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A IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA 
ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

Thibério Pereira de Carvalho1 

Raimunda Cid Timbó2 

RESUMO 

O Atendimento Educacional é de suma importância para a vida dos alunos com 
Transtorno do Espectro Autista e demais deficiências que existem. O presente artigo 
discute sobre a perspectiva dessa importância e teve como objetivo averiguar o que 
é o Atendimento Educacional Especializado-AEE e como ele contribui de forma 
eficaz para os alunos que possuem o Transtorno do Espectro Autista. O artigo 
trabalha em uma abordagem Qualitativa, a mesma de forma descritiva e utilizou o 
método teórico, ou seja, foram utilizadas teorias de pesquisadores renomados no 
assunto, no caso, Cunha (2013), Cancino (2013) e Belisário Filho(2010). A pesquisa 
foi realizada em uma ONG no bairro Jóquei Club e também foi aplicado um 
questionário no qual participaram desta pesquisa duas professoras do AEE e uma 
coordenadora pedagógica que trabalham na ONG. Conclui-se com o presente 
estudo que as famílias, escolas e sociedade possam devem dar mais valor ao 
Atendimento Educacional Especializado e também que possam surgir novas 
concepções sobre o acompanhamento dos pais em relação a educação dos seus 
filhos com Transtorno do Espectro Autista. 

Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado. Educação. Transtorno do 
Espectro Autista. 

 

ABSTRACT:  

The Educational Service is of paramount importance to the lives of students with 
Autism Spectrum Disorder and other deficiencies that exist. This article deals with the 
prospect of this importance and aims to find out what is the ESA (Educational 
Service Specialist) and how it contributes effectively to the students who have the 
disorder Autistic Spectrum. The article works on a qualitative approach, the same 
descriptively and also use the theoretical method, theories of renowned researchers 
are used in the subject, in this case, Cunha (2013), Cancino (2013) and Belisario 
Son (2010). From this study, it is expected that families, schools and society to give 
more value to the Customer Specialized Educational and also new concepts that 
may arise on monitoring of parents regarding the education of their children with 
Autistic Spectrum Disorder. The survey was conducted in an NGO in the Jockey Club 
neighborhood and was also applied a questionnaire in which two teachers 
participated in this study of ESA and a pedagogical coordinator working in NGOs. 
 
 
Keywords: Educational Service Specialist, Education, Disorder Autistic Spectrum. 

                                                           
1
 Pedagogo Universidade Estadual Vale do Acaraú- UVA. 

2
 Orientadora Professora Mestre Raimunda Cid Timbó, FACPED. 

 



2 
 

 
INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, a educação brasileira passa por um grande desafio que inclui 

professores, família e política, a inclusão escolar. Na sociedade, as pessoas com 

deficiência ainda passam por grande preconceito e exclusão por parte da maioria 

das pessoas.  

Na escola, além da inclusão escolar existe o Atendimento Educacional 

Especializado-AEE que tem o trabalho de complementar e/ou suplementar o ensino 

da criança. O problema é que muitas pessoas ainda pensam que o AEE é uma 

espécie de “reforço” e ás vezes nem acreditam que esse trabalho tenha 

produtividade.  

No caso, tanto pais, professores e sociedade devem conscientizar-se em 

relação ao objetivo do atendimento e também a importância do acompanhamento 

dos pais na educação das crianças com esse transtorno.  

Diante do exposto, por que tanto pais, professores e sociedade ainda tem 

uma ideia errônea sobre o AEE (Atendimento Educacional Especializado) e o TEA 

(Transtorno do Espectro Autista)?  

O que se espera dos pais e também da sociedade é justamente a busca de 

mais conhecimento em relação ao AEE e também sobre o TEA para que assim 

possam de fato contribuir para uma melhor educação e também evolução dessas 

crianças. Para que isso possa acontecer de forma mais eficaz, deve existir uma 

“comunhão” entre a escola, os professores do ensino regular, profissionais do 

Atendimento Educacional Especializado e também a família.  

