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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é compreender e analisar como personagens que 

compartilham o cotidiano escolar, sejam professores, equipe de apoio, equipe gestora, 

familiares e responsáveis percebem e interpretam os desafios, contrariedades e 

possibilidades no tocante à permanência da criança diagnosticada com Transtorno do 

Espectro Autista no ensino regular. A análise proposta toma por base dados obtidos nos 

diálogos estabelecidos com alguns profissionais da educação em relação às crianças com 

TEA matriculadas na escola. Metodologicamente, a pesquisa tem abordagem qualitativa, 

fundamentada na teoria sócio- histórica realiza a escuta dos profissionais da educação de 

algumas escolas da Rede Municipal da Zona Leste de São Paulo, por meio de entrevistas 

semiestruturadas, para que fosse possível recolher expectativas e traçar perspectivas de 

quem convive com estas crianças nas instituições escolares. Desta forma, busca-se 

responder ao seguinte problema de pesquisa: Como ocorre a permanência de crianças 

diagnosticadas com transtorno do espectro autista no ensino regular, a partir da percepção 

de quem convive com elas? Para tanto, balizamos nossas reflexões em Pierre Bourdieu 

(2012, 1993) que reconhece como as desigualdades mudaram de forma nas instituições 

escolares a partir da exclusão de quem está dentro, Erving Goffman (2012, 1981) com sua 

literatura interacionista, apresenta contribuições do quanto os indivíduos se percebem e são 

percebidos a partir das relações dialógicas que acontecem na vida cotidiana, e Freitas (2021, 

2016, 2013) com contribuições significativas acerca da educação inclusiva e suas 

proposições no chão da escola. 

Palavras-chave: transtorno do espectro autista; profissionais da educação; 

permanência; ensino regular
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ABSTRACT 

This research aims at understanding and analyzing how characters who share the 

school routine, whether teachers, staff, management team, family members and guardians, 

perceive and interpret the challenges, setbacks and possibilities regarding the permanence 

of the child diagnosed with Autism Spectrum Disorder in regular education. The proposed 

analysis is based on data obtained in dialogues established with some education 

professionals in relation to children with ASD enrolled in regular schools. 

Methodologically, the research has a qualitative approach, based on socio-historical theory, 

listening to education professionals from some schools in the Municipal Network of the 

East Zone of São Paulo, through semi-structured interviews, so that it was possible to collect 

expectations and outline perspectives of those who live with these children in school 

institutions. Therefore, this research seeks to answer the following inquiry: How does the 

permanence of children diagnosed with autism spectrum disorder occur in regular 

education, based on the perception of those who live with them? In order to do so, we base 

our reflections on Pierre Bourdieu (2012, 1993) who recognizes how inequalities have 

changed in school institutions from the exclusion of those who are inside, Erving Goffman 

(2012, 1981) with his interactionist literature, presents contributions of how much the 

individuals perceive themselves and are perceived from the dialogical relationships that 

take place in everyday life, and Freitas (2021, 2016, 2013) with significant contributions 

about inclusive education and its propositions on the school floor. 

Keywords: autistic spectrum disorder; education professionals; permanence; regular 

education
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1. INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa se propõe a dialogar com profissionais da educação de três escolas do 

Município de São Paulo dos segmentos de Educação Infantil e Ensino Fundamental, 

localizadas no mesmo bairro na região leste da Cidade, cujo olhar sobre os aspectos 

inclusivos durante a permanência das crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro 

Autista, são analisados a partir da escuta com quem convive cotidianamente com elas. 

A análise investigativa pautada na observação e escuta dos profissionais da 

educação, parte da premissa que só é possível assimilar como se dá a permanência de 

crianças e estudantes com Transtorno do Espectro Autista matriculadas no ensino regular, 

se entendermos como ocorrem as interações dos profissionais da educação com estas 

crianças a partir da compreensão que estes profissionais apresentam sobre seu papel junto 

a elas. 

O papel dos profissionais da educação nas mudanças que ocorreram nos contextos 

educativos atuais na perspectiva inclusiva foram e são evidentes tendo grande relevância no 

processo de inclusão das crianças diagnosticadas com TEA ou qualquer outra deficiência. 

Depois de duas décadas na função docente no ensino fundamental e médio em que 

as inquietações acerca da inclusão de estudantes com deficiência sempre me tocaram forte, 

foi somente ao assumir o cargo de gestora na Educação Infantil na rede municipal de São 

Paulo, a partir da percepção do aumento significativo de matrículas, tanto no Centro de 

Educação Infantil (CEI), como na Escola de Educação Infantil (EMEI) de crianças 

diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista, cuja observação da forma como 

permanecem estas crianças durante o processo de escolarização, ampliaram meu olhar para 

a necessidade de reflexão crítica sobre a temática em tese. 

O ponto de partida diz respeito a “perceber como percebem”os profissionais da 

educação em relação à permanência e as interações entre os estudantes com Transtorno do 

Espectro Autista com os diversos personagens que habitam o cotidiano escolar. Assim esta 

pesquisa busca responder a seguinte questão: Como se dá a permanência de crianças e 

estudantes com Transtorno do Espectro Autista na rede regular, a partir da concepção de 

quem convive com elas, os profissionais da educação. 

Tais reflexões suscitam outras questões: Quais aspectos das práticas pedagógicas 

entendem que são facilitadores da permanência? Quais aspectos interferem negativamente 
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no ambiente escolar e que, por isso, dificultam a permanência destas crianças? Como 

avaliam estes aspectos em relação ao desenvolvimento escolar destas crianças? E como 

refletem sobre as próprias práticas educativas em relação a essas crianças? 

A partir destas questões que dialogam com a observação participante da pesquisa e 

análise das interações entre os profissionais da educação e as crianças diagnosticadas com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) foi possível perceber que muitos dos desafios 

enfrentados pelos educadores, além dos impasses e fragilidades que certamente as escolas 

de ensino regular enfrentam diariamente para dar conta do prescrito na legislação brasileira, 

perpassam pelo desconhecimento das múltiplas possibilidades destas crianças que podem e 

devem ser desenvolvidas a partir de boas práticas educativas e do reconhecimento da 

diversidade como ponto de partida para o combate à exclusão. 

O cerne destas questões é perpassado pela educação inclusiva que ganhou evidência 

na sociedade brasileira no início da década de noventa por meio de movimentos que lutaram 

e denunciaram a urgência de constituir uma escola que contemple as necessidades de todos 

de forma igualitária que inspirados pelo direito de todos à educação, tem sido objeto de 

políticas públicas que resultaram em compromissos assumidos e defendidos nos mais 

diversos dispositivos legais no Brasil e no mundo, a exemplo da Constituição Federal de 

1988, a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990), o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990), a Declaração de Salamanca (1994), a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (1996), a Convenção de Guatemala (1999) entre outros inúmeros 

dispositivos legais, que contribuíram para reconhecer e alicerçar a educação como direito 

fundamental de todos. 

Notadamente as contribuições destes dispositivos legais são inegáveis em relação a 

ampliação dos debates sobre os direitos constitucionais na promoção das garantias de 

condições efetivas de aprendizagem e desenvolvimento de todas as crianças, e de forma 

específica aos direitos das pessoas com deficiência, no tocante a orientar práticas 

pedagógicas que visam superar a segregação. No entanto, estes compromissos, suas 

normatizações e reordenamentos jurídicos não garantiram a inclusão, uma vez que aqueles 

a quem são direcionados, permanecem sofrendo as mazelas da segregação e vivem à 

margem de um atendimento igualitário e digno. 

Ainda hoje a inclusão escolar por vezes argumentada apenas sob a perspectiva do 

acesso da criança ao ensino regular, urge por uma reflexão para além da matrícula e 
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acolhimento de todas as crianças independente de suas vulnerabilidades, diferenças ou 

dificuldades, especialmente na educação infantil que carrega em si ambiguidades e 

contradições que acompanham seu contexto histórico e ainda muito presente no ambiente 

escolar desse segmento. 

A escola constitui-se num espaço de relações sociais que necessita comprometer-se 

com a educação integral de todos que fazem parte dela. Nesta perspectiva, refletir sobre as 

relações que se estabelecem no interior das escolas, no âmbito da perspectiva inclusiva 

passa necessariamente por uma análise da permanência das crianças com deficiência, que 

apesar de tantas barreiras encontradas e produzidas nos ambientes escolares durante todo 

seu processo de escolarização, atravessam por estes espaços, muitas vezes sob o estigma de 

“criança de inclusão”. 

Criança que sob este rótulo, permanece individualizada no próprio corpo e excluída 

da responsabilidade ética do movimento de transformar, de oportunizar, de pertencer, que 

estas crianças que passam por horas e dias sem estar, sem fazer parte das situações de 

desenvolvimento e aprendizagem, pela compreensão equivocada de que traz consigo um 

atributo que a torna “criança de inclusão”, conforme cita Freitas: 

Se a noção de inclusão escolar que predomina entre nós é fortemente 

marcada pela intenção de acolher os chamados deficientes ou desajustados 

no ambiente escolar, sem a análise das situações relacionais 

permaneceremos achando que a deficiência ou o desajuste são meramente 

atributos que as pessoas trazem consigo (FREITAS, 2016, p. 30). 

Em 2006, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da qual o Brasil é 

signatário, definiu que “Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

as diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas”. 

O Transtorno do Espectro Autista – TEA1, passa a ter mais evidência enquanto 

deficiência, a partir da promulgação da Política Nacional da Educação Especial na 

Perspectiva Inclusiva (PNEEPEI), uma vez que determina como público alvo da Educação 

Especial “alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

 

1  Neste estudo utilizaremos o termo Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme nomenclatura 

utilizada no Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais – DSM V ( 2014). 
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habilidades/superdotação” (BRASIL, 2008, p. 1), portanto, o autismo já classificado como 

transtorno global do desenvolvimento (TGD) de acordo com a PNEEPEI passa a ser 

legitimado como público-alvo de educação especial. 

Nota-se que a partir destes marcos reguladores da educação especial e da pessoa com 

deficiência, documentos orientadores e normativos passam a tratar com mais especificidade 

a questão da inclusão das crianças com Transtorno do Espectro Autista e consequentemente 

a relação destes com os profissionais da educação, para uma perspectiva de educação não 

assistencialista e sim com reconhecimento das singularidades de cada estudante. 

A matrícula de uma criança com Transtorno do Espectro Autista nos remete 

imediatamente ao comprometimento da criança nas áreas de interação social e 

comportamento restritivo e repetitivo. No entanto, para conceber este diagnóstico dentre os 

muitos outros sintomas emocionais, cognitivos, motores e sensoriais, percebidos e 

vivenciados nas interações ocorridas no interior de tantas escolas, em meio a complexidade 

que os envolve, foi realizado um longo e meticuloso percurso clínico que vem cada vez 

mais predominando e intervindo no ambiente escolar. 

Considerando que o Transtorno do Espectro Autista não é uma condição singular e 

que que cada criança apresenta critérios diagnósticos comuns de formas diferentes 

comumente apresentada dentro de uma condição médica única, esta pesquisa ancorada 

numa perspectiva histórico-social das interações que ocorrem quando indivíduos e espaços 

se encontram reiterando a função social da escola para ruptura do diagnóstico do TEA como 

uma pena perpétua de uma condição incapacitante. 

Assim, foi possível perceber que o desconforto ocasionado nos profissionais da 

educação quando da matrícula de crianças diagnosticadas com TEA, que muitas vezes 

classificam este transtorno como um dos mais desafiadores vivenciados no cotidiano escolar 

tem relação com o aumento de estudos relacionados aos diagnósticos, as incessantes procura 

por causas e até mesmo das contradições de eventuais possibilidades de cura, que em 

contrapartida também retrata a escassez de pesquisas, estudos, debates e formação que 

suscitam reflexões críticas sobre as possibilidades e potencialidades que envolve as crianças 

diagnosticadas com TEA que podem ocorrer por meio de interações e propostas 

pedagógicas inclusivas. 

Nesta perspectiva esta pesquisa objetivando investigar e compreender a permanência 

da criança diagnosticada com TEA no ensino regular a partir da percepção de quem convive 



18 

 

com ela, optando-se por uma abordagem metodológica qualitativa, foi organizada além da 

introdução em mais quatro capítulos sendo o primeiro intitulado: Contextos históricos na 

constituição de direitos, sujeitos e lugares, partindo de uma análise do acontecer histórico 

dos fenômenos que marcaram a educação inclusiva nas últimas décadas, um breve histórico 

do Transtorno do Espectro Autista do primeiro diagnóstico até os dias atuais e o 

desenvolvimento  da pesquisa a partir da trajetória da pesquisadora, considerando as 

relações entre os sujeitos que  ocorrem neste contexto em que o pesquisador se torna parte 

do processo investigativo. 

No segundo capítulo: Desafios e Incertezas na permanência das crianças 

diagnosticadas com transtorno do espectro autista no ensino regular, que considera as 

inseguranças e contrariedades que provoca a presença das crianças e estudantes com TEA 

no  ensino regular que perpassam por exclusão no interior das instituições escolares com 

destaque    para a lógica clínica que por vezes dita comportamentos e equívocos sobre a 

lógica pedagógica  e o contexto incomum e desolador imposto pela pandemia mundial, 

ocasionada pela Covid- 19, cujas dimensões inimagináveis à escola, seus estudantes, 

educadores, famílias e também  à pesquisadora reflete a permanência invisibilizada das 

crianças com TEA durante o período pandêmico mais crítico que coincide com o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

No terceiro capítulo apresentamos o percurso metodológico pelo qual foi traçada a 

pesquisa, com breve detalhamento dos procedimentos éticos, cenários investigados, das 

participantes entrevistadas e os instrumentos de coleta de dados. 

No quarto e último capítulo apresentamos a análise e a interpretação dos dados 

obtidos por meio das entrevistas e as concepções dos interlocutores nas relações cotidianas 

com as crianças e estudantes com Transtorno do Espectro Autista. 

Por fim, nas considerações finais, apresentamos os resultados acerca dos dados 

coletados, utilizando análise de conteúdos por meio de elementos chave coletados nas 

entrevistas. 

Deste modo, discorre-se a pesquisa intitulada: Desafios, contradições e 

possibilidades da permanência de crianças com transtorno do espectro autista no ensino 

regular.  
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2. CONTEXTOS HISTÓRICOS NA CONSTITUIÇÃO DE DIREITOS, SUJEITOS E 

LUGARES 

Esta pesquisa versa sobre interações de crianças diagnosticadas com TEA e os 

profissionais da educação com os quais convivem diariamente nas escolas regulares, cuja 

convivência possibilita interações que à luz das raízes históricos sociais descritas por 

Vigotski (1924-1934) fundamentam a relação do homem com o mundo e com o outro dos 

quais se desenvolvem as funções humanas e que por meio desta interação, que provoca 

transformações recíprocas que o homem se faz homem. 

Neste sentido neste capítulo considerando a importância dos contextos históricos em 

que lugares e pessoas se constituem refaço brevemente os percursos dos sujeitos, direitos e 

lugares que em meio a um processo histórico nos permite situar a reflexão sobre a inclusão 

de  crianças com Transtorno do Espectro Autista na rede regular de ensino. 

2.1 TRAJETÓRIA PESSOAL E ESCOLHA DO TEMA 

Meu envolvimento com o objeto de pesquisa é resultado das experiências que 

acompanharam minha carreira do magistério, que coincide justamente com o período em 

que a educação urgia por uma estrutura escolar que contemplasse as necessidades de todos 

os alunos. Tornei-me professora de Ciências Biológicas, com uma inclinação significativa 

para o campo da genética e consequentemente estudo das síndromes, em meados dos anos 

1990, quando o movimento da inclusão traz mudanças significativas na estrutura da 

sociedade e da organização  escolar. 

Neste contexto em que a educação inclusiva começa a configurar-se como parte 

integrante e essencial do processo educativo, como professora de ciências, movida em um 

primeiro momento pela curiosidade orgânica com tendência ao reducionismo da deficiência 

às características biológicas ao concluir a graduação o primeiro curso de especialização foi 

em genética humana, cuja pesquisa sobre a trissomia do cromossomo 21, permitiu acessar 

as especificidades clínicas da Síndrome de Down. 

Por opção, o trabalho de conclusão deste curso foi sobre a acondroplasia, 

caracterizada pelo crescimento anormal dos ossos, que resulta em baixa estatura com braços 

e pernas desproporcionalmente curtos e cabeça grande, devido uma mutação em dos genes 

que constituem o cromossomo 4, síndrome mais conhecida como nanismo. As 
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especificidades biológicas desta e de muitas outras deficiências amplamente estudadas neste 

curso, proporcionaram questionamentos pedagógicos que acrescentaram mudanças de 

paradigmas e rotas da pesquisadora. 

Baseada nas observações das três escolas que lecionava no início da carreira, 

inquietava-me a percepção de que as muitas síndromes conhecidas no curso de 

especialização não ocupavam os bancos escolares. Onde estariam as crianças com nanismo 

ou Síndrome de Down, ou qualquer outra deficiência, que não na escola? 

Estas e outras inquietações, diante da indiferença aos percursos da perspectiva 

inclusiva que tentava se fazer presente nos sistemas educativos acompanharam-me e 

ganharam contornos substanciais quando após mais de duas décadas que 

concomitantemente à docência acumulada com cargos de gestão, assumo o cargo de 

Diretora de Escola na Secretaria Municipal de São Paulo em um Centro de Educação Infantil 

(CEI) e me deparo com o Transtorno do Espectro Autista. 

Buscar compreender a permanência e as interações sob a ótica da perspectiva 

inclusiva na educação básica, especialmente na educação infantil, única etapa ainda não 

experimentada numa trajetória de mais de duas décadas na educação pública, mergulhando 

no universo encantador e fascinante tanto quanto desafiador e contraditório da criança ou 

das perspectivas que temos sobre ela em um Centro de Educação Infantil (CEI) em um dos 

maiores Centro de Educação Unificado (CEU) do Município, foi o caminho encontrado para 

busca das inúmeras questões que permeavam minha prática desde o início da carreira na 

educação básica. 

Este não teria sido o maior desafio destas duas décadas, se minha busca não tivesse 

sido direcionada para muito além das crianças que acessavam os espaços do CEI e 

permaneciam das 7h00 da manhã até 17h00 da tarde entre rotinas e linhas do tempo, parques 

e refeitórios, cuidados e saberes que os inseriam no exercício da infância naqueles espaços 

a “quase”todas as crianças matriculadas naquele equipamento do CEU. 

A observação atenta do universo da infância, até então, por mim pouco conhecido, 

me impulsionava ao reconhecimento das relações que as crianças estabelecem com o mundo 

a partir de suas vivências e experiências nos espaços escolares, bem como das interações 

com os pares e com os inúmeros profissionais que por lá permanecem. 

O Currículo da Cidade, documento oficial norteador e orientador do trabalho 

pedagógico realizado na rede municipal de São Paulo, ressalta que: 
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Para um bebê ou uma criança, ingressar numa escola de Educação Infantil 

significa aprender a conviver na esfera pública, reunir-se com outras 

crianças e adultos, participar de distintos universos materiais e simbólicos, 

compartilhar diversidades e construir perspectivas comuns a partir de 

pontos de vista singulares (SÃO PAULO, 2019, p. 21). 

Considerar particularidades do desenvolvimento dos bebês e crianças bem pequenas 

a partir das relações sociais que vivem, oportunizaram mudanças de concepções antes 

arraigadas a fatores biológicos ou genéticos. Conforme propõe Cunha e Costa (2020, p. 70) 

ao dizerem que: 

Quando observamos a influência do meio social sobre a fala, da percepção, 

do pensamento, dos valores morais, dos sentimentos, isto é, da inteligência 

e da personalidade da criança, abandonamos as concepções que explicam 

estas características como sendo genéticas, ou seja, dadas no nascimento. 

[...] percebemos que este processo também se refere às crianças menores e 

aos bebês, com isso paramos de subestimar a capacidade da criança, 

deixando de concebê-la como um ser incapaz e frágil. 

Aprofundar o olhar neste cenário, em meio a tantas informações sobre a criança e as 

complexidades da infância conduziram-me para aquelas que permaneciam de um modo 

diferente. Identifico que algumas crianças quando comentadas ou lembradas seriam apenas 

para apontar os motivos da não interação, do não fazer junto, do não pertencer, cuja 

condição de existência as inseriam a um lugar de invisibilidade, lugar destinado à 

deficiência, lugar este, que os intervalos entre uma aula e outra no ensino fundamental 

jamais teria permitido uma percepção com notória clareza. 

Observar o ritmo imposto às crianças no CEI, o modo como compartilham suas 

experiências e como se abrem para o novo ali experimentado na maioria das situações pela 

primeira vez, me fez perceber como a medida do tempo para umas se apresentava diferente 

em relação a outras, comumente afastadas do convívio e das interações planejadas e 

organizadas para “todos”, pelo fato de apresentarem alguma deficiência. 

Tal como afirma Barbosa, Diniz e Santos (2010, p. 43): “A pessoa com deficiência 

experimenta uma das formas mais singulares de exclusão social – a solidão pelo corpo 

único. [...] o que torna a descoberta dos impedimentos corporais um processo solitário desde 

as primeiras formas de socialização”. 

Assim, percebo que crianças com deficiência matriculadas no CEI, que em comum 

com seus pares teriam apenas o acesso, uma vez que os lugares de permanência diária, 
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interpretados como lugares onde estariam protegidas dada a condição de crianças com 

deficiência, nem sempre eram os mesmos, nem tão pouco as experiências e interações. 

Nesta perspectiva a educação infantil me apresentou muito além da infância como 

categoria analítica, ampliou-me o olhar para aqueles que permanecem sem estar, 

possibilitou a observação da deficiência na primeira infância, daqueles que constituem uma 

matrícula e são direcionados à escola por seus responsáveis como manifestação do direito 

de pertencer a este lugar, na esperança de um processo de escolarização. 

Ocorre que este processo de escolarização tão almejado pelas famílias, comumente, 

acontece durante a permanência do lugar que ocupam, cujo rótulo contradiz a concepção de 

inclusão tão deturpada e ainda muito ausente de nossas instituições escolares, especialmente 

pela compreensão contraditória de que para pertencer a escola basta ter o nome na lista de 

chamada e atravessar o portão de entrada. 

Para ampliarmos este debate tão necessário e urgente no chão da escola, torna-se 

imprescindível analisar os avanços conquistados em políticas públicas inclusivas e o 

reconhecimento da educação infantil como etapa da educação básica, e que, segundo Freitas 

e Prado (2016) os processos de inclusão ganham contornos singulares na educação infantil. 

As políticas de inclusão também dizem respeito à educação infantil, seja 

porque esta tem marcos regulatórios para reivindicar-se sempre como parte 

de qualquer universo inclusivo educacional, especialmente porque se 

tornou primeira etapa da educação básica desde 1996, seja porque a 

chamada criança pequena é tão digna de direitos inclusivos quanto 

qualquer outra criança (FREITAS; PRADO, 2016, p. 62). 

Este lugar comum de permanência das crianças com deficiência lançou luz a uma 

diversidade de questões que precisavam ser problematizadas e que indicaram a situação da 

permanência como ponto chave deste estudo a partir da questão: Como permanecem as 

crianças que apenas constituem as listas de chamadas das turmas, mas não fazem parte das 

ações e interações tão amplamente planejadas e refletidas para turma da qual fazem parte, 

mas não existem? 

Entre as muitas deficiências observadas o Transtorno do Espectro autista chama-nos 

atenção a ponto de fomentar a dissertação em questão, quando em 2017 em meados do mês 

de abril, uma jovem mãe de gêmeos, solicitava matrícula dos filhos no CEI, cuja conversa 

informal no corredor do CEU instigou-me a compreender os motivos da busca por 

matrículas tardias, considerando que o ano letivo iniciara em fevereiro, muito embora nos 
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termos das diretrizes e bases da educação nacional a idade das crianças não abrangia idade 

obrigatória2 para educação infantil, o desespero por vaga acompanhada da necessidade de 

“poder trabalhar”me chamou a atenção. 

Surpreendida pela justificativa de que os filhos já frequentavam a educação infantil 

a pouco mais de um ano e que depois de duas tentativas frustradas na rede privada, resolvera 

tentar uma instituição pública, pois segundo a mãe, as duas escolas por quais passaram as 

crianças aceitariam permanecer com apenas um dos gêmeos, que vou chamar de G1, mas o 

outro, que chamarei de G2, segundo a mãe “ninguém aceita”. 

Ocorre que o G2, durante dois meses, chorou todos os dias do momento que pisava 

no  CEI até o momento que a mãe vinha buscá-lo, não raras as vezes, em horários 

antecipados à saída, tendo que deixar o trabalho, pois o choro aliado a agressividade para 

com as outras crianças e com a professora e a recusa em se alimentar durante todo o tempo 

que ali permanecia aliados à ausência de uma estrutura de proteção poderia oferecer riscos 

à criança. 

Passados uns três meses, ambos os gêmeos foram diagnosticados com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) e alguns aspectos me chamaram atenção: Primeiramente a 

insistência por parte de todos os educadores docentes e não docentes por um laudo médico, 

de apenas um dos gêmeos, e depois a mudança de comportamento de toda a comunidade 

escolar, para com ambos após a apresentação dos laudos. 

Solomon (2012, p. 298) elucida que “se um gêmeo idêntico é autista, o outro tem de 

60% a 90% de possibilidade de também ser autista, embora o segundo gêmeo possa 

apresentar uma versão mais branda ou muito mais grave do autismo”. No caso dos gêmeos 

do CEI, embora gêmeos idênticos, evidenciando uma forte base genética em relação ao 

autismo, o comportamento dos irmãos apresentava muitas diferenças. 

A mudança no comportamento da mãe trouxe-me inquietações, agora, na presença 

de um documento com os timbres oficiais de uma clínica neurológica e dois números que 

acompanhariam seus filhos para sempre, o CRM do Neuropediatra e o CID3 que 

caracterizaram a condição de que ambos os filhos, pertenciam ao Transtorno do espect ro 

 

2  Segundo a redação Lei 12.796 de 2013 – artigo 6º - É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula 

das crianças na educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade. 
3  CID - Classificação Internacional das Doenças, que na observância da situação exposta, encontrava-se em 

sua décima versão (CID-10), e ainda denominava o autismo como Transtorno Invasivo do 

Desenvolvimento (TID), sob o número de CID – 10 do TID F84 
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autista (TEA) fizeram com que aquela que meses antes brigava por matrículas para seus 

meninos, com a recusa veemente de que o comportamento poderia indicar qualquer questão 

a ser analisada, cobrava a inserção do termo “deficiente”no cadastro de matrícula. 

Estas questões tornaram parte precípua desta pesquisa, pois esta situação desafiadora 

trouxe uma importante constatação é mais um tema pelo qual me lançaria em pesquisa: Do 

quanto o diagnóstico impõe comportamentos e o quanto estes comportamentos interferem 

no atendimento e processo de escolarização das crianças diagnosticadas com transtorno do 

espectro autista nas instituições escolares. 

Durante o processo de atribuição de turmas para o próximo ano, que ocorre em 

meados de dezembro na rede municipal, percebo por parte das educadoras uma notável 

preocupação acerca de qual seria a turma de G2, o dito “mais agressivo”, em que todos os 

esforços seriam realizados para descobrir em qual das quatorze turmas formadas para o ano 

seguinte, pertenceria a criança. 

A busca pela descoberta da turma em que fora matriculado o G2, justificada por elas, 

para que nenhuma professora “bem classificada”, cujo tempo de experiência, não deveria 

impor o fardo de uma criança com deficiência, e sim que ficasse a sorte de uma professora 

recém ingressante na docência, afinal, faria parte de sua trajetória de iniciante a 

“penalidade”de ter em sua turma, uma criança diagnosticada com TEA. 

Tal situação reflete o quanto o transtorno do espectro autista (TEA) apesar de ter se 

configurado nos últimos anos dentre as condições mais visíveis e conhecidas quando se trata 

do desenvolvimento do cérebro e de tantas informações amplamente difundidas, ainda se 

apresenta envolto a muitos equívocos e informações contraditórias e divergentes sobre o 

que é o transtorno e sobre o papel fundamental dos educadores na vida das crianças 

diagnosticadas com TEA. 

Não permaneci na gestão do CEI, portanto não poderia relatar sobre como se deu o 

processo de escolarização dos gêmeos no ano seguinte. Mas posso afirmar que esta 

experiência agregou mudanças que foram fundamentais sob a ótica da perspectiva inclusiva 

para minha atuação na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), que assumiria a 

gestão no ano seguinte e a qual permaneço até os dias atuais, especialmente para as crianças 

diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista, que se tornaram personagens nesta 

escrita. 
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Neste contexto, além das inúmeras nuances da infância que possibilitaram-me o 

reconhecimento da criança como ator social, a educação infantil também me permitiu 

conhecer a deficiência na criança e o Transtorno do Espectro Autista como deficiência, e 

motivada pela inquietação das relações, concepções, condutas, procedimentos e decisões 

tomadas, sentidas e vividas por quem passa pela vida destas crianças e faz toda ou nenhuma 

diferença tomei a decisão de observar, pesquisar e escrever não necessariamente sobre o 

transtorno em si, mas sobre as relações para com crianças diagnosticadas com TEA. 

O término da experiência no CEI no final de 2017, representou o início de 

inquietações que posteriormente resultariam em uma pesquisa criteriosa, intensa e 

desafiadora sobre as crianças diagnosticadas com TEA durante sua permanência em escolas 

públicas, muito mais sobre como convivem, do que sobre os “porquês”que buscam o tempo 

todo explicar como agem. 

Estas experiências na educação infantil, CEI e EMEI, me motivaram ao desejo de 

falar sobre isso, o que me fez ingressar no Curso de Mestrado em Educação, na 

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, no ano de 2020, com a intencionalidade de 

produzir conhecimento, pesquisa e estudo a partir de uma dissertação intitulada “Os 

desafios, contradições e possibilidades da permanência de crianças diagnosticadas com 

TEA no ensino regular”. 

Daí, o Transtorno do Espectro Autista (TEA), com seu vasto espectro de diferentes 

desafios e habilidades em meio as muitas leituras sobre a deficiência na escola pública, 

passa a compor minhas observações e pesquisas em meio a minha prática, como gestora 

2.2 EDUCAÇÃO INCLUSIVA: HISTÓRICO E MARCOS LEGAIS 

Nas últimas décadas os debates e reflexões acerca da educação inclusiva tornou-se 

frequente nos meios educacionais. O ingresso de crianças e estudantes público-alvo da 

educação especial na escola regular vêm ganhando novos contornos e maior visibilidade, 

especialmente quando o direito inalienável à educação para toda e qualquer pessoa, torna 

imprescindível o combate a qualquer tipo de exclusão social ou segregação, especialmente 

dos indivíduos que apresentam algum tipo de deficiência. 

Neste contexto, resgatar brevemente os aportes legais, resultantes de acirradas 

discussões e lutas para a inserção de estudantes com deficiência em espaços regulares de 

ensino a partir de um panorama histórico que retratam uma longa trajetória na defesa de 
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garantias de direitos deste público, importa muito a este estudo pois os compromissos 

estabelecidos nestes documentos resultaram na perspectiva de inclusão escolar no ensino 

regular também dos estudantes com Transtorno do Espectro Autista, objeto desta pesquisa. 

Dos incontáveis mecanismos criados para garantir os direitos das pessoas com 

deficiência a Constituição Federal de 1988 quando estabelece que todos são iguais perante 

a lei e que, portanto, todos têm direitos, inclusive em ter a mesma educação e nos mesmos 

espaços (BRASIL, 1988) subsidia a intensificação de mobilizações que já reivindicavam os 

direitos individuais e sociais prescritos. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) contribuiu de forma relevante ao 

longo das últimas três décadas  para a educação inclusiva, não somente por transformar por 

força de lei o tratamento conferido  pelas diferentes instituições à infância e adolescência 

brasileira a partir do reconhecimento destes como sujeitos de direitos e destinatários de 

garantias fundamentais como também por reiterar que a educação deve ocorrer em 

igualdades de condições, sendo a escola comum da rede regular de ensino o lugar primordial 

para a escolarização de todos os indivíduos (BRASIL, 1990). 

Além da garantia dos direitos fundamentais ao inserir crianças e adolescentes no 

universo dos direitos humanos o  ECA também reitera em seu artigo 54, inciso III,  o 

preceito constitucional que estabelece como dever  do Estado a garantia do Atendimento 

Educacional Especializado ( AEE) às crianças  e adolescentes com deficiência, 

preferencialmente na rede regular, contribuindo assim para que além do direito à educação, 

as barreiras impostas às crianças e adolescentes com deficiência sejam eliminadas.  

No mesmo ano, foi realizada a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, 

conhecida como Conferência de Jomtien, ocorrida na Tailândia. O Documento produzido 

em 10 artigos, ratifica o direito de toda criança à educação, proclamado desde a Declaração 

de Direitos Humanos em 1948. 

