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RESUMO 

 

Este trabalho objetivou identificar quais políticas educacionais inclusivas legitimam a 

escolarização do educando com autismo e que contribuição os documentos internacionais e 

nacionais trouxeram à consolidação dessas políticas, a pesquisa se desenvolveu por meio da 

Linha 4: Educação Especial e Inclusão no Contexto Amazônico, pertencente ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Amazonas, com bolsa de estudo da 

FAPEAM. O estudo propôs uma busca no Ministério da Educação com o objetivo de conhecer 

documentos e diretrizes endereçadas à condução metodológica do processo de escolarização 

desses indivíduos. Para alcançarmos os objetivos propostos, optou-se pela pesquisa qualitativa, 

com enfoque dialético, nossa caminhada metodológica deu-se com análise documental, 

bibliográfica e pesquisa de campo. Para coletar os dados foi utilizado um roteiro de entrevista 

semiestruturada como sugere Bardin (2011), nos serviram como objeto de análise os 

documentos internacionais, nacionais, estaduais e as políticas educacionais inclusivas que 

versam sobre o direito à escolarização dos indivíduos com autismo. No que compreende a 

educação especial e inclusiva, utilizamos como aporte teórico os autores Pietro (2018), Garcia 

(2017), Baptista (2015), Matos (2012; 2013), Bobbio (2004), Bueno (2004), Saviani (2008), 

Alves (2011), Carneiro (2007), Bosa (2002), Orrú (2016; 2019), Schmidt (2013), Whitman 

(2015), Cunha (2016; 2017), Mantoan (2006; 2014), Capellini (2004), Ropoli (2010), Costa 

(2016), Mazzotta (1996), Manzini (2015) entre outros. Na análise de conteúdo, confrontamos 

os dados da pesquisa, tendo como eixos temáticos norteadores a relação entre o professor do 

ensino comum e o professor do atendimento educacional especializado que atua nas salas de 

recursos multifuncionais e o posicionamento dos gestores sobre as políticas educacionais 

inclusivas e seu impacto no contexto regional amazônico, além de temáticas que envolveram 

recursos didáticos e a participação da família. O resultado da pesquisa nos possibilitou 

compreender a inclusão dos alunos com autismo nas escolas da SEDUC em Manaus, bem 

como fomentar pesquisas envolvendo as temáticas do autismo e escolarização através das 

políticas educacionais inclusivas em nosso estado. Assim, os elementos problematizados neste 

estudo deixaram explícito que, nas escolas pesquisadas, os professores tanto do ensino comum, 

como das salas de recursos multifuncionais, entendem como insuficientes os mecanismos 

disponibilizados a nível MEC, e que a SEDUC/AM carece de investimentos na área de 

formação continuada com subsídios metodológicos que respaldem o trabalho docente, visando 

à efetividade da escolarização dos alunos com autismo no contexto da inclusão escolar nas 

escolas da SEDUC/AM na cidade de Manaus. 

 

Palavras-chave: Políticas Educacionais Inclusivas. Atendimento Educacional Especializado. 

Escolarização. Autismo.  

 

  



 

ABSTRACT 

 

This work aimed to identify which inclusive educational policies legitimize the assistance to 

students with autism and what contribution international and national documents have brought 

to the consolidation of these policies. The study proposes a search in the Ministry of Education 

in order to get to know the documents with the guidelines addressed to methodologically direct 

the schooling of individuals with autism. When analyzing the Pedagogical Political Project of 

state schools that offer specific educational assistance to students with autism, we verified the 

MEC guidelines for implementation and operationalization, including the National Law for the 

Protection of People with Autistic Spectrum Disorder (Law n. 12.764/12). It is a qualitative 

research of documentary, bibliographic analysis and field research. International, national, state 

documents and inclusive educational policies that deal with the right to schooling of individuals 

with autism served as the object of analysis. With regard to special and inclusive education, we 

used as a theoretical contribution the authors Pietro (2018), Garcia (2017), Baptista (2015), 

Fávero (2004), Bereohff (1991), Matos (2012; 2013), Adorno (2010), Marquezan (2009), 

Bobbio (2004), Bueno (2004), Saviani (2008), Alves (2011), Carneiro (2007), Bosa (2002), 