O presente artigo trabalha uma abordagem Qualitativa e foi aplicado um 

questionário como uma situação de “interação entre pesquisador e pesquisado” 

(SEVERINO, apud SAKAMOTO; SILVEIRA, 2014, p.59).  

O artigo busca trabalhar a descrição dos conceitos de TEA (Transtorno do 

Espectro Autista) e AEE (Atendimento Educacional Especializado) assim como 

explicar as melhores formas de favorecer o atendimento da criança e também 
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analisar a importância do AEE na vida dos alunos com Transtorno do Espectro 

Autista.  

Os tópicos a serem abordados são sobre o conceito de AEE baseado na 

legislação brasileira e também apresenta um breve histórico sobre o TEA 

(Transtorno do Espectro Autista). 

 

1 O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO  
 

O AEE foi instituído pelo inciso 3º, do art. 208, da Constituição 

Federal/1988 e definido no §1º, art. 2º, do Decreto nº 7.611/2011, como 

conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos, 

organizados institucionalmente e prestados de forma complementar ou 

suplementar à escolarização. 

 
Conforme Resolução CNE/CEB nº 4/2009, que dispõe sobre as 

Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na 

Educação Básica, a função desse atendimento é identificar e eliminar as 

barreiras no processo de aprendizagem, visando à plena participação. A 

institucionalização da oferta do AEE no Projeto Político Pedagógico – PPP da 

escola considera a flexibilidade desse atendimento realizado individualmente 

ou em pequenos grupos, conforme Plano de AEE de cada estudante.  

O Plano de AEE do estudante com transtorno do espectro autista contempla: 

a identificação das habilidades e necessidades educacionais específicas; a definição 

e a organização das estratégias, serviços e recursos pedagógicos e de 

acessibilidade; o tipo de atendimento conforme as necessidades de cada estudante; 

o cronograma do atendimento e a carga horária, individual ou em pequenos grupos.  

O professor do AEE acompanha e avalia a funcionalidade e a aplicabilidade 

dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum e nos demais 

ambientes da escola, considerando os desafios que estes vivenciam no ensino 

comum, os objetivos do ensino e as atividades propostas no currículo, de forma a 

ampliar suas habilidades, promovendo sua aprendizagem.  
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Este atendimento prevê a criação de redes intersetoriais de apoio à inclusão 

escolar, envolvendo a participação da família, das áreas da educação, saúde, 

assistência social, dentre outras, para a formação dos profissionais da escola, o 

acesso a serviços e recursos específicos, bem como para a inserção profissional dos 

estudantes.  

A modalidade da educação especial disponibiliza o atendimento educacional 

especializado - AEE, os demais serviços e recursos pedagógicos e de 

acessibilidade, contemplando a oferta de profissional de apoio, necessário à 

inclusão escolar do estudante com transtorno do espectro autista, nas classes 

comuns do ensino regular, nas escolas públicas e privadas. Os serviços da 

educação especial constituem oferta obrigatória pelos sistemas de ensino, em todos 

os níveis, etapas e modalidades, devendo constar no PPP das escolas e nos custos 

gerais da manutenção e do desenvolvimento do ensino. (NOTA TÉCNICA Nº 24 / 

2013 / MEC / SECADI / DPEE Data: 21 de março de 2013)  

No caso, pode-se notar que o AEE tem uma importância grandiosa na vida do 

aluno e também se faz necessário ter esse atendimento para que o aluno possa 

desenvolver suas habilidades. A inclusão escolar compreende um passo importante 

na vida da criança autista, pois “Quando pensamos em criança autista na escola, 

não estamos excluindo que ela tenha atendimento educacional especializado. Como 

toda criança autista vê seus irmãos, primos e vizinhos indo para a escola, para eles 

não irem para a escola é uma forma de comprometer o desenvolvimento social eles. 