A Declaração de Salamanca de 1994, com o compromisso com a educação para 

todos, apresenta um novo olhar para educação das pessoas com deficiência, objetivando 

nortear ações e percursos que promovessem efetivação de uma educação de qualidade a 

todos de forma a combater toda e qualquer forma de exclusão, passando assim a ocupar um 

papel de destaque na trajetória da educação especial no Brasil e no Mundo. Constitui um 

dos mais importantes marcos para as políticas públicas de inclusão, marcando o acesso à 

escola comum de estudantes público-alvo da educação especial. 
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Neste cenário de marcos regulatórios da inclusão no Brasil, em 1996 a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394 de 1996 foi atualizada, 

configurando-se de forma mais específica a inclusão escolar, pois além de reiterar 

igualdades de condições na rede regular, dispõe do dever do Estado com a Educação Escolar 

Pública mediante a garantia de atendimento educacional especializado (AEE), conforme o 

item III do artigo 4º: 

Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 

preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 2013b, [sem 

página]). 

O Capítulo V da LDBEN (1996) merece destaque pois trata especificamente da 

Educação Especial, reconhecendo-a como modalidade de ensino e garantindo legalmente a 

oferta na rede regular de ensino conforme dispõe o artigo 58: 

Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade 

de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, 

para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades ou superdotação. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 

2013) 

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 

regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.  

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos 

alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino 

regular (BRASIL, 2013, [sem página]). 

Essa reafirmação da LDBEN da educação especial como modalidade da educação 

não substitutiva, apresentando o AEE como condição da permanência para os estudantes 

com deficiência e destaque à responsabilidade das escolas em relação a estes estudantes, 

assegurando que tenham suas necessidades atendidas quanto ao currículo, método, recursos, 

professores especializados e professores das classes regulares capacitados, ressalta-se a 

ambiguidade apresentada no documento legal, fomentando questionamentos, uma vez que 

não há consenso sobre as implicações pedagógicas implícitas ao princípio de inclusão, ou 

seja, embora favoreça a inserção dos educandos com deficiência na rede regular, não garante 

que irão permanecer, nem tão pouco que terão oportunidades de desenvolver suas 

potencialidades. 
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Em 1999 a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Pessoas com Deficiência – Convenção de Guatemala – promulgada 

no Brasil por meio do Decreto nº 3.956/2001 que reitera os direitos das pessoas com 

deficiência, afirmando que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e 

liberdades fundamentais que as demais pessoas e define discriminação com base na 

deficiência toda diferenciação, exclusão ou ainda restrição que possa impedir ou anular os 

direitos humanos e suas liberdades fundamentais. 

No ano de 2001 o Conselho Nacional de Educação (CNE), por intermédio da Câmara 

de Educação Básica (CEB), expediu a Resolução CNE/CEB nº 2, que institui Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica normatizando aspectos 

importantes acerca do serviço de apoio especializado, da organização da escola para o 

recebimento dos alunos enfatizando o direito da matrícula na rede regular de ensino, das 

adaptações curriculares e da capacitação dos professores para a inclusão de todos os 

estudantes nas classes comuns. Expondo em seu artigo 2º: 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às 

escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades 

educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 

educação de qualidade para todos (BRASIL, 2001a). 

Ainda em 2001, o Plano Nacional de Educação - PNE, Lei nº 10.172/2001 

estabeleceu objetivos e metas para que os sistemas de ensino favorecessem o atendimento 

às necessidades educacionais especiais dos alunos, destacando que “o grande avanço que a 

década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta 

o atendimento à diversidade humana”. 

Passado mais de uma década em que o artigo 205 da Constituição de 1988 instituiu 

a “educação como um direito de todos”, o Plano Nacional da Educação destacava que a 

escola inclusiva seria o grande avanço da década, favorecendo a tão sonhada “escola 

inclusiva”, mas atualmente, passados mais de 20 anos do PNE, os avanços permanecem 

como expectativas, tanto que muitas regulamentações posteriores à Constituição foram 

promulgadas, denotando que a inclusão do público-alvo da educação especial no ensino 

regular ainda tem um caminho longo a percorrer. 

Em 2008, este cenário legal, propicia a promulgação da Política Nacional da 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva – PNEEPEI (BRASIL, 2008) com 

o objetivo de garantir o acesso, participação e aprendizagem dos alunos com deficiências, 
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transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente nas 

escolas regulares, apresenta a Educação Especial como uma modalidade que não substitui 

a escolarização e reforça que o AEE deve ser complementar ou suplementar aos educandos.  

A PNEEPEI adiciona contornos significativos a legislação atual ao que diz respeito 

à escolarização dos estudantes público-alvo da educação especial e consequentemente sua 

permanência na rede regular com a contribuição do AEE e se necessário da presença de um 

profissional de apoio escolar por meio de acompanhamento especializado (BRASIL, 

2008a), orientando e normatizando a necessidade de que os sistemas de ensino promovam 

respostas à inclusão dos estudantes com deficiência. 

Considerando que o AEE diz respeito ao conjunto de atividades, recursos de 

acessibilidade e pedagógico organizados institucional e continuamente prescrito em normas 

legais (BRASIL, 2011) este serviço integra-se a proposta pedagógica com vistas a garantir 

a permanência do público-alvo da educação especial e consequentemente da inclusão 

destes. Neste sentido Freitas (2022) discorre: 

A PNEEPEI acrescenta aos marcos regulatórios da Educação Especial 

referências para que a categoria inclusão seja utilizada como recurso 

potente para analisar os desafios postos pela complexidade que a 

permanência do “outro diferente”suscita. (FREITAS, 2022, p. 26). 

Em 2009 o Brasil promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência por meio do decreto nº 6.949 o texto passou a ser incorporado à 

legislação nacional e reafirmou o compromisso de assegurar e promover o pleno exercício 

de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com 

deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. (BRASIL, 

2009). 

Em 2013 aspectos da LDBEN 9.394/1996 por meio da lei nº 12.796 sofreram 

algumas alterações, especificamente em relação aos estudantes que deveriam ser atendidos 

pela Educação Especial conforme parágrafo único do artigo 60: 

O poder público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do 

atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede 

pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições 

previstas neste artigo. (NR) (BRASIL, 2013b) 
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Importante destacar que a Nova Redação da LDBEN, no que tange à ampliação de 

atendimento aos estudantes com deficiência, sinaliza a inclusão de estudantes com TEA, 

possivelmente em resposta à demanda de matrículas destes estudantes, que aumentavam 

substancialmente. 

Notadamente, os inúmeros aportes legais promulgados desde a Constituição Federal, 

enfatizam a preferência pela rede regular como local de escolarização, no entanto, a não 

obrigatoriedade deste local, corroboram para as dificuldades encontradas para o acesso 

deste público à escola regular. 

Em junho de 2014, a Lei 13.005 aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) com 

metas e diretrizes com vigência para a próxima década. Dentre as metas nos interessa o 

destaque da meta 4, que estabelece: 

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia 

de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 

classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

(BRASIL, 2014). 

Em 2015, é promulgado o Estatuto da Pessoa com deficiência conhecido como Lei 

Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência (LBI) de nº 13.146/2015, além de 

assegurar o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, 

reconhece o papel fundamental do ambiente, enquanto facilitador ou dificultador para a 

participação efetiva das pessoas com deficiência na sociedade, dispondo um capítulo 

exclusivo a regulamentação do direito à educação. 

É inegável que a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) representa uma grande conquista 

nas lutas de garantias de direitos às pessoas com deficiência, uma vez que reconhece a 

obrigação de assegurar o acesso (FREITAS, 2022) considerando que a deficiência só existe 

na relação com um mundo dotado de barreiras sejam elas arquitetônicas, urbanísticas, nos 

transportes ou qualquer outra. 

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, 

assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 

aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo 

desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, 

intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e 

necessidades de aprendizagem. 
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Concordamos com Freitas (2022, p. 33), que chama a atenção para o preâmbulo 

inclusivo da LBI (p. 12) que traz o feito mais expressivo da Lei, “a mudança do conceito de 

deficiência, que agora não é mais entendida como condição estática e biológica da pessoa, 

mas como resultado de barreiras impostas pelo meio”. 

Ainda assim, tem sido possível perceber que os estudantes público-alvo da educação 

especial enfrentam barreiras durante a permanência na rede regular, inclusive os estudantes 

com Transtorno do Espectro Autista que compõem o grupo de Transtornos Globais do 

Desenvolvimento, e carregam em toda a sua história a marca da exclusão sistemática e 

estrutural, dos espaços de convivência social e do sistema escolar, que somente a partir da 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva passam a ter o direito de 

ingressar na escola regular. 

A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do espectro 

Autista foi criada pela Lei nº 12.764 somente em 2012, também conhecida como Lei 

Berenice Piana4 que por um lado consolida um conjunto de direitos e proíbe a recusa de 

matrícula à pessoas com qualquer tipo de deficiência estabelecendo punição para o gestor 

escolar ou autoridade competente que assim o pratique, ato continuo muito comum ainda 

hoje em inúmeras escolas brasileiras, por outro lado, demarcou o olhar sobre a deficiência 

do Transtorno do Espectro Autista (TEA) para além da criança, onde laudos diagnósticos 

passam a ser ainda mais imperativos na cultura escolar. 

Destacamos a relevância desta lei que além de determinar que o TEA passe a ser 

considerado como deficiência para todos os efeitos legais, em seu artigo 3º também 

apresenta a educação e o ensino profissionalizante como um direito deste público. 

§ 2º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com 

deficiência, para todos os efeitos legais. 

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: [...] IV - 

o acesso: à educação e ao ensino profissionalizante; 

 

4  Berenice Piana, mãe de um menino autista, se tornou ativista em defesa aos direitos de autistas. Foi a 

única mulher que conseguiu aprovação de uma lei, por meio da legislação participativa, onde com apoio 

de um grupo de pais, cravou uma batalha diária junto ao poder público, voltando a atenção dos políticos 

para si e para a necessidade da lei que amparasse as crianças com Transtorno do Espectro Autista.  
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O parágrafo único do artigo 2º desta mesma lei, garante que aluno com TEA incluído 

em sala regular, tem o direito de acompanhante especializado, diagnóstico precoce, suportes 

e intervenções necessárias para seu desenvolvimento (BRASIL, 2012). 

Destaca-se ainda que ao ampliar a obrigatoriedade de matrículas de crianças com 

TEA também nas instituições privadas, o Estatuto da Pessoa com Deficiência reitera o 

decreto 8.368/2014 que regulamentou a lei do autismo de 2012, no tocante a obrigação das 

matrículas de crianças com TEA nas instituições de ensino vinculadas aos sistemas de 

ensino estadual, distrital ou municipal. 

Em 2013, o Ministério da Saúde apresenta orientações e direcionamentos às ações e 

práticas dos profissionais da educação em relação aos estudantes com TEA através do 

documento intitulado Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista (BRASIL, 2014), o que interessa muito a esta pesquisa que orienta uma 

reflexão acerca da logica clínica sobre a lógica pedagógica, considerando que o documento 

apresenta direções terapêuticas em observação ao comportamento e interação social de 

crianças com TEA. 

Em 2019, foi sancionada a lei 13.861, dispondo em paragrafo único do artigo 

primeiro que “Os censos demográficos realizados a partir de 2019 incluirão as 

especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista”.  Ou seja,  obriga o  Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE)   a perguntar sobre o autismo no censo 

populacional,  com isso, é possível saber quantas pessoas no Brasil apresentam o transtorno 

e como os diagnósticos estão distribuídos pelas regiões brasileiras. 

 Devido a pandemia o censo 2020 foi adiado e em 2022 retorna com esta importante 

coleta de dados que poderá impulsionar politicas publicas que favoreçam este publico em 

especifico.  Desta forma, considerando que a estimativa de pessoas com TEA no Brasil 

ainda é incerta, este aporte legal , contribuirá com os dados estatísticos ,  pois pela primeira 

vez , o IBGE vai colocar o autismo no radar das estatísticas  como forma de mapear o 

Transtorno do Espectro Autista no Brasil. 

A Lei nº 13.977/2020, chamada de Lei Romeo Mion5 (BRASIL, 2020a), aprova em 

2020 a criação da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 

 

5  Homenagem ao filho do apresentador Marcos Mion, diagnosticado com TEA. 
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assegurando a prioridade do atendimento e acesso aos serviços públicos nas áreas da saúde, 

educação e assistência social. 

A apresentação destes marcos legais resultados de sucessivas lutas, reitera que as 

leis são representações de manifestações da sociedade com relação a inclusão de pessoas 

com deficiência que ao longo da história estiveram a margem de direitos fundamentais, 

ainda assim se faz necessário reconhecer que entre a promulgação das leis e sua realização 

existe ainda uma lacuna imensurável. 

Neste sentido, Orru (2014) destaca: 

Não creio que vivemos em uma época de educação inclusiva, mas sim em 

uma era de mudança de paradigma. Nós queremos mudar, e isso é muito 

bom, mas não é suficiente a existência de legislações e políticas públicas. 

É preciso uma transformação profunda em nosso ser por meio de reflexões 

e discussões que nos levem a uma concepção consciente de que todos nós 

que constituímos a sociedade precisamos nos desfazer de nossos 

preconceitos e olharmos para nosso próximo como sujeito ativo de sua 

própria história (ORRU, 2014, p. 28). 

2.3 DO PRIMEIRO DIAGNÓSTICO AOS DIAS ATUAIS – BREVE HISTÓRICO DO 

TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA 

Historicamente, a definição do autismo deriva de uma narrativa médica e embora o 

enfoque deste estudo seja voltado para o campo educacional se torna indispensável elencar 

alguns pontos acerca da historicidade desde os primeiros estudos acerca do autismo para 

melhor compreensão das concepções, contrariedades e possibilidades que permeiam o 

contexto educativo nos dias atuais. 

A condição do autismo que desde o emprego do termo “autismo”pela primeira vez, 

em 1911 por Eugene Bleuler, psiquiatra suíço, até os dias atuais passou por inúmeras 

transformações e interpretações, tanto do aspecto clínico como do aspecto pedagógico. 

Eugene Bleuler, conhecido por sua dedicação ao estudo da demência precoce, usou o termo 

“autismo”pela primeira vez para descrever pacientes esquizofrênicos com um alto grau de 

retraimento, para designar a fuga da realidade para um mundo interior observado em 

pacientes esquizofrênicos. 

Anos mais tarde, o pediatra Hans Asperger e o psiquiatra Leo Kanner, ambos 

austríacos, se empenham em compreender a síndrome, tratada pelo último como “Distúrbio 

autístico do contato afetivo”, em seu artigo publicado em 1943. 
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Leo Kanner, estudou um grupo de 11 crianças de 02 a 08 anos, observando 

características comuns dentre as quais a incapacidade de manter um relacionamento dito 

“normal”com pessoas e situações desde o princípio de suas vidas, fato este evidenciado pelo 

comum distanciamento das pessoas oriundo da incapacidade inata de afetividade e uso da 

linguagem, uma relação funcional com objetos, além de uma excepcional capacidade de 

memorização, concluindo que tais características não se enquadravam em nenhuma das 

características psiquiátricas infantis até então estudadas, demência precoce, esquizofrenia 

infantil e oligofrenia. 

Desta forma, Leo Kanner passa a anunciar que tais sintomas condiziam com uma 

síndrome única e rara, cuja característica fundamental pautava-se no isolamento em si 

mesmo, desde o início da vida, além da necessidade extrema de rotina, chamando-as 

“autistas”, em referência ao termo empregado por Bleuler trinta anos antes. 

De acordo com Donvan e Zucker (2017, p. 51), quando exaltado sobre a descoberta 

do autismo, Kanner declarou: 

Eu não descobri o autismo. Ele já existia. Resumindo sua opinião sobre 

uma das questões mais importantes do campo do autismo: o conjunto de 

comportamentos que ele descreveu como “distúrbio autístico”era um 

fenômeno novo na metade do século XX, ou tais comportamentos sempre 

existiram, mas apenas não tinham sido identificados? 

Oliver Sacks (2006) relata alguns casos datados do século XVII, de características 

muito semelhantes àquelas citadas nos estudos de Kanner, como do preto cego Tom,14º 

filho de um  homem escravizado, que até os cinco anos não falava uma palavra, mas era 

fascinado por sons, que segundo o médico Séguin6, que estabeleceu o primeiro internato 

público na França para crianças com retardos mentais graves, e criou um currículo para elas, 

em seu livro publicado em 1866 descrevia: 

Ele demonstra sua satisfação pela fisionomia, uma risada a curvatura dos 

ombros, esfregando as mãos várias vezes, alternando com um progressivo 

balanço lateral do corpo, alguns sorrisos toscos. Assim que tem início a 

nova melodia, Tom fica numa postura, ridícula, com uma perna esticada, 

enquanto faz lentas piruetas com a outra [...] longas rotações, 

ornamentadas por movimentos espasmódicos das mãos. 

 

6  Edward Séguin, médico francês, publicou em 1866 o livro, Idiocy and treatment by the psychological 

method. 
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Para Sacks (2006, p. 192) embora Tom fosse frequentemente chamado de idiota ou 

imbecil, tais posturas e estereótipos são mais característicos de autismo – que não era, nem 

mesmo um conceito, na década de 1860. 

Um ano depois da publicação do trabalho de Kanner, o pediatra Hans Asperger, 

publicou em sua tese de livre docência na Faculdade de Medicina de Viena, o estudo 

baseado em quatro crianças com características semelhantes às descritas por Kanner, 

descrita por ele como Psicopatia Autística Infantil, que apesar das semelhanças dos 

sintomas, especialmente ao que diz respeito às dificuldades de integração social da crianças, 

diferencia quanto ao nível de inteligência e linguagem e também ao fato de manifestarem 

após o terceiro ano de vida. 

A verdade é que o autismo rapidamente, com a publicação de Kanner, passou a ser 

notícia, conquistou espaços em revistas, cinema, literatura, e trouxe à tona as relações entre 

mãe e bebê que se afloraram na psicanálise juntamente com a clínica da primeira infância.  

Ocorre que, o fascínio e a curiosidade também provocaram escusas e repúdio, por parte das 

mães de crianças com autismo, que se rebelaram e protestaram a ideia de que eram culpadas 

pelo autismo dos filhos. 

Kanner recuou, e em 1946, escreveu em defesa das mães, uma vez que não teve como 

sustentar que o autismo era adquirido, visto que os cuidados fornecidos pelos pais de 

crianças diagnosticadas com autismo, não eram necessariamente diferentes dos cuidados 

dispostos por pais de crianças ditas normais. 

Embora as pesquisas e publicações de Kanner e Asperger tenham sido realizadas 

quase que concomitantemente, suas produções só foram comparadas em 1981 quando Lorna 

Wing, uma das pioneiras da visão do autismo como espectro, relacionando-o com as 

alterações comportamentais, traduz e publica o artigo de Hans Asperger, estabelecendo 

quadros diferenciados do TEA para a Síndrome de Asperger e o Autismo Clássico de 

Kanner. 

Asperger com seu trabalho insere no tratamento clínico das crianças, uma relação da 

educação e da psicologia, reivindicando um tratamento educativo apropriado para seres 

humanos diferentes e com dificuldades específicas, reiterando a capacidade de desempenho 

destas crianças, ante a sociedade, se encontrarem respostas com amor, compreensão e guia, 

enquanto Kanner focava o diagnóstico, inteiramente no campo psiquiátrico. 
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Entre 1950 e 1970 vários pesquisadores se dedicaram ao estudo do autismo. Entre 

os quais podemos citar Bruno Bettelheim, um sobrevivente dos campos de concentração 

nazistas nos anos 1938 e 1939 que se intitulou psicanalista. Bettelheim que resgatou e 

realçou a teoria de Kanner acerca da culpa das mães dos filhos com autismo, dando ênfase 

a metáfora de “mães geladeiras”, cuja teoria baseava na causa do isolamento da criança a 

frieza das mães, que não manifestavam afeto, afirmando que o autismo seria um mecanismo 

de defesa elaborado pela criança diante de situações por ela considerada ameaçadora. 

Como solução Bettelheim sugere que as crianças diagnosticadas autistas deveriam 

se privar da convivência de seus pais, para um ambiente mais favorável que não por acaso 

seria a escola criada por ele mesmo para aplicar sua prática terapêutica. Essa concepção 

perdurou por quase duas décadas. 

Em relação a culpabilização das mães, como causa do autismo, Andrew Solomom 

(2014, p. 28) relata: 

O geneticista vencedor do prêmio Nobel James D. Watson, que tem um 

filho esquizofrênico, uma vez me disse que o psicólogo Bruno Bettelheim, 

para quem o autismo e a esquizofrenia eram causados por uma criação 

ruim, foi “depois de Hitler, a pessoa mais maligna do século XX. 

Não pretendemos discutir em detalhe nenhuma contradição em particular enunciada 

em todos estes anos de pesquisas clínicas sobre o autismo, mas apresentar uma visão geral 

sobre os aspectos e as limitações de algumas delas, nos permite compreender alguns 

conceitos e contradições culturalmente herdados até os dias atuais, especialmente ao que se 

refere a relação com a família das crianças com transtorno do espectro autista. 

Importante ressaltar que a “teoria das mães-geladeiras”é apenas uma das muitas 

contradições relacionadas ao autismo, na tentativa de justificar a causa que desde Leo 

Kanner, atribui algumas características dos pais como um traço a ser levado em conta para 

o diagnóstico do autismo infantil e o psicanalista Bruno Bettelheim, não só reitera como 

populariza estas ideias, que embora tenha perdido força desde a década de 60 nos Estados 

Unidos devido aos avanços da ciência e da genética, nos dias atuais ainda nos deparamos 

com correntes psicanalíticas fortes tentando difundir ideias que relacionam o autismo ao 

comportamento dos pais, ou mais especificamente à mãe. 
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A exemplo de uma reportagem no ano de 2012, no jornal folha de São Paulo, na 

coluna de Thereza França (psicanalista e psiquiatra infantil) para perguntas de internautas 

sobre as variáveis ambientais (SADDI, 2012), que junto a outras variáveis, podem levar aos 

quadros de autismo: 

Há variáveis conhecidas, outras desconhecidas que interagindo com 

fatores constitucionais podem levar ao quadro de autismo. Quando 

mencionamos “variáveis ambientais”, estamos nos referindo ao ambiente 

psicossocial que interfere na formação da mente da criança; de modo geral 

são fatores que provocam uma sobrecarga emocional dificultando a 

interação inicial entre a mãe e seu filho, tais como: insegurança social, 

instabilidades dos pais, separação precoce e traumática mãe-bebê, 

exposição excessiva a TV e/ou computador em detrimento do contato 

humano afetivo, e assim por diante. [...] O recolhimento autístico pode ser 

entendido como uma proteção extrema que a criança lança mão diante de 

angústias insuportáveis para seu psiquismo ainda precário.  

Estas contradições que acompanham o autismo desde sua primeira descrição por Leo 

Kanner, que na primeira publicação em 1943, descarta totalmente a possibilidade de 

linguagem e posteriormente afirma a linguagem destas crianças e a define como linguagem 

metafórica trouxe graves consequências as crianças com autismo, conforme relata 

Cavalcanti e Cosmo (2007, p. 46), ao retratar uma situação de atendimento no Centro de 

Pesquisa em Psicanálise e Linguagem – CPPL7: 

A cena de uma sessão de Manuel, um garotinho de três anos, e seu pai, [...] 

um dia ao entrar na sala, Manuel jogou pelo chão todos os brinquedos 

guardados no cesto. A analista do grupo, exclamou: “Eita! Caiu!”, e 

dirigindo- se a ele disse: “Vamos apanhá-los?”Manuel prontamente 

recolheu todos os brinquedos e, transformando o acontecido numa 

brincadeira, voltou a derrubá-los e apanhá-los, achando graça nos “eitas”e 

“caius” da analista. O pai de Manuel não comentou nada do que presenciou 

no momento, até que um dia falou o seguinte: “Desde o dia em que descobri 

que Manuel podia entender o que se dizia para ele – referia-se ao dia em 

que a psicanalista convidou Manuel a apanhar os brinquedos – tudo mudou 

entre mim e ele. Eu  sempre achei que não adiantava pedir nem mandar ele 

fazer coisas porque ele não atenderia. 

A Associação Americana de Psiquiatria em 1953 publica a primeira edição do 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais (DSM), utilizado para classificar as 

doenças e deficiências mentais, onde aqui o autismo ainda não aparece com diagnóstico 

 

7  CPPL – Centro de Pesquisas em Psicanálise e Linguagem - trabalho clínico com crianças diagnosticadas 

com autismo, realizado em Recife, cujo trabalho de 20 anos de pesquisas resultou no livro Autismo – 

Construções e Desconstruções, de Ana Elizabeth Cavalcanti e Paulina Rocha, publicado em 2007. 
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separado, mas um sintoma que fazia parte da classificação de um subgrupo da esquizofrenia 

infantil. Em 1968, foi publicada uma nova versão do DSM, agora DSM-II, que não trouxe 

nenhuma novidade em relação à questão do autismo. Ou seja, argumentos médicos que 

reiteram outros argumentos médicos e reiteram que somente argumentos médicos são 

necessários e suficientes. 

Somente em 1978, quando o psiquiatra inglês Michael Rutter define o autismo 

baseado em quatro critérios independente da esquizofrenia que passa a ser definido como 

um transtorno mental único: 1) atraso e desvio sociais não só como deficiência intelectual; 

2) problemas de comunicação e novamente, não só em função de deficiência intelectual 

associada; 3) comportamentos incomuns, tais como movimentos estereotipados e 

maneirismos; e 4) início antes dos 30 meses de idade. Desta forma no DSM-III o autismo 

pela primeira vez, foi reconhecido e colocado em uma classificação de transtornos, chamado 

de Transtornos Invasivos do Desenvolvimento – TID. 

Em 1987, a APA publicou uma edição revisada (DSM-III-R), na qual o termo 

“transtorno autista”foi apresentado com alguns critérios mais formalizados com base em 

novas análises estatísticas. 

Em 1994, quando publicado o DSM-IV o transtorno autista associado às condições 

de transtornos invasivos do desenvolvimento incluíram a síndrome de Asperger, Transtorno 

Global do Desenvolvimento não especificado, síndrome de Rett e do transtorno 

desintegrativo da infância. Assim, por quase duas décadas, de 1994 a 2013, o autismo foi 

estudado sob a tentativa malfadada de três subcategorias oficiais: transtorno autista, 

síndrome de Asperger e TID. 

A publicação em 2013, da quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Doenças Mentais – DSM V, traz mudanças significativas em relação ao autismo, pois 

agrupa todas as subcategorias em um único diagnóstico denominado Transtorno do Espectro 

Autista (TEA). O DSM-V, também agrupa a Síndrome de Asperger e autismo, devido aos 

aspectos de alteração da comunicação social e presença de comportamentos repetitivos e 

estereotipados. 

Desse modo, o DSM-V elimina subcategorias, ampliando os critérios para autismo 

e simplificando a tarefa diagnóstica do quadro clínico, abrangendo essencialmente os 

critérios de desafio de comunicação e interação social e comportamentos restritivos e/ou 

repetitivos que aparecem desde o início da vida. Desta forma, o autismo que esteve desde 
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os primeiros estudos ligados a diagnósticos relacionados a psicoses infantis, esquizofrenia 

e distúrbios neurológicos comportamentais passa a ser mais abrangente, compreendendo o 

autismo dentro de um amplo e complexo espectro e não mais por características unilaterais. 

Desde então, a comunidade científica passa a reconhecer que existe um amplo 

espectro que inclui as subcategorias anteriores, confirmando a heterogeneidade e a gama de 

variações características do TEA em cada indivíduo. Segundo Donvan e Zucker (2017, p. 

16), “além de variações na severidade, passam a compreender o autismo como um conjunto 

de muitas condições relacionadas com diferentes caminhos para o desenvolvimento dos 

sintomas”. 

Neste sentido Bernier, Dawson e Nigg descrevem: 

Os cientistas acreditam que o autismo ocorre ao longo de um espectro 

porque as características centrais assumem diversas formas, e temos agora 

evidências de que os déficits principais no transtorno se desenvolvem por 

muitos caminhos causais distintos, envolvendo diferentes sistemas 

biológicos e diferentes contribuições genéticas e ambientais. Portanto, para 

aumentar nossa compreensão da ciência por trás do autismo, estudamos, 

atualmente, o espectro inteiro (BERNIER; DAWSON; NIGG, p. 13, 2021). 

Assim, o autismo passa a se constituir em um conceito heterogêneo que inclui 

múltiplos sintomas, com variedades de manifestações clínicas, bem como uma ampla gama 

de níveis de desenvolvimento e funcionamento, daí Transtornos do Espectro Autista (TEA) 

que incluem diagnósticos de autismo, síndrome de Asperger e transtornos invasivos do 

desenvolvimento não especificados, [...] incluindo uma diversidade de graus e 

comprometimentos (KAMP- BECKER et al., 2010 apud ASSUNÇÃO JUNIOR, 2015, p. 6). 

Considera-se assim, não mais a visão romântica do autismo “como um dos 

maiores mistérios e desafios da Psiquiatria Infantil contemporânea”, 

conforme se dizia em meados de 1960, mas sim uma síndrome 

comportamental definida com etiologias orgânicas também definidas 

(ASSUNÇÃO JÚNIOR; KUCZYNSKY, 2015, p. 6). 

Atualmente é possível perceber que mesmo que as causas para o TEA sejam 

inconclusivas, a visão científica mais recente é de que há mais de uma causa para o 

transtorno, sendo o TEA um conjunto de várias condições relacionadas, abrindo assim, 

caminhos para a compreensão das causas. Em uma obra recente sobre a ciência e o autismo, 

os autores Bernier, Dawson e Nigg (2021, p. 54), discorrem sobre as eventuais causas:  
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Na maioria dos casos, não podemos determinar as causas do autismo para 

uma criança em particular. [...] com base na ciência mais recente, o que 

sabemos é que o transtorno é causado por uma mescla de mutações 

genéticas raras em subgrupo de casos e por uma combinação de 

suscetibilidade genética comum e desencadeantes ambientais em outros 

casos. 

A Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 

(também conhecida como Classificação Internacional de Doenças – CID) é publicada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e visa padronizar a codificação de doenças e outros 

problemas relacionados à saúde. 

A CID 10, descreve os transtornos globais do desenvolvimento (TGD) como “grupos 

de transtornos caracterizados por alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e 

modalidades de comunicações e por um repertório de interesses e atividades restrito, 

estereotipado e repetitivo”(OMS, 2000). A OMS (2000) e a APA (2008) classificam o 

autismo, a Síndrome de Rett, Síndrome de Asperger, Transtorno Desintegrativo da Infância 

e Transtorno Global não especificado, como condições patológicas englobadas na CID 10 

como Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) e ainda como Transtorno Invasivo do 

Desenvolvimento (TID), sob o número F84 que se caracteriza por anormalidades 

qualitativas referentes às “interações sociais recíprocas e em padrões de comunicação e por 

um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo”(p. 246).  

Durante o desenvolvimento desta pesquisa foi publicado a CID 118 em que a 

Síndrome de Rett foi retirada da condição de TGD e o termo TEA passa a ser utilizado 

também na CID e passa a representar a unificação dos transtornos globais do 

Desenvolvimento. 

Mais recentemente, a questão ganhou contornos que interessam diretamente a esta 

pesquisa, pois atualmente segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 70 

milhões de pessoas fazem parte desta condição do transtorno do espectro autista (TEA), 

cerca de 2 milhões destas estão no Brasil. 

Em estudo segundo o Centro de Controle de Prevenção de Doenças (CDC), uma 

agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos publicou em 

 

8  A 11ª revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-11) da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), que entrou em vigor neste ano, teve sua última atualização publicada em fevereiro de 2022 (OMS) 

– A nova versão inclui recomendações de diagnóstico atualizadas para condições de saúde mental, 

unificando todos os casos no quadro do autismo (OPAS, 2022). 
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2021, um relatório mostra que 1 em cada 44 crianças aos 8 anos de idade, em 11 estados 

norte- americanos, é diagnosticada autista, segundo dados coletados no ano de 2018 

(AUTISMO E REALIDADE, 2022). 

Os critérios de diagnóstico mudaram e os traços de distinção incluem inabilidade 

para interagir socialmente e comportamento restritivo e repetitivo, o que desagrada boa 

parte de pesquisadores e pacientes, a exemplo de Temple Grandin Ph.D. em zootecnia, 

docente da Universidade Estadual do Colorado, nos Estados Unidos e autora de livros 

autobiográficos na condição de pessoa com autismo, que reabre o debate acerca do distúrbio 

que abrange pessoas com deficiência intelectual severa a outras com traços de genialidade. 

“Os parâmetros atuais são vagos e confusos. Em uma ponta temos autistas gravemente 

incapacitados, que não conseguem nem falar e na outra, um Albert Einstein ou um Steve 

Jobs. Já imaginou colocar todos na mesma sala de aula?”(GRANDIN, 2019 apud 

BERNARDO, 2021). 

As inúmeras controvérsias em relação ao autismo perduram e as especificidades 

sobretudo quanto ao prognóstico também, enquanto a neurologia caracteriza como síndrome 

pautada na determinação orgânica caracterizada pelo déficit de afetividade, linguagem e 

comunicação a psicologia reitera o distúrbio psicoafetivo, de ordem genética, a psicanálise 

caracteriza como uma defesa ante um encontro prematuro e traumático com o mundo 

externo que leva a criança a um retraimento profundo. 