Orrú (2016; 2019), Schmidt (2013), Whitman (2015), Cunha (2016), Mantoan (2014), Capellini 

(2004) and Ropoli (2010). In the content analysis, we compared the research data, having as 

guiding thematic axes the relationship between the teacher of ordinary education and the teacher 

of specialized educational assistance in the multifunctional resource rooms and what is the 

position of the school manager on inclusive educational policies and their impact on the regional 

Amazonian context. The result of the research allowed us to understand the current state of 

inclusion of students with autism in SEDUC/AM, in addition to encouraging more research 

involving the themes of autism and inclusive educational policies in our state. Thus, the 

elements problematized in this study made it explicit that, in the schools surveyed, teachers in 

both ordinary education and in multifunctional resource rooms understand the mechanisms 

available at the MEC level as insufficient, and that SEDUC / AM lacks investments in the area. 

of continuing education and methodological subsidies to support the teaching work aiming at 

the effective schooling of students with autism in the context of school inclusion in SEDUC/AM 

schools in the city of Manaus. 

 

 

Keywords: Inclusive Educational Policies. Specialized Educational Service. Schooling. 

Autism. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (UNESCO, 1948), em sua 

propositura inicial, vem evidenciar a promoção da ampliação das conquistas sociais, com 

vistas a possibilitar o exercício democrático da liberdade do indivíduo. O respeito à 

diversidade tem impulsionado ações de cidadania, através de políticas afirmativas em 

nossa sociedade.  

Em consonância, a Constituição da República Federativa do Brasil (1988) elege 

como fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa humana, como proposto em seu 

Art. 5° que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” (BRASIL, 

1988, n.p). Significa dizer que as pessoas são diferentes, têm necessidades distintas e o 

cumprimento da lei exige que lhes sejam garantidas as condições apropriadas para o pleno 

desenvolvimento de suas potencialidades. A inserção da Educação no contexto dos 

direitos humanos traz à tona sua relevância, por se tratar do esclarecimento necessário ao 

exercício de outros direitos humanos; tal dimensão impõe a educação escolar como 

princípio básico de cidadania, e tal princípio é indispensável para políticas que visem à 

participação de todos nos espaços políticos e sociais.  

Destaca-se o processo de construção profissional em que me encontro, atuando 

diretamente no campo das ações educacionais na Escola Estadual de Atendimento 

Educacional Específico Mayara Redman Abdel Aziz, no Centro de Apoio Educacional 

Específico – CAESP, da Secretaria Estadual de Educação – SEDUC, compondo a equipe 

multiprofissional como Pedagoga desse Centro, que responde pela área da deficiência 

intelectual e tem como objetivo oferecer formação continuada aos docentes do ensino 

comum e do Atendimento Educacional Especializado – AEE, avaliando e acompanhando 

pedagogicamente os alunos público-alvo da Educação Especial, incluídos no ensino 

comum das escolas da SEDUC em Manaus.  

Nesta propositura, o objeto deste trabalho, que trata sobre as Políticas 

Educacionais para a escolarização dos alunos com autismo, desafiou-me de maneira 

instigante na busca de respostas às inquietudes e provocações particulares e, porque não 

dizer, dilemas oriundos da dificuldade de entender a dicotomia velada entre a teoria e a 

prática, a lei e ao que de fato ocorre no dia a dia das escolas estaduais em Manaus. 

Enumeraria diversos motivos os quais me fizeram chegar à propositura deste tema, mas 

me atenho ao principal, fruto de minha instintiva necessidade de aprimorar meus 
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conhecimentos acadêmicos e profissionais através do meu objeto de estudo, o Transtorno 

do Espectro Autista – TEA, e em nome do meu sobrinho querido Ruy Hara, hoje um 

jovem de 18 anos que me ensina que sim! Tudo é possível! 