’’ (BELISÁRIO FILHO,2010, p.8)  

Como se pôde notar na referência anterior, Belisário Filho nos diz de forma     

clara a importância que o AEE tem para a criança autista e seu desenvolvimento 

social. O ambiente escolar proporciona muitas mudanças na vida da criança e 

mudanças necessárias para sua autonomia e vivências do dia a dia. Entretanto, pais 

e professores devem compreender que o processo de aprendizagem da criança com 

espectro autista se dá de forma diferenciada para cada um, pois:  

 

 A criança com autismo é capaz de aprender, como as 
outras        crianças, entretanto, faz-se necessária a 
utilização de técnicas e intervenções que facilitem esse 
processo, considerando as características e 
especificidades do modo de ser e estar no mundo dessa 
criança. (COSCIA, 2010, p.19).   
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Para a compreensão maior sobre os objetivos do AEE, deve-se atender as 

exigências que são feitas segundo o decreto número 7.611, de 17 de novembro de 

2011, os quais são citados a seguir:  

 1º Para fins deste Decreto, os serviços de que trata o caput serão 

denominados atendimento educacional especializado, compreendido como o 

conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 

institucional e continuamente, prestado das seguintes formas: 

I - Complementar à formação dos estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no tempo e na 

frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais; ou 

II - Suplementar à formação de estudantes com altas habilidades ou 

superdotação. 

§ 2o O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta 

pedagógica da escola, envolver a participação da família para garantir pleno acesso 

e participação dos estudantes, atender às necessidades específicas das pessoas 

público-alvo da educação especial, e ser realizado em articulação com as demais 

políticas públicas. 

Art. 3o São objetivos do atendimento educacional especializado: 

I - Prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular 

e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades 

individuais dos estudantes; 

II - Garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino 

regular; 

III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que 

eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e 
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IV - Assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, 

etapas e modalidades de ensino.  

Nesse sentido, o presente estudo sobre a Importância do Atendimento 

Educacional Especializado para Alunos com Transtorno do Espectro Autista se faz 

necessária buscando mostrar de forma mais clara tanto para pais e professores o 

que realmente o AEE trabalha e também mostrar a importância do acompanhamento 

dos pais em relação a educação do seu filho. Espera-se também que possam surgir 

novas concepções para fortificar a importância do AEE.   

 

2. O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

A primeira definição de autismo foi feita em 1911, por Bleuler, para indicar a 

perda de contato com a realidade e consequentemente dificuldades ou 

impossibilidades de comunicação. Mais tarde, em 1943, o médico austríaco que 

trabalhava nos Estados Unidos da América, Leo Kanner observou algumas crianças, 

suas pacientes, e escreveu um artigo intitulado: “Os transtornos autistas do contato 

afetivo”. 

Assim, por muito tempo, o autismo vem afetando milhões de pessoas no mundo 

inteiro e, por isso, incentivando muitas pesquisas, contudo, ainda não se conseguiu 

definir se suas causas são genéticas. A necessidade de um esclarecimento maior da 

sociedade sobre como lidar com as crianças afetadas torna-se um ponto crucial, 

carecendo de práticas de educação acessíveis para todos. Entretanto, poucos são 

os estudos neste sentido, o que revela os efeitos da ausência destas práticas no 

Brasil.  

A necessidade de um diagnóstico preciso sobre o autismo nos primeiros meses 

de vida da criança seria uma forma de prevenção para as famílias que percorrem 

durante anos, os consultórios de diferentes profissionais incapazes de reconhecer a 

doença, uma vez que isto exige o trabalho conjunto de profissionais da área de 

saúde e de educação.   

As causas biológicas exatas do autismo e das desordens do espectro autista 
são desconhecidas e são um grande desafio para a sociedade. Atualmente, sabe-se 
que o autismo não pode ser causado por fatores emocionais e/ ou psicológicos. As 
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evidencias apontam para a multicausalidade. Descobertas recentes apontam a 
possibilidade de o autismo ser causado por uma interação gene – ambiente.  

Em seu artigo Kanner (1943, p. 20), identificava como traço fundamental do 

autista a “incapacidade para se relacionar-se normalmente com as pessoas e as 

situações”.  