Todas estas vertentes clínicas e tantas outras resultam em representações sociais e 

culturais tanto das crianças como de seus pais, sempre fortemente associadas às ideias de 

déficit, incapacidades e deficiência e atravessam a escola com estas concepções 

preestabelecidas que comumente norteiam e engessam as práticas pedagógicas. 

Não pretendemos desconsiderar os avanços científicos feitos nos últimos anos, cujas 

causas específicas contribuem muito para o aumento de oportunidades de desenvolvimento 

e aprendizagem para as tantas crianças afetadas pelo transtorno, pelo contrário, quanto mais 

soubermos, mais poderemos proporcionar um suporte apropriado para uma vida com mais 

qualidade e mais feliz. 

Diante deste breve histórico sobre o Transtorno do Espectro Autista foi possível 

perceber que desde a definição muitos teóricos contribuíram para a construção da evolução 

do tema, especialmente na área médica. Ainda assim, há grandes desafios a serem 

desvendados no que se refere aos termos educacionais. 
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O problema, em termos educacionais, é que mesmo com aportes tão diversos, 

acumulou-se informação discutindo um “problema de saúde”, e pouco discutindo a 

experiência de viver sob o estigma de um diagnóstico. Isso se renova em cada manifestação 

que afirma que a criança diagnosticada com TEA não tem uma questão educacional a 

reivindicar. 

No próximo capítulo abordaremos em termos educacionais, como tem sido a 

permanência dos estudantes com TEA na escola regular a partir das interações e práticas 

pedagógicas estabelecidas em meio as inúmeras contradições e desafios que perpassam pela 

análise da construção pedagógica sob a lógica clínica e o contexto desafiador de permanecer 

sem existir em meio a pandemia da Covid-19. 
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3. DESAFIOS E INCERTEZAS NA PERMANÊNCIA DAS CRIANÇAS 

DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO ENSINO 

REGULAR 

Quando a Constituição de 1988 pressupôs que o exercício da cidadania e o processo 

democrático implicam na universalização da educação básica por meio do acesso às 

instituições educativas fundamentais, previa que por meio da educação, as relações entre 

homens contribuíssem para a melhoria da qualidade de vida de todos e de cada um 

(BRASIL, 1988). A educação como direito universal, também reiterada no documento 

curricular oficial da rede Municipal de São Paulo: 

A educação como direito defende o pressuposto que a igualdade de 

oportunidades entre as pessoas é fundamental para a construção de uma 

sociedade mais justa e democrática e que ela, por ser um dever do Estado, 

pode ser partilhada por todos (CURRÍCULO DA CIDADE – EDUCAÇÃO 

INFANTIL, 2019, p. 30). 

Nesta perspectiva a escola como espaço de convivência, de interações e trocas torna 

possível a garantia da educação como direito, a partir de valores sociais que dialogam com 

os diversos atores que atravessam seus espaços e estão envolvidos neste processo que o 

ordenamento jurídico apresenta como direito de todos. Ainda assim, historicamente, 

permanece em meio a contradição do papel que deve cumprir, arraigada por uma ideologia 

dominante e excludente, muito distante de sua função de transformação social. 

Dentre os princípios que confiaria à educação o caminho para uma sociedade mais 

justa e igualitária, para esta pesquisa interessa substancialmente o contido no inciso I do 

art. 206 da Constituição: "igualdade de condições para o acesso e permanência na escola". 

Princípio  também regrado no Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente no 

artigo 53, o qual  preceitua que é assegurada a toda criança e adolescente a igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola. 

Percebemos em nosso ordenamento jurídico que todos têm direito de ingressar na 

escola, sem distinção de qualquer natureza, não podendo ser obstada a permanência de quem 

teve acesso. Neste sentido, a reflexão nos conduz acerca da tutela da permanência, que 

deveria garantir aos estudantes muito além de uma vaga ou matrícula na rede regular de 

ensino. 
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Ainda assim, os fundamentos legais consolidados nos princípios citados, embora 

destaquem alguns avanços, especialmente em relação aos índices de matrículas em todos os 

níveis da Educação Básica que evidenciam o processo de democratização do acesso à escola 

não deram conta de responder outra questão fundamental para a garantia do direito à 

educação: a questão da permanência para além da ocupação dos espaços escolares, mas para 

garantia de qualidade social nestes espaços. 

Embora a permanência também se constitua em exigência fixada na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação, no Inciso I, em seu artigo 3º desde a publicação em 1996, no parecer 

CNE/CEB de 2010 que aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

constatam que o “acesso se constitui como um dos aspectos de todas as modalidades 

educativas contempladas no PNE, mas em contrapartida reconhece que: 

A permanência e o sucesso dos estudantes na escola tem sido objeto de 

pouca atenção,[...] avaliados também em outros documentos acadêmicos e 

oficiais com avaliação descontínua e escassa.”Salienta-se que, além das 

condições para acesso à escola, há de se garantir a permanência nela e com 

sucesso (BRASIL, 2010, [sem página]). 

A percepção acerca da palavra “permanência”no teor dos textos legais nos remete 

ao conceito substantivo da palavra, de constância ou continuidade arraigado de um caráter 

ideológico quantitativo, onde o fluxo de entrada que deve ser o mesmo que o de saída 

importa mais que a forma como se dá este trânsito. Com efeito, a conotação da palavra 

“sucesso”no texto legal confirma a retórica liberal e excludente que universaliza princípios 

como se a todos fossem garantidas condições de durante a permanência obterem “sucesso”. 

A palavra permanência enquanto objeto de análise desta pesquisa, busca 

problematizar o verbo “permanecer”, no sentido de existir, de habitar, de pertencer, 

revisitando assim a problematização inicial que busca responder como permanecem os 

estudantes com TEA no ensino regular, ampliando para muito além do que o legislador 

aponta “como objeto de pouca atenção”, afinal responder a pergunta da pesquisa supra que 

mais que atenção a sua permanência, diz sobre garantia de condições para permanecerem. 

É preciso reconhecer que a implementação de políticas públicas voltadas para a 

educação inclusiva possibilitou um movimento de reorganização dos espaços escolares, 

para que todas as crianças independentes de sua condição estivessem na escola. O que não 

significa dizer que a garantia do “estar”na escola possa representar inclusão a ela, muitas 
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vezes é apenas garantia de um novo “lugar” que nos apropriamos da expressão de Bourdieu 

(2019) o lugar de “excluídos no interior”. 

Lugar este, agora também ocupado por estudantes diagnosticados com Transtorno 

do Espectro Autista, cujo transtorno que os acomete foi reconhecido recentemente como 

deficiência, igualmente o direito de pertencerem aos espaços regulares da educação. Neste 

sentido importa investigarmos como tem sido a permanência destes estudantes na escola 

regular, bem como a reconstrução de conhecimentos e saberes por parte dos profissionais 

da educação acerca das inúmeras possibilidades de escolarização desses estudantes e os 

resultados das interações de forma a garantir a apropriação do direito de pertencer a partir 

da permanência 

Nesta perspectiva, Rego (2002, p. 109), nos remete a Vigotski (1924-1934) que 

defende que “indivíduo se constitui enquanto tal, não somente devido aos processos de 

maturação orgânica, mas, principalmente, através de suas interações sociais a partir das 

trocas com seus semelhantes”. 

Notadamente, as inúmeras contradições e incertezas sobre o TEA, que insiste em 

diagnosticar que crianças com autismo não estabelecem contato afetivo e que, portanto, são 

desprovidas de qualquer sentimento ou capacidade de sentir, trouxeram muitos prejuízos às 

relações parentais e institucionais, uma vez que a expressão de qualquer sentimento seja 

raiva, alegria ou tristeza é facilmente interpretado como sintoma do autismo, afinal segundo 

estas narrativas “estas crianças não sentem”. 

Fica a cargo da escola em uma perspectiva inclusiva, a responsabilidade de romper 

um paradigma excludente de negação desde as matrículas de crianças diagnosticadas com 

TEA ou qualquer outra deficiência, que mesmo ferindo o ordenamento jurídico, ainda é 

prática comum, até a formação dos educadores docentes e não docentes, que urgentemente 

precisam revisitar o compromisso da educação para com todos, repensando suas práticas, 

suas condutas naturalizadas de preconceitos e culpabilização da criança por ter deficiência. 

Valorizar as diferenças sob a ótica da perspectiva inclusiva requer uma 

reestruturação da escola a fim de prover condições de atender a todos, conforme nos diz 

Mantoan (2013, p. 10): 

Não somos iguais em tudo, mas conquistamos o direito a igualdade e 

devemos reclamá-lo, toda vez que nossas diferenças forem motivo de 

exclusão, discriminação, limitação de possibilidade na escola e na 

sociedade em geral. 
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Embora nosso foco não seja investigar as características da criança com TEA 

isoladamente, mas sim o que acontece na dinâmica relacional destas crianças com os 

profissionais da educação, apresentaremos neste segmento três personagens que na 

condição de uma pesquisa de observação participante tivemos a oportunidade de 

acompanhar na instituição da qual para além de pesquisadora, sou parte. 

Léo, Paulo e Carlos são nomes fictícios de três crianças reais, de 5 anos, 

diagnosticados com TEA, matriculadas na EMEI enquanto esta pesquisa se constituía, dois 

deles oriundos do CEI e os três matriculados atualmente na EMEF também cenário desta 

pesquisa. Entre as muitas crianças e cenas percebidas anteriormente (a exemplo dos 

gêmeos) e durante a trajetória desta pesquisa, a observação da permanência destas crianças, 

além de dialogar na perspectiva histórica dos sujeitos envolvidos, importa ao estudo pois as 

três crianças transitaram pelas três escolas que se tornaram cenários deste trabalho, 

inclusive as concepções acerca da permanência de crianças com TEA na escola de algumas 

participantes da pesquisa, foram construídas a partir da relação com estas crianças, que 

também agregaram novos olhares a pesquisadora no que tange às contradições identificadas 

no chão da escola. 

Descrevo também, sob a análise da permanência, a difícil experiência de persistir 

com a pesquisa em meio ao ataque avassalador de um vírus que afetou de forma devastadora 

o Brasil e o mundo, levando milhares de pessoas à morte. O vírus responsável pela 

propagação daquela que seria uma das maiores catástrofes mundiais, a pandemia da Covid-

19, que impôs a ciência uma busca urgente por uma vacina eficaz em contraposição a 

política negacionista de quem ocupa o poder, trazendo muitos desafios para a educação, 

sobretudo ao que refere às adaptações necessárias para o modelo remoto em virtude das 

medidas de isolamento e distanciamento social, onde estudantes com deficiência 

desapareceram por completo. 

3.1 LUGAR DE PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES COM TEA NA ESCOLA: UM 

LUGAR CHAMADO “ENQUANTO” 

Rostos em sobressalto, assaltados? Assustados, o que pensam? Rostos em 

xeque ou choque? 

Corpos em desalento, desassossego, inquietos, incomodados, cansados, 

entediados, preocupados, largados, o que pensam? 

Olhos que pedem colo, olhos de “peixe morto”, olhos de “bebê chorão”, 

olhos que olham na descrença, que divergem, resistem revoltados, negam, 
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calam, esbravejam perdição! Socorro! Alegria, encantamento, fascínio, 

caos (FREIRE, 2021, p. 156). 

As experiências vivenciadas atualmente nas escolas, especialmente das crianças e 

estudantes com deficiência que frequentam o ensino regular, onde acesso e permanência 

são equivocadamente compreendidos como sinônimos, quase que indissociáveis, 

considerando que para permanecer, primeiramente, se faz necessário acessar, comprovam 

que em muitas instituições o momento de desenvolvimento que a criança se encontra é 

reduzido ao atributo da deficiência que o impõe. 

Evidenciamos em uma das escolas observadas, a EMEI, o quanto a experiência única 

depois de décadas de resistência aos direitos das crianças com deficiência, a partir da 

matrícula da criança que chamaremos Léo9, diagnosticada com Transtorno do Espectro 

Autista, trouxe aos educadores lotados na escola, frente aos desafios de como lidar com 

uma criança que rodopiava, gritava, babava, andava nas pontas dos pés, não se alimentava, 

não suportava barulho, uma oportunidade de buscar caminhos de atendimento para as 

muitas outras que viriam depois. 

A princípio, segundo a professora da turma desta criança, a mesma que orientou o 

pai acerca de seus direitos, toda a comunidade escolar a observava com pena, como se 

tivesse presa a um castigo que deveria ser pago pelo incentivo à família de Léo para a 

matrícula da criança na EMEI. Importante ressaltar que estas cenas retratam contextos do 

ano de 2017, tempo historicamente recente se considerarmos o caminho percorrido rumo 

aos direitos das crianças com deficiência e as políticas públicas pensadas para inclusão de 

estudantes com TEA. 

Importa dizer que o destaque deste cenário observado assume um caráter participante 

pelas próprias exigências do dia a dia,orientando a percepção de que a presença de Léo, 

possibilitou o debate que urgia por ocorrer na EMEI acerca da perspectiva inclusiva que 

com a chegada desta criança, fruto de resistência e paradoxalmente de esforço mútuo de 

família e professoras, efetuaram movimentos significativos do reconhecimento de 

possibilidades de pertencimento de todos. 

 

9  Nome fictício em atendimento aos direitos de proteção de identidade desta e de todas as crianças e 

estudantes citados neste trabalho. 
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O pai de Léo abdicou-se da carreira profissional um ano antes da matrícula do filho 

na EMEI, quando a criança foi diagnosticada com TEA, reconhecia a importância do filho 

matriculado na escola pública, mas se tornou experiente em terapias diversas que segundo 

ele “tornava o grau do autismo do filho mais leve”, reiterando fortemente a lógica clínica, 

do qual fazia parte rotineiramente por tantas terapias que submetia o filho em inúmeras 

clínicas públicas e privadas e acabou por fortalecer concepções médicas na EMEI. 

Neste contexto, como relatam as professoras, em relação a Léo, “ele escancarou as 

portas da inclusão na EMEI”, mas também alargou as portas dos consultórios médicos para 

o interior da escola, ainda assim, foi um grande avanço. 

Assim, a presença desta criança despontou a existência invisibilizada, a presença 

ignorada e a permanência em um lugar que aprendemos chamar “enquanto”, que escancara 

como habitam as crianças com deficiência nas instituições escolares posteriormente ao 

acesso. Na educação infantil que objetiva o desenvolvimento integral da criança, cujo 

princípio educativo atravessa os cuidados básicos de higiene e alimentação como prática 

pedagógica, a observação destes cuidados inseridos na rotina dos educadores docentes e não 

docentes nos direcionou para uma questão fundamental para a compreensão de escola 

inclusiva: O que acontece com as crianças com deficiência posteriormente a efetivação da 

matrícula? 

No ano seguinte foram efetuadas oito matrículas de crianças diagnosticadas com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) na EMEI, optamos por acompanhar mais de perto 

cada uma destas crianças desde a efetivação da matrícula, primeiramente motivada pela 

experiência desafiadora vivenciada no CEI com os gêmeos, e também pelo aumento 

significativo de matrículas de crianças diagnosticadas com TEA em único ano, comparada 

a outras deficiências, a exemplo da Síndrome de Down que foram efetivadas apenas duas 

matrículas. 

Solomon (2012, p. 310) discorre sobre o aumento dos casos de autismo, 

considerando razoável concluir que “tanto o diagnóstico quanto a incidência cresceram, 

reiterando que os diagnósticos atuais mostram, que por tais critérios gente antes considerada 

não autista, seria hoje considerada autista”. 

Foi possível perceber que quando na EMEI Léo era a única criança matriculada com 

laudo de TEA, além da professora regente, a criança era acompanhada por uma Auxiliar de 
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Vida Escolar10 (AVE) e por uma estagiária de uma parceria da Secretaria Municipal de São 

Paulo com alunos de último ano do curso de Pedagogia, cuja observação foi direcionada 

para a percepção de que Léo permanecia por mais tempo distante das propostas de 

interações com seus pares, pois teria mais educadores não docentes para promover este feito 

em “apoio”a professora regente. 

Buscamos uma análise mais minuciosa de como ocorreria as interações destas 

crianças com seus pares e com os educadores agora que as observações se dariam em todas 

as turmas, visto que a escola constituída por oito turmas, contava com oito crianças com 

TEA, uma por turma, por sugestão dos próprios docentes sob a justificativa de que assim 

não “sobrecarregaria” nenhum educador, visto contarmos com apenas uma AVE, que 

atenderia apenas as crianças que apresentavam distúrbios alimentares e ainda não 

desfraldadas, conforme  consta na Portaria SME nº 8824 de dezembro de 2016: 

Parágrafo Único: O Projeto Rede de que trata o caput deste artigo terá 

como objetivo oferecer aos educandos ou educandas com deficiência e 

aqueles com Transtornos Globais do Desenvolvimento TGD, regularmente 

matriculados na Rede Municipal de Ensino, que não apresentarem 

autonomia para a locomoção, alimentação e higiene, os serviços de suporte 

técnico de apoio intensivo necessários para que possam se organizar e 

participar efetivamente das atividades desenvolvidas pela Unidade 

Educacional, integrados ao seu grupo/classe. 

Art. 3º - Cada Auxiliar de Vida Escolar AVE - deverá atender de 02 (dois) 

a 06 (seis) educandos e educandas por turno de funcionamento, observadas 

as especificidades do público-alvo da Educação Especial elegível para este 

apoio e as características da Unidade Educacional. 

 

Esta escola pertence ao Programa São Paulo Integral (SPI), logo, as mesmas crianças 

permanecem por oito horas na escola, trocando de professor a cada 4 horas, prevendo, 

portanto, mais tempo de experiências pedagógicas por meio da ressignificação dos espaços 

e do currículo, garantindo o direito de acesso aos territórios educativos na escola e para 

além dela, numa perspectiva de formação e desenvolvimento integral da criança conforme 

demanda o artigo 14 da Instrução Normativa SME, nº 34 de 26/08/2021: 

Na organização do tempo e espaços das EMEIs serão assegurados:  

 

10  Profissional contratado pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) que é uma 

Associação civil sem fins lucrativos, que em parceria com a SME contrata profissionais para atender 

estudantes  público-alvo da educação especial, no contexto escolar que demandam atendimento 

educacional especializado. 
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I- momentos de cuidados, destinados à higiene, alimentação e atividades 

livres, em consonância com a política educacional vigente; 

III- experiências de aprendizagem na associação do cuidar e educar em 

diferentes espaços, flexibilizando o tempo conforme o interesse da criança;  

III - a intencionalidade docente, manifestada por meio de vivências que 

possibilitem o protagonismo infantil, em diálogo com a formação integral 

das crianças em todas as suas dimensões. 

O Programa São Paulo Integral nas Escolas Municipais de Educação Infantil da 

Secretaria Municipal se configurava como novidade, uma vez que a adesão na Diretoria 

Regional de São Miguel Paulista (DRE-MP), atendia até 2018 apenas as EMEFS, a proposta 

para adesão foi apresentada ao Conselho de Escola neste mesmo ano apenas como Projeto 

Piloto juntamente a outras duas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) da 

Diretoria Regional de São Miguel Paulista, e no ano seguinte deveríamos decidir sobre 

adesão oficial. 

A experiência piloto foi desafiadora na perspectiva da dualidade do tempo X espaço, 

bem como nos ajustes administrativos de adequação de horário de tempo de professores 

com acúmulo de cargo, mudanças nas organizações de horários das famílias, entre outros.  

Consideramos oportuno observar, que um dos motivos de votos contrários a adesão 

oficial ao Programa São Paulo Integral, foi justamente o receio de aumento de matrículas 

de crianças com deficiência, especialmente as diagnosticadas com TEA, sob a justificativa 

de que seria muito tempo para permanecerem na escola, longe dos pais, e isso poderia, 

segundo relato de uma professora “afetar a condição e torná-las mais agressivas”. 

A adesão ao Programa foi aprovada sob a ótica da mesma justificativa das votações 

contrárias, levando o debate para a lógica da função social da escola, do quanto as famílias, 

de forma especial as mães destas crianças necessitavam da escola para utilizarem do tempo 

integral para trabalhar, o que numa escola de horário parcial seria mais difícil, considerando 

que dentre as muitas queixas das mães de crianças diagnosticadas com TEA, denunciam a 

incompreensão por parte da própria família sobre o impedimento de “conseguirem um 

trabalho fixo”e a dificuldade de encontrar alguém para cuidar enquanto trabalham.  

Vale ressaltar que a adesão ao Programa São Paulo Integral a partir daquele ano nos 

permitiu acompanhar de perto a proposta de ampliação do tempo das crianças, identificando 

uma contradição importante em se tratando de mais tempo na escola para as crianças com 
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TEA, uma vez que a depender da atividade proposta, as crianças com TEA permaneciam 

mais tempo em outros lugares, distante de seus pares. 

Os lugares comuns de “premiação”até que se acalmassem era sempre em um parque 

ou refeitório, ou outro espaço qualquer, acompanhado da AVE ou de algum profissional de 

apoio, quiçá encontravam nestes espaços com outras crianças também com TEA que 

rotineiramente eram conduzidos a estes lugares. Destaco que não foi algo combinado com 

os educadores, se tornou uma prática constituída como se fosse uma regra do código 

regimental, como se o Transtorno do Espectro Autista fosse um lugar, um lugar  que 

habitariam como condição. 

A percepção da gravidade desta situação excludente inserida na escola como uma 

prática naturalizada, foi identificada, diante da observação atenta a uma outra criança com 

TEA, que vou chamar de Paulo, que todos os dias quando o procurava no período da manhã, 

estava assistindo uma série de animação chamada Masha e o Urso, lançada em 2009 na 

Rússia, inspirada em um conto folclórico do país que tem esse mesmo nome e foi 

transmitido oralmente de geração em geração. 

O desenho conta as aventuras de uma menina chamada Masha e seu amigo Urso, que 

sempre a protege de suas próprias trapalhadas. Importante dizer que séries de desenhos 

animados por vezes são utilizados na educação infantil como recurso pedagógico, mas com 

base numa intencionalidade pedagógica, preferencialmente vídeos curtos e não todos os 

dias. 

Há que se dizer que o TEA se mostra como um desafio aos educadores por se tratar 

de um espectro amplo que envolvem comportamentos variados, especialmente ao que tange 

a comunicação que não segue o mesmo percurso em seu desenvolvimento. Ainda assim, a 

interação e a comunicação se tornam indissociáveis no desenvolvimento de qualquer 

criança. 

As manifestações de comportamentos repetitivos e estereotipados, que incluem se 

fixar em rotinas que trazem segurança à criança com TEA, por vezes acarretam distorção 

na não interação que no caso de Paulo, a série em questão se tornou um recurso de mantê-

lo calmo e seguro. Neste sentido, Orru (2012, p. 130) salienta que: 

Se sabemos que as características do uso estereotipado e repetitivo tem 

sido identificada como uma marca do autista, por isso mesmo é que não há 

por que deixa-lo ainda mais expostos a maneirismos de outros com a 

mesma síndrome e a privá-los, socialmente, de se relacionarem com outras 
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pessoas, impedindo de conhecerem outros espaços, onde o 

desenvolvimento da linguagem é privilegiado pelas relações culturais e 

sociais, próprias da espécie humana. 

Daí a inquietação, quando diariamente, em algum momento da manhã encontraria o 

pequeno Paulo na sala de vídeo, sob a supervisão de um adulto da equipe de apoio, que 

também passa a ter como posto a “vigilância”imposta à criança, e ao indagar sobre os 

motivos que justificaria a ausência da criança junto a turma a resposta era sempre a mesma, 

“é a única forma de acalmá-lo”, ou então “somente até terminar determinada atividade”e 

tantas outras mais, que pudessem justificar a ausência junto aos pares, na realização das 

atividades cotidianas das crianças. 

Concordamos com Mantoan (2019), quando discorre sobre arranjos de boa 

intencionalidade: 

A condição primeira para que a inclusão deixe de ser uma ameaça ao que 

hoje a escola defende e adota habitualmente como prática pedagógica é 

abandonar tudo que a leva a tolerar pessoas com deficiência, nas turmas 

comuns, por meio de arranjos criados para manter as aparências de “bem-

intencionada”, sempre atribuindo a esses alunos o fracasso, a incapacidade 

de acompanhar o ensino comum (MANTOAN, 2019, p. 39). 

A situação desta criança isolada em si mesma, nos permitiu perceber, que não raras 

as vezes as crianças diagnosticadas com TEA nas escolas observadas, estão sempre no 

contrafluxo das outras crianças ditas “normais”, na presença quase sempre de um adulto 

que o acompanha apenas com o olhar a brincar sozinho, assistir filmes sozinho, se alimentar 

sozinho. O discurso de que a criança com TEA tem um mundo particular é comumente 

lembrado, quando na solidão deste lugar vazio de gente, de sons, de cores a única opção é 

permanecer em si mesmo. 

Reconhecer a importância do conhecimento sobre o TEA e sobre a inclusão real se 

torna imprescindível para romper as barreiras atitudinais naturalizadas e concebidas no 

interior das escolas por concepções ou percepções deturpadas. Por vezes, os educadores 

constituem uma visão acomodada em relação às potencialidades das crianças com TEA, as 

ações se tornam corriqueiras e comuns, sem reflexão alguma sobre novos e possíveis 

percursos. 

A segregação da criança diagnosticada com TEA do convívio com seus pares, 

imputando-lhe um confinamento quase prisional tornando-a culpada por sua deficiência e 

justificada como proteção dos transtornos proporcionados pelo convívio dos que não 
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compreendem os motivos das condutas apresentadas, quase sempre acompanhadas de 

“deixa ele lá quietinho”, ou “vamos esperar que se acalme”, vai se naturalizando nas 

situações sociais a tal ponto que as interações se tornam amistosas, desconfiadas e 

angustiantes. 

Para Erving Goffman, tanto o estigmatizado quanto nós, os ditos normais, que nos 

introduzimos nas situações sociais mistas, se torna compreensível que nem todas as coisas 

caminhem suavemente. 

Provavelmente tentaremos proceder como se de fato, esse indivíduo 

correspondesse inteiramente a um dos tipos de pessoas que nos são 

naturalmente acessíveis em tal situação, quer isso signifique tratá-lo como 

se ele fosse alguém melhor do que achamos que seja, ou alguém pior do 

que achamos que ele provavelmente é. Se nenhuma destas condutas for 

possível, tentaremos, então, agir como se ele fosse uma “não pessoa”e não 

existisse, para nós, como um indivíduo digno de atenção ritual 

(GOFFMAN, 2019, p. 27). 

Ressaltamos que as mudanças relacionadas à educação inclusiva interferem 

diretamente nas práticas pedagógicas que necessitam considerar as especificidades dos 

alunos incluídos para criar condições de igualdade para permanecerem, sem estigmatizá-

los. 

Acrescenta-se ainda que o simples fato de existir nos espaços escolares não a torna 

parte do processo de escolarização e muitas vezes ainda mascara a exclusão escondida atrás 

de um discurso de inclusão, prática muito comum nas escolas cujos conceitos da perspectiva 

inclusiva não são claros, visto que os discursos apresentados de experiências ampliadas na 

Educação Infantil em uma escola integral, sobre as oportunidades de aprenderem a viver e 

a conhecer o mundo permeado pela pluralidade e com possibilidades de pertencimento, dos 

quais as crianças com TEA permanecem apartadas. 

Não são raras as vezes que ouvimos dizer que determinada escola é inclusiva pois 

existem muitas crianças com deficiências diversas que lá frequentam, como se a quantidade 

de matrículas de crianças com deficiência funcionasse como uma meta mensurável para 

tornar a escola inclusiva. Esta concepção equivocada de inclusão amplia a lacuna em relação 

às mudanças necessárias para garantia de que frequentar a escola, possa representar de fato 

fazer parte dela. 

As concepções deturpadas acerca da inclusão nos espaços escolares por vezes 

disfarçam concepções arraigadas a resistências, maquiando o problema da exclusão e 
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distanciando a escola do percurso necessário para uma educação emancipadora que de fato 

contemple a todos. Conforme nos lembra, ORRU (2020): 

O debate e o embate da inclusão não são mais algo novo. Todavia, em sua 

constituição de ser um problema fundamental, ela (inclusão) sempre se 

renova e está sempre vestida de controvérsias e acaloradas discussões e 

indagações que penetram e abalam a organização e a estrutura do sistema 

de educação no qual estamos arribados (ORRU, 2020, p. 45). 

Notadamente o compromisso com a educação para todos na perspectiva da educação 

inclusiva elencado no artigo 206 que normatiza “igualdades de condições de acesso e 

permanência na escola”, limitou-se ao acesso, a julgar pelos espaços de segregação em que 

permanecem as crianças com deficiência. Neste sentido, torna-se indissociável pesquisar 

educação inclusiva sem inquietar-se com a compreensão de que a democratização da 

educação se limita a uma lista de chamada ou apenas ao acesso a instituição de ensino.  

Todas as trajetórias que refletem perspectiva inclusiva, consideram a essencialidade 

do acesso, mas buscam analisar condições de permanência, as interações e convivências, a 

coexistência e em alguns casos porque não a sobrevivência, especialmente quando se trata 

de alunos com deficiência. 

Nesta perspectiva, é urgente pensar sobre como permanece uma criança com 

deficiência em universos institucionais, cuja presença invisibilizada em espaços deficientes 

tornam a existência excludente e reiteram a exclusão de quem está dentro, que segundo 

Bourdieu (1990, 2019), “a escola passa agora a excluir de maneira contínua mantendo 

internamente aqueles que excluem”. 

Embora os avanços relacionados ao acesso foram fundamentais, até mesmo para o 

reconhecimento de que acessar não é permanecer, ou mesmo que permanecer sem condições 

de fazer parte não é incluir, especialmente sob a égide analítica da deficiência, que se tornou 

atributo para justificar que crianças com deficiência, historicamente representaram 

correntes que as aprisionaram em suas próprias casas, quando não em hospícios e asilos. 

Os discursos veementes sobre crianças como sujeitos de direito, ocupam palanques 

políticos, documentos pedagógicos e normativos há muito tempo. Mas somente a percepção 

de espaço ocupado pelas crianças com TEA, longe de seus pares, nos permite a compreensão 

real de que educação inclusiva diz sobre conviver, interagir, trocar, fazer com, estabelecer 

relações. 
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Torna-se evidente que ter matrícula efetuada e frequentar a escola sendo segregados 

em cantos e “enquanto”que excluem dentro da unidade ou das atividades propostas não 

garante inclusão, ainda assim, foi possível perceber um movimento significativo com o 

aumento de matrículas de crianças com deficiência na EMEI, que produziu inquietações e 

delineou novos comportamentos em alguns educadores docentes e não docentes, 

despertados pela curiosidade do estudo ou por pertencerem a famílias constituídas por 

crianças diagnosticadas com TEA, ou ainda por responsabilidade ética do cargo que 

exercem, reconhecendo a importância de transcender oportunidades de convívio com os 

pares e ampliando o debate para os horários de formação. 

No segundo semestre daquele ano, passamos a evidenciar práticas pedagógicas 

diferentes em relação à criança Paulo, que agora percebíamos menos solitário e mais 

interativo. Em uma tarde durante uma das atividades propostas pela professora, de desenhos 

com elementos da natureza, as crianças extraiam cores dos mais diversos elementos e 

pintavam os próprios desenhos, ele estava agitado e a professora fez um combinado com a 

turma para deixarem ele se expressar, ele passou em cada uma das mesas retirou um pouco 

do material de cada criança, esfregou fortemente na folha em branco, colocou a folha sobre 

a mesa da professora, batia palmas e gargalhava alto, em movimentos de vai e vem por toda 

a sala referência. 

A professora o abraçou fortemente, parabenizando-o, pediu aplausos da turma, pois 

ele concluiu a atividade, buscou meu olhar, piscou e disse: “está se sentindo importante”. 

Momentos como este, de participação ativa, foram se tornando comuns e cenas com as mais 

diversas formas de interação, por vezes frustradas, mas sempre compondo a turma, onde as 

atividades propostas foram desenhando um novo percurso daquela criança. 

Destacamos que embora a ausência da fala, característico nas crianças com TEA, 

dificulte por vezes a interação com os adultos, as crianças da turma compreendiam que em 

relação a Paulo a comunicação seria desta maneira e prontamente o auxiliavam, inclusive 

criavam estratégias para fugir de situações mais agressivas e criando entre eles uma rede de 

solidariedade, mostrando a importância do chão da escola para construção destas atitudes 

acolhedoras. 

Infelizmente, os episódios de Masha e Urso esgotavam longas manhãs, e se tornava 

lugar de permanência em boa parte daquele ano. Assim como Paulo, outra criança 

permanecia no parque “enquanto”as crianças desenvolviam atividades lúdicas dentro ou 
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fora da sala referência, outra brincava com frequência com um cone sozinho “enquanto” as 

de sua turma exploravam espaços e novas propostas de brincadeiras, outra fazia horário de 

refeições diferentes dos horários de sua turma para não “prejudicar”a alimentação dos 

demais. 