No Brasil, a Lei Berenice Piana – Lei n° 12.764, de 27 de dezembro de 2012 – 

instituiu a Política Nacional de Proteção aos Direitos das Pessoas com o Transtorno do 

Espectro Autista, passando a considerá-las pessoas com deficiência para todos os efeitos 

legais. Mas a ausência de dados oficiais nos sites dos principais ministérios, como o da 

Educação e da Saúde, quanto ao número de pessoas com autismo, pode sinalizar a 

dificuldade que o país tem de monitorar os índices do transtorno em sua população, 

podendo com isso levar à lentidão na criação de políticas públicas voltadas para essas 

pessoas (PAIVA, 2019). Consideramos um grande avanço a chegada da Lei n.° 13.861, 

sancionada no dia 09 de julho de 2019, por meio da qual, a partir de 2020, o Censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE passará a incluir dados específicos 

sobre o autismo, e através desses dados o poder público poderá quantificar a população 

com TEA no Brasil a fim de contribuir para a criação de políticas efetivas para essa 

demanda social. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

– PNEEPEI (BRASIL, 2008) tem como princípio assegurar a inclusão escolar de alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino a tornarem-se espaços 

inclusivos e de qualidade, oportunizando o acesso, aprendizagem e a permanência até os 

mais elevados níveis de ensino. O direito à educação da pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista tem perpassado implicitamente por todos os documentos legais, dentre 

eles o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei n° 8.069/90), endossando em seu 

art. 54 a obrigação do Estado na garantia do Atendimento Educacional Especializado às 

pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, compreendendo 

que toda criança ou adolescente tem direito à educação para a garantia de seu pleno 

desenvolvimento como pessoa, preparando dessa forma para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o mercado de trabalho.  

Nessa perspectiva, observa-se que a legislação brasileira determina que todas as 

crianças, deficientes ou não, devam ter acesso à escola comum, incluindo os indivíduos 

com TEA. Embora nessa configuração tenhamos um campo substancial de amparo a esses 

direitos, necessitamos compreender se as escolas estão sendo instrumentalizadas 

pedagogicamente pelo MEC por meio de diretrizes metodológicas que acompanhem a 
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necessidade específica de aprendizagem dessa população, garantindo assim não só seu 

acesso e permanência na escola comum, mas o oferecimento de subsídios didáticos 

pedagógicos instrumentalizando o docente para o pleno desenvolvimento da 

escolarização desses indivíduos. 

Após o exposto, este estudo objetivou analisar quais documentos políticos-

educacionais que legitimam a escolarização dos indivíduos com Transtorno do Espectro 

Autista nas escolas da SEDUC/AM em Manaus. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é considerado um país com avançada legislação no tocante à Educação 

Especial e Inclusiva, instituída respectivamente através da Política Nacional de Educação 

Especial (BRASIL, 1994a) e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva – PNEEPEI (BRASIL, 2008). Esses documentos têm destaque pela 

significativa notoriedade em dar evidência ao serviço de Atendimento Educacional 

Especializado – AEE, promulgado na Constituição da República Federativa do Brasil 

(BRASIL, 1988), determinando em seu art. 208 que o atendimento educacional dos 

alunos com deficiência seria garantido preferencialmente na rede regular de ensino.  

A PNEEPEI (BRASIL, 2008) traz em sua fala inicial a garantia ao acesso dos 

indivíduos com deficiência nas escolas comuns. Contrariando tal constatação, levantamos 

um questionamento de que garantir o acesso não se configura garantir a permanência ou 

justificativa para que esse indivíduo tenha sua aprendizagem desenvolvida até nos níveis 

mais elevados do ensino. Para Matos (2012, p. 286), oferecer subsídios para que a escola 

se prepare cada vez mais para a construção de conhecimentos firmados e inseridos no 

contexto do respeito e da valorização da diversidade contribui de forma direta para que a 

escola se configure como um espaço democrático e aberto para a recepção de todos. 

As políticas públicas do Brasil, como a PNEEPEI (BRASIL, 2008) e a Lei 

Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015), foram desembocadas em discussões geradas na 

Organização das Nações Unidas – ONU através da construção do Documento 

Internacional de Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, iniciado em 

2002, do qual o Brasil fez parte criando a partir daí documentos que hoje representam a 

divisão entre uma política excludente assistencialista e segregadora e uma política que 

busca promover igualdade e oportunidade de direitos. De acordo com Baptista (2015, p. 

43), no Brasil, a escolarização de pessoas com deficiência foi tratada como atividade de 

segunda ordem, uma vez que as preocupações políticas estavam voltadas para oferecer a 

esses alunos trabalhos clínicos e assistenciais, realizados em escolas especializadas, por 

se acreditar que esses sujeitos necessitavam de intervenções que curassem ou 

minimizassem suas deficiências. 