  Hans Asperger, um médico vienense descreveu os casos de crianças 

atendidas na Clínica Pediatra Universitária do Viena e publicou suas observações 

em 1944: “A Psicopatia autista da Infância”. Para ele o autismo tinha com traço 

fundamental a limitação de suas relações sociais, considerando que toda a 

personalidade da criança está determinada por esta limitação.  

 Durante os vinte anos seguintes, novas pesquisas levantaram outras 

questões: da existência de alterações cognitivas que explicariam as características 

de comunicação, linguagem, interação social e pensamentos presentes no autista. 

Posteriormente o autismo passa a ser estudado e compreendido enquanto um 

transtorno global do desenvolvimento, conceito derivado especialmente dos 

trabalhos de M.Rutter e D. Coher.  

              Nas relações interpessoais – as alterações de comportamento social são 

marcadas por acentuadas inaptidão de desenvolver relações com as outras 

pessoas, pois preferem o isolamento do grupo social. Em relação a objetos 

inanimados usam de forma incomum se apegando a eles ou rejeitando-os.   

             Alguns autistas desenvolvem uma obsessão por parte de brinquedos ou 

partes do corpo de alguém e às vezes algum detalhe do vestuário. Quando bebê 

apresenta um comportamento passivo com atraso na expressão facial, não 

apresentam comportamento de dor, medo ou perigo. Seu desenvolvimento 

emocional é confuso, tem dificuldade em expressar afetos e entender emoções, 

quase não participa de atividades em grupo.  

                Na linguagem podem acontecer alguns desvios como: atrasos na 

aquisição da linguagem, distúrbios de articulatórios, desvio fonológico, gagueira, 

perdas auditivas, distúrbios de leitura e escrita. Alguns autistas não desenvolvem a 

fala por implicações na compreensão dos códigos linguísticos apresentando muitas 

vezes ecolalia.   



8 
 

              A Motricidade entre alguns autistas existe um considerável 

comprometimento nos movimentos das mãos, dos membros inferiores, do tronco e 

no jeito de sentar, ficar de pé, caminhar. É característico o caminhar na ponta dos 

pés e dar repentinos saltos. Alguns inclinam o corpo para os lados para frente 

balançando a cabeça no ar ou entorno de si mesmo. Os transtornos no movimento 

podem aparecer de modo contínuo em um horário regular do dia e até mesmo 

desaparecer.  

              Percepção os autistas podem desenvolver fixações por assuntos e 

caracteres específicos, tonalidade de instrumento musical, formas diversas de 

corpos e espaços. Alguns percebem os detalhes em histórias, personagens da 

literatura, das artes, aos números de edições de revistas, aos horários, aos 

itinerários, a sequência de filmes e vídeos games. Demonstram grande resistência 

às mudanças no ambiente e não compreendem o fato de terem sua rotina quebrada.  

Desta forma, fica explicito que as causas não são totalmente conhecidas, o que 

pode ser recomendado em termos de prevenção do autismo são os cuidados gerais 

a todas as gestantes, especialmente cuidados com ingestão de produtos químicos, 

tais como remédios, álcool ou fumo.   

 

3. A IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA 

ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA  

  No AEE fica evidenciado que o trabalho se dá nas dificuldades do aluno e 

também deve-se averiguar as potencialidades do educando. O AEE deve beneficiar 

os alunos com TGD com atividades e com recursos pedagógicos e de 

acessibilidade, disponibilizados na sala de recursos multifuncionais. 