Tais percepções ampliaram o debate na perspectiva inclusiva de crianças com TEA 

e outras deficiências na EMEI e embora a resposta acerca da segregação, quase que 

imediatamente surgia como estratégia pedagógica associada a proteção à criança com TEA, 

as discussões e reflexões se tornaram mais frequentes, os debates com argumentações 

voltadas para a perspectiva inclusiva mostraram uma mudança de paradigma, mesmo que 

tímida, comprovando que a presença da criança com deficiência na escola regular por si só 

cobra práticas inclusivas, demonstrando o quanto o conhecimento ocorre no fazer cotidiano, 

no encontro com a criança, conforme cita Bernard Charlot (2000) “não há saber em si, o 

saber é sempre algo relacional e construído”. 

Percebemos que a questão era muito mais abrangente, a educação inclusiva estava 

atrelada a visões errôneas ainda arraigada a concepção de educação especial que 

acompanhava a ideia de algo preparado para atender crianças marcadas pela incompletude, 

mantendo a falsa impressão de que a criança com deficiência precisa ser aceita, o que por 

si só seria suficiente para tornar a escola inclusiva, afinal não mais questionavam a 

efetivação das matrículas. 

Identificamos que as reflexões mais rotineiras sobre os princípios da educação 

inclusiva possibilitaram mudanças nas práticas pedagógicas e nas concepções. Conforme 

reitera Cerqueira e Coelho (2014): 

A materialização dos princípios da educação inclusiva se dará na medida 

em que conseguirmos romper com concepções reducionistas que estão na 

base da produção de conhecimento e das práticas pedagógicas e acabam 

por dificultar ou inviabilizar o processo de mudança. Referimo-nos à 

arbitrariedade que tem configurado de terminadas práticas, onde a qualquer 

preço realiza-se a “inclusão”, sem promover espaço de escuta para quem 

na verdade, deveria protagonizar o processo (CERQUEIRA; COELHO, 

2014, p. 215). 

Em março de 2020, em uma das primeiras aulas da disciplina de Perspectivas 

Críticas de Educação Inclusiva, no campus da UNIFESP, sob regência do professor Dr. 

Marcos Cezar de Freitas que explanou sobre a permanência dos alunos com deficiência nas 

escolas e chamou de “enquanto”o lugar de permanência dos alunos segregados 
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questionando os motivos que permitem que crianças permaneçam neste lugar, “enquanto a 

escola acontece”. 

Imediatamente revisitei mentalmente Masha e o Urso, parques e refeitórios e passei 

a exemplo do Professor Marcos César, a definir este lugar de segregação, apartado de todos, 

como “ENQUANTO’, o lugar de permanência das crianças com TEA, lugar este que reitera 

a permanência invisibilizada e exclui mesmo quem está dentro. 

Nesta perspectiva se torna urgente e necessário investimentos em educação inclusiva 

que possibilitem incorporação de metodologias na formação inicial e continuada dos 

professores, bem como abordagens e estratégias de desenho universal de aprendizagem, que 

vislumbre as singularidades de cada criança e eliminação de barreiras que tornam os 

ambientes educacionais deficientes, em vistas a proporcionar um ambiente de fato 

inclusivo. 

O conceito de desenho universal para a aprendizagem desde a infância se 

alinha à ideia de educação inclusiva no sentido das deficiências por ser 

capaz de criar coletivamente oportunidades equitativas de aprendizagem e 

ambientes educacionais interativos, os quais sendo diferentes, igualam as 

oportunidades (CURRÍCULO DA CIDADE - EDUCAÇÃO INFANTIL, 

2019, p. 53). 

Como nos lembra Freitas (2022, p. 36) “desenho universal é uma categoria que 

merece atenção. Não é um descritivo que subsume a inclusão, ao contrário é uma tentativa 

de orquestrar a inclusão sem confundi-la com acessibilidade”. 

3.2 A LÓGICA CLÍNICA EM DETRIMENTO DA LÓGICA PEDAGÓGICA: OS 

IMPACTOS DOS LAUDOS E DIAGNÓSTICOS NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

PARA COM AS CRIANÇAS COM TEA 

A consciência do "não-eu'', que gerou a consciência do eu, provocaria a 

“desaderência”ao suporte, típica do puro estar nele. Em lugar da aderência 

ao suporte, ao qual se adapta, ao ser que puramente está, o compromisso 

com o mundo, que pode, inclusive ser desfeito ou traído, do ser enquanto 

presença no mundo (FREIRE, 2000, p. 113). 

Uma questão amplamente discutida nas instituições escolares, especialmente às 

públicas, pauta sobre os laudos médicos, os prognósticos e diagnósticos que ainda orienta 

as práticas pedagógicas e são constantemente solicitados e questionados resultando em 

profusas discussões nos ambientes escolares tanto por parte das famílias de estudantes com 
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deficiência como também dos profissionais da educação, especialmente dos educadores 

docentes. 

Ao centrar as observações nas interações entre os profissionais da educação com 

crianças diagnosticadas com Transtorno do espectro autista (TEA), nos deparamos com a 

exigência por parte de educadores docentes e não docentes da apresentação de diagnósticos 

e laudos, sob a justificativa de que tais informações seriam fundamentais para o nortear as 

práticas pedagógicas. 

Nota-se que a lógica clínica tem predominado nos espaços escolares sob argumentos 

hegemônicos que atestam as crianças com deficiência como lugar de impossibilidades e 

incapacidades. Segundo Valle e Connor (2014, p. 13): 

Não é de surpreender que as escolas pareçam incapazes de conceituar os 

alunos com deficiência de outra forma que não seja como pessoas que 

precisam de uma “cura”– alcançada por meio de “serviços apropriados”, 

feitos para restaurar a normalidade ou, pelo menos, chegar o mais próximo 

possível dela. Essa maneira particular de conceituar as deficiências 

impacta significativamente a forma como as escolas são estruturadas.  

O papel determinante dos diagnósticos que se impõe às condutas pedagógicas resulta 

de uma herança histórica em que a pessoa com deficiência, seja ela física ou mental, não 

tinha sequer o direito ao convívio social, vivia aprisionada em suas moradias quando não, 

entregue ao poder institucional do Estado, cujo cenário caótico foi expresso na obra de 

Donvan e Zucker (2017), no capítulo intitulado de “atrás dos muros da indiferença do 

mundo” que por si só anuncia o destino das crianças com deficiência quando as crianças 

eram institucionalizadas: 

Em 1919, quando os pais de Archie Casto, de cinco anos, o internaram em 

uma instituição da Virginia Ocidental, o número de palavras em seu 

vocabulário coincidia com a sua idade. Cinquenta anos depois, quando a 

década de 1970 estava prestes a começar, ele continuava entre paredes 

institucionais, vivendo no Hospital Estadual Spencer [...] assim que entrou 

pelo portão do hospital, Archie deixou de ter história. Não mandaria cartas 

para casa e, mais tarde, não teria amigos a quem contar acontecimentos de 

sua infância. Ninguém nunca tiraria um retrato dele. O distrito escolar local 

jamais abriu um arquivo em seu nome. [...] Os pais que internavam os 

filhos em instituições, em geral por ordem médica, só podiam rezar para 

que o lugar escolhido não fosse uma “cova de serpentes”, com asquerosa 

regularidade, histórias de negligência extrema e maus tratos em muitas 

destas instituições apareciam à luz do dia (DONVAN; ZUCKER, 2017, p. 

155-157). 
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Ao grifar a ordem médica do recorte desta obra, de crianças que possivelmente 

seriam diagnosticadas com autismo, a reflexão direciona aos dias atuais cuja “ordem 

médica”, por vezes, assegura grau de severidade ou incapacidade de obter êxito da criança, 

bastando um timbre e um carimbo para que as tais ordens sejam devidamente cumpridas 

por famílias e educadores cuja obediência inserem precocemente às crianças aos efeitos 

deletérios de drogas que as tornem passíveis de controle. 

Escolas especiais, que traz em seu bojo o propósito de produzir educação para 

determinados sujeitos ditos “especiais”, e caracterizados erroneamente pela falta, pelo 

déficit, pela incompletude, onde os alunos seriam integrados no mundo das pessoas, 

condicionados ao convívio com pares iguais, reiterando a herança de políticas educacionais 

que privilegiavam uma educação terapêutica. 

Considera-se assim, a deficiência como a causa para a não aprendizagem pautada na 

concepção de que a criança com deficiência permaneça à margem do processo educativo, 

reconhecendo-a como consequência do fracasso escolar, reiterando que questões médicas 

impossibilitam a resolução de questões pedagógicas, conforme problematiza Skiliar (2001): 

Se o critério para afirmar a singularidade educativa desses sujeitos é o de 

caracterização excludente a partir da deficiência que possuem, então não 

se está falando de educação, mas de uma intervenção terapêutica; se  

acredita que a deficiência, por si mesma, em si mesma, é o eixo que define 

e domina toda a vida pessoal e social dos sujeitos, então não se construirá 

um verdadeiro processo educativo, mas um vulgar processo clínico 

(SKILIAR, 2001, p. 10-11). 

Para Garcia (2006), a crítica ao modelo médico-pedagógico diz respeito à forma 

como os diagnósticos passam a representar o sujeito com deficiência: 

A crítica a essa abordagem concentra-se sobre o papel que os diagnósticos 

assumiram, gerando preconceito, estigma e segregação, e sobre as 

mudanças de comportamento propostas pela psicologia, que contribuíram 

para que a escolaridade significasse um meio de adaptação do aluno com 

deficiência à sociedade (GARCIA, 2006, p. 301). 

É certo que muito se caminhou na direção de uma escola de fato inclusiva, para 

todos, especialmente a partir da década de setenta em que a maneira de conceber as pessoas 

com deficiência oriunda de uma cultura separatista das escolas especiais foi tomando rumos 

que possibilitaram revisão de práticas educativas e abandonos de metodologias até então 

compreendidas como inclusivas. 
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A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva Inclusiva, publicada em 

2008 trouxe o ensino especial como complemento do ensino regular e não mais em 

substituição ao mesmo como funcionou por muito tempo: 

A educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento 

educacional especializado substitutivo ao ensino comum, evidenciando 

diferentes compreensões, terminologias e modalidades que levaram a 

criação de instituições especializadas, escolas especiais e classes especiais. 

Essa organização, fundamentada no conceito de 

normalidade/anormalidade, determina formas de atendimento clínico 

terapêuticos fortemente ancorados nos testes psicométricos que definem, 

por meio de diagnósticos, as práticas escolares para os alunos com 

deficiência (BRASIL, 2008, p. 6). 

Apesar dos avanços configurados com a publicação da Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva que torna imperativo que crianças 

com deficiência, seja ela qual for, não poderão ser excluídas do ensino regular, permanece 

a insistência do modelo clínico cuja concepção pautada na versão incompleta do sujeito em 

detrimento a lógica pedagógica, que deveria abarcar a versão de diversidade inerente ao 

processo educativo, insistindo no atendimento pautado ao que “falta”a criança com 

deficiência e reduzindo as expectativas do que se pode alcançar. 

As lentes de aumento destinadas ao TEA nos últimos anos possibilitaram maior 

sensibilidade do olhar para com estas crianças para além de “desordens”de comportamento, 

atreladas a doenças psiquiátricas incapacitantes que comprometem o desenvolvimento. 

Todavia, esta visão ampliada também trouxe para a escola, aspectos clínicos que por 

vezes sobrepõem os aspectos pedagógicos, haja vista que frequentemente, crianças 

diagnosticadas com TEA adentram os espaços escolares, com um código impresso de CID 

10- F84 fechado com inúmeros sintomas psicopatológicos que excluem os profissionais da 

educação da responsabilidade do olhar atento sobre suas incontáveis possibilidades. 

Esta marca do diagnóstico que pesa sobre a experiência de escolarização da criança 

com TEA, evidencia prejuízos irreparáveis para as relações e desenvolvimento destas 

crianças. Conforme aponta Cavalcanti e Rocha (2007, p. 50), “pois na hora que se aceita 

que as crianças não falam e não se comunicam, e isso for entendido como uma lei da 

natureza, elas podem escrever tratados e poesias que de nada lhes adiantará - nem para 

receber um copo de água”. 
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Nesta perspectiva, Assumpção (2015, p. 88) discorre sobre a consciência de 

funcionar como diferente: 

O indivíduo com autismo têm uma sobrecarga, ele carrega as dificuldades 

e limitações trazidas por suas próprias condições e ainda carrega o estigma 

de uma outra anormalidade que não possui.[...] com o passar do tempo, 

aprendem a descobrir pelo olhar dos outros que são diferentes, estranhos e 

até que não são viáveis como humanos. 

Diversos dados observados, demonstra que o índice de crianças diagnosticadas com 

TEA aumenta substancialmente a cada ano, possivelmente porque ampliando os critérios 

para o autismo dentro do espectro, a tarefa diagnóstica se tornou mais simples, por outro 

lado o transtorno do espectro autista se tornou um produto de mercado ampliando a vala da 

exclusão e submissão de caráter exploratório destas crianças. 

Evidenciamos tanto na área médica como na área pedagógica inúmeras propostas de 

ofertas para melhorar a condição, ou ainda tratamentos eficazes que prometem a cura, desde 

medicamentos a atividades pedagógicas pensadas no TEA, o que acaba gerando interesse 

das famílias e ampliando esta condição, como moeda de troca, criando expectativas 

equivocadas e contraditórias. 

Entre as ofertas surgem instituições escolares associadas a clínicas terapêuticas que 

juntam crianças com autismo, ofertando conhecimento na área, cuidado e respeito à 

condição a partir de atendimento específico, comumente oferecidas com uma relação de 

ações que solucionam ou amenizam a deficiência. 

Estas instituições, que a despeito de uma herança separatista das classes especiais, 

junta três ou mais crianças com TEA e comercializa um tratamento mercantilizado como 

solução para o transtorno do espectro autista por meio de tratamentos individualizados como 

respeito a deficiência em questão, ampliam-se proporcionalmente aos diagnósticos e 

incidência de casos. 

Tem se tornado comum, em conversas com famílias constituídas por crianças 

diagnosticadas com TEA e com alguma condição de sustentar atendimento destas 

instituições em que escola e clínica se torna uma coisa só e que compreendem como um 

caminho profícuo de melhor qualidade a criança, com atenção específica de especialistas e 

somente acompanhadas de duas ou três iguais, sugerindo uma proximidade às escolas 

especiais de outrora. 
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Para Silvia Orru (2020), 

Os critérios diagnósticos constantes no DSM e que materializam pelo 

laudo médico entrevado no indivíduo acabam por categorizar identidades 

agrupadas por diferenças, especificamente, por anomalias. Esse 

dispositivo biomédico, além de despersonificar pessoas, também produz 

conexões dessas categorias identitárias com a indústria da doença por meio 

da medicalização de fármacos e multiterapias (p. 23). 

Solomom (2017, p. 319) reitera sobre a moeda de troca que se tornou o autismo a 

partir do aumento de casos: 

O autismo convida a tratamentos que vão do otimismo à charlatanice. A 

lista desses tratamentos de eficácia duvidosa é ainda mais longa do que 

daqueles que ocasionam melhora, e os pais com fantasias de remissão total 

ficam à mercê dos visionários mais mirabolantes que mercadejam uma 

série de procedimentos bizarros como se fossem uma grande descoberta.  

Não por acaso em 2020 o governo federal por meio do Decreto presidencial de 

número 10.502, assinado no dia 30 de setembro (BRASIL, 2020), buscou incentivar a 

separação das salas de aula e das escolas para crianças com deficiência, mais uma prova de 

que as medidas retrógradas, que  travou lutas incansáveis historicamente, são ofertadas e 

maquiadas como garantia do direito das famílias de escolherem o melhor para seus filhos, 

desconsiderando que os direitos são garantidos a partir de investimentos no ensino regular, 

nas escolas públicas e não mais para instituições especializadas que funcionam muito mais 

como clínicas terapêuticas a  espaços educativos. 

Embora o texto do Decreto em questão não foi referendado pelo Conselho Nacional 

dos Direitos de Pessoas com Deficiência e nem tampouco aprovado pelo Supremo Federal, 

ele demonstra claramente que deturpar o conceito de inclusão, é uma proposta comumente 

apresentada sob a justificativa de que nem todos os estudantes se beneficiam da educação 

regular inclusiva”, questionando o direito de todos a educação. 

Importante ressaltar que a perspectiva inclusiva como condição para atendimento 

das crianças com deficiência no ensino regular de maneira alguma desconsidera a 

importância do Atendimento Educacional Especializado (AEE) como complemento ao 

ensino regular, sem descaracterizar sua ação também pedagógica. 

As demarcações de expectativa de aluno ideal adotado nas escolas regulares e 

expectativas de normalização desenvolvidas nas escolas especiais, configuradas pela lógica 
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clínica negaram por décadas o direito à diferença, na existência da própria deficiência. Valle 

e Connor (2014, p. 62) discorre que: 

Quando conceituamos a diferença como déficit, engendramos uma forma 

particular de pensar sobre as crianças com deficiências, bem como modos 

de responder a elas. Quanto mais focamos no indivíduo, mais parece que 

ele é determinado pelo seu status de deficiente. 

Observamos que muitas práticas comuns impostas como normas são ditadas a partir 

do laudo médico, condutas passam a ser naturalizadas por boa parte dos profissionais da 

educação, justificando ações excludentes ratificando a lógica médica que sobrepõe a lógica 

pedagógica. Freitas e Garcia (2019) confirmam as percepções elucidando tais questões no 

artigo intitulado “De diagnósticos e prognósticos: laudos na configuração de muitas 

experiências de escolarização”: 

Historicamente os laudos clínicos acrescentam ou retiram da base de 

convivência personagens, por assim dizer, improváveis. Essas perícias ora 

são solicitadas, ora são exigidas. Trata-se de expedientes normativos e 

taxonômicos e se tornam garantias judiciais em certos casos. Garantem 

direitos, mas também justificam “apartações”, preterições e 

distanciamentos. São exigidos para se estar ou permanecer em certas 

instituições e são, muitas vezes, objeto de expectativa docente para que 

parâmetros biomédicos do insucesso escolar sejam esclarecidos. 

Entre as muitas cenas que direcionaram à compreensão sobre o papel dos laudos nas 

práticas pedagógicas, a criança que vou chamar de Carlos, que conforme o olhar atento da 

professora relatava, era uma criança que embora participasse de todas as atividades, 

chamava atenção o comportamento introspectivo, cuja manifestação de incômodo só 

ocorreria se tirassem-lhe a chupeta (a criança choraria por horas). 

Este comportamento que a intrigava, permitiu que já na primeira reunião de pais, por 

volta do mês de março, questionasse a mãe sobre o comportamento considerado atípico e 

como resposta a mãe informou que em casa a criança permanecia longos períodos sem 

chupeta, mas o que a inquietava não era a chupeta e sim a ausência da fala, isto sim a 

incomodava, tendo sido orientada pela professora que produziria um encaminhamento 

médico para que a mãe levasse os questionamentos da família e da escola aos profissionais 

da saúde. 

Para Vigotski, segundo Rego (2002) “a função primordial da fala é o contato social, 

a comunicação, isto quer dizer que o desenvolvimento da linguagem é impulsionado pela 

comunicação”. Configurando de fato aos educadores um grande desafio para alcançar a 
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criança com TEA em relação a comunicação, sendo justamente uma das áreas afetadas 

nestas  crianças. 

A suspeita da professora direcionou todos os olhares a Carlos, que embora 

apresentasse uma relação introspectiva junto aos pares, não dizia uma só palavra e não 

largava a chupeta, realizava as atividades apresentadas, participava das brincadeiras, 

adorava pintar, se alimentava bem, convivia com todos a sua maneira, mas sempre como 

parte integrante da turma. 

O laudo de Carlos mudou a perspectiva da mãe, que muito triste, relatou para a 

professora as palavras duras do médico, que o diagnosticou com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), e acrescentou ao diagnóstico, que nada poderia ser feito, visto se tratar de 

uma deficiência “incurável”. Conversamos muito sobre a situação da criança com a mãe, 

tentando diminuir o peso do diagnóstico rígido, citando situações de singularidades do seu 

filho, de participação e interação com os pares, nada resolveu, pois o peso da conduta 

médica teve mais credibilidade. 

A professora embora tenha acolhido a mãe, criticando fortemente a postura do 

médico, influenciada pelo diagnóstico, também mudou a postura para com a criança, 

permitindo que o peso do laudo mudasse todas as expectativas sobre a criança, solicitando 

inclusive apoio da AVE, quando anteriormente, em nenhum momento, houvesse solicitado 

o auxílio. 

Carlos passou a ser estigmatizado - mais um autista – já não se alimentava bem, 

faltava a escola por efeitos de fármacos receitados para uma criança frequente 

anteriormente, os profissionais da escola agora se incomodavam com a chupeta 

despercebida até então, chorava mais, e já não lhe permitiam participar das atividades como 

antes, afinal o laudo não falava de Carlos que teve boa adaptação na escola e participava 

das atividades e adorava pintar, falava do Carlos, cujo laudo referendado pelos critérios 

constantes no DSM o agrupou numa categoria que o imobilizou. 

A mãe de Carlos, como de tantos outros diagnosticados com TEA, passaram a cobrar 

direitos, alegando agora não ser mais necessário, subir a ladeira com o filho, pois passaria 

a ter direito ao TEG. A professora passou a cobrar providências administrativas junto ao 

Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão - CEFAI, para que Carlos tivesse o 

direito do acompanhamento de AVE. Sobre estes argumentos, Freitas e Garcia (2019) 

elucida: 
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[...] analisaram a ampla presença de argumentos baseados em laudos em 

muitas experiências de escolarização, e localizaram situações em que 

embates entre famílias e escolas reforçavam a percepção crescente de que 

as deficiências têm bases mais vantajosas de direitos educacionais 

consolidados. São situações distintas, mas com aspectos análogos 

(FREITAS; GARCIA, 2019). 

Inevitavelmente a situação de Carlos nos leva a pensar o TEA sob a lógica dos laudos 

que agrupa quadros clínicos a um único diagnóstico, em que aspectos subjetivos, impõe 

uma lógica rígida de mudança de comportamento de quem atravessa a vida desta criança e 

de quem convive com ela diariamente. 

Reconhecer que os laudos diagnósticos por vezes atendem a uma demanda 

burocrática institucional até mesmo para garantir direitos condicionantes à justificativa da 

necessidade, não significa aceitar que as intervenções e planejamentos de uma criança 

diagnosticada com TEA, por exemplo, devam ser pautadas nas descrições sobre o autismo 

ditadas por uma autoridade médica que prescreve inclusive orientações pedagógicas de 

como deve ser a escolarização de uma criança que segundo os sintomas ou comportamentos 

diagnosticados não ultrapassam os limites impostos pela lógica da normalidade. 

O médico que engloba critérios comuns e impõe uma marca numerada que 

chamamos CID sob uma criança que nunca viu, não conhece os hábitos, como se alimenta, 

como vive, como dorme ou como brinca, mas que em algumas consultas, exames e 

questionamentos julga suficiente para marcas “deficiente”, “incurável”, “autista”, junto a 

um receituário capaz de uma condenação perpétua da incapacidade como modo de existir, 

que como uma doença contagiosa altera comportamentos também de quem convive com a 

criança, que agora deixa de ser o Carlos, e passa a ser “o autista”. 

A mãe que determina que o diagnóstico lhe confere um passaporte de um luto 

constante da morte do filho sonhado, para o surgimento da deficiência como atributo que 

determina uma vida infeliz e sem valor, a professora que inviabiliza qualquer possibilidade 

de novos saberes,explorações e trocas, reservando-lhe apenas uma existência invisível no 

universo escolar e uma sociedade inteira que sob a lógica capitalista o denomina um fardo 

improdutivo. 

Paula Pimenta (2019) em seu artigo sobre Clínica e Escolarização dos Alunos com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA), adverte que a educação inclusiva convoca a 

intersecção entre educação e saúde, reiterando que: 
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O público-alvo é assim reconhecido entre os muros escolares por meio de 

um laudo médico, emitido por psiquiatra ou neurologista, que identifique 

aquele estudante pela deficiência ou patologia constatada. Somente a partir 

desse documento será construído o Plano de Desenvolvimento Individual 

(PDI) para adaptar o currículo escolar às necessidades do aluno. 

Consideramos que essa investida médica no campo educacional incide 

sobre uma inibição do saber docente sobre seus alunos e o reconhecimento 

de suas habilidades pedagógicas. 

Questionar os efeitos dos laudos na vida das crianças com TEA, não significa 

desqualificar sua importância inclusive para corrigir a imprecisão dos diagnósticos. Como 

relata Temple Grandim15, em seu livro que trata do cérebro autista: 

Não quero dizer que não deveríamos usar rótulos. Sem o rótulo dado por 

Leo Kanner, o autismo poderia ter permanecido sem diagnóstico, sem 

tratamento, simplesmente ignorado. Os rótulos têm sido incrivelmente 

importantes e continuarão a sê-lo. São necessários para fins médicos, 

benefícios educativos, reembolsos de seguros, programas sociais etc., 

então são necessários. Se você for pesquisador do autismo, às vezes faz 

sentido comparar apenas indivíduos autistas com indivíduos de controle. 

Mas às vezes não é assim, porque o autismo não é um diagnóstico de 

“tamanho único (GRANDIN, 2020, p. 117). 

É imperativo questionar os critérios rígidos que descaracterizam o trabalho 

pedagógico anteriormente desenvolvido, critérios que classificam alguém que nunca tenha 

visto, conforme descreve Silvia Orru (2017, p. 21): 

Os critérios diagnósticos reunidos no Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais, já em sua quinta versão, publicado pela Associação  

Americana de Psiquiatria (APA, 2014)11, são como vetores, dispositivos, 

forças em exercício como uma máquina óptica para ver sem ser visto, tal 

como a Classificação Internacional de Doenças (CID).  

Nesta perspectiva Grandin (2020) adverte que: 

Na minha opinião, o DSM-5 parece um diagnóstico de comitê. Um monte 

de médicos sentados à mesa de conferência discutindo códigos de 

segurança. Graças ao pensamento preso a rótulos, agora temos uma 

cornucópia de diagnósticos – e simplesmente não há suficientes sistemas 

cerebrais para todas essas nomenclaturas. (GRANDIN; PANEK, 2020, p. 

123). 

 

11  principal organização profissional de psiquiatras e estudantes de psiquiatria nos Estados Unidos, 

responsável pela publicação do Manual Diagnostico e Estático de Doenças mentais (DSM).  
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3.3 A INVISIBILIDADE AMPLIADA – UMA PANDEMIA NO MEIO DO CAMINHO 

Em março de 2020 ao entrar no Campus da UNIFESP, conhecia meus objetos de 

pesquisa, os caminhos a serem percorridos e as contribuições pretendidas para fornecer para 

todo profissional da educação que de alguma forma sentisse inquietudes em relação a 

inclusão de crianças com deficiência na rede regular, especialmente as muitas crianças 

diagnosticadas com TEA, que amplia diariamente a demanda escolar. 

A experiência profissional de mais de duas décadas no magistério somados aos três 

últimos anos trouxeram contribuições singulares à pesquisa, que apresentava uma rota a 

seguir pautada por um roteiro minimamente previsto. Ocorre que o percurso investigativo, 

em meio a tempos, espaços, decisões, intervenções e contradições, por si denotam alterações 

na trajetória da pesquisa que sofreu redirecionamentos necessários condizentes com as 

situações reais, de ações e movimentos que foram intensificadas bruscamente, quando a 

humanidade foi atravessada pela pandemia da Covid-19. 

O contexto pandêmico afetou consideravelmente as instituições escolares, que 

vivenciaram desafios e demandas específicas e ampliou a invisibilidade das crianças com 

deficiência, além de seus efeitos deletérios terem refletido da pior maneira na vida pessoal 

e profissional da pesquisadora, onde dedicar um capítulo sobre estes dias sombrios e 

devastadores foi um ato de resistência em meio aos inúmeros desafios de tentar buscar 

sentidos em meio a um luto interminável. 

Em fevereiro de 2020, o Brasil e o mundo foram assolados pela pandemia da Covid- 

19, e o que achávamos que duraria algumas semanas, conseguiu durar e perdurar por quase 

dois anos, e acrescida de irresponsabilidades resultante de má gestão e negacionismo 

trouxeram resultados bem piores que previstos, em casa e na escola, de repente, me percebo 

enlutada em ambos os campos, profissional e pessoal. 

O Decreto 59.283 de 16 de março de 2020, declarava emergência no município de 

São Paulo em decorrência da pandemia ocasionada pelo coronavírus, além de dispor 

inúmeras providências que deveriam ser tomadas em caráter emergencial entre as quais a 

suspensão das atividades presenciais dos alunos em todas as escolas municipais entre tantas 

outras medidas no intuito do enfrentamento da emergência. 

A princípio por meio do Decreto nº 59.285 de 18 de março de 2020, que suspendia 

por 15 dias o atendimento presencial em qualquer estabelecimento no município de São 
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Paulo, tomamos providências imediatas de atendimento ao decreto. Ainda com poucas 

informações acerca da contaminação e dos desdobramentos da pandemia, nos organizamos 

para o retorno em 15 dias. 

Artigo 1º - Fica suspenso, no período de 18 de março a 5 de abril de 2020, 

o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais de 

bens e mercadorias, atacadistas, varejistas e ambulantes, e prestadores de 

serviço em funcionamento no Município de São Paulo (SÃO PAULO, 

2020, [sem página]). 

Este decreto foi seguido por muitos outros durante os anos de 2020 e 2021, que 

dispunham de prorrogações quinzenais ou mensais do período de suspensão acompanhados 

de medidas de aquisição de bens e serviços, reduções, alterações ou restrições de serviços 

no intuito de reduzir o fluxo e aglomeração de pessoas nos locais de atendimento, de forma 

especial as que envolvia o risco de maior probabilidade de desenvolvimento dos sintomas 

mais graves decorrentes da infecção pelo coronavírus. 

Eis que em meio às inúmeras normativas que tratam da pandemia, orientações acerca 

da doença Covid-19, medidas preventivas, aquisições de insumos como máscaras e álcool 

em gel, tornou lugar comum para as pessoas e não diferente seria nas instituições escolares, 

o termo – teletrabalho – pouquíssimo utilizado pelos educadores, passou a configurar as 

rotinas escolares de toda a comunidade escolar, impactando diretamente as crianças da 

educação infantil, e reiterando a invisibilidade dos alunos com deficiência. 

Quando percebemos que a pandemia poderia durar mais tempo que prevíamos aos 

esclarecermos as famílias sobre o decreto de suspensão a princípio por 15 (quinze) dias, 

buscamos organizar reuniões formativas remotas, ante um contexto de total falta de 

experiência tecnológica fomos criando canais e tutoriais de informações, por meio de grupos 

de WhatsApp corporativo, reuniões em plataformas virtuais, gravações e edições de vídeos 

caseiros com propostas de atividades, enfim, a palavra teletrabalho passou a configurar 

nossa nova forma de existir no âmbito profissional e pessoal, conforme determinado pelo 

decreto supracitado: 

§ 1º A execução do teletrabalho, nas hipóteses preconizadas nos incisos do 

“caput” deste artigo, sem prejuízo da observância das demais condições 

instituídas pelo titular do órgão da Administração Direta, Autarquias e 

Fundações, consistirá no desenvolvimento, durante o período submetido 

àquele regime, das tarefas habituais e rotineiras desenvolvidas pelo 

servidor, quando passíveis de serem realizadas de forma não presencial, ou 

de cumprimento de plano de trabalho ou tarefas específicas, de mensuração 
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objetiva, compatíveis com as atribuições do cargo ocupado pelo servidor, 

de sua unidade de lotação e com o regime não presencial. 

Da noite para o dia a escola esvaziou, eram orientações, comandos, normativas, 

planos e ações pensadas e cobradas por quem não imagina como é o chão da escola. Na 

educação infantil o prejuízo da pandemia é imensurável, especialmente na periferia em que 

a escola se torna o quintal de casa, e representa a tranquilidade dos pais, que deixam seus 

filhos com quem melhor cuida deles para buscarem o pão, sabendo que este pão, suor de 

tanta luta, também os filhos receberiam na escola. 

Mas, de repente, não tem o pão, pois a pandemia tirou-lhe o ganha-pão, muitas 

famílias desempregadas, e nem mesmo o pão da escola, pois a escola agora é via telas, para 

quem tem acesso a elas. E a merenda servida diariamente, três refeições, com direito a 

repetição, se transformara quase seis meses depois do início da pandemia, em um valor 

irrisório, que nem de longe substituiria as refeições servidas na escola, e com tantas 

exigências burocráticas para liberação do famigerado valor que as famílias imploravam para 

liberação do crédito para não perderem os prazos previstos. 

A Instrução Normativa 14 de 03 de abril de 2020 foi a primeira, que tratou do cartão 

merenda que inicialmente atendia apenas aos cadastrados no bolsa família, também seguida 

de inúmeras outras, todas insuficientes para dirimir as desigualdades: 

Art. 1º - Garantir no âmbito do Programa de Alimentação Escolar (PAE) 

do Município de São Paulo, a transferência de recurso financeiro 

direcionado ao atendimento da alimentação dos bebês, crianças e 

estudantes regularmente matriculados nas Unidades Educacionais da Rede 

Direta e Parceira, cadastrados no Programa Bolsa Família, durante a 

situação de emergência declarada pelo Decreto municipal nº 59.283/2020, 

para enfrentar a pandemia do Coronavírus - COVID - 19. 