O Decreto n.° 7.611, de 2011 (BRASIL, 2011), que regulamenta as diretrizes para 

o estabelecimento do AEE no sistema regular de ensino (escolas públicas ou privadas), 

teve como objetivo principal a ampliação da oferta do atendimento educacional 
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especializado aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, regularmente matriculados na rede de ensino comum. 

A pesquisa de exploração nos estudos das políticas educacionais inclusivas está 

comprometida com a relevância que essa temática vislumbra, pois trouxe como pano de 

fundo a educação especial e inclusiva nas escolas estaduais em Manaus, sendo composta 

pelos principais sujeitos desse processo, que são os professores da sala comum, do 

atendimento específico nas SRMs e os gestores dessas escolas. Com a pesquisa, 

objetivaremos auxiliar na busca de respostas às mais frequentes dúvidas, possibilitando 

contribuir na compreensão do desenvolvimento em suas atribuições docentes, pois esses 

sujeitos estão constituídos na PNEEPEI como agentes diretos e transformadores da 

inclusão escolar. Por isso, compreender com responsabilidade as recomendações e as 

orientações de bases legais para a institucionalização e a operacionalização dos serviços 

necessários ao amparo pedagógico desses indivíduos resguarda sua participação ativa e 

assegura a igualdade de condições para o acesso e a permanência dos alunos com autismo 

na escola no comum. 

O papel predominante que a educação tem assumido diante da inclusão perpassa 

pela busca de atender às crescentes exigências de uma sociedade que luta por uma 

democracia igualitária, e com isso tem mobilizado setores sociais constituídos como o 

governo no sentido de dar acesso à escolarização e plena participação das pessoas com 

deficiência na promoção da dignidade e cidadania. Contudo, ao pensarmos uma sociedade 

inclusiva, observamos  a necessidade de compreender que esta deva se fundamentar numa 

filosofia que valorize e reconheça a diversidade para corresponder à construção de uma 

sociedade equânime. “A consciência do direito de constituir uma identidade própria e do 

reconhecimento da identidade do outro traduz-se no direito à igualdade e no respeito às 

diferenças, assegurando oportunidades diferenciadas (equidade), tantas quantas forem 

necessárias, com vistas à busca da igualdade” (BRASIL, 2001a). 

Portanto, o presente estudo em torno do Autismo e da Inclusão se torna relevante, 

a priori, sob seis aspectos: 

a) O primeiro passo para lidar com o desconhecido é aprender mais sobre ele, 

quanto mais acesso à informação responsável tivermos, mais estaremos 

seguros a auxiliá-los; 

b) Dados da SEDUC/AM, informando o crescimento de matrícula no ensino 

comum para alunos com Transtorno do Espectro Autista; 
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c) Carência na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações de registros 

com pesquisas envolvendo essas temáticas do autismo e da inclusão no âmbito 

da SEDUC/AM; 

d) A complexidade do tema no contexto educacional em Manaus e seus avanços 

com a PNEEPEI – Lei n.°12.764/2012; 

e) Obter através da pesquisa dados atuais da matrícula dos alunos com autismo 

em salas de recursos multifuncionais e sua regularidade no serviço do AEE na 

rede estadual de ensino da SEDUC/AM em Manaus; 

f) Posicionamento das escolas sobre as Políticas Públicas Educacionais 

inclusivas e seu impacto no contexto regional amazônico. 

 

Processo de escolarização do aluno com autismo  

 

Para elucidar algumas dúvidas acerca do objeto de estudo do nosso trabalho que 

inclui a escolarização das pessoas com autismo, no período de janeiro de 2020, realizamos 

uma pesquisa, na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, do portal da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, a qual objetivou buscar 

pesquisas na área da Educação que abordem a temática da escolarização e autismo. 

Assim, as questões norteadoras que apoiaram a elaboração deste estudo foram: Quantos 

trabalhos, em combinação com dois de nossos descritores “autismo” e “escolarização”, 

casam com a nossa temática? Quais foram as temáticas abordadas nas pesquisas? 