 - Atividade para comunicação, cognição e linguagem: livro, jogos coletivos, 

pareamento do concreto com o simbólico, música, desenho, pintura, jogos e 

atividades que utilizem novas tecnologias digitais e estimulem o raciocínio lógico  

          - Atividades para o desenvolvimento matemático: bloco lógico, pareamento 

concreto com simbólicos, encaixes geométricos, jogos e atividades que utilizem 

novas tecnológicas digitais.  
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          - Atividades para o desenvolvimento matemático: bloco lógico, pareamento 

concreto com simbólicos, encaixes geométricos, jogos e atividades que utilizem 

novas tecnológicas digitais, atividades com temas do cotidiano e que estimulem o 

raciocínio lógico-matemático.    Durante uma edição de um Seminário 

Descentralizado sobre Autismo, realizado na cidade de Fraiburgo, no dia 24 de 

Agosto de 2015  

CANCINO (2015) abordou o tema: Como desenvolver a aprendizagem do aluno com 

Transtorno do Espectro Autista´´ e explicou que “uma das formas de trabalhar com 

as crianças autistas é manter os pais por perto, sendo que o mundo da criança 

autista é a família. “Geralmente a visão clinica é manter os pais afastados do 

tratamento, porém essa postura pode ser vista como um erro, pois as crianças 

pertencem à família e precisam enfrentar isso juntas. Não como terapeutas, mas 

como pais preparados para viverem com seus filhos e com o comportamento 

autista”, explicou o autor.   

  Portanto, a importância do comprometimento dos pais no acompanhamento 

do atendimento de seus filhos se faz totalmente necessária para que ele possa de 

fato evoluir. Não adianta só os professores e a equipe multidisciplinar fazerem o seu 

trabalho, os pais também tem que se dedicar.  

 É necessário mergulhar nos afetos do autista: descobrir seus interesses, 

desejos, sonhos possibilidades, dificuldades, enfim, conhecê-lo bem. Em termos 

pedagógicos, o professor precisa descobrir quais habilidades seu aluno já possui e 

quais ele precisa adquirir. A partir daí escolher os materiais adequados? 

(CUNHA,2014). Nota-se que é importante que os professores possam estar abertos 

a realmente conhecer o seu aluno com transtorno do Espectro Autista para que o 

atendimento seja feito de forma eficaz e que realmente contribua para o 

desenvolvimento do aluno.  

4. METODOLOGIA   

Este trabalho iniciou-se a partir de uma pesquisa bibliográfica, para 

Michaliszyn e Tomasini (2012, p.51) “trata-se da pesquisa desenvolvida a partir de 

referências teóricas que aparecem em livros, artigos, documentos, etc.” 
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           O presente artigo trabalha uma abordagem Qualitativa, a mesma é de forma 

descritiva, pois aborda aspectos da realidade relacionados ao “universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes” (MINAYO, apud 

SAKAMOTO; SILVEIRA, 2014, p.47). Portanto o resultado não é quantificável, assim 

as informações obtidas são analisadas de maneira indutiva. A pesquisa também 

utilizará o método teórico, ou seja, é utilizado teorias de pesquisadores renomados 

no assunto, no caso, Cunha (2013), Cancino (2013), Belisário Filho (2010).  Na 

pesquisa também foi utilizado um questionário. 

 
Partindo da abordagem qualitativa é que o pesquisador, diante da pesquisa 

realizada, passa a conhecer o objeto de estudo para analisá-lo e somente depois 

interpretar os dados coletados. 

O espaço da pesquisa foi ONG , onde se presta o AEE aos alunos da 

Prefeitura e também de colégios estaduais que não possuem a sala de AEE em sua 

estrutura física. 

Percebe-se que os espaços físicos são bastante amplos, compostos por uma 

recepção, salas de aula, banheiros, sala da coordenação, sala da administração, 

brinquedoteca, sala de psicologia, sala de fisioterapia, sala de Psicopedagogia e 

sala de atendimento multidisciplinar. O espaço da pesquisa está situado 

respectivamente: Rua Padre Sá Leitão, número 383, Bairro Jóquei Club. 

Os participantes da pesquisa foram duas professoras do AEE e uma 

coordenadora pedagógica. O motivo da escolha foi feito pelo fato delas trabalharem 

diretamente com o AEE e por isso acredita-se que elas apresentem um 

conhecimento subjetivo sobre o tema da pesquisa, podendo assim colaborar para o 

enriquecimento deste trabalho acadêmico. 