§ 1º - A transferência de recursos financeiros terá a periodicidade mensal 

e dar-se-á por meio de cartão magnético; 

Art. 2º - Os recursos serão repassados, mensalmente, de acordo com a 

Etapa do Ensino em que o estudante estiver matriculado e conforme segue: 

a) da educação infantil de 0(zero) a 4(quatro) anos: R$101,00 (cento e um 

reais); 

b) da educação infantil de 5(cinco) a 6(seis) anos: R$ 63,00 (sessenta e três 

reais); 

Assim, o poder público buscava caminhos de prover ações mitigadora de diminuir 

os impactos, ocasionados pelo distanciamento imposto e necessário naquele momento, 
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enquanto nós educadores, conscientes que os espaços digitais não substituiriam as trocas 

presenciais, especialmente na educação infantil, mas, naquele período específico, com 

apropriação desta nova linguagem, reconhecemos como único recurso possível de encontros 

e redução dos prejuízos já incalculáveis. 

O ensino remoto que surge como uma alternativa de redução de danos neste 

momento emergencial, aponta entre outros aspectos como o Brasil não constituiu uma 

política educacional que possibilitasse o atendimento presencial dos estudantes, 

especialmente quando tratamos do público-alvo da educação especial, que tem sentido mais 

os desafios da acessibilidade no contexto do ensino remoto, uma vez que foram os primeiros 

a se tornarem invisíveis no contexto pandêmico. 

Os educadores que mesmo diante dos desafios impostos pelo dito teletrabalho 

durante o ano de 2020, se desdobraram para oferecer às crianças alguma forma de contato, 

de envio de atividades das mais variadas formas, aulas síncronas e assíncronas. Algumas 

crianças interagiam sempre, outras às vezes, outras nunca. Os motivos variavam desde falta 

de investimento público, falta de recursos tecnológicos, falta de conhecimento acerca do 

uso de recursos por parte dos educadores e das famílias, falta de condições favoráveis de 

trabalho, falta de tempo para acompanhar crianças pequenas no único celular por vezes da 

família toda, falta de condições psicológicas em meio a perdas de membros da família entre 

tantos outros motivos. 

Entre as crianças de nenhuma interação estavam todas as crianças de outras 

nacionalidades (angolanas, bolivianas, venezuelanas) as com deficiência (TEA e Down) e 

as de vulnerabilidade social e econômica, que não dispunham de nenhum recurso 

tecnológico para interagir com as professoras. Percebe-se logo, que a pandemia agravou 

ainda mais um problema que já era realidade no contexto histórico do Brasil antes da 

chegada do novo Coronavírus, que apenas intensificou as desigualdades já existentes, 

quando a educação foi possível em tempos pandêmicos apenas para quem já tem acesso a 

ela cotidianamente. 

Se torna imprescindível o reconhecimento aos educadores que, mesmo com muitas 

dificuldades pela falta de conhecimento acerca do uso das tecnologias, único recurso que 

possibilitaria naquele momento algum contanto, lutaram bravamente para encontrar 

caminhos em que pudessem manter o vínculo com as crianças, criando contextos educativos 

a partir do ensino remoto. 
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Em meio a tudo isso, receber a ligação de uma das mães das quatro crianças 

diagnosticadas com autismo que permaneceram matriculadas na escola durante o ano de 

2020 e que seriam objeto de observação das relações com os educadores frente a esta 

pesquisa no ano de ingresso no mestrado, narrando que seu filho todos os dias veste o 

uniforme, coloca a mochila nas costas e chora copiosamente para ir para escola. A mãe 

relata ainda que mostra as fotos dos ambientes da escola, estratégia das professoras para 

inseri-lo na rotina, na tentativa de acalmá-lo, em vão, não compreende. 

A mãe clama por ajuda. A coordenadora pedagógica sugeriu que a mãe o trouxesse 

até a escola, quando viesse retirar a cesta básica, visto ser uma das famílias contempladas 

pela Prefeitura de São Paulo, entre as mais vulneráveis para receber a cesta, intersecção 

percebida como alargamento das desigualdades, já antes experimentada e agora numa 

situação desesperadora, termo utilizado pela mãe e evidenciada por todos os educadores 

neste contexto. A possibilidade de visitar a escola seria possível pois aos gestores e 

funcionários do quadro de apoio, não foi oferecida a alternativa de teletrabalho, exceto para 

casos de comorbidade e maiores de 60 anos. 

Recebê-lo na escola vazia, sem crianças, sem professores, sem merenda, sem vida, 

foi tão devastador quanto percebê-lo perdido no vazio daquele silêncio ensurdecedor. A 

pandemia trouxe a todos a reflexão sobre este novo mundo, chamado por muitos de “novo 

normal”, a nós educadores, a crise inesperada, além de um contexto de dúvidas e incertezas 

nos trouxe diariamente a reflexão da necessidade da escola na promoção da justiça social. 

Normalidade esta apresentada por Leonardo Boff (2021) como situação que 

garantirá nossa autodestruição: 

Que “normalidade”é essa que impõe a austeridade fiscal que, por sua vez, 

implica a exclusão de milhares de operários e acaba produzindo grave 

recessão; que estabelece um teto de gastos naquilo que é mais importante 

para um povo, a saúde e a educação. Tal perversidade impede para sempre 

a criação de um Estado de Bem-estar Social, que castiga a classe 

trabalhadora com o arrocho salarial e tolera o desemprego, destruidor de 

pessoas e de famílias que abre as portas do mercado para atrair capitais e 

fecha os processos de invenção e produção nacionais? Os interesses 

daqueles que propugnam a volta “à antiga normalidade”sequer podem ser 

ditos, por sua inumanidade e caráter suicidário (BOFF, 2021, p. 41). 

As famílias também reconheceram a importância do professor e do ensino presencial 

para a vida de todos, embora, por vezes, num contexto de contradição manifestaram esta 

valorização por meio de falas e movimentos de revolta pelo fechamento das escolas 
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culpabilizando os educadores por este feito, mesmo com todas as informações difundidas 

pela escola e pela mídia sobre os efeitos da pandemia. Ainda assim, o envolvimento das 

famílias, quase que obrigatório devido a necessidade de auxílio para uso e participação no 

ensino remoto, potencializou muito a participação de algumas crianças. 

Os professores perceberam neste contexto a necessidade de aquisição de novas 

competências que atendessem aos desafios atuais. Nas inúmeras formações remotas 

direcionamos os olhares para o currículo oferecido e constatamos que não dispúnhamos de 

materiais pedagógicos, jogos, materiais impressos em formatos acessíveis, com linguagem 

simples para ofertar as estas crianças que deixaram de fazer parte, se tornaram invisíveis no 

contexto escolar. 

Ainda assim, e não raras vezes e equivocadamente, reitera-se na comunidade escolar 

que a pandemia foi pior para as crianças com deficiência por não serem capazes de 

acompanhar por conta da deficiência e não por falta de políticas públicas que tornem 

possível a inclusão como deve ser. 

A formação em serviço na rede municipal e na maioria das redes de ensino denota o 

despreparo do olhar para a turma toda, e o contexto pandêmico colocou uma lupa nesta 

questão, quando diante da necessidade de uma busca ativa para informarmos ao poder 

público o que estávamos propondo para manter as crianças vinculadas ao processo 

educativo, mais para atender uma demanda burocrática do que para dar conta da 

responsabilidade legal do direito negado de educação destas crianças, percebíamos que as 

crianças com deficiência também foram apagadas das buscas, como se a deficiência por si 

só justificasse a não entrega de atividades, não participação das aulas síncronas ou não 

interação com as famílias. 

A formação dos educadores que aconteceu de forma remota durante o período mais 

crítico da pandemia não se debruçou sobre os aspectos inclusivos das crianças com 

deficiência, mas evidenciou o quanto permanecem em segundo plano também em tempos 

não pandêmicos. Afinal, discutíamos problemas reais na educação de crianças pequenas em 

tempos de pandemia, como ausência de recursos tecnológicos, crianças que estavam à 

própria sorte com as portas das escolas fechadas, questões alimentares, pais desempregados, 

alternativas que minimamente poderiam inserir essas crianças no contexto educativo, mas 

as singularidades das crianças com deficiência ainda ocupavam um lugar de “enquanto”a 

pandemia perdurar não há o que fazer. 
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As crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista que por tanto tempo 

foram aprisionadas em casa, excluídas da educação como direito humano, teriam perdido 

novamente este direito, agora imposto pela pandemia, com a diferença de que muitas delas 

já vivenciaram a experiência escolar, agora conheciam a escola, passando a inquietar-nos, 

como estariam atravessando este processo de isolamento? Quais estratégias as famílias 

estariam adotando para com elas? Além dos inúmeros desafios impostos às escolas e aos 

professores, como estariam pensando o atendimento destas crianças? Como as Diretorias 

Regionais de Educação, por meio do CEFAI, estavam se organizando em relação ao AEE? 

Reflito sobre os rumos da pesquisa, reflito sobre os percursos traçados, agora 

alterados, reflito sobre onde e como estavam sobrevivendo à pandemia os quatro dos oito 

que permaneceram conosco no ano de 2020, cujo chão da escola tão recentemente 

conquistado à luz da legislação, e ainda tão distante de atendimento inclusivo representa 

tanto a estes, estes mesmos que no ano de 2021 foram matriculados no ensino fundamental, 

sem sequer terem vivenciado a educação infantil, que traz elementos indispensáveis ao que 

se tornarão na vida adulta, os prejuízos serão incalculáveis de um tempo que não volta mais. 

A educação como direito humano trata do exercício compartilhado nos processos 

educacionais, onde trocamos saberes, sistematizamos, refletimos cotidianamente sobre eles, 

problematizando-os com todos os desafios impostos pela convivência, mas é assim que 

precisa ser, pela e com a convivência. No entanto, o período pandêmico nos tirou justamente 

a convivência, visto que o exercício coletivo, resultado das interações só se torna possível 

se em meio ao contato, a debates e embates entre os personagens educacionais que se torna 

possível somente a partir do encontro entre estes sujeitos. 

Era tudo tão inesperado, que não poderíamos prever que aquela saída quase abrupta 

dos espaços escolares seria prorrogada por meio de inúmeros outros decretos por todo o ano 

de 2020, motivados por desdobramentos dos resultados ainda incertos dos riscos e perigos 

eminentes que a Covid 19 trazia. 

Estes mesmos educadores que além dos desafios vivenciados com o ensino remoto, 

ainda não vacinados, foram obrigados a conviver com o medo, ante a convocação ao retorno 

presencial no início do ano de 2021, e mesmo em meio aos riscos, índices de aumento de 

contaminados e óbitos, com exceção daquelas que apresentavam alguma comorbidade ou 

com mais de 60 de anos de idade, retornaram, a princípio para atendimento do percentual 

de 35% das crianças, autorizadas por decreto 60.058 de 28, de janeiro de 2021. 
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Art. 1º - Os estabelecimentos que possuam licença de funcionamento para 

atividade de ensino seriado regular e os da rede municipal de ensino, ficam 

autorizados a retomarem as atividades presenciais, a partir de 01 de 

fevereiro de 2021, observadas as disposições deste decreto. 

§ 2º - A capacidade máxima inicial de recebimento de alunos para 

atividades presenciais deverá ser de 35%, percentual esse que deverá ser 

readequado sempre que for determinado pela Secretaria Municipal de 

Saúde. 

Para o ano de 2021, em relação às crianças com deficiência, efetuamos duas 

matrículas novas, uma com TEA e outra com Síndrome de Down, e tivemos duas crianças 

com TEA em continuidade. Das quatro crianças, apenas uma delas frequentou a EMEI, as 

outras três não compareceram e somente uma participava das atividades remotas, atendendo 

os critérios previstos na Instrução Normativa de nº 01/2021 da Secretaria Municipal da 

Educação que tornou facultativo o retorno das crianças: 

Art. 4º O retorno às atividades presenciais será facultativo aos estudantes, 

sendo que aqueles cujo pais/responsáveis optarem pelo ensino remoto 

deverão realizar as atividades de caráter obrigatório por meio da 

plataforma Google Classroom ou por outros meios de disponibilização das 

atividades, tais como, materiais impressos a serem retirados nas Unidades 

Educacionais conforme organização própria. 

§ 1º Todas as Unidades Educacionais deverão ofertar atividades 

presenciais e não presenciais aos estudantes. 

§ 2º A Equipe Gestora das escolas de Ensino Fundamental e Ensino Médio 

deverá garantir que todos os estudantes que optaram pelo ensino remoto 

tenham acesso a todas as atividades propostas.  

§ 3º Aplica-se o disposto no “caput”deste artigo às Unidades Educacionais 

de Educação Infantil. 

§ 4º A entrega das atividades será instrumento para apontamento de 

frequência para os estudantes que permanecerem em ensino remoto. 

Art. 5º A partir do resultado da pesquisa, a Equipe Gestora deverá 

organizar os agrupamentos, turmas e classes presenciais para atendimento 

conforme segue: 

I – Educação Infantil (CEIs, CEMEIs e EMEIs) – sem revezamento: 

a) máximo de 35% de bebês e crianças por turno de funcionamento; 

b) excedendo o número máximo de interessados por turno, priorizar o 

atendimento das crianças na seguinte ordem: 

1. com maior idade; 
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2. bebês e crianças que tenham irmãos mais velhos que serão atendidos na 

mesma Unidade; 

3. em situação de vulnerabilidade (SÃO PAULO, 2021, [sem página]).  

A instrução normativa apresenta critérios de forma prática de como deveríamos 

garantir o retorno das crianças, o contorno acerca da situação de vulnerabilidade que aparece 

como terceiro item na ordem de prioridade, propõe uma reflexão, primeiramente, porque 

pouquíssimos estudantes ante a falta de recursos tecnológicos e dificuldades das famílias 

em conciliar trabalho para o sustento e acompanhamento do ensino remoto, optaram por 

permanecer em casa, depois porque as crianças com deficiência foram ali classificadas 

como em situação de vulnerabilidade, ou seja, na ordem de prioridade não foram 

contempladas pela normativa. 

Segundo Freitas e Prado (2016, p. 18), “a menção às vulnerabilidades infantis é 

intrínseca, à verificação do que significa cuidado e cuidar em cada situação; do que significa 

assumir crianças como extensão da responsabilidade adulta em cada camada do tecido 

social”. 

As redes de ensino, pensaram primeiramente como sempre fazem, em atender 

aqueles que dariam uma resposta mais imediata a sociedade como um todo, e depois, 

tardiamente pensariam no público-alvo da educação especial, especialmente porque estes 

processos de acessibilidade não se constituíram em nível de política pública em nenhuma 

esfera. 

A empresa terceirizada pela Prefeitura Municipal de São Paulo, responsável pela 

contratação de auxiliares de vida escolar (AVE), determinou que atendessem as crianças 

com deficiência em suas residências. Poucas foram atendidas, segundo elas, o acesso às 

residências eram áreas de risco ou impossível de chegar, o que nos leva a refletir sobre os 

diversos marcadores que atravessam as crianças com TEA. 

O que vivemos escancara o quanto o público-alvo da educação especial ficou a 

margem no contexto do ensino remoto e do retorno presencial, visto que inclusive a 

interação entre os profissionais da educação voltados especificamente para este público 

também não foi priorizada. 

Estes elementos requerem uma análise sobre os efeitos que esta política negacionista 

trouxe a educação como um todo e de forma especial ao público da educação especial que 

tinham um vínculo importante com o espaço escolar e foram abandonados à própria sorte, 
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cujo resgate no retorno ao ensino presencial diante deste apagamento de nossas crianças 

público-alvo da educação especial trará um efeito deletério depois de todo este tempo de 

pandemia. 

Em menos de duas semanas de aulas presenciais, tivemos seis professoras e dois 

funcionários da equipe de apoio contaminados. Entre elas a professora que hoje leva o nome 

da escola, faleceu em abril deste trágico ano que retornamos às aulas presenciais, em 

decorrência da Covid-19. 

Pouco mais de um mês depois deste trágico retorno, a pandemia da Covid 19 deixa 

marcas ainda mais profundas na vida pessoal e profissional da pesquisadora que se percebe 

enlutada na escola e em casa, perde-se uma das professoras, que lutou incansavelmente para 

que a inclusão fosse além de discurso político e perde-se o parceiro de vida e o exemplo 

mais inspirador da minha existência de que justiça social se faz com luta e resistência. 

A escola volta a desaparecer, agora, por medo, por desalento e por revolta. Todas as 

professoras licenciaram-se durante todo o mês de maio. Agora, nem presencial, nem 

remotamente teriam contato com as crianças. 

Fato é, que a educação sobretudo a educação básica só se realiza presencialmente e 

a pandemia nos trouxe uma situação emergencial acrescidas de pautas negacionistas com 

total descaso as condições da educação, não possibilitando nenhuma diretriz para que os 

efeitos fossem menos nocivos aos milhares de alunos que permaneceram sem vínculo 

educativo durante toda a pandemia ignorando a educação como bem público, necessário e 

urgente, conforme normatiza o documento curricular da Cidade de São Paulo: 

A educação é um processo social. As pessoas se educam e são educadas 

cotidianamente nas suas relações interpessoais, nas ações de convivência, 

no trabalho, no lazer, nos diálogos produzidos nos espaços públicos e 

privados e nas interações com as informações a partir de diferentes 

tecnologias. A educação é um bem público e um valor comum a ser 

compartilhado por todos. Ela possibilita constituir uma vida comum nos 

territórios (CURRÍCULO DA CIDADE, EDUCAÇÃO INFANTIL, 2019. 

p. 23). 

Aos poucos fomos voltando, apenas duas permaneceram no teletrabalho. O acesso 

às vacinas aos profissionais da educação atrelados a imposição de que com as duas doses 

todos deveriam retornar, primeiramente em revezamento de turmas e a partir de setembro, 

decretado o retorno de 100% das crianças, sendo ainda facultativo aos pais permanecerem 

em remoto, desde que com autorização expressa em termo, assumindo que as crianças 
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permaneceriam acompanhando as aulas e desenvolvendo as atividades propostas pelas 

plataformas digitais oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação. 

A pandemia escancarou a perversidade da desigualdade social e da injustiça. Perde-

se o chão e os sentidos, mas buscando refletir sobre o caos, retornar foi a forma encontrada 

de resistir a invisibilidade das crianças, o desespero das famílias e a falta de condições de 

trabalho dos educadores. 

Em meio ao caos,ainda em 2021 recebemos uma Coordenadora Pedagógica recém 

ingressante do último concurso, que se empenhou muito para trazer de volta as crianças à 

escola, efetuou uma busca ativa de todas as crianças que não estavam frequentando e 

conseguimos trazer de volta 90% das crianças, muitas enlutadas, algumas com suspeitas de 

maus tratos, outras que permaneciam por muito tempo sozinhas em casa. 

Refletimos todos os dias o quanto a escola desempenha papéis para muito além do 

que se propõe, compreendemos que embora, ainda com riscos, a escola seria o lugar mais 

seguro para as crianças. 

A escola ante muitas ausências e mudanças, recebe uma coordenadora pedagógica 

que desempenhou um trabalho inclusivo e acolhedor para com todas as crianças da escola, 

e ao ouvir sua história, compreendi perfeitamente o desejo de mantê-las por perto e com 

total cuidado para o acolhimento, com escuta atenta e sensível, compreendidos em seu artigo 

“Além      das fronteiras da sociedade das caixinhas”que relata sua relação com a escola e o 

reflexo devastador em sua vida de criança com epilepsia: 

Na infância a experiência com escola, preconceito, “sociedade de 

caixinhas”foi bem peculiar, vivi situações de extrema crueldade por parte 

de profissionais da educação despreparados para lidar com crianças como 

eu, e com uma avalanche de preconceitos construídos a partir de bases na 

ignorância, no sentido pleno da palavra. Penso ser difícil respeitar aquilo 

que não se conhece, hoje tenho consciência disso (MUSTARDA, 2019, p. 

228). 

A história de vida desta profissional tão comprometida e inteirada com a vida destas 

crianças, o retorno das professoras ainda enlutadas e preocupadas com o futuro da escola, e 

o próprio retorno das crianças quase dois anos depois do primeira morte, foram 

fundamentais para que a dor que sentia na escola e em casa por perdas infinitamente 

relevantes na minha existência, se direcionasse em inspiração para resistir e dar 

continuidade a pesquisa que relata relações, interações e construções coletivas de um 

caminho infinitamente longo a se percorrer. Por fim, embora saibamos que não existe 
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receitas previstas e infalíveis para que a inclusão garanta o direito à educação de todos, a 

ponto de ser uma prática tão intrínseca ao processo educativo que não necessite mais ser 

pauta de lutas, embates e profundos estudos, para que a inclusão se torna óbvia existe  um 

longo caminho de reconhecimento e revelação de novas possibilidades, por enquanto o 

óbvio ainda precisa ser dito, refletido e configurar resistência em cada escola, que teve a 

invisibilidade escancarada das crianças com deficiência. 

Atualmente contamos com seis crianças com TEA na EMEI, em que pesa o prejuízo 

de não terem frequentado o CEI devido a pandemia, as famílias não sabem como funcionam 

uma instituição escolar e as crianças muito menos. Toda semana conversamos com as 

famílias, na tentativa de conhecer melhor como lidam com o Transtorno do Espectro Autista 

em casa, para atendermos com mais qualidade na escola. 

Entre os inúmeros prejuízos pedagógicos que a Pandemia ainda vai apontar, já 

evidenciamos neste ano, o que representou para as crianças com TEA. Tanto as que foram 

das EMEIS para as EMEFS, cujos relatos evidenciam a ausência das interações e 

brincadeiras tão necessárias na EMEI, como os dois anos que não frequentaram os CEIS, 

acarretam um prejuízo de acolhimento e cuidado que a passos lentos tentamos dar conta na 

EMEI.  
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4. PERCURSO METODOLÓGICO 

Este capítulo abordará o percurso metodológico. Para tanto, em um primeiro 

momento, discorremos sobre os fundamentos e pressupostos teórico-metodológicos que 

embasaram a pesquisa e em seguida, descreveremos como deram-se os procedimentos de 

coleta de dados, os cenários da pesquisa, o perfil dos participantes e o caminho da análise. 

A pesquisa é pautada no referencial teórico-metodológico histórico-cultural de 

Vigotski (1924 -1934) por conceber o homem como um ser social. compreendendo que   as 

modificações e interferências do homem na natureza, na busca de suprir suas necessidades, 

provocaram transformações em sua própria natureza, tornando-o um ser social. 

Outro aspecto dos estudos de Vigotiski que interessa a esta pesquisa e alarga o 

potencial na compreensão da teoria histórico-cultural  foi os escritos sobre   os fundamentos 

da defectologia ( 1929/1997) que apresenta um entendimento qualitativo da deficiência , 

buscando compreender como a pessoa com deficiência  constitui o pensamento  e como   

interage  com o meio,  especialmente ao que tange a importância da mediação e das 

interações sociais  na formação da mente.  

Assim, Vigotski afirma que as origens das atividades psicológicas mais sofisticadas 

devem ser procuradas nas relações sociais do indivíduo com o meio externo. Entende que o 

ser  humano não é só um produto do seu contexto social, mas também um agente ativo na 

criação deste contexto (REGO, 2002, p. 49). 

Dessa forma, a perspectiva histórico-cultural nos possibilita ampliar o olhar para o 

estudante com Transtorno do Espectro Autista a partir do que lhe é permitido no meio social, 

nos modos como se dá a interação e a mediação do outro podendo favorecer e ampliar a sua 

forma de se constituir sujeito nas práticas culturais. 

Para Vigotski a aprendizagem humana e o desenvolvimento das funções psíquicas 

superiores acontecem na interação com o outro e com o meio, o aprendizado desperta vários 

processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar somente e quando em 

cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se 

parte das aquisições do desenvolvimento independente da criança (VIGOTSKI, 2007, p. 

103). 

Nas palavras de Rego (2002, p. 98), ao sintetizar a Teoria Vigotskiana: 
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Em síntese, nessa abordagem, o sujeito produtor de conhecimento não é 

um mero receptáculo que absorve e contempla o real nem o portador de 

verdades oriundas de um plano ideal; pelo contrário, é um sujeito ativo que 

em sua relação com o mundo, com seu objeto de estudo, reconstrói (no seu 

pensamento) este mundo. O conhecimento envolve sempre um fazer, um 

atuar do homem. 

Neste contexto, a compreensão das formas de interação e participação dos estudantes 

com TEA a partir da observação de como essas são interpretadas pelo outro, especialmente 

os profissionais da educação com quem convivem norteiam esta pesquisa. 

Procuramos estabelecer uma relação dialógica com os participantes, dando voz aos 

mesmos, para que fosse possível recolher expectativas e traçar perspectivas de quem 

convive com as crianças nestas instituições escolares e entender como compreendem os 

desafios, as singularidades das crianças com TEA que atravessam o chão da escola onde 

exercem suas funções e consequentemente convivem, interagem e estabelecem mediações 

com as crianças em tese. 

Para a consecução dos objetivos desta pesquisa por observação participante, 

utilizamos como instrumento para recolha de dados, a entrevista do tipo semiestruturada, 

que embora siga um roteiro guia, a entrevista busca dar voz para quem está sendo estudado. 

Esta metodologia foi escolhida pautando-se na necessidade de trazer questões relacionadas 

à temática da pesquisa que dialogasse com as relações sociais que perpassam no cotidiano 

das instituições escolares. Como fonte de pesquisa, além das profissionais da educação que 

foram entrevistadas, também utilizamos o Projeto Político Pedagógico (PPP) das unidades 

educativas, considerado o principal documento da unidade escolar, pois reflete os princípios 

que balizam a instituição. Segundo Veiga (2000, p. 13) “O PPP busca um rumo, uma direção 

por meio de uma ação intencional, com um sentido explícito, com um compromisso definido 

coletivamente”. Além de configurar como são constituídas as escolas em contextos sociais, 

pessoais e históricos que contribuíram para a análise investigativa. 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto de pesquisa foi submetido à análise do Comitê de Ética, com número do 

CAEE 41801520.6.0000.5505, e aprovado em 31/03/2021 sob o número 4.683.021 (apêndice 

A). Para desenvolvermos nossa investigação nas instituições pretendidas, de posse desse 

documento, conversamos com as gestoras das unidades escolares para obter autorização, 

por meio de termos de anuência (apêndices B, C e D) para coletar as informações 
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necessárias e promover as entrevistas com as profissionais da educação lotadas nestas 

instituições. Apresentamos os objetivos da pesquisa e a partir da compreensão e 

preenchimento do termo de anuência das unidades que concordaram em participar, 

demonstrando muito interesse na temática abordada, colocaram-se à disposição para 

colaborar com o processo investigativo. 

4.2 CENÁRIOS INVESTIGATIVOS DA PESQUISA: ESCOLAS DA REDE 

MUNICIPAL DE SÃO PAULO 

A pesquisa foi realizada em três escolas pertencentes a Secretaria Municipal de 

Ensino do Município de  São Paulo, onde o atendimento da Educação Infantil, se dá em 

Centros de Educação Infantil     de 0 a 03 anos, nas Escolas Municipais de Educação Infantil 

(EMEI) de 04 a 05 anos com proporção adulto-criança de 29 para 1. Para ingresso no Ensino 

Fundamental, as crianças  devem ter a idade mínima de 6 (seis) anos completos ou a 

completar até 31/03 do ano vigente conforme disposto na Resolução CNE/CEB nº 1/10, 

ratificada na Resolução CNE/CEB nº 2/18. Logo, as crianças que concluem a etapa da 

educação infantil, considerando o endereço residencial, são encaminhadas automaticamente 

da EMEI para a EMEF, o que neste caso   interessa à perspectiva analítica desta pesquisa, 

pois, comumente as mesmas crianças   transitam entre as três instituições escolares 

localizadas na mesma região. Isso favorece a análise das interações entre os profissionais 

destas escolas com as crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista em 

momentos de formação e desenvolvimento em tempos e espaços diferentes. 
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4.2.1 O Centro de Educação Infantil (CEI) – Escola 1 

Figura 1 – Entrada de acesso do CEI 

 

Fonte: PPP da unidade, 2021. 

O Centro de Educação Infantil (CEI) atende crianças de 0 (zero) a três anos de idade 

nos turnos matutino e vespertino em período integral das 7h00 às 17h00. Embora seu 

funcionamento ocorra desde 1984, como creche, pertencente a Secretaria Municipal da 

FABES12, somente em 2001, quando passa a fazer parte da Secretaria Municipal da 

Educação pelo Decreto 40.268, de 31 de janeiro de 2001, recebe a atual denominação de 

Centro de Educação Infantil. 

O CEI dispõe em sua estrutura na área construída de 07 salas referência, 01 sala 

multiuso (reuniões), 01 brinquedoteca, 01 refeitório para as crianças, 01 lactário, 02 

trocadores, 01 refeitório para os funcionários, 01 cozinha com despensa para depósito de 

alimentos, 01 lavanderia, 01 vestuário feminino, 02 sanitários femininos, 01 sanitário 

masculino, 01 Sala da Direção Escolar, 01 Sala da Coordenação Pedagógica, 01 Secretaria, 

01 sala do almoxarifado e  01 sala de arquivo morto. 

 

12 Secretaria da Família e Bem-estar Social – a qual pertenciam as creches. 



83 

 

Na área pavimentada, há o estacionamento, acessos externos, área de serviço, da 

caixa d'água, o parque sonoro, o solário e o quiosque. Na área verde/externa, uma extensa 

área de gramado e o parque infantil. 

O ano letivo de 2021 inicia, com 125 (cento e vinte e cinco) crianças matriculadas 

de  0 a 3 anos e 11 meses, distribuídas conforme quadro disponibilizado pela gestão do CEI, 

da quantidade de crianças distribuídas nos agrupamentos no ano da coleta de dados. 

Quadro 1 – Turmas do CEI por agrupamento em 2021 

Agrupamentos 
Faixa etária 

atendida 

Sala de 

referência 
Turma (eol) 

Crianças 

atendidas x 

educador 

Mini Grupo I 
De 02 (dois) a 03 

(três) anos 

01 

MG1A (EI-3A) 08 x 01 

MG1B (EI-3B) 08 x 01 

02 

MG1C (EI-3C) 08 x 01 

MG1D (EI-3D) 08x 01 

05 

MG1E (EI-3E) 09 x 01 

MG1F (EI-3F) 09 x 01 

Berçário I 
De 0 (zero) a 01 

(hum) ano 
03 

B1A (EI-1A) 07 x 01 

B1B (EI-1B) 07 x 01 

B1C (EI-1C) 07 x 01 

Berçário II 
De 01 (um) a 02 

(dois) anos 
04 

B2A (EI-2A) 09 x 01 

B2B (EI-2B) 09 x 01 

B2C (EI-2C) 09 x 01 

Mini Grupo II 
De 03 (três) a 04 

(quatro) anos 

06 MG2A (EI-4A) 17 x 01 

07 MG2B (EI-4B) 16 x 01 

Fonte: PPP da unidade, 2021. 
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Das 125 crianças matriculadas em 2021 apenas uma criança com deficiência 

cadastrada no sistema EOL13, público-alvo do Atendimento Educacional Especializado, 

com solicitação ao CEFAI, de designação de um Professor de Apoio e Acompahamento à 

inclusão (PAAI) para orientar e dar suporte na Elaboração do Plano do A.E.E, em 

consonância com a Portaria nº 8.764, de 23 de dezembro de 2016 (Regulamenta o Decreto 

nº 57.379, de 13 de outubro de 2016, que “Institui no Sistema Municipal de Ensino a Política  

Paulistana de Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva”), re iterados com 

destaque no Projeto Político Pedagógico da Unidade, embora o plano do A.E.E. esteja ainda 

em construção. 

Quadro 2 – Do público-alvo para atendimento educacional especializado 

TURMA EOL - NOME DA CRIANÇA DEFICIÊNCIA 

EI-4A MG2A 1234567 – Caio Cesar Batista TEA (CID F.84) 

Fonte: PPP da unidade, 2021. 

Segundo a equipe gestora do CEI, a criança cadastrada, é a única com laudo, mas 

que haviam outros casos que estavam em fase de investigação. 

Para a organização do trabalho da Unidade Escolar, o Centro de Educação Infantil 

conta com um quadro de 56(cinquenta e seis) funcionários conforme especificado no quadro 

a seguir: 

Quadro 3 – Composição de Recursos Humanos - CEI 

EQUIPE GESTORA Diretor, Assistente de Diretor, Coordenador. 03 (três) 

EQUIPE DOCENTE Professores de Educação Infantil; 35 (trinta e cinco) 

EQUIPE DE APOIO 

Auxiliar Técnico de Educação; 05 (cinco) 

Agente Escolar; 04 (quatro) 

 

13  O Código Escola on-Line (EOL), instituído pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação 

(SME), no fim da década de 90, é a identificação de todos os estudantes matriculados em escolas da 

Rede Municipal de Ensino. 
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POT14 Mães do POT 03 (três) 

EQUIPE DA LIMPEZA 

(terceirizada) 

Auxiliar de Limpeza 03 (três) 

EQUIPE DA ALIMENTAÇÃO 

(terceirizada) 

Cozinheira 03(três) 

Fonte: PPP da unidade, 2021. 

