treinos de 

habilidades funcionais, é mais significativa, tende a ser permanente e duradora em 

razão dos processos de aprendizagens serem dialéticos, repletos de sentidos e 

significados com as possibilidades de multivivências sociais, agente da convivência 

relacional e dialógica junto a grupos diversos, onde o aluno com autismo possa manter 

contato com o mundo real.  

Dessa forma, o professor do AEE, em parceria com a professora de sala de 

aula comum pode proporcionar aprendizagens significativas, através de atividades da 

área de interesse do aluno. 

Assim, a observação e avaliação do aluno com autismo, durante o 

desenvolvimento do trabalho, verificando-se os resultados que vão sendo alcançados, 

reestruturando os objetivos, se necessário. 

Entende-se que processo avaliativo do aluno com autismo, no AEE, deve ser 

realizado mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento individual do aluno, 

conforme critérios pré-estabelecidos, considerando que novas possibilidades e novas 

dúvidas se coloquem   no processo de aprendizagem, do cuidar e educar, que todos da 
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comunidade escolar devam  trabalhar cooperativamente é condição fundamental para 

que o AEE cumpra sua função, pois, o professor do AEE é o articulador da inclusão  no 

espaço escolar.    
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