Para preservar a identidade das participantes as mesmas receberam nome de 

flores: professoras Rosa, Margarida e coordenadora Violeta. 

 

4.1 DISCUSSÃO DE DADOS. 

 

A observação foi o primeiro instrumento aplicado que se iniciou no dia 2 de 

agosto ao dia 5 do referido mês, no período de quarenta minutos diariamente. 

 Pode-se observar que a coordenadora Violeta é bastante atenciosa com as 

questões que dizem respeito ao bem-estar de sua equipe relacionada ao bom 
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desenvolvimento das crianças, mostrando-se disposta a solucionar eventuais 

conflitos surgidos na instituição. 

As professoras Rosa e Margarida demonstram ter um bom conhecimento 

sobre o assunto além de terem grande experiência na área do atendimento e isso se 

reflete na evolução dos educandos. 

Observa-se que as participantes são graduadas e possuem especialização 

ligada a área da Educação inclusiva e Psicopedagogia, isto é bastante significativo, 

pois para que ocorra um atendimento de qualidade, os profissionais têm que serem 

bem capacitados para poder atender aos alunos da melhor forma possível e também 

poderem orientar as famílias de forma correta  

Em relação às questões temáticas temos cinco perguntas abertas.  

• O que você entende por Transtorno do Espectro Autista?  

 

“É um transtorno do neurodesenvolvimento infantil, caracterizado por 
dificuldades de comunicação, interação social, sensibilidades sensoriais, 
pouca tolerância a mudanças ou frustrações. ” (VIOLETA) 
 
“Autismo é um transtorno do desenvolvimento humano e também 
comportamental que atinge a parte neurológica da criança.” (MARGARIDA) 
 
“São dificuldades de um aluno com TEA, principalmente na sua interação 
social com indicação e comportamentos repetitivos, assim como interesses 
restritos e na questão de sensibilidade desse educando”. (ROSA) 
 
 

Diante da fala das participantes, O Transtorno do Espectro Autista-TEA é um 

distúrbio que causa um enorme prejuízo a interação social e também em relação ao 

desenvolvimento da criança. É importante averiguar que para um bom 

desenvolvimento da criança, a mesma precisa de um bom acompanhamento médico 

de trabalhos junto a equipe multidisciplinar. 

 

• O que você entende por Atendimento Educacional Especializado?   

 

“São atendimentos planejados, orientados e avaliados. Atua como 
complemento ou suplemento durante o processo de formação. É criar 
condições para que o aluno acesse os conhecimentos. ” (VIOLETA) 
 
“É um atendimento realizado desenvolvendo as dificuldades dos educandos 
conforme o necessário. Pode ser trabalhado conforme a necessidade do 
aluno. ” (MARGARIDA) 
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“O AEE tem como objetivo principal complementar ou suplementar o 
processo de ensino aprendizagem dos educandos com deficiência. ” 
(ROSA) 
 
 

No presente questionamento, as participantes concordaram que o AEE atua 

para complementar e/ou suplementar o ensino da criança. O AEE deve buscar 

sempre estratégias novas e planejadas para que seus objetivos possam ser 

atingidos com eficácia.  

Na própria Nota técnica do MEC verifica-se o trabalho que o AEE deve 

desenvolver para que os educandos possam assim melhorar o seu aprendizado e 

deve ser um serviço que trabalhe integralmente com a escola regular e também com 

a família. 

 

• Em sua opinião, qual a importância do Atendimento Educacional 

Especializado para alunos com Transtorno do Espectro Autista?  

 

“Para que possa haver uma melhor inclusão e evolução. Que sejam 
estimulados corretamente, havendo possibilidade de adquirir conhecimento, 
tornando-se o mais independente e obtendo uma melhor qualidade de vida.” 
(VIOLETA) 
 
“É fundamental, quando se realiza esse atendimento em cima das 
necessidades do paciente. ” (MARGARIDA) 
 
“O atendimento visa trabalhar em cima das necessidades do aluno com 
TEA, principalmente na busca de recursos que ajudem na sua comunicação 
e interação com seus pares. ” (ROSA) 
 
 

As participantes concordam que o AEE é de suma importância para a 

melhoria de vida dos alunos com o TEA. A partir de um atendimento direcionado e 

bem planejado, o AEE produz um desenvolvimento que prima pela inclusão e 

interação dos alunos com esse transtorno. 