4.2.2 A Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) – Escola 2 

Fonte: PPP da unidade, 2022. 

A EMEI, escola 2, cenário de investigação desta pesquisa, foi criada pelo Decreto nº 

18.449 de 02 de dezembro de 1982, o início das atividades deu-se em 02/08/83, com três 

turnos de funcionamento. Nos anos de 2018 e 2019, a Unidade Educacional fez parte do 

 

14  Programa Operação Trabalho – POT Voltas às Aulas, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Trabalho e Turismo, em que foram selecionadas, mães de estudantes da rede municipal para atuarem na 

rede municipal de ensino, sendo responsáveis por orientar os estudantes sobre os protoco los sanitários 

para prevenção da COVID-19. 

Figura 2 – Capa do PPP da EMEI 
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“Projeto Piloto – Escola de Educação Integral”, após convite aceito em meados de 2017. E, 

em 2020, tornou-se integrante do “Programa São Paulo Integral”. 

Através do Decreto nº 60.538, de 20 de setembro de 2021, a denominação da escola 

foi alterada em homenagem a professora que faleceu de Covid-19, cuja carreira do 

magistério se confunde com a história da EMEI, por ter iniciado sua carreira nesta EMEI 

no ano de sua fundação. 

A EMEI dispõe em sua estrutura construída em dois patamares, no térreo estão as 

salas administrativas (direção, assistente, coordenação e secretaria), a sala dos professores, 

o ateliê, a cozinha, a copa dos funcionários, o refeitório, 1 sala de arquivo morto, 1 

almoxarifado e sanitários das crianças e dos funcionários. No 1º andar, as 05 salas referência 

e os sanitários das crianças. Na área externa com uma grande extensão de área verde, com 

muitas árvores e gramado, há o estacionamento, área de serviço, o parque sonoro, o tanque 

de areia, espaço terra, parque infantil, duas varandas amplas e o quiosque. 

Atualmente, atende crianças em período Integral, em turno único, das 8hs às 16hs, 

com idade entre 4 e 5 anos e 11 meses, totalizando 5 turmas, com agrupamentos 

multietários15, totalizando 146 crianças. 

Quadro 4 – Agrupamentos multietários da EMEI no ano de 2022 

Agrupamento 7A 29 crianças 

Agrupamento 7B 28 crianças 

Agrupamento 7C 30 crianças 

Agrupamento 7D 29 crianças 

Agrupamento 7E 30 crianças 

Fonte: PPP da unidade, 2022. 

Das 146 crianças matriculadas na EMEI, 04 crianças matriculadas em 2022 com 

deficiência cadastrada no sistema EOL, público-alvo do Atendimento Educacional 

Especializado, todas com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. Existem pelo 

 

15  A Instrução Normativa SME nº 42 de 29/10/2021 que torna facultativa a reorganização dos agrupamentos 

na Educação Infantil de forma multietária, ou seja, crianças com idades diferentes são matriculados no 

mesmo agrupamento. 
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menos mais 3 casos, que estão sob investigação para o diagnóstico de TEA e 1 para o 

diagnóstico de altas habilidades e superdotação. 

Quadro 5 – público-alvo para atendimento educacional especializado – EMEI 

 
NOME ANO/CICLO DEFICIÊNCIA (CID 10) 

DATA 

NASC. 

1

1 
JOSÉ 

EOL: 8888888 
7A F84 (AUTISMO) 

22/04/2017 

SRM 

2

2 
HENRIQUE 

EOL:6666666 
7C F84 (AUTISMO) 

11/11/2018 

SRM 

3

3 
MANOEL 

EOL:5555555 
7E F84 (AUTISMO) 

24/03/2017 

SRM 

4

4 
LUCIA 

EOL:6239999 
7E F84 (AUTISMO) 

03/08/2017 

SRM 

Fonte: PPP da unidade, 2022. 

O plano do AEE – ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO da 

EMEI, segundo o PPP da unidade, destaca as mobilizações necessárias ao atendimento das 

crianças com deficiência como flexibilidade curricular por meio de formação aos 

educadores, em parceria com o CEFAI - Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão 

desta DRE pautado em diálogos e estudos nos horários de formação na busca fortalecimento 

do trabalho coletivo, no sentido de minimizar barreiras atitudinais e demais 

encaminhamentos pedagógicos para os educandos com deficiência. 

Para a organização do trabalho da Unidade Escolar, a EMEI conta com um quadro 

de 37 (trinta e sete) funcionários conforme especificado no quadro a seguir: 

Quadro 6 – Recursos Humanos – EMEI 

EQUIPE GESTORA 
Diretor, Assistente de Diretor, 

Coordenador 
03 (três) 

EQUIPE DOCENTE Professores de Educação Infantil 17 (dezessete) 

EQUIPE DE APOIO 

Auxiliar Técnico de Educação 03 (três) 

Agente Escolar 03 (três) 

APOIO OPERACIONAL Vigia 01 (um) 
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AUXILIAR DE VIDA ESCOLAR AVE 01 (um) 

POT Mães do POT 02 (duas) 

EQUIPE DA LIMPEZA 

(terceirizada) 
Auxiliar de Limpeza 03 (três) 

EQUIPE DA ALIMENTAÇÃO 

(terceirizada) 
Cozinheira 02 (duas) 

Fonte: PPP da unidade, 2022. 

4.2.3 A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) – Escola 3 

Fonte: PPP da unidade, 2021. 

A escola 3, é uma Escola de Ensino Fundamental (EMEF) criada por meio do 

Decreto Nº 54.650, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013, publicado no DOC 04/12/2013, que 

em 2021 atendia 799 estudantes, sendo 434 estudantes no 1º Turno com 14 turmas e 365 no 

2º Turno com 12 turmas. 

A EMEF tem sua estrutura predial organizada em cinco patamares, sendo que o 

subterrâneo é constituído por estacionamento, salas de serviços, depósito, elevador e sala 

de música; no térreo ficam todas as salas administrativas (direção, assistente e coordenação 

pedagógica e secretaria), sala dos professores, refeitórios dos estudantes e dos funcionários, 

cozinha e sanitários de funcionários e estudantes além do pátio aberto, parque, quadra 

esportiva descoberta e lavanderia; no primeiro andar são 05 Salas de aula, laboratório de 

informática, sala de arte, sala de leitura, sala de atividades corporais, sala de recursos 

Figura 3 – Prédio da EMEF 
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multifuncionais e sala de projeto de apoio pedagógico; o 2º andar é composto por 10 salas 

de aula e por fim o 3º andar é constituído por uma quadra coberta e uma sala de educação 

física. 

Para a organização do trabalho da Unidade Escolar, a EMEF conta com um quadro 

de 79 (setenta e nove) funcionários conforme especificado no quadro a seguir: 

Quadro 7 – Recursos Humanos – EMEF 

QUANTIDADE SERVIDORES 

01 Diretor 

02 Assistente 

02 Coordenadores Pedagógico 

01 Secretário 

06 ATE 

03 Agente Escolar 

01 Assistente de apoio operacional – nível II 

52 Professores 

02 AVE 

01 Estagiários Parceiros da Aprendizagem 

03 Estagiário CEFAI – Aprender sem limites 

Fonte: PPP da unidade, 2021. 

A escola disponibilizou o quadro de estudantes com deficiência, do ano de 2021 em 

que utilizamos nomes e números de Eol fictícios para preservação da identidade, atentando-

se para a quantidade de estudantes com TEA, mantendo a denominação autismo para 

preservar as informações cedidas pela unidade educacional: 

Quadro 8 – Estudantes com deficiência matriculados na EMEF 

 
NOME ANO/CICLO 

DEFICIÊNCIA (CID 

10) 

DATA 

NASC. 

1 MARCIA 

EOL: 8888888 
1B F84 (Autismo) 

15/04/2015 

SRM 

2 YASMIM 

EOL:6666666 
1B F84 (Autismo) 

15/07/2015 

SRM 
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3 HUGO 

EOL:5555555 
2A Q90 (Down) 

13/04/2014 

SRM 

4 HENRIQUE 

EOL:6239999 
2B F84 (autismo) 

12/09/2014 

SRM 

5 DIEGO 

EOL:6351003 
2B 

G80 (paralisia 

cerebral) 

14/04/2014 

SRM 

6 CAIQUE 

EOL:6333333 
2B F84 (autismo) 

23/07/2014 

SRM 

7 VINICIUS 

EOL:2222222 
2C Q90 (Down) 

19/01/2015 

SRM 

8 REBECA 

EOL:6111111 
3A 

G80 (PC – usuário de 

cadeira de rodas) 

07/06/2013 

SRM 

9 LORENA 

EOL:6222222 
3B 

F84.2 (Síndrome Rett 

usuária de cadeira de 

rodas) 

13/09/2013 

SRM 

10 FERNANDA 

EOL: 677777 
3B 

G80 (PC usuária de 

cadeira de rodas) 

01/07/2013 

SRM 

11 PAULA 

EOL:555555 
4C 

H90.3 (Perda de audição 

bilateral/ Surdez leve- uso 

de AASI) 

15/04/2012 

12 BARBARA 

EOL: 7722159 
4C Q90 (Down) 

09/08/2012 

SRM 

13 RENATO 

EOL:5656565 
5A 

G80 (PC usuário de 

cadeira de rodas) 

14/05/2011 

SRM 

14 ANDRÉ 

EOL:5788888 
5B F84 (autismo) 

24/11/2011 

SRM 

15 RENAN 

EOL:1111111 
5C F79 (DI) 

18/02/2012 

SRM 

16 LUIZ 

EOL:5678910 
6A F84 (Autista- Asperger) 17/10/2010 

17 LARISSA 

EOL:5899999 
5C F79 (DI) 

04/05/2010 

SRM 

18 LETICIA 

EOL: 5144444 
7A 

F84 (Autismo) 

F 31.9 (trans. Bipolar) 

08/02/2010 

SRM 
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19 CAIO 

EOL: 1212121 
7C F79 (DI) 

26/02/2010 

SRM 

20 LUIZA 

EOL: 4444444 
7D 

G80 (PC usuário de 

cadeira de rodas) 

08/06/2009 

SRM 

21 LEONARDO 

EOL: 5050505 
8A 

G80 (PC) 

F70 (DI) 

06/03/2009 

SRM 

22 BERNARDO 

EOL: 1111111 
8B 

G82.1 Paralisia Espástica 

F70 (DI) 

25/05/2008 

SRM 

23 LORENZO 

EOL:49999999 
9B 

G80 Deficiente físico 

leve não usuário de 

cadeira de rodas 

15/08/2007 

Fonte: PPP da unidade, 2021. 

O quadro de estudantes com deficiência disponibilizado pela EMEF nos conduz a uma 

reflexão importante acerca do número de crianças com Transtorno do Espectro Autista que vem 

crescendo nos últimos anos e da urgência da garantia da qualidade dos processos de escolarização 

para que possam usufruir de um sistema regular de ensino para além do acesso. 

Destaco ainda que em seguida ao quadro de estudantes com deficiência o PPP 

apresenta o plano do AEE – ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

pautado em algumas metas curriculares: 

1) Atender 100% dos alunos da U.E público-alvo da educação especial. 

2) Atendimento prioritário e de qualidade a 100% dos alunos 

matriculados na SRM. 

3) Participar de 100% das reuniões e formações ofertadas pela Unidade 

Escolar, DRE e SME. 

4) Promover 100% das propostas do Currículo da Cidade e do PPP da 

escola às atividades destinadas aos estudantes com deficiência, em 

todos os ciclos de aprendizagem. 

Para alcance das metas propostas a EMEF apresenta, as ações previstas para 

atendimento do público-alvo da educação especial: 
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Barreiras evidenciadas: plano de favorecimento individual articulado com o plano 

do professor da sala regular; 

1) Cuidados essenciais aos que necessitam de suporte e atenção, com apoio e 

ciência da família; 

2) Acolhimento e conversa com as famílias no preparo emocional no retorno às 

aulas presenciais; 

3) Estratégias para o apoio do desenvolvimento da autonomia e independência 

do estudante; 

4) Estratégias para o apoio do desenvolvimento de processos mentais; 

5) Canal de comunicação aos pais e responsáveis dos estudantes; 

6) Plano de apoio para identificação e eliminação de barreiras, de cunho 

comunicacional e de acesso à informação; 

7) Realização de sondagem das condições atuais dos estudantes para adequação 

do Plano em parceria com o professor da sala comum. 

4.3 PARTICIPANTES 

Os critérios utilizados para escolha dos profissionais com quem dialoguei foi ouvir 

educadores docentes e não docentes das três escolas, cenários da pesquisa, de segmentos 

diferentes e que tiveram crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista em 

suas ou turmas/agrupamentos nos últimos três anos, profissionais da equipe gestora das três 

unidades e profissionais da equipe de apoio que tenham mais tempo de rede municipal, 

lotados nas unidades escolares em que a pesquisa foi realizada. 

Embora citamos os cargos e funções exercidas pelas profissionais entrevistadas, 

visto que as ocupações e interações a partir do lugar que exercem, favorecem a compreensão 

e reconhecimento dos comportamentos e concepções das pessoas que vivem determinadas 

experiências, a depender, do lugar ocupado na escola, resguardaremos as unidades de 

lotação sendo apenas nomeadas por nomes fictícios bem como as devidas identidades das 

entrevistadas para preservação do sigilo das profissionais. 

Foram feitas doze entrevistas com profissionais da educação, dez delas ocorreram 

entre março e maio de 2022 e duas delas em setembro de 2022. Todas pertencem ao quadro 
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de servidores da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, sendo duas 

Coordenadoras Pedagógicas, ambas recém ingressantes no cargo em Educação Infantil,  

com experiências anteriormente ao ingresso na gestão e na docência, e atualmente lotadas 

em EMEF, uma delas permanece na região e a outra se removeu para outra diretoria, mas 

trouxeram contribuições significativas para esta pesquisa, com pontos relevantes sobre o 

atendimento de crianças na Educação Infantil em detrimento ao atendimento no Ensino 

Fundamental.  

 Foram entrevistadas ainda,  uma diretora e uma assistente de direção, uma agente 

escolar, sete professoras, sendo duas do CEI, duas da EMEF e três da EMEI. Das 

entrevistadas, três delas além de uma vasta experiência profissional na rede municipal, 

compartilham o fato de também em casa conviverem com crianças diagnosticadas com 

TEA, filhos de duas delas e neto da terceira. 

Todas mulheres, não por intencionalidade por parte da pesquisadora, mas por 

disponibilidade, confirmando inclusive, a estatística de que o magistério é constituído em 

sua maior parte por profissionais do gênero feminino. Utilizaremos nomes fictícios para 

todas estas mulheres que de alguma forma contribuíram com esta pesquisa ao relatarem 

como convivem ou conviveram com crianças diagnosticadas com TEA durante seu fazer 

profissional e por vezes também pessoal, para desta forma, configurar a partir da análise, a 

concepção de cada uma das entrevistadas sobre como percebem as crianças com TEA no 

ensino regular. As entrevistas também nos permitiram traçar um perfil de cada uma delas 

em relação a idade, tempo de rede municipal, autodeclaração em relação a cor, sexo, cargo 

atual e tempo nele, apresentado no quadro abaixo, considerando que essas informações são 

de grande valor para os estudos, pois apresentam um panorama social no qual essas 

mulheres estão inseridas. 

Quadro 9 – Perfil das participantes 

NOME IDADE GÊNERO 
RAÇA/COR 

(autodeclarada) 

CARGO OU 

FUNÇÃO 

ATUAL 

TEMPO NA 

REDE 

MUNICIPAL 

TEMPO 

NO CARGO 

ATUAL 

Estela 46 anos Feminino Branca 
Coordenadora 

Pedagógica 
21 anos 3 anos 

Gilmara 41anos Feminino Parda 
Coordenadora 

Pedagógica 
12 anos 1 ano e 4 meses 
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Talita 54 anos Feminino Branca Professora 22 anos 22 anos 

Bruna 40 anos Feminino Parda Professora 9 anos 9 anos 

Sandra 44 anos Feminino Branca Professora 17 anos 14 anos 

Carla 39 anos Feminino Parda Professora 20 anos 18 anos 

Lorena 36 anos Feminino Preta Professora 18 anos 13 anos 

Jurema 45 anos Feminino Branca 
Diretora de 

Escola 
22 anos 18 anos 

Roberta 40 anos Feminino Branca 
Assistente de 

direção 
17 anos 06 anos 

Isabel 49 anos Feminino Preta Professora 7 anos 7 anos 

Leticia 46 anos Feminino Parda Professora 23 anos 20 anos 

Valquiria 55 anos Feminino Preta 
Agente Escolar 

 
25 anos 25 anos 

Fonte: produção da autora, 2022. 

4.4 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados desta pesquisa, tendo como pressuposto a interação social, se deu 

por meio de entrevistas semiestruturadas com as participantes supracitadas. 

Tão logo foi emitido o parecer favorável à pesquisa por parte do comitê de ética, 

efetuamos uma reunião com as gestoras das unidades envolvidas para emissão de anuência 

para participação e contribuição das unidades escolares na pesquisa e acesso ao Projeto 

Político Pedagógico da Unidade. 

Esclarecemos as dúvidas apresentadas individualmente por cada profissional que foi 

entrevistada resguardando o direito individual de participação ou não, adequamos os 

horários e disponibilidade das escolas e consequentemente das entrevistadas, que devido os 

impactos da pandemia do Covid-19, foi necessário reagendar e readequar pois o contexto 

não permitiria que ocorressem de forma presencial, conforme idealizado por todas e pela 

pesquisadora. Portanto ocorreram de forma remota por meio de plataformas digitais, com 

autorização da entrevistada para gravação, assegurando o caráter da confidencialidade e 

anonimato, tanto das entrevistadas como das escolas. 

Diante da aceitação, foi enviado o Termo de Consentimento e Livre Esclarecido 

(TCLE) por meio do google formulários, que foi devidamente preenchido e reenviado. 
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Nossa escuta se deu por meio de um roteiro de perguntas (anexo A) previamente 

estabelecidas apenas como guia orientador para garantir que o tema em questão vinculado 

ao objetivo da pesquisa fosse tratado em todas elas, combinadas com perguntas espontâneas 

que surgiram no momento da entrevista diante das respostas de cada entrevistada a depender 

do contexto e da compreensão que relatavam acerca do tema. 

Neste sentido, concordamos com Zago (2003) que propõe a “desmistificação dos 

modelos normativos”que engessam o/a pesquisador/pesquisadora. Segundo a autora, não 

cabe trabalhar com uma estrutura rígida de perguntas e respostas, mas, a partir de um roteiro 

que busca dar um horizonte, deve-se construir a entrevista durante toda sua execução de 

modo a transformá-la quase que em uma conversação, cujos encaminhamentos o 

pesquisador dará conforme o objetivo da pesquisa. 

O próximo capítulo será dedicado à análise e discussão dos dados seguindo o 

princípio de uma análise dialética das falas dentro das perspectivas teórico- metodológicas 

já apresentadas e na tentativa de responder às questões de pesquisa levantadas na 

introdução. 
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5. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS: COMO PENSAM OS   

QUE CONVIVEM 

Neste capítulo serão apresentadas análise e interpretação das informações obtidas 

por meio das entrevistas, tendo sido construídas à medida que foram coletadas, respeitando 

a forma como foram registradas. 

As entrevistas realizadas neste trabalho, foram inspiradas também nas estratégias 

metodológicas de Bourdieu (1993, 2019 – p. 695) ao entrevistar pessoas com diferentes 

perspectivas apresentadas na obra A Miséria do Mundo (BOURDIEU, 2005), a partir de um 

roteiro de perguntas, em que afirma que a troca que se estabelece na entrevista deve ser uma 

preocupação do pesquisador, que deve conhecer os efeitos que esta pode produzir.  

Também, como indica Bourdieu e Lahire (2005), abordar o universo que permite 

acesso à perspectiva da pessoa diz respeito a reconhecer que a formação de “juízos a 

respeito” é sempre mediada pelas tensões que permeiam a construção do “lugar” em que 

observador e observado ocupam, tornando-se imprescindível um esforço para “compreender 

como compreendem”sem que isso indique a presença de um lado que se supõe correto, 

verificando premissas de outro que é suposto como ente avaliado por quem pesquisa.  

As informações foram produzidas com base em entrevistas com participantes das 

três escolas que se tornaram cenário desta investigação. O recurso metodológico adotado 

no intuito de compreender, a partir das falas, em que as participantes expõem sua 

perspectiva foi de organizar um repertório de palavras-chave com o qual foram analisadas 

as características principais de cada opinião a respeito do tema e da perspectiva sobre a 

importância do seu papel que a insere como sujeito na trama analisada. Todo material 

recolhido no processo de realização das entrevistas foi devidamente transcrito e 

cuidadosamente analisado. 

Neste sentido Bourdieu (1993, 2019) também discorre sobre os riscos da transcrição 

que deve resguardar a fidedignidade entre a linguagem oral e a escrita, possibilitando assim 

que os entrevistados possam expressar seus pontos de vista sobre o tema e proferir um 

discurso relevante a fim de se fazer ouvir. 

Devido ao contexto pandêmico as entrevistas ocorreram remotamente por meio de 

plataformas virtuais que de imediato demonstraram por parte de todas as entrevistadas 

alguma dificuldade relacionada ao acesso ou manuseio da plataforma digital ocasionando 
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um incômodo inicial e por outro lado uma espécie de alívio pela não exposição aos riscos 

impostos pela pandemia da Covid-19. 

Considero oportuno acrescentar que embora o objetivo da pesquisa foi dar voz aos 

profissionais da educação e perceber a interação destes em relação aos estudantes com TEA, 

três participantes além da experiência na rede municipal compartilharam conosco o outro 

lado, o lado de pertencer a família de crianças com TEA, quando já profissionais da 

educação, se percebem parte do universo das incontáveis famílias constituídas por crianças 

com TEA, sendo duas professoras e uma agente escolar, uma das docentes avó de uma 

criança com três anos com TEA, a outra mãe de três filhos, de 20, 17 e 6 anos todos 

diagnosticados com TEA e uma agente escolar com o filho de 15 anos com TEA. 

Nas entrevistas destes três participantes destaco a não permanência de seus filhos e 

neto na rede regular de ensino, justamente por não sentirem que a rede seja de fato inclusiva 

a ponto de acolherem os seus. Percebemos assim que o medo e insegurança frente aos 

desafios de estudantes com TEA na rede regular é uma via de mão dupla, os profissionais 

temem não dar conta dos estudantes e as famílias temem que os filhos sofram os percalços 

da exclusão.  

Dos elementos chave apresentados pelas gestoras representadas pelas coordenadoras 

pedagógicas, diretora e assistente de direção entrevistadas, ante a percepção dos desafios 

enfrentados no atendimento de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) destaco, 

a resistência dos educadores para atendimento dos mesmos justificados pela ausência de 

formação específica e de apoio tanto por parte da Diretoria Regional de Ensino (DRE) por 

intermédio do setor responsável pelo acompanhamento do atendimento deste público alvo 

nas escolas, o CEFAI, como por parte do poder público com ausência de políticas públicas 

voltadas para formação. 

Percebemos que a atuação da coordenação pedagógica em relação a formação dos 

professores acerca do atendimento dos alunos público-alvo da educação especial é 

dificultada em parte por desconhecimento dos educadores que atuam nestas instituições e 

não compreendem os sentidos da experiência escolar para este público em especial, os 

estudantes com TEA e que por vezes se traduz em não reconhecimento das diferenças.  

[...] o desafio é muito grande, seja por conta de falta de compreensão da 

função desse atendimento, ou seja, por conta de formação ou mesmo por 

resistência em aceitar as diferenças. É um enfrentamento contínuo, porque 

toda formação vai no sentido de orientação, de apoio, de analisar as 



98 

 

especificidades dos estudantes, quando se cria a barreira de que não é 

minha responsabilidade, dificulta até o campo de atuação do coordenador 

pedagógico. Eles dizem: Você quer dizer que eu sou responsável? Mas o 

sistema não dá suporte para a gente atender, e acaba que você tem 

dificuldade até para desenvolver uma formação adequada (Estela - CP). 

Agora por parte dos professores, eu acho que o fato negativo é que às vezes 

eles não aceitam a deficiência do estudante. Às vezes a gente vai conversar 

com o professor, peço para ver que tipo de atividade você está passando 

para ele e pergunto, mas você acha que ele vai conseguir fazer essa 

atividade? E assim, fazer este caminho inverso, de tentar conversar com o 

professor, de mostrar pra ele. Mas relutam e falam assim: “olha eu não 

tenho uma especialização em educação especial. Eu não sei atender, não 

fui preparada para isso, a graduação não me preparou.( Gilmara - CP)  

Consideramos que embora a formação continuada seja um fator fundamental no 

processo de inclusão, não tem dado conta de romper o discurso acomodado de falta de ações 

e atitudes que promovam avanços no processo de escolarização dos estudantes com TEA, 

também pontuado na fala da Coordenadora Estela: 

Naquela escola específica se criou uma recusa por atendimento das 

crianças com autismo, existem muitas argumentações, como “não sou 

formado para isso, estou tirando o direito dos outros. E aí a gente começou 

um trabalho de escuta das famílias para entender essa rotina das crianças 

em casa, de como está sendo o acompanhamento de forma a trazer 

subsídios para os professores nas formações de modo que eles comecem a 

se fortalecer nessas estratégias né? É como se fosse uma estratégia de 

sobrevivência. Eu não quero aprender sobre, porque senão eu vou acabar 

abarcando toda a falha de um sistema que não me dá uma rede de apoio. 

Basicamente é esta a leitura que eu faço. 

Percebemos que muitas vezes os desafios encontrados, denotam da insegurança e do 

medo de não dar conta, de não saber mesmo como agir, expressam sentimentos por vezes 

contraditórios, pois, embora compreendam a necessidade do desenvolvimento da criança 

justificam sentirem-se despreparadas para receberem as crianças com TEA.  

Nota-se que a desinformação a respeito do TEA atrelada a uma imagem estereotipada 

do autismo dito clássico, em que todos apresentam o mesmo comportamento, pautados em 

déficits e faltas dificultam o processo de interação. Compreendemos que o aporte teórico 

sobre o TEA é norteador para o trabalho, mas a vontade de construir condições de 

possibilidades que são criadas nas situações concretas e nos processos interativos são 

fundamentais para a permanência destas crianças nos espaços escolares. 

Porque acima de tudo eu não conhecia o autismo, eu conhecia o que todo 

mundo conhecia [...] e eu tinha medo de ter um filho ou de ter um aluno 
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autista, porque o que se sabia de autismo naquela época é que eles não 

expressavam o sentimento, que eles viviam fora do mundo, que eles tinham 

um mundinho próprio, que a grande parte era agressivo [.. .] eu dizia: Meu 

Deus tomara que eu nunca tenha um aluno autista, mas que eu tenha aluno 

com síndrome de down outras deficiências mas autismo é muito ruim 

porque eles não têm expressão de sentimento eles são apáticos (Letícia - 

professora e mãe de filhos com TEA). 

[...] às vezes eu até me culpava “como eu não consigo atingir, né? ajudar 

essa criança e essa família, até minha coordenadora conversou comigo “a 

gente tá fazendo o que pode”, mas ela eu não consegui,  infelizmente, eu 

me senti mal sabe? Porque ela se irritava muito, ela não interagia com as 

crianças, assim, brinquedo, nada conseguia a atenção dela, nada, pra 

alimentação também, não conseguia fazer ela comer [...] (Professora 

Sandra). 

Tem momentos que ai, ai, como é difícil, como é difícil explicar, porque 

assim o “L”era o grande terror da escola no ano passado, então eu o 

conhecia pelas conversas. O Comportamento dele nos corredores, ele 

estava sempre gritando, ele estava sempre chorando, se jogando no chão, 

se batendo. Então quando, né, eu peguei essa turma porque assim eu sou 

uma das últimas, eu falo que eu fui a escolhida, né? E aí eu pensei bastante, 

então eu pensei assim, a primeira coisa que eu preciso é me aproximar do 

“L”, isso eu pensei no período de férias, né? Então eu preciso desenvolver , 

ele precisa confiar. E assim eu vim, né? Assim eu vim fevereiro com isso 

e com essa missão (Professora Bruna). 

[...] eles por si só vão se relacionando porque todos tem crianças dentro do 

espectro ou com alguma dificuldade eles vão conversando, trocando ideias, 

mas assim, efetivamente, o estudo, né mais aprofundado da questão do 

autismo. eu não vejo dentro da formação. (Professora Talita)  

[...] mas quando a gente de repente é confrontado com a situação né quando 

aparece ali na nossa frente às vezes a gente se pergunta “nossa, mas o que 

que eu faço agora?”então surgiram muitas dúvidas mesmo né e de repente 

se a gente tivesse mais informação e mais formação a gente poderia de 

repente lidar por um caminho [...] não ter tantos erros porque houve muitos 

erros e houveram acertos mas também houveram muitos erros né 

(Professora Lorena). 

Até para nós é um pouco assustador, mas a gente entende, mas a criança 

que não entende muito, né (Professora Isabel). 

A relação da escola com as famílias também é um ponto forte identificado nas 

entrevistas reforçando a ideia de que a participação e atuação das famílias interfere 

diretamente no atendimento das crianças, uma vez que uma relação assertiva entre escola e 

família potencializam o processo inclusivo dos estudantes com TEA. Logo, se faz 

necessário refletir sobre o papel da família em parceria com a escola no intuito de identificar 

as necessidades e as potencialidades das crianças com TEA. 
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Antes dos 4 ele foi para a escola particular que foi péssima, foi péssimo. 

Tudo aquilo que ele estava aprendendo ele desaprendeu tudo de novo 

porque ele só ficava no colo novamente ele era um bebezinho ele não 

ficava na sala, eu lembro de um dia que eu cheguei lá e tinha um 

brinquedão na frente aqueles brinquedos de shopping e aí eu falei “por que 

que aquela criança está sozinha?”eu falei para as crianças né “ah porque 

ele morde, a professora disse que a gente não pode ficar perto dele”então 

ele era extremamente isolado nessa escola a única coisa que ele tinha era 

muito carinho no colo, muito colo, muito colo, muito beijo, mas ele não 

tinha contato nenhum com as crianças (Letícia - professora e mãe de filhos 

com TEA). 

A mãe trabalhava o dia inteiro, tinha pouco tempo com essa criança, então 

quando você tem um retorno dos pais, quando a família é presente, né, 

tanto na vida escolar da criança quanto fora e traz isso para a escola, tudo 

flui muito melhor, de uma forma [...] a criança consegue desenvolver, 

assim e ela consegue ter as suas potencialidades evoluídas de uma forma 

muito mais rápida, instantânea às vezes surpreendente (Professora Lorena).  

É preciso considerar as dificuldades que enfrentam uma família com uma criança 

com TEA. Conforme elucida Solomon (2020): 

Os pais de autistas geralmente ficam privados de sono. Com frequência 

empobrecem devido ao custo do tratamento. Vivem sobrecarregados com 

necessidades incessantes dos filhos, que quase sempre requerem 

supervisão constante. Estão sujeitos a se divorciar e a se isolar. A passar 

horas sem fim lutando com os provedores de seguro-saúde com a 

autoridade educacional que determina que serviços seus filhos vão receber. 

A perder o emprego por excesso de faltas para administrar crises, muito 

amiúde tem péssimas relações com os vizinhos porque os filhos destroem 

as coisas ou são violentos. O estresse leva as pessoas a atos extremos. 

(SOLOMON, 2020, p. 347) 

Estresse percebido desde as primeiras percepções diagnósticas conforme relata as 

profissionais que são também mães de crianças com TEA: 

[...] o médico falou: olha, vamos investigar a parte auditiva porque ele está 

perdendo a resposta e aí eu te encaminho para o otorrino[...]descobriu que 

ele tinha uma adenoide muito significativa e uma amidala muito grande, e 

aí era a primeira resposta, aí ele tá com uma perda auditiva, a gente precisa 

saber se é uma perda auditiva tão severa que ele está parando de se 

expressar, e de responder aos chamados né? aos comando, as instruções 

tal, falei “ai meu Deus”e aí foi fazer e eu doida pra dar certo, porque eu 

lembrava de um aluno chamado que eu tive na EMEI, que também era 

muito parecido com isso e o nome daquilo era autismo, isso não saia da 

minha cabeça, aí eu falei “tomara que ele tenha uma perda auditiva”né, 

porque eu tinha uma visão desse aluno e era bem severo né, então eu falei 

e eu lembro do sorriso dele era muito parecido com o do meu filho, é um 

sorriso para a parede, é um sorriso para ninguém, com nenhuma intenção 

de se comunicar, e aí fez o exame veio perfeita a audição [...] dele não 

tinha nada eu falava “mais doutor não é normal, porque ele parou isso 
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parou isso, ele não sorri, ele não olha para mim, não é autismo? (Leticia 

Professora – mãe de três filhos com TEA). 

[...] aí ela falou assim “ó, a gente pra subir uma ladeira tem que subir com 

uma mochila pesada, eles pra subir uma ladeira, vão subir com 5 mochilas 

pesadas, então quer dizer é como se fosse assim pra você aprender subir a 

ladeira você vai achar que você está com uma mochila, pra ele vão ser 5 

vezes mais, então ele vai aprender mas ele vai ter que ter essa disposição 

de carregar essas 5 mochilas pra ele aprender e aí eu aí ela falou Oh ele é 

autista, ele tem um grau moderado de autismo. A única coisa que eu posso 

te falar que é assim o autismo não tem cura é pra sempre é ele vai carregar 

para a vida toda é você (Valquíria – Agente Escolar – mãe de filho com 

TEA). 

A deficiência associada a outros marcadores como as vulnerabilidades sociais, 

aumentam os problemas da família que por vezes não conseguem apoio nem mesmo entre 

si, conforme relatam as profissionais mães de crianças com TEA: 

[...] saí do consultório arrasada, meu marido não falava comigo, eu não 

falava com ele porque a gente não esperava, eu esperava que ele falaria 

assim para mim “você é doida mãe, ele é pequenininho, está den tro da 

normalidade”porque todo mundo me dizia isso, então já fui esperando que 

mais um ia dizer que eu estava errada e ele disse tudo aquilo o chão saiu 

dos meus pés eu não sabia o que era realmente autismo, eu não sabia se eu 

ia ter condições econômicas para bancar aquilo tudo porque nem a consulta 

eu estava tendo condições de pagar, imagina toda aquelas é terapias, já 

imaginei que seria algo muito caro, ele atendia na Rebouças que já só de 

ser Rebouças já falei “meu Deus eu não tenho nem condições de vir aqui”e 

com a minha mãe na cama, com 2 cargos [...] “que que eu vou fazer da 

minha vida”e ele falando que era o tratamento intensivo não é não era um 

tratamento de um  ou dois dias, e foi um desespero, desespero, eu me lancei 

na internet lia, lia, lia, lia e começamos o tratamento na mesma semana? 

(Leticia Professora – mãe de três filhos com TEA). 

[...] eu na hora assim eu não chorei mas quando chegou em casa eu chorei 

eu não sou de chorar na frente da pessoas, eu chorei porque assim você 

cuida de uma criança quando fala assim um diagnóstico para você, você 

pensa que É o Fim do mundo acabou tudo né porque quer dizer ele vai ser 

seu dependente a vida inteira você vai ter a vida inteira que cuidar dele 

você vai (Valquíria – Agente Escolar – mãe de filho com TEA). 

Nas entrevistas as participantes manifestam dificuldades nas relações com familiares 

pois, se por um lado algumas famílias apresentam contradições em relação ao papel da 

escola no atendimento de seus filhos, especialmente aqueles diagnosticados com TEA, 

buscando mais para um papel assistencialista , por outro lado, a escola não consegue, na 

maioria das vezes, desenvolver estratégias de trazer a família para ampliar a reflexão acerca 
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dos direitos de seus filhos no tocante a aprendizagem e a permanência da criança. E os 

relatos das educadoras entrevistadas elucida claramente estas situações: 

Todas as vezes que chamamos um pai ou uma mãe para entrar e verificar 

ou mesmo levar um estudante, a criança já está em sofrimento ali [...] e aí 

a gente começou a conversar com a família pra fazer uma rotina com a 

criança. Antecipar para ele entender que ele estava numa escola, que as 

crianças iriam chegar, que iam se sentar, que ele ia fazer as atividades 

iguais às outras crianças. Foi dessa forma, não foi fácil, mas a gente foi 

consolidando esse trabalho (CP Gilmara). 

Eu me lembro perfeitamente. A mãe fez uma carta porque a escola queria 

negar, porque não tinha acessibilidade, né? No caso, mas ele, a criança 

autista, não precisava de acessibilidade porque ele andava. Ele só precisava 

de um olhar de um acompanhamento normal. Ela tem esse 

direito”(Professora Talita). 

Foi muito difícil, foi uma batalha dura, é que eu coloquei ele na EMEI,ele 

não se deu, entendeu? Eu tive alguns problemas porque ele era muito difícil 

né, eu nem me culpo tanto por elas mas eu [...] ele era difícil mesmo, mas 

eu consegui trabalhar ele[...]. Eu coloquei ele na escola especial porque eu 

não ia ficar segura porque eu não tinha quem levasse ele lá na Jacuí mesmo 

que a perua fosse pegar ele e no dia que ele não quisesse ir? Entendeu?! 

tinha que ser mais próximo da minha casa, eu com 2 escolas próximas me 

mandaram pra outro bairro”. e aí eu cheguei lá e a escola falou “olha aqui 

a escola é aberta, nós não temos aquele apoio, a pessoa que vai ficar à 

disposição dele, então aqui olha como ele vai ficar”aí como que você vai 

pegar seu filho com autismo que você já sofreu tanto, com 06 anos e jogar 

numa escola assim”(Valquíria – Agente Escolar). 

Porque a criança aprende através da interação e ajuda muito a relação da 

escola, mas precisa de muita coisa para avançar, precisa de muita parceria, 

de muito estudo, de muita formação,, enfim, estamos no início ainda, né? 

Mas assim, a relação da criança com outras crianças ajuda bastante 

(Professora Isabel). 

Dentre as muitas características que acarretam situações de extremo estresse das 

famílias com crianças diagnosticadas com TEA, são as atitudes que expõe as crianças as 

mais diversas formas de preconceitos, que também estendem a seus familiares, ocorridos 

nos mais diversos ambientes sociais, especialmente nas escolas, acarretando muitas vezes 

no isolamento social de toda a família, devido ao incômodo que sentem ao perceberem que 

as pessoas não compreendem o comportamento de seus filhos e na tentativa de protegê-los 

optam por restringi- los. Tal situação interfere na frequência das crianças com TEA à escola 

e consequentemente em todo seu desenvolvimento como reportado pelas entrevistadas. 

Tinha um estudante que se jogava muito, batia muito a cabeça na parede, 

ou jogava o corpo contra a professora ou contra os amigos. Então a gente 
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precisou de uma parceria muito grande de chamar sempre a família para 

dentro da escola. Que conversavam com ele até acalmar ou levavam 

embora, porque ele já estava assim, num grau que não dava mais (CP 

Gilmara). 

Ele queria um brinquedo, ele queria um espaço, ele queria comer, era só 

com adulto que ele fazia interação[...] foi difícil né? Para inseri-lo com as 

crianças de 4 anos por conta da agressividade, de mordidas, de não ficar 

na sala, de dar muita atenção para ele (Professora Carla).  

Ele fez 6 anos e foi pra escola integrada no Tatuapé, que é uma escola 

especializada. eu não continuei na rede regular, porque ele era uma criança 

muito difícil e também quando eu levei, quando mandaram ele para escola 

da rede regular na EMEI Eu já achei que não acolheu ele, entendeu? elas 

achavam assim, que eu estava querendo preferência, entendeu? elas me 

chamavam pra eu falar como era aqui em casa, quando eu falava elas 

achavam que eu queria preferenciar, que eu queria que ele fosse melhor, 

mais bem tratado, mas isso mais aquilo e não era, elas criaram caso até por 

um copo de água que ele bebia quando ele almoçava que até hoje ele faz 

isso, entendeu? (Valquíria – Agente Escolar e mãe de criança com TEA). 

Eu tive depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico e eu cheguei a 

desmaiar nas 2 escolas que eu trabalhava eu parei, eu tive uma crise de 

ausência no carro, dirigindo, eu não sabia quem eu era, para onde eu ia, 

isso quase não dormia, porque eu pesquisava trabalhava com 70 alunos, eu 

tinha uma mãe que eu tinha que dar suporte também e achava que estava 

dando conta de tudo, quando eu desmaiei eu achei um absurdo porque eu 

nem sabia que eu estava com depressão, porque eu estava forte 

extremamente forte né, a mãe guerreira que tem que dar conta de tudo 

(Professora Letícia). 

A mãe chorava muito e falava: o meu filho não tem noção do perigo, eu 

não tenho coragem de deixar ele aqui, que que eu faço? E eu falei, olha, eu 

não sou nenhuma especialista, mas se você confiar em mim como pessoa, 

como profissional, como professora, eu te garanto que eu vou fazer o 

melhor e se você tiver disposta a me ajudar, a gente se ajuda e a gente vai 

ajudar o seu filho (Professora Talita).  

Do Nada começam a gritar e colocar aquela mãozinha no ouvido alguma 

coisa atrapalhou ele, aquela coisa do barulhinho ele não quis ele não 

aceitou as pessoas olham assim com o olhar de Piedade de dó às vezes de 

medo né, então assim por isso que eu falo não é só dentro da faculdade eu 

acho que tem que introduzir na sociedade. (Professora Sandra).  

Neste sentido, se faz Necessário refletir sobre o tratamento despendido aos pais que 

por algum tempo negam a deficiência, cultivando expectativas de cura e buscando apoio 

nas instituições escolares como caminho certo e viável para inserção social e cultural de 

seus filhos e mesmo com todo o peso que o Transtorno do Espectro Autista acarreta as 

famílias, especialmente as mães, acabam por se deparar com uma realidade adversa da 
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esperada nas instituições escolares, que indiretamente culpabilizam os pais pelo lugar 

ocupado por seu filho, por direito, nos bancos escolares, questionam medicação, cobram 

presença, sugerem diminuição de carga horária, sem muitas vezes imaginar os problemas 

enfrentados por estas famílias. 

A escola distante de uma perspectiva inclusiva não dá conta de compartilhar e 

compreender as dificuldades enfrentadas pelas famílias que tomando para si o estigma 

comumente atribuído aos filhos, reagem, estabelecendo tensões desafiadoras e difíceis de 

serem contornadas. As famílias geralmente encontram-se desoladas, vivenciando 

experiências frustrantes por concluir que o desejo do filho saudável não será possível e que 

a vida impõe este convívio e esta responsabilidade numa visão imutável de uma sociedade 

que valoriza padrões de comportamentos e estigmatizam pessoas diferentes do esperado. 

Então, às vezes a família procura a gente e diz que vai colocar o 

psicopedagogo na escola. E a gente conversa que o trabalho é com a gente 

mesmo, eles querem ditar o que é que a escola tem que fazer né? Olha aqui, 

a gente trabalha o currículo da cidade e aí a gente não permite, porque se 

temos um currículo da rede é o que a gente vai seguir (CP Gilmara).  

A gente precisa falar né? Temos que ter essas conversas, chamar sempre. 

Essa família precisa fazer esse acompanhamento através dos relatórios de 

acompanhamento de aprendizagem (Diretora Jurema).  

Eu sempre ouvi os bastidores né que é duro ser mãe e professora “há tem 

BO na escola”, “essas mães são umas loucas”, “onde já se viu trazer um 

filho com deficiência”, “eu não sou obrigada”, “eu não tenho formação” e 

eu ouvindo tudo aquilo falei “meu Deus o que que eu vou fazer com esse 

menino, que não senta direito que não vai ficar “fazendo lição da lousa” 

por que educação infantil é outra coisa né? (Professora Leticia).  

Então, isso foi muito difícil trabalhar e aí eu trabalhava aqui elas me 

chamava toda hora eu ia lá eu conversava elas me, algumas me destratava, 

entendeu? Não, não foi incluído. Não foi incluído eu acho que assim tudo 

tudo tem um limite tudo tem um limite entendeu? e elas não chegaram até 

esse limite para ele, entendeu? Então, eu acho que é assim você trabalha 

na rede eu trabalho na rede eu tenho que estar preparada para aquilo, não 

é verdade?! eu não vou poder destratar ele porque ele corre, porque ele 

bagunça, porque ele cai no chão, não posso! Não é verdade? Ele é igual às 

outras crianças, se você for ver bem o autista ele é uma criança levada e 

assim não entende, mas que ele vai entender (Valquíria – Agente Escolar 

– mãe de filho com TEA). 

Identificamos também que, quando pais de crianças com TEA percebem uma boa 

relação de acolhimento e cumplicidade junto aos professores, funcionários e gestão, a 

confiança estabelecida agrega às interações de pais e professores novos olhares sobre a 
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criança e refletem em mudanças que influenciam positivamente nas experiências de 

escolarização das crianças com autismo. A comunicação ativa das famílias com a escola 

constitui um processo contínuo evidenciado como fundamental ao trabalho educacional, 

pois cria sentidos às relações que se manifestam em sensações, sentimentos e trocas de 

informações. Conforme, Orru (2009) “A comunicação é um processo complexo de 

transmissão de informação utilizado pelo ser humano com o propósito de influenciar o 

comportamento daqueles que nos rodeiam, compartilhando informação, exprimindo desejos 

e necessidades”. 

Quando a família dá subsídios que às vezes a gente não tem na escola, mas 

assim a família traz informações da rede externa, que acompanha a criança, 

dá informações sobre a rotina da criança, que pode também facilitar na 

organização do professor, então vejo possibilidades nessa interação entre 

família e escola, mas nem sempre a escola está preparada para receber as 

famílias (CP Estela). 

[...] e aí a gente começou a conversar com a família pra fazer uma rotina 

com a criança. Antecipar para ele entender que ele estava numa escola, que 

as crianças iriam chegar, que iam se sentar, que ele ia fazer as atividades 

iguais às outras crianças. Foi dessa forma, não foi fácil, mas a gente foi 

consolidando esse trabalho. (CP Gilmara). 

[...] eu dei muito espaço para família dele, né? Porque o que eu aprendi de 

mais importante foi sobre como lidar com essa criança, foi com os pais 

dele [...] os pais dele foram grandes professores para mim (Professora 

Carla). 

E aí, a vozinha dele, né? Porque a avó, né, que cuida dele, ela Foi vendo 

todas as atividades e em todas as atividades ela colocou um coraçãozinho 

e escreveu lá: professora, que Deus te abençoe por tudo que está fazendo 

com L. E aí deste dia em diante eu estou deixando ele levar o caderno todos 

os dias e vem sendo uma coisa bem importante, porque quando ele chega 

aqui na escola, a primeira coisa que ele pega, o caderno (Professora Bruna). 

As conversas com familiares também acontecem no momento que a criança 

chega à unidade ou no momento que vai embora, no portão, dos pais com 

os professores. Que é bem importante este diálogo pois a partir do diálogo, 

que vai quebrando se o pai tem uma certa resistência. De princípio, não 

aceita, não quer nem conversar mais. Depois se abre, observa o filho em 

casa, e aí começa, essa parceria com as famílias (Roberta – Assistente de 

Direção). 

A preocupação dos pais de crianças com TEA no tocante aos saberes e práticas dos 

professores retrata a importância da formação, para muito além da formação acadêmica, 



106 

 

uma vez que os princípios da educação inclusiva implicam em uma formação ética, 

necessária nas relações humanas. 

É necessário que os envolvidos conheçam o transtorno do espectro autista, o que ele 

acarreta, conhecendo as crianças e o contexto que estão inseridos, mas principalmente é 

fundamental para quem atua no chão da escola o reconhecimento da diversidade humana, 

como responsabilidade para com o semelhante. 

Somente por meio da formação inicial e continuada poderemos ofertar condições 

para que estes profissionais sejam inquietados pela busca por respostas e trajetórias que 

vislumbrem a garantia do direito da permanência para a aprendizagem e desenvolvimento 

de todos. Ocorre que a resistência imposta por boa parte dos educadores, dificultam os 

caminhos e deixam a margem os direitos já conquistados conforme relatos das educadoras: 

Eu tenho percebido muitas nuances em relação ao atendimento das crianças 

público-alvo da educação especial, tem me assustado um pouco, porque eu 

nunca vi tão forte né? Durante todos estes anos como educadora, a 

resistência para atendimento dessas crianças na realidade hoje posta. Para 

mim é uma realidade difícil de entender como se deu este processo, porque 

a discussão sobre a educação inclusiva é uma discussão já de muito tempo 

e a gente percebe que ainda hoje é um desafio, muito grande, seja por conta 

da falta de compreensão da função desse atendimento, seja por conta da 

formação ou mesmo por resistência em aceitar as diferenças né? E isso 

como educadora me preocupa muito (CP Estela). 

Quando se tem um trabalho estruturado, ele permanece aprendendo, 

desenvolve as atividades, quando o trabalho é muito consolidado, quando 

não se tem esse trabalho ou ainda não está totalmente estruturado, é bem 

complicado, porque o professor não consegue dar conta disso né? Eu falo 

assim que às vezes o estudante com deficiência se torna invisível. Porque 

eles só estão lá, e não acontece nada, fica sentado até a hora de ir embora 

(CP Gilmara). 

Eu acredito muito né? Porque é a primeira reação que a ente tem do 

desconhecido é um enfrentamento. E a partir do momento que você tem 

contato com um processo formativo que te desperta reflexões que te mostra 

algumas situações, por outro prisma, de ter uma segurança de reflexão. A 

gente caminha. Eu acredito muito no poder da formação para mudança de 

processos. Eu acredito nesse potencial (CP  Estela). 

As professoras questionam o tempo todo a insuficiência da formação inicial na 

perspectiva inclusiva, independente do tempo que exercem a função docente especialmente 

em relação às crianças diagnosticadas com TEA. Identificamos uma necessidade de que o 

tema seja mais amplamente contemplado nos momentos de formação em serviço. 
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Então, na minha formação, eu vejo que ficou uma lacuna. Eu praticamente 

não me lembro de o professor da gente se aprofundar nesse tema, que a 

gente poderia encontrar uma criança assim, o que que a gente teria que 

fazer? Então eu falo que estou aprendendo tudo na raça, conversando com 

um, com outro, lendo, pesquisando (Professora Sandra). 

Eu não me lembro do professor da faculdade ter aprofundado neste tema 

[...] eu falo que aprendo tudo na raça, e assim, conversando com um, com 

outro, lendo, pesquisando (Professora Carla). 

O que a gente teria que fazer então eu falo que eu estou aprendendo na raça  

[...] agora uma coisa assim que deveria ‘né? Ficar  mais profundo nas 

faculdades (Professora Sandra). 

Não teria o atendimento ideal porque o que falta aqui na nossa rede é a 

pessoa disponibilizada para trabalhar porque as pessoas elas têm mania de 

falar a escola não está preparada, mas não é a escola que prepara ninguém 

é a pessoa que vai preparada para trabalhar, não é a escola, entendeu. Falta 

isso a vontade de trabalhar como eu falei com uma professora hoje você 

tem que vim pensando que essa criança é mais uma criança, mas uma 

criança para você trabalhar porque se você vem com o peso “ai meu Deus 

hoje a sala está cheia e ele vai estar lá”pronto ali você já não vai trabalhar 

mais nada, você já vai chegar cansada você já vai [...] a gente tem que ir 

disposta (Valquíria – Agente Escolar – Mãe de filho com TEA). 

Eu acho que nós precisamos de ter mais cursos, professores que nos 

orientem mais em relação a isso. Eu tive só um. No período que eu fiz o 

curso, eu achei que eu deveria ter mais cursos, mais informação sobre isso 

(Professora Isabel). 

Para Mantoan (2000) “os professores esperam que uma formação específica para a 

inclusão possibilite aplicar esquemas de trabalho predefinidos a suas salas de aula, 

garantindo- lhes a solução dos problemas que presumem encontrar nas escolas inclusivas”. 

Acreditam que os conhecimentos que lhes faltam para ensinar as crianças com deficiência 

ou dificuldades de aprendizagem se referem, primordialmente, à conceituação, etiologia, 

prognósticos das deficiências, que precisam conhecer e saber aplicar métodos específicos 

para a aprendizagem escolar destes alunos. 

Foi possível perceber contradições em relação a formação em serviço, mas em 

comum um movimento significativo na busca de formação com foco na educação inclusiva, 

para além das formações institucionais de jornadas de trabalho ou oferecidas pela diretoria 

de ensino, geralmente impulsionadas pela presença de estudantes com TEA, considerando 

inclusive o aumento de matrículas. 
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[...] eu falo que meu instinto não deu conta da minha maternidade então eu 

não vou ser hipócrita em dizer que foi por causa do magistério que eu 

busquei essa formação, mas eu acredito que o magistério me ajudou e me 

ajuda muito enquanto mãe e é uma coisa [...] concomitante, porque a 

maternidade me ensina como mãe e como professora e a educação me 

ensina como mãe e por causa desse desafio da maternidade que meu 

instinto não deu conta eu tive que buscar o estudo [...] Eu tenho estudado 

esse tempo todo, eu não paro nem um mês de estudar, ou de forma 

sistemática ou não sistemática, sempre buscando o que tem de melhor o 

que a ciência traz, principalmente a ciência, para que eu possa dar 

oportunidade para os meus filhos (Leticia – Professora e mãe de filhos com 

TEA). 

Acho pouquíssima a formação em serviço, pouquíssima, o que eu busco, é 

pessoal meu mesmo. (Professora Talita) 

Tem bastante, tem muita formação, tem bastante informação, né? Mas eu 

acredito também que o professor tem que buscar, não é? Cursos, né? 

estudos para se aperfeiçoar. Naquele ano eu fiz cursos no período da noite 

com esse tema? E aí aprendi muito com a família dele. no caso dessa 

criança, a família foi tudo que eu necessitava. Eu tinha contato com eles, 

eu perguntava, eles me mandavam materiais das coisas que eles 

participavam das palestras, eles iam, mandavam tudo, tudo o que eles 

podiam. Eles me ajudavam para eu estudar (Professora Carla).  

Na formação inicial não né? mas eu acho que com as trocas de experiências 

é na JEIF né? que é o grupo nosso, grupo de estudo mesmo que a gente 

tem na escola que a gente acaba se formando e se informando mais, porque 

vai à faculdade como já foi há muitos anos e não abordava tanto esse tema 

porque as escolas ainda estavam começando a receber, hoje já é um número 

muito maior né? (Professora Lorena). 

A passagem da educação infantil para o ensino fundamental foi abordada durante as 

entrevistas dado o trânsito entre as escolas da mesma região e a importância das diferenças 

de atendimento entre os segmentos. Na primeira o cuidar/educar até os cincos anos de idade 

conduz o trabalho com expressiva dimensão lúdica. No segundo, a criança matriculada 

muitas vezes deixa de ser compreendida em sua condição de criança para assumir a condição 

de aluno, como se fossem excludentes. 

A responsabilidade da alfabetização em tempos cronometrados e preestabelecidos, 

além da continuidade a partir de avaliações de competências sob a lógica de alcance de 

resultados e eficiências tem colaborado muito para que essas realidades tenham mais pontos 

de ruptura do que de continuidade. Na singularidade desse processo, a presença da criança 

diagnosticada com TEA acrescenta um dado de complexidade a ser discutido. 
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Partindo da compreensão de que a forma como a educação infantil se organiza, 

diminui as barreiras do atendimento na perspectiva inclusiva. Ambas as coordenadoras 

entrevistadas contam com experiência profissional na educação infantil antes de atuarem no 

ensino fundamental e destacam a diferença de atendimento e concepções dos docentes. 

A própria organização da educação infantil sobre as linguagens, sobre a 

brincadeira, eu percebo maior interação no envolvimento dos professores 

no atendimento dessas crianças. Agora no ensino fundamental é aquela 

resistência no sentido de que esse não aprende, esse vai atrapalhar a aula, 

esse tira o direito dos demais que estão dentro da sala, e não posso 

direcionar o olhar para um só. Então assim, meio que já é uma barreira 

forte, estabelecida, cristalizada (CP Estela). 

Na educação infantil, nessa proposta de escuta ativa, investigativa em que 

a criança é protagonista. Você não percebe essa diferença, porque cada um 

vai por si e no seu tempo, investigando e aprende com o outro. O 

desenvolvimento integral é muito garantido na educação infantil 

(Professora Talita). 

Agora, no ensino fundamental já tem essa coisa da carteira, do sentar e 

escrever, né ? Isso acaba sendo um dificultador aqui. Eu vejo que eles 

gostam muito do parque. né? E aí tem aquele dia no parque aqui que a 

gente procura manter.A questão é que também tem a questão do currículo 

e a gente também precisa cumprir, eu vejo que eles esperam demais por 

esse momento e eu vejo uma maior interação, né? Entre as crianças, 

crianças, mesmo que tenham TEA, eles estão ali, eles brincam, eles fazem, 

então eu percebo que é mais tranquilo assim, sabe? Até para professor 

administrar (Professora Bruna). 

A compreensão deturpada do AEE, especialmente em relação a presença do 

estagiário no ensino fundamental é uma questão apresentada pelas coordenadoras, da escola 

de Ensino Fundamental, com a interpretação por parte dos docentes, segundo elas, de que a 

função dos estagiários esteja relacionada exclusivamente ao atendimento das crianças 

diagnosticadas com TEA, impondo uma cobrança acerca da presença do estagiário como 

condição para atendimento das crianças. 

[...] então assim, não se tem um estagiário na turma, não se atende crianças 

com autismo. Se criou uma imagem de que o estagiário é o especialista ali 

para acompanhar as crianças com autismo e essa é a maior barreira que eu 

acho que foi construída historicamente, e que impede que os professores 

se apropriem da sua real responsabilidade no planejamento de propostas 

específicas para as crianças com autismo (CP Estela).  

Os estagiários do quadro denominado “Aprender sem Limites”responsabilidade das 

equipes do CEFAI no tocante a formação e acompanhamento da execução de suas 
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atribuições previstas na Portaria da Secretaria Municipal da Educação n. 8764 de 23 de 

dezembro de 2016 que dispõe: 

Art. 83 – As U.Es, além de contar com seus recursos humanos no 

atendimento às necessidades específicas dos educandos e educandas 

público-alvo da Educação Especial, poderão contar, quando necessário, 

com a oferta de serviços de apoio - Auxiliar de Vida Escolar - AVE e 

Estagiário. 

Art. 86 – Caberá aos Estagiários do quadro denominado Aprender Sem 

Limites: 

I – auxiliar no planejamento e realização das atividades em sala de aula e 

demais espaços educativos da UE, sempre sob a orientação do professor 

regente da classe; 

II – acompanhar os momentos de intervenções pedagógicas do professor e 

o processo de avaliação para a aprendizagem; 

III – colaborar com o professor regente na sua ação pedagógica cotidiana, 

auxiliando nas necessidades específicas dos educandos e educandas 

conforme solicitação, no contexto das atividades desenvolvidas nos 

diferentes tempos e espaços educativos. 

O destaque as atribuições dos estagiários se faz necessário pois tanto as gestoras 

como as professoras trouxeram em proporções diferentes, não somente a importância do 

apoio como a transferência de responsabilidades para os estagiários,  responsáveis por 

apoiar o professor regente, claramente descrito no parágrafo único do artigo supracitado: 

§ 1º – As atividades realizadas pelos Estagiários deverão ser 

sistematicamente orientadas e acompanhadas pelo professor regente da 

classe em que estiver atuando, bem como pelo Coordenador Pedagógico 

com o apoio das DRE/DIPED/CEFAI. 

Mas criou-se essa barreira por conta de a escola não ter estagiários, então 

cria-se a barreira de que por isso ele não pode estar dentro da sala. Então 

algumas situações as crianças são postas para fora, e isso tem nos desafiado 

muito né? Então assim, é como se estivéssemos atirando para todos os 

lados para garantir o direito da criança de permanecer na escola. E o que 

tem nos chocado muito é que muitas famílias que foram ouvidas, que nós 

estamos fazendo esse processo de escuta, elas vêm com o mesmo discurso 

e isso tem me intrigado muito. Porque todas elas quando a gente atende, 

chama, marca dizem: Eu sei que o meu filho atrapalha a professora, então 

eu vou no ministério público para ele ter direito a um estagiário. Eu queria 

entender esse fenômeno porque todos têm a mesma fala. Então assim, em 

que momento que essa informação de que a criança lá está tirando o direito 

das outras, que ele dá trabalho demais, aí fica aquela coisa, você percebe 

o constrangimento das famílias né? Então assim a criança começa a faltar 

e mais pessoas reclamando na diretoria regional, porque não vem estagiário 

(CP Gilmara). 
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Eu acho que o trabalho dos estagiários, porque se tem a concepção de que 

a responsabilidade de atendimento das crianças com autismo é do 

estagiário. Então assim não se tem estagiário na turma, não se atende 

crianças com autismo. Se atribui a um estagiário o exercício de uma ação 

que é de responsabilidade do professor, sendo que o estagiário ele apoia o 

desenvolvimento das atividades, mas se criou uma imagem de que o 

estagiário é especialista ali para acompanhar as crianças com autismo, é 

essa a barreira maior que eu acho que foi construída historicamente, 

acredito que impede que os professores se apropriem da sua real 

responsabilidade no planejamento de propostas específicas para as crianças 

com autismo. Na semana passada fui ameaçada por um pai, ele me 

ameaçou em vários sentidos, falando que ia chamar a imprensa que a escola 

não tinha uma proposta pedagógica adequada para o filho porque não tinha 

estagiário, mas ninguém percebe que os estagiários estão no processo de 

formação, que quem vai acompanhar o trabalho pedagógico com a criança, 

e o professor (CP Estela). 

Então ele exige, né muita atenção e aí eu tenho mais 20 e tantas crianças 

né? E ele, quer toda atenção pra ele, então naqueles momentos em que eu 

estou falando com a turma ele me busca, ele busca o tempo inteiro, então 

nesse momento o que dificulta muito é não existir uma estagiária para estar 

me apoiando nesses momentos (Professora Bruna). 

Foi um ano cansativo para mim. fácil, não foi, foi o ano mais cansativo 

acho que da minha carreira. Ele também mordia os adultos. E era cansativo, 

né? Não é um processo fácil, né? Todos os dias, né? E era cansativo, né? 

(Professora Carla). 

Em relação ao exercício da função gestora na interação com a criança com TEA, 

embora todas reconheçam por unanimidade a importância e o direito da presença da criança 

diagnosticada com TEA no ensino regular, reconhecem também que a responsabilidade 

imposta às funções que exercem, transitam no campo da orientação, de apoio, de análise de 

casos das especificidades de cada criança, de atendimento das famílias, trazendo como 

ponto forte a cobrança de formação específica por parte dos educadores docentes e não 

docentes para aprender lidar com as crianças diagnosticadas com TEA. 

No caderno de orientações para atendimento de estudantes – Transtorno do Espectro 

do Autismo, publicado em 2021 reiteram que: 

É de extrema importância que os gestores escolares e coordenadores 

pedagógicos estejam envolvidos com as ações necessárias para o 

atendimento desses estudantes em suas unidades educacionais, posto que 

o estudante é da escola e as ações dentro da unidade devem ser 

orquestradas e respaldadas cooperativamente, por todos (SÃO PAULO, 

2021, p. 16). 
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Cabe a escola registrar no Sistema EOL no Censo Escolar, se os educandos ou 

educandas fazem parte do público-alvo da educação especial, considerando para tanto, o 

conceito presente na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, sendo permitido desta forma acesso ao atendimento educacional (AEE). 

Embora não seja necessário documentos comprobatórios como laudos e relatórios, visto que 

o AEE é caracterizado por atendimento pedagógico e não clínico, as gestoras questionam a 

dificuldade de apoio do CEFAI para garantir estagiários e Auxiliar de Vida Escolar (AVE), 

com a ausência do laudo. 

As escolas revelam as gestoras com um papel burocrático de atendimento, no sentido 

local da palavra que conforme cita Williams (2007), “a burocracia usada para referir-se 

às complicadas formalidades dos procedimentos oficiais”, como se a responsabilidade do 

acesso desta criança na unidade escolar, fosse uma mera questão administrativa, de 

preenchimento de registros e documentos que garantam matrículas em atendimento ao texto 

legal, mas quando se trata da permanência, se torna distante de uma perspectiva inclusiva e 

fica a cargo dos educadores docentes na visão das gestoras. 

Mas aí eu chamo a família e começo a conversar para entender o 

comportamento e aí eu falo, olha então agora eu preciso fazer outros 

encaminhamentos. Faço em três vias por que alguns pais às vezes não vai 

né? Mesmo conversando eles não aceitam, não levam para frente. Então 

uma via é minha, a outra ele leva ao posto e traz protocolada para mim e 

uma fica no posto. Pra ter certeza de que foi feito, que a mãe procurou o 

serviço de saúde. Ela precisa trazer protocolada pra mim. Às vezes, quando 

eu percebo muita dificuldade, então eu cito a legislação, então eu cito ECA, 

entro em contato com a DRE, que entra em contato com a UBS e marcam 

a consulta (CP Gilmara). 

Mas assim, o que eu gosto do horário coletivo de formação é que a 

coordenadora abre espaço para a gente relatar, né? A gente conversa com 

ela, as nossas dificuldades, ela vai orientando também conforme a gente 

tem que fazer, dando um apoio para nós (Professora Sandra).  

[...] hoje eu estou em uma situação horrível com meu diretor porque as 

vezes que eu vejo algumas coisas com as crianças com os filhos dos outros 

eu não me calo o meu diretor escreveu em ata que eu luto por causas 

pessoais porque eu disse no começo da pandemia que  a gente tinha que  

estreitar laços com essas famílias e que aquela atividade pular amarelinha 

não cabia para uma criança que tinha deficiência física que a gente tinha 

que dar outras possibilidades de individualizar os processos então assim eu 

não consigo ser só mãe dos meus filhos e não falar com os filhos dos outros 

sabe eu estou dentro da escola então assim eu me sinto responsável não de 

ser [...] eu sei das dificuldades do sistema mas eu estou lá eu estudo para 

isso para mostrar que existe outros caminhos outras possibilidades ele não 

me permite me meter em nenhuma situação (Professora Leticia).  
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E eu acho que tem muita resistência ainda, né? Por parte de escolas que 

ainda recusam. Existe sim, isso existe, a recusa dessa criança ou que 

dificulta a matrícula, dizendo que ali não vai ser bom, que é melhor ir lá 

na outra, que lá vai ser melhor para essa criança né?. Eu acredito que isso 

ainda é um agravante (Professora Carla). 