 

• Quais ações os pais dos alunos poderiam realizar para ajudar no 

aprendizado dos mesmos? 

 

“Seguir as orientações dos profissionais que acompanham a criança, 
ensinar a ser o mais funcional possível, confiar que eles são capazes de 
obter conhecimentos. ” (VIOLETA) 
 
“Participando junto da instituição, dando suporte aos atendimentos para 
melhorar suas evoluções. ” (MARGARIDA) 
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“Procurar conhecer as dificuldades dos seus filhos, procurar ajudar tanto na 
parte da saúde como na educação, buscar formação para melhor lidar com 
as necessidades de seus filhos. ” (ROSA) 
 
 

As participantes mostram o quanto é importante que os pais busquem uma 

melhor compreensão sobre a deficiência dos seus filhos para que assim possam 

colaborar para um melhor desenvolvimento dos mesmos.   

Cancino (2013) afirma que uma das formas de trabalhar com as crianças 

autistas é manter os pais por perto, sendo que o mundo da criança autista é a 

família. Portanto, a presença da família é de extrema importância para a evolução 

dessas crianças. 

 

• Quais são suas estratégias para realizar um atendimento eficaz para os 

alunos? 

 

“Trabalhar com adaptações, prancha de comunicação, estimular a memória 
visual, auditiva, dar sempre importância ao antecedente e valorizar o reforço 
positivo. ” (VIOLETA) 
 
“Planejar as atividades em cima da necessidade de cada assistido. ” 
(MARGARIDA) 
 
“É necessário conhecer com quem vai lidar conversando com os pais para 
obter mais informações possíveis. Preparar o ambiente para acolher esse 
indivíduo, é preciso entender o estilo de aprendizagem desses alunos, 
estabelecer comunicação (casa e escola), observar a idade e o nível de 
habilidade desse aluno. ” (ROSA) 
 
 

Com base nas informações relatadas pelas entrevistadas, nota-se que é 

necessário conhecer bem a deficiência do aluno para a partir daí poder traçar um 

bom planejamento e também averiguar metodologias que busquem trabalhar a 

melhoria das necessidades dos alunos.  

Cunha (2013) acrescenta que é necessário mergulhar nos afetos do autista: 

descobrir seus interesses, desejos, sonhos possibilidades, dificuldades, enfim, 

conhecê-lo bem. Em termos pedagógicos, o professor precisa descobrir quais 

habilidades seu aluno já possui e quais ele precisa adquirir. A partir daí escolher os 

materiais adequados? Pode-se concluir que buscar sempre novos conhecimentos 

sobre o Transtorno do Espectro Autista auxilia e muito na melhoria do ensino das 

crianças com esse transtorno. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O presente estudo descreveu a Importância do Atendimento Educacional 

Especializado para os Alunos com Transtorno do Espectro Autista e o quanto é 

importante os pais, professores e também a sociedade buscarem um maior 

conhecimento sobre o AEE e também sobre os avanços em relação aos estudos 

feitos sobre o Transtorno do Espectro Autista para eu assim possam de fato 

contribuir para uma melhor educação e também evolução das crianças.  

Os objetivos propostos no presente artigo foram atingidos e prima pela 

perspectiva de que pais, professores e sociedade demonstrem ação em tudo o que 

foi abordado neste estudo. Pode-se notar que os professores já começaram a 

reavaliar suas metodologias e também algumas famílias buscaram um maior 

conhecimento sobre o Transtorno do Espectro Autista.   

O Atendimento Educacional Especializado é uma modalidade de ensino que, 

segundo a legislação brasileira, visa complementar e/ou suplementar o ensino 

oferecido na escola regular. Além disso, o AEE visa a melhoria de vida do educando 

trabalhando também as AVD´s (Atividades da Vida Diária) e AVP´s (Atividades da 

Vida Prática) que buscam a autonomia de vida dos alunos.  