Outro fator que consideramos importante na análise diz respeito aos diagnósticos e 

laudos médicos. Percebemos que os laudos médicos configuram e ditam regras nas 

instituições escolares a ponto de muitos educadores expressarem o desejo das orientações 

médicas para organizarem seus planejamentos. Não é raro ouvirmos de educadores que tal 

criança está aguardando orientações de especialista para saber como prosseguir ou agir. 

Quando perguntamos às entrevistadas o quanto o laudo médico interfere na para a 

prática, percebemos que os encaminhamentos administrativos se tornam mais simples 

quando a criança no ato da matrícula apresenta o diagnóstico fechado com apresentação do 

laudo médico, conforme relatam: 

É assim para mim o laudo não vai limitar a criança. Por exemplo, recebi 

uma criança com laudo, quando você vê o laudo, era bem pesado, dizia que 

a criança tinha que ter um acompanhante o tempo todo. Quando você 

observa a criança, a criança não parecia que era a mesma do laudo. Você 

ia na sala, ela tinha contato com você, se comunicava com você, com olhar, 

com gestos. Então temos o laudo, mas não pode limitar, não é para 

determinar que aquela criança é isso ou aquilo, pois não falava, mas se 

comunica de outras inúmeras maneiras (Jurema – Diretora de Escola). 

Eu tive uma experiência no momento formativo que me deixou meio 

assustada. Porque uma mãe, fez uma reclamação de que a criança está 

matriculada na unidade desde o primeiro ano, e que todo este tempo de 

atendimento, detalhe a criança está no oitavo, e em todo esse tempo não 

teve atividades diferenciadas para essa criança e a mãe queria um relatório 

de cada professor de cada componente curricular para poder entender o que 

estava sendo dado, porque a estudante chegou em casa com uma proposta 

de matemática que não foi ela que fez, e a professora carimbou como se 

tivesse sido ela que fez, e isso causou uma preocupação imensa na mãe. 

Então a gente resolveu fazer uma reunião com todos os professores dessa 

estudante para entender como estava se dando este planejamento né? E 

uma fala de uma professora me assustou muito, porque ela disse: e nesse 

laudo que entregam aí na secretaria, não está dizendo até que ponto esta 

criança vai aprender? Essa fala diz muito sobre a concepção que esta 

arraigada na visão do professor sobre o papel do laudo. Imediatamente 

interrompi e disse que todos nós aprendemos a todo instante e o laudo não 

define o atendimento da escola (CP Estela). 

Acredito que o laudo serve para a gente conhecer um pouco mais sobre a 

criança [...] às vezes eu sinto falta de outros especialistas como fono, um 

psicólogo, outras terapias. Ele precisava, não só a escola é importante. 
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Então o laudo ajudaria a gente a direcionar qual caminho esta criança teria 

que seguir (Professora Sandra). 

Olha eu não acho que o laudo me forneça muitas informações, né? Mas 

assim, as mães se apegam muito e os professores também, entre eles me 

cobram um laudo.[...] uma criança chegou sem laudo, mas tem um 

comportamento atípico na questão do autismo, e depois consegue o laudo, 

muda a postura, eu percebo por causa da cobrança. Porque assim eles 

precisam justificar o injustificável, e talvez com o laudo eles consigam. 

Quando tem um laudo, justifico para outra família, algo que este estudante 

causou, o laudo acaba sendo uma licença para ele ter um comportamento 

atípico, o laudo serve só pra isso (CP Gilmara).  

Quem vai fazer a leitura do laudo na questão médica não somos nós. Nós 

somos especialistas nas questões pedagógicas. Então assim dentro da 

especificidade desse estudante, qual é minha ação pedagógica para que ele 

se desenvolva a partir da expectativa ou das especificidades dele. Elas 

esperam que o laudo forneça a informação de quanto eles teriam que 

investir naquele estudante, como se não tivesse perspectiva nenhuma de 

aprendizagem. Mais uma vez tocam no nome do estudante do nono ano, 

porque falam que ele não aprende nada e aí tive que intervir novamente, 

falei, ele está aprendendo desde a hora que acorda até a hora de dormir. 

Talvez não atendendo as expectativas que vocês estão colocando, mas ele 

aprende. Isto causou muito conflito e despertou a minha atenção para a 

interpretação da função do laudo dentro das unidades de educação (CP 

Estela). 

Todas relatam o laudo como sendo um documento importante para direcionar sua 

prática, e embora entendem como direito de a criança permanecer na escola regular, 

algumas delas entendem   necessário atendimentos terapêuticos oferecidos por instituições 

clínicas para o desenvolvimento das crianças. 

A criança que chega com laudo, a família já traz e já apresenta para nós, 

né? Então já na matrícula isso já vem identificado, então chamamos a 

família para conversar, queremos saber detalhes, desde a gestação. Agora 

quando não vem com laudo nós observamos, pelo comportamento, e 

conversamos com a família que muitas vezes também observa alguns 

comportamentos diferenciados e providenciamos os encaminhamentos, a 

partir dos registros das professoras (Jurema – Diretora de Escola). 

Você chama para conversar quando a gente consegue estabelecer uma 

parceria então dá muito certo. Às vezes a família reluta um pouco, mas 

percebe que esse estudante precisa ficar um pouco mais equilibrado para 

aprender mais e melhor. E aí a gente conversa, pede para conversar com 

um terapeuta, com neurologista, com quem esse estudante faz o 

acompanhamento. Quando a família aceita e realmente faz esse 

acompanhamento, realmente a gente vê uma melhora muito grande e não 

é muito fácil, não é de uma hora para outra. A família demora um certo 

tempo para realmente aceitar de fato que esse estudante precisa de um 
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acompanhamento que só ali a escola não dá conta, que é uma parceria (CP 

Gilmara). 

Eu sinto como uma questão de acompanhamento, algo pra somar não é ? 

Tendo o laudo, vai ter algum especialista que vem para somar. Nós temos, 

com laudo, só uma criança e aí ele tem atendimento com fono, ele faz 

acompanhamento com psicólogo, terapeuta ocupacional. E nós 

entendemos que é interessante, que é uma criança que se desenvolve mais 

(Roberta – AD). 

Acho o laudo importante sim, por que ele me diz que aquela criança precisa 

de um olhar diferente, essa criança, ela precisa de uma intervenção 

diferente, né? Então, nesse sentido, mas é aquilo, né? Não é porque ele tem 

um laudo do autismo que vai existir uma receita, né? não vai, não vai me 

dar a direção né? Não é porque ele é autista e todos os autistas eu vou 

trabalhar da mesma forma. Então o laudo dele só me dá um diagnóstico 

que aquela criança, ela tem uma coisa a mais (Professora Bruna). 

Então, hoje eu acho que o laudo só ajuda na questão dos pais saberem os 

direitos. Eles, por exemplo, precisarem de um acompanhante terapêutico, 

é de direito da criança e a escola tem que se virar pra botar lá, né? 

Principalmente as escolas particulares, eles são obrigados por lei. É a 

criança ter o direito de participar de todos os eventos educativos. Então o 

laudo facilita no tratamento óbvio. Agora não muda nada, porque não é um 

laudo que vai definir essa criança (Professora Talita). 

Quanto ao CEFAI, que por meio da atuação de seu Coordenador e dos professores 

de apoio e acompanhamento à inclusão (PAAI), nos termos da Portaria n. 8.764, deve 

acompanhar pedagogicamente a comunidade educativa, as entrevistadas divergem na 

concepção do acompanhamento por parte deste departamento responsável pelo 

acompanhamento do atendimento das crianças com deficiência, trazendo as dificuldades de 

atendimento motivadas pela quantidade insuficiente de servidores responsáveis para 

tamanha demanda de atendimento das escolas. Reiterando que a falta de políticas públicas 

aumentam as barreiras de comunicação e de parceria com este setor da DRE, o que fortalece 

a resistência dos professores por falta de apoio. 

Ainda é um setor muito limitado, não tem profissional, então, assim, como 

eles vão ajudar a escola? (Professora Sandra). 

Nós recebemos este público e procuramos parceria com o CEFAI, que é 

quem nos atende, nos dá esse suporte né? Que vem até a unidade, pois o 

meu contato foi somente aqui mesmo, já como diretora (Jurema- Diretora 

de Escola). 

Não sei tudo, sempre tenho muitas dúvidas, então eu ligo, entro em contato 

com o pessoal do CEFAI, e eles tem me dado suporte. E sempre tem um 
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auxílio da PAAI da unidade[...] então é uma parceria e aí minhas práticas 

vão sendo construídas ali. Leio bastante, tem os documentos da prefeitura, 

participo dos cursos ofertados pela prefeitura (CP Gilmara).  

Poucas pessoas nesse setor. Esta demanda grande de atendimento de 

escolas. A gente percebe a influência de políticas públicas ali, que criam 

barreiras para essa comunicação; Então mesmo que a gente estabeleça essa 

parceria com o CEFAI, a gente é impedido de desenvolver algumas ações 

por conta dessa estrutura, e isso fortalece a resistência dos professores (CP 

Estela). 

Eu acho que a SME dá um suporte dentro da escola, né? Mas, 

principalmente o professor que tem as crianças com TEA se tivesse uma 

formação fora do ambiente da escolar né, cursos, tivesse mais cursos eu 

acho que seria mais interessante, um pouco de respaldo da SME seria 

melhor eu acho que a gente teria pelo menos um pouco mais de informação, 

né? (Professora Lorena). 

Olha, eu não eu não acho que a nossa rede inclui ainda. eu acho que falta 

sim muita vontade de trabalhar, e eu acho que falta mais acompanhamento 

com CEFAI, não vejo essa participação do CEFAI (Valquíria – Agente 

Escolar – Mãe de filho com TEA).  

Quando questionadas sobre práticas facilitadoras ou dificultadoras da permanência 

de crianças diagnosticadas com TEA na rede regular, as participantes relatam dificuldades, 

mas denotam tentativas diversas na busca de um atendimento que consideram inclusivo.  

Ele não tem autonomia para executar e realizar as atividades, né? Ele está 

desenvolvendo ainda essa questão, então tudo eu preciso fazer junto [...] 

então eu preciso segurar a folha para ele usar a tesoura, mesmo a tesoura 

adaptada [...] às vezes ele fica nervoso porque ele não consegue fazer um 

recorte, então aí ele fica um pouco desestabilizado. Mas quando eu consigo 

perceber antes dele entrar em conflito, sabe? Entrar mais uma crise. Eu 

consigo adiantar isso. Ontem mesmo ele me acompanhou na sala da 

coordenação, para buscar um rádio e aí chegando ele, queria abrir todos os 

armários e eu disse que não, não podia. E a negação para ele, ela tem que 

ser muito bem estruturada. Ele se jogou no chão se bateu e tal. Aí eu 

demorei um pouquinho para conseguir fazer ele se acalmar (Professora 

Bruna). 

Tentava, mas assim não conseguia não. Relação com o papel assim, 

atividades que trabalhasse com o cognitivo, ele não fazia, não conseguia 

fazer, ele não aceitava, não queria, ele só queria mesmo através da 

musicalização, da interação, ou também a TV também. Ele ficava querendo 

sempre uma marcha e urso, não sei por que que ele gostava tanto desse 

desenho, ele acostumou só com isso, né? (Professora Isabel).  

Quando questionamos sobre a interação com os pares, as educadoras reiteram a 

mudança com o tempo de convivência de todos, resultando em descobertas e experiências 
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não imaginadas como possíveis, inclusive sobre afetos e manifestação de alegria por parte 

das crianças com TEA. A interação social com a turma transforma comportamentos e amplia 

possibilidade. 

Quando a gente iniciou o ano, eles não falavam, eles não chegavam muito 

próximo dele por conta da vivência que eles já tinham, porque a turma 

manteve, né? A mesma turma, que era do ano passado, é a turma deste ano, 

eles tinham esse distanciamento. Em uma das vezes, uma das crianças 

falou assim para mim, isso me marcou demais, olhando para o L disse que 

ele faz igual um monstro. E aí eu falei, não, não, ele não é isso, é uma 

criança diferente e percebe tudo que está a sua volta de forma diferente.mas 

ele é uma criança como vocês. Hoje as crianças fazem a mesma coisa, se 

aproximam, querem ajudar ele executar atividade. Ele vem construindo 

uma relação (Professora Bruna). 

Eles tinham medo, tinha muito medo dele, né? Com o tempo, eles passaram 

a ter cuidados. E eu também, eu gostava de fazer um trabalho com as 

famílias, né? E eu consegui terminar esse primeiro ano com a 

conscientização deles, né? Desses pais, né? Eu me lembro muito da última 

reunião, os pais emocionados, né? Tanto o pai e a mãe dessa criança, muito 

emocionados quantos outros, né? Uns agradecendo os outros pela 

convivência que os filhos tiveram com aquela criança. Foi gratificante 

porque os pais se emocionaram, né, queriam agradecer os outros por terem 

compreendido por terem aceitado o filho deles (Professora Carla).  

Com o meu filho uma professora chegou a falar na EMEI que ninguém 

gostava dele, aqui no CEI as crianças tudo pegava na mão dele tinha uma 

criança aqui que trazia um cachecol porque ele gostava que era colorido 

ela trazia na bolsa dela só para ele quando ele ficava assim agitado tal tal 

ela dava o cachecol dela, entendeu tipo assim “Deixa eu deixar ele 

calmo”então quer dizer aqui ele foi muito bem acolhido lá uma professora 

chegou a falar que as crianças não gostavam dele só que quando eu chegava 

com ele as crianças fazia a maior festa criança e criança não mente assim 

não mente assim de não gostar e fazer uma festa porque você chegou ela 

não vai mentir entendeu todas as crianças conheciam ele, da escola 

(Valquíria – Agente Escolar – mãe de filho com TEA).  

Todas as professoras entrevistadas acreditam que a permanência destas crianças 

ocorre de maneira inclusiva. Mas relatam situações que não condizem com a perspectiva 

inclusiva, sugerindo por vezes concepções equivocadas entre acesso e permanência e 

justificando dificuldades de atendimento por ausência de laudos ou falta de apoio por parte 

das famílias e órgãos de atendimento como o CEFAI, além da formação insuficiente na 

concepção de todas elas e a falta de políticas públicas inclusivas por parte do poder público. 

Quando questionadas acerca das propostas de atividades coletivas, em relação ao 

planejamento de suas atividades, se pensam em estratégias para alcançar as crianças 

diagnosticadas com TEA e se ocorre  debates acerca desta temática   nos momentos de 
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formação ou ainda se foram abordadas  tais questões na formação Inicial em algum 

momento, evidenciou-se que existe a preocupação de como atender ou alcançar todas as 

crianças da turma, mas não apresentam propostas com fundamentos objetivos de 

atendimento a todos. 

O plano de atendimento especializado tem o objetivo de eliminar barreiras, 

sejam barreiras físicas ou atitudinais para garantir o acesso e permanência 

desse estudante na unidade, esse é o principal objetivo. O que eu tenho 

percebido, por essa dificuldade da sensibilidade no olhar aí dessas 

especificidades do nosso papel de educador, o plano fica meio burocrático, 

então em algumas situações esse registro vai eliminar tal barreira, em 

outras fizemos o plano cumprimos o burocrático e acabou. [...] não é uma 

coisa assim que faz parte da rotina do professor. E assim, nós pedimos 

relatórios mensais, relatórios reflexivos sobre o acompanhamento das 

aprendizagens, porque acreditamos que se estender o prazo talvez a gente 

perca algumas necessidades ali que são urgentes. E houve uma resistência 

grande do grupo. Porque vai dar trabalho ou porque a gente tem outras 30 

crianças na sala. Essa fala é muito cristalizada (CP Estela). 

Questionamos os impactos percebidos e vivenciados pelas educadoras durante o 

período que atravessamos todos, em relação a crise sanitária da Covid-19. Especialmente 

em relação às crianças com TEA durante este período. Todas apresentaram relatos que 

confirmam prejuízos irreparáveis aos estudantes, suas famílias e a elas próprias. 

o ano passado, teve esse problema com a pandemia eu peguei uma no CEI, 

‘né’ que eu trabalho em EMEI também, eu acúmulo, com criança de 03 

anos, aí eu vou ser sincera pra você, foi bem complicado, porque era uma 

autista boliviana, eles tinham acabado de vir pra cá, ela não conseguia se 

comunicar, devido a língua, e era bem grave o caso dela, e a gente não 

conseguia se comunicar com a mãe, a mãe mal entendia a gente e ela bem 

complicada porque ela não conseguia se adaptar com o ambiente né ? a 

mãe levava todo dia, isso ela entendia que tinha que levar, que eu acho que 

o importante da criança é aquela rotina ‘né’, quando ela chegava na escola 

eu ficava com dó, porque assim, eu tentava falar com ela, mas devido a 

língua, não sei se era isso que ela não conseguia me entender, então achei 

bem mais complicado do que esse ano (Professora Sandra).  

Chegamos à pandemia também quase fiquei doida porque aí eu me vi com 

3 autistas dentro de casa, sem a escola (Professora Leticia).  

Então foi difícil para todas, né? Todas as crianças porque tiveram que 

contar ali com a mãe, que de repente trabalha com a vó, que não tem 

domínio, com o pai e com a falta de paciência. E eu creio que para criança 

autista ainda mais complicado ainda, né, participar, a gente teve que 

adaptar as atividades e a gente acabou conhecendo muito poucas crianças, 

né? (Professora Bruna). 
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Olha, na minha opinião, foi uma coisa terrível. Hoje você vê um atraso nas 

crianças em geral que nasceram na pandemia, foi o caso do meu neto que 

nasceu na pandemia, são crianças que não falam. Eu acho que também as 

interações dos pais trabalhando remotamente e as crianças dentro de casa, 

sem que a escola tenha prejudicado demais o desenvolvimento dessas 

crianças, ficaram escondidas por 2 anos, provavelmente sem tratamento 

nenhum, o que agrava demais o quadro, né? Então, coisas que poderiam 

ser simplesmente um atraso. Hoje talvez tenham muitas que sejam 

irreversíveis (Professora Talita). 

O pai dele me mandava, sempre me mandou muito vídeo dele, né? Em 

casa, tentando, tentando sanar,    né? Essa falta né? Tentando sanar com a 

terapia em casa, com a falta na escola ali, tentando dar uma atividade para 

ele, né? Uma brincadeira, eu acho que foi um prejuízo muito grande 

(Professora Carla). 

Não queria vídeos de brincadeiras, de algo ligado às artes, ela esperava 

vídeos instrutivos de alfabetização. Então ela foi se afastando, né? a gente 

fazia a busca ativa a gente tentava chamar a mãe né?Porque a gente também 

tinha contato no WhatsApp mas a interação foi frequente até o meio do 

ano, mas depois foi se perdendo, a gente tentou a retomada mas ainda assim 

não foi (Professora Lorena). 

Nós aqui ficamos de teletrabalho, os apoios ficaram, as professoras ficaram 

em casa, mas eu pude trabalhar com ele, entendeu? por que assim ele gosta 

muito de andar de andar eu não deixei ele desorganizar eu consegui fazer 

com que ele não desorganizasse, entendeu? então ele [...] eu não tive 

problema nenhum com ele, ele voltou do mesmo jeito que ele antes da 

pandemia estava. (Valquiria – Agente Escolar – Mãe de filho com TEA). 

Então, eu fiquei sabendo que ele não evoluiu, ele regrediu. Aí ele voltou a 

usar fralda e então todo o trabalho que foi feito durante o ano que ele estava 

presencialmente, ele voltou a usar fralda. Tem que ter essa essa, essa 

parceria entre escola, família e, no caso, a pandemia, não teve. Não teve 

como fazer isso. Mesmo com o remédio, prejudicou bastante essa relação 

da pandemia no caso dele, causando muito prejuízo para as crianças 

(Professora Isabel). 

Reconhecemos que, apesar das dificuldades, contradições e problemas reais por 

desconhecimento tanto em relação ao TEA como em relação à perspectiva inclusiva, existe 

um movimento nas escolas, mesmo que lento de promover a inclusão. Um olhar mais atento 

para o cotidiano das escolas nos permite perceber que existe uma potência resistente em 

acontecer, em desbravar caminhos para a inclusão, contra todas as forças também potentes 

de resistência a não inclusão, por insegurança ou medo do desconhecido, por desânimo ou 

até comodismo. 

Ainda assim as mudanças de concepções e consequentemente de ações durante a 

trajetória profissional das educadoras demonstram uma preocupação comum com a 
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formação, com a participação das famílias, com as políticas públicas e principalmente com 

a permanência da criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista no interior das 

escolas, identificado em muitas narrativas. 

A escola é muito importante para essa criança, porque essa criança entrou 

aqui com um comportamento que era gritante, então ele não suportava 

barulho, ele se jogava no chão, ele gritava, ele via um espaço aberto no 

parque, ele saia correndo. E hoje ele é uma criança completamente 

diferente. Só com a atuação do docente e do espaço escolar (Jurema – 

Diretora de Escola). 

Ele não ficava na escola, era tipo 2 horas e tinha que ligar para a família 

vir buscá-la. Hoje ele fica o período inteiro e ele não quer ir embora , 

interage com todos. A família agradece muito nosso trabalho e a gente 

percebe que é possivel fazer a diferença. (Professora Bruna). 

Hoje eu ouço as professoras da minha unidade chamarem as crianças pelo 

nome delas e não falar o fulano autista da professora e tal. O 

desenvolvimento integral dele é muito garantido na educação infantil. Está 

sendo, e isso me deixa muito, muito feliz. É uma escola que eu quero que 

o meu neto frequente, pois sei que ali sera incluido de fato  (Professora 

Talita). 

[...] que ele tá conseguindo entender que ele tá interagindo, ele faz parte 

do grupo, quando o pessoal fala assim “A inclusão não é bacana” o que eu 

vejo, quando a inclusão você deixa a criança afastada de tudo e eu não 

consigo trabalhar assim, pra mim a criança com qualquer deficiência que 

ela tem, qualquer problema que ela tem, eu tenho que trazer ela junto com 

todos, entendeu? Achar uma maneira, mudar a minha didática, a minha 

atividade pra atingir a todos e não só um eu não posso também esquecer 

aqueles trinta e quatro e trabalhar só com um, eu tenho que trabalhar com 

os trinta e cinco (Professora Sandra). 

Na minha prática foi ter o olhar, o olhar mais sensível né? o olhar de escuta 

né? [...] entender que de repente é tudo tem um tempo certo tem um 

momento certo então quando você se põe no lugar daquela criança quando 

você tem empatia com aquela criança a situação que ela está vivendo então 

de repente a troca é maior a criança se sente acolhida, ela se sente é 

pertencente, ela sabe que ela vai ter alguém com quem contar ela sabe que 

vai ter alguém para protegê-la e para dar suporte no momento que ela achar 

necessário então é ter esse olhar sensível se colocar né? (Professora 

Lorena). 

Eu diria assim para as escolas que trabalha com mais vontade, com mais 

vontade vem aberto venha aberto para receber e para aprender e para 

trabalhar venha aberto, não venha com um peso porque o peso não vai te 

ajudar a nada, venha aberto, com o coração aberto a receber da mãe do pai 

da família de outra o funcionária de outro funcionário de uma outra pessoa 

que conheça que pode te dar, aceita, aceita todas as todas, todas as opiniões 

aceita junta tudo elas e ver o que que vai no que que vai estar e não tenha 

medo de tentar incluir porque a coisa mais gostosa é um trabalho bem feito 
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que não é para um trabalho bem feito não é para você mostrar para ninguém 

é para você mesma porque só o prazer aquela alegria que você sente não 

tem dinheiro que pague (Valquíria – Agente Escolar – Mãe de filho com 

TEA). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa de mestrado nasceu do interesse de compreender como se dá a 

permanência de crianças e estudantes com Transtorno do Espectro Autista na rede regular 

de ensino a partir da concepção de quem convive com elas, os profissionais da educação. 

Para tanto, foi necessário compreender a importância da garantia de direitos de 

estudantes com deficiência permanecerem na rede regular de ensino; Compreender também 

as concepções dos profissionais da educação das escolas que constituíram os cenários desta 

pesquisa tanto sobre o Transtorno do Espectro Autista em si, como do seu papel enquanto 

personagem de convivência durante a permanência na rede regular destes estudantes; Foi 

também necessário analisar a permanência em meio às contradições de quem permanece 

excluído mesmo estando dentro, que vivem sobre o estigma de “criança de inclusão”, 

fortemente reiterado por uma lógica médica que impõe preceitos sobre a lógica pedagógica 

e por fim tentar compreender como permaneceram os estudantes com TEA em contextos de 

isolamento em que fomos inseridos todos em decorrência da Pandemia da Covid-19 e que 

afetou os ambientes escolares da pior maneira. 

Diante deste contexto, os dados coletados apontaram as concepções dos profissionais 

da educação em relação a presença do estudante com TEA numa perspectiva inclusiva, 

embora ocorreram avanços, identificamos que se apresentam envolto a muitos equívocos e 

informações contraditórias e divergentes sobre o que é o transtorno e sobre o papel 

fundamental dos educadores na vida das crianças diagnosticadas com TEA, em especial ao 

que tange às práticas pedagógicas, aos diagnósticos, ao atendimento educacional 

especializado (AEE) e a necessidade de formação específica para atendimento das crianças 

com TEA. 

Em relação ao conhecimento do Transtorno, percebemos que sobre as características 

mais comuns do TEA todas tem amplo conhecimento, mas ao analisar os dados obtidos, 

evidenciamos pouco conhecimento acerca das habilidades sociais e adaptativas das 

crianças, minimizando assim as possibilidades de práticas educativas de fato inclusivas, 

especialmente em relação a concepção de que as crianças com TEA permanecem em um 

mundo próprio e que, portanto, não percebem as situações. 

Foi possível perceber ainda, que apesar do conhecimento das atuais políticas 

públicas educacionais voltadas para atendimento dos estudantes público-alvo da educação 
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especial na rede regular, as interpretações acerca do atendimento educacional especializado 

como serviço complementar, são bastante equivocadas especialmente ao que tange às 

funções dos estagiários e AVE, compreendidos como responsáveis pela permanência dos 

estudantes com TEA, assumindo o papel segregador de apartá-los de suas turmas. Neste 

sentido nos lembra Mantoan (2019) que “o atendimento educacional especializado, se 

realizado como apoio, não se traduz em negação de acesso a direito”. 

A pesquisa nos revela que as intervenções propostas às crianças com TEA, bem 

como as atividades planejadas e organizadas na escola, ainda são pautadas nas descrições 

dos déficits e não nas potencialidades delas, especialmente no campo das interações com 

seus pares. Neste sentido é importante ressaltar que trabalho pedagógico desenvolvido em 

um ambiente social inclusivo, potencializado pela mediação de profissionais favorecem a 

predisposição da criança com TEA para compartilhar interesses, objetos e brincadeiras com 

outras crianças, sendo a qualidade dessas relações algo crucial para o desenvolvimento deste 

público. 

A pesquisa revelou que em relação aos diagnósticos e laudos, todas consideram 

importante tanto para nortear as práticas pedagógicas como para que o estudante tenha 

encaminhamentos relacionados aos sistemas de saúde e direitos, mas reconhecem que os 

laudos não devem definir ou rotular o estudante com TEA.  

Com relação ao atendimento das professoras das turmas regulares que convivem 

cotidianamente com as crianças com TEA, constatou-se que estas não se sentem preparadas, 

algumas delas chegaram a relatar medo e insegurança em relação ao atendimento às crianças 

diagnosticadas com TEA. Neste sentido Orru (2012 p. 168) adverte “que é indispensável o 

desenvolvimento da sensibilidade no educador que trabalha com uma criança com autismo. 

Como profissional, ele deve procurar compreender quais são e como se dão os sinais de 

afeto e competência dessa pessoa, os quais precisarão ser sustentados na relação com ela”.  

Na relação com as famílias das crianças com TEA, podemos identificar uma 

cobrança acerca da responsabilidade de ambas as partes, escola cobra família dos 

encaminhamentos (quase sempre médicos) não atendidos e família cobra a escola sobre as 

expectativas de avanços esperados, não alcançados. Ainda assim, identificamos que os 

resultados são frutíferos quando família e escola por meio de um trabalho colaborativo, 

buscam atender da melhor forma a criança. 
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Na concepção dos profissionais da educação a formação em serviço nos horários 

pedagógicos embora ocorra, ainda é insuficiente de modo a proporcionar mais qualidade no 

atendimento das crianças com TEA. Revela ainda, insatisfação no atendimento ofertado pela 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, tanto em relação à formação continuada, 

quanto ao acompanhamento do CEFAI, no que tange ao atendimento do estudante com TEA. 

Ainda em relação a formação, identificamos um movimento de iniciativas por busca 

de formação pessoal, de maneira individualizada, o que deve ser compreendido como 

positivo embora, aos olhos da pesquisadora, a ressignificação das práticas pedagógicas as 

vistas de uma educação inclusiva deve se constituir em meio a um processo coletivo de 

formação no chão da escola. Para tanto, o desenvolvimento integral das crianças com TEA 

nas relações estabelecidas na escola urgem por investimento contínuo na formação de 

professores para que este seja capaz de desenvolver mediações pedagógicas sensíveis às 

experiências das crianças  com TEA. 

Ademais, se é na escola que as principais relações se configuram, e se a educação 

como direito fundamental precisa alcançar aqueles que vivem os efeitos segregativos da não 

inclusão, se faz necessário movimentos que promovam ações efetivas para mudanças reais 

nos laços sociais e amplie o diálogo e reflexão de modo a proporcionar uma escola inclusiva 

e consequentemente uma sociedade mais justa e mais humana. 

Foi possível perceber que o contexto incomum e caótico ocasionado pela Pandemia 

da Covid-19 que culminou com o período em que a pesquisa foi realizada e portanto parte 

desta análise, que a concepção das profissionais da educação, é unânime tanto em relação 

às dificuldades enfrentadas por elas para tentar alcançar minimamente as crianças como em 

relação a convicção dos prejuízos ocasionados a todos, especialmente as crianças com TEA 

que sofreram o aumento da lacuna da invisibilidade quando desapareceram por completo 

do contexto escolar durante a pandemia, e o retorno às aulas em meio a protocolos de 

prevenção e isolamento foi tão difícil quanto e revela o quanto a educação como um todo 

pagará um preço alto por esta crise sanitária. 

Concluímos, portanto, que o objetivo de “perceber como percebem”a permanência 

de  crianças diagnosticadas com TEA no ensino regular, as quais convivem diariamente, foi 

possível, no entanto mesmo envolta de concepções teóricas potentes, ainda não sinalizam 

práticas reais de inclusão destas crianças durante sua permanência em contextos regulares 

de ensino. 



125 

 

Neste sentido, desejamos que a pesquisa em tese pautada em um processo de escuta 

e interlocuções construídos conjuntamente possa propiciar novas maneiras de pensar e 

compreender as crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista, para muito 

além  de diagnósticos, construindo novos olhares com práticas pedagógicas e intervenções 

que considerem a singularidade de cada criança, ressignificando a maneira como nos 

relacionamos com elas e como se dá a permanência destas crianças durante seu processo de 

escolarização. 

É preciso dizer ainda que embora a inclusão no sentido genuíno de pertencer, de 

conviver, de interagir de fazer juntos e fazer parte, ainda não constitui realidade em nossas 

escolas a pesquisa também nos revelou um movimento, ainda que a passos lentos em relação 

a busca por caminhos que tornem possível a permanência das crianças com TEA, para além 

do acesso nas instituições escolares. E só por isso digo que valeu muito a pena me 

embrenhar neste estudo, que obviamente não termina aqui. Em total concordância com 

Freitas (2022) quando enfatiza que “A Educação  Inclusiva está  só começando”. 
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ANEXO A – ROTEIRO GUIA PARA ENTREVISTAS 

Das entrevistas: 

A entrevistas abertas contarão como as seguintes questões apresentadas com o 

intuito de dar início ao diálogo a respeito: 

1) O que pensam sobre a permanência das crianças com deficiência na rede 

regular de ensino? 

2) Como compreendem a escola em que atuam à luz da perspectiva inclusiva? 

3) Quais aspectos de suas práticas cotidianas entendem que auxiliam na 

permanência das crianças diagnosticadas com TEA na unidade escolar? 

4) Quais aspectos dificultam a permanência destas crianças no interior da 

unidade escolar? 

5) Quais diferenças são percebidas no tocante a permanência das crianças com 

TEA na educação Infantil e no Ensino Fundamental? 

6) Como percebem a lógica médica em detrimento à lógica pedagógica no 

tocante ao atendimento das crianças com TEA? 

7) O que pensam a respeito da formação inicial e continuada em relação ao 

atendimento das crianças com TEA? 

8) Como permaneceram as crianças e/ou estudantes com TEA durante o período 

pandêmico? 