O Transtorno do Espectro Autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento 

que atinge as crianças e seus primeiros sintomas são notados logo no 

desenvolvimento do bebê. O que ajuda na compreensão do seguinte transtorno é a 

busca do conhecimento e também que os pais estejam abertos a dialogar com os 

profissionais e que busquem aplicar a metodologia do tratamento também em suas 

residências, visando a melhoria do aprendizado dos filhos.  

Por isso, o AEE é de suma importância para a vida dos educandos com o 

Transtorno do Espectro Autista e que sempre irá valorizar as potencialidades do 

aluno e trabalhar para corrigir as dificuldades presentes na criança.    
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 APÊNDICE 

                                        APÊNDICE 01 

Governo do Estado do Ceará 

Secretaria da Ciência Tecnologia e Educação Superior 

Faculdade Darcy Ribeiro 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

(Conforme a Resolução n. 196. Do Conselho Nacional de Saúde de 10 de Outubro de 1996) 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “A IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA do curso de pós-graduação em Atendimento Educacional Especializado. A sua 
participação não é obrigatória, mas voluntária. A qualquer momento você pode desistir de participar e 
retirar seu comprometimento. Sua recusa não leva a nenhum prejuízo em sua relação com o 
pesquisador. Com a coordenação ou com os demais docentes do seu curso ou com a sua instituição. 

Objetivo de estudo: O objetivo principal desse estudo é compreender qual a importância do 
Atendimento Educacional Especializado  

Procedimento: Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder a um questionário composto 
por 5 ( cinco) perguntas subjetivas. 

Riscos:  

Não existem riscos relacionados a sua participação 

Benefícios: Os benefícios gerados com a sua participação estão relacionados às possíveis 
contribuições ao processo ensino aprendizagem da Faculdade Darcy Ribeiro. 

Confidencialidade: As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e 
asseguramos o sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar 
sua identificação. Os resultados serão divulgados em apresentação ou publicações com fins 
científicos ou educativos. 

Custo e pagamento: Participar da pesquisa não implicará nenhum custo a você e como voluntário, 
você também não receberá qualquer valor em dinheiro como compensação pela participação. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço dos pesquisadores 
responsáveis, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer 
momento. 

Pesquisador responsável: Thibério Pereira de Carvalho 

Endereço e telefones de contato: Rua 1145, número 177, quarta etapa, Conjunto Ceará 

Declaro que entendi os objetivos, condições, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e 
estou de acordo em participar. 

Local e data:____/____/____ 
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Nome:_______________________________________________________________________ 

Assinatura:___________________________________________________________________  

 

 

APÊNDICE 02 

Este questionário é parte de pesquisa intitulada A Importância do Atendimento 

Educacional Especializado para Alunos com Transtorno do Espectro Autista, realizado por 

Thibério Pereira de Carvalho do curso de pós-graduação em Atendimento Educacional 

Especializado da Faculdade Darcy Ribeiro. 

 

O pesquisador 

 

Roteiro de questionário aplicado as professoras do AEE da ONG Centro de 

Convivência Mão Amiga. 

• IDENTIFICAÇÃO 

1. Nome:_____________________________________________________ 

2. Formação Profissional:_________________________________________ 

3. Local de trabalho:_____________________________________________ 

4. Experiência profissional:_______________________________________ 

 

 

 

• Questões da temática 

 

5. O que você entende por Transtorno do Espectro Autista? 

6. O que você entende por Atendimento Educacional Especializado? 

7. Em sua opinião, qual a importância do Atendimento Educacional Especializado 

para os Alunos com Transtorno do Espectro Autista? 

8. Quais ações os pais dos alunos poderiam realizar para ajudar no aprendizado 

dos mesmos? 

9. Quais são suas estratégias para realizar um atendimento eficaz para os alunos? 

 

 