A base de dados consultada para a realização deste estudo foi o Banco de Teses e 

Dissertações da CAPES. Os descritores utilizados para a busca da pesquisa foram 

“escolarização” AND “autismo”. 

O período de pesquisa incluiu dissertações e teses publicadas entre 2015 e 2019 

que trabalham a temática da escolarização de pessoas com Transtorno do Espectro 

Autista. O recorte temporal é justificado para verificar o retorno de pesquisas sobre 

escolarização, já que em 2012 foi instituída no Brasil a Política Nacional de Proteção aos 

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e o MEC, através da Nota 

Técnica n.° 24/2013, buscou orientar os sistemas de ensino acerca da implementação 

dessa lei. 

Portanto importa saber se nas Universidades do Brasil têm se produzido conteúdo 

científico que acompanhe os avanços propostos em nível de leis e normativas a esse 
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público, favorecendo assim uma melhor compreensão e devolutiva à comunidade 

acadêmica, docente e a sociedade como um todo. 

  

Critérios de seleção dos estudos 

 

Dividimos em 4 etapas: 1) recorte temporal; 2) análise do título; 3) análise do 

resumo; 4) avaliação dos descritores. 

Ao consultar a base de dados, aplicamos as estratégias de busca e, após a seleção 

dos títulos, realizamos leitura dos resumos, considerando os critérios de inclusão de 

acordo com as palavras-chave. 

Com objetivo de clarificar os dados obtidos através da pesquisa de revisão 

sistemática, organizamos um quadro com as seguintes informações: autor, título, palavra-

chave, tipo de estudo, local e ano da publicação. 

 

Resultados e Discussões  

 

No painel de informações que quantificam as Teses e Dissertações da CAPES, no 

Brasil, do ano de 2015 a 2019, na área da Educação, foi defendido nesse período um total 

de 24 dissertações e 6 teses, das quais 8 trabalhos se concentraram na Universidade 

Federal de Santa Maria – UFSM, sob a orientação do Prof. Dr. Carlo Schmidt. 

Considerando a pesquisa somente pelo descritor “escolarização”, foram 

identificados 5 registros, e utilizando o descritor “autismo” dentro da área da educação 

no período proposto para o estudo, foram encontrados 10 trabalhos. Combinando esses 

descritores, entre dissertações e teses, encontramos um total de 30 trabalhos. 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Quadro 1 – Processo de Busca dos Trabalhos 
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Para que possamos visualizar melhor, organizamos os trabalhos selecionados no 

Quadro 2, contendo suas principais informações: título da produção, palavras-chave, tipo 

de estudo, Programa/Instituição, nome do autor e ano da publicação. Propomos a ordem 

da organização pelo ano da publicação. 

 

Quadro 2 – Visão geral dos estudos incluídos na revisão sistemática 

Título: Alunos com Autismo na escola: um estudo de práticas de escolarização 

Palavras-chave: Escolarização. Práticas Pedagógicas. Alunos com autismo 

Tipo de Estudo: Tese 

Programa/Instituição: Programa de Pós-Graduação em Educação/UNISINOS 

Autor: Marcia Doralina Alves 

Ano: 2015 

Título: Escolarização de crianças com Transtorno do Espectro Autista: A concepção do educador numa 

perspectiva inclusiva 

Palavras-chave: Autismo. Escolarização. Estudo de Caso 

Tipo de Estudo: Dissertação 

Programa/Instituição: Programa de Pós-Graduação em Educação/UFSM 

Autor: Luciane Silva da Costa 

Ano: 2016 

Título: A escolarização de crianças com Transtorno do Espectro Autista: uma possibilidade de 

emancipação 

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista. Escolarização. Emancipação. Educação Especial. 

Ensino Fundamental 

Tipo de Estudo: Dissertação  

Programa/Instituição: Programa de Pós-Graduação em Gestão e Práticas Educacionais/UNINOVE 

Autor: Régia Vidal dos Santos 

Ano: 2016 

Título: Escolarização da criança com TEA a partir do uso do alfabeto móvel organizado 

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista. Escolarização. Emancipação. Educação Especial. 

Ensino Fundamental 

Tipo de Estudo: Dissertação 

Programa/Instituição: Programa de Pós-Graduação Docência para a Educação Básica/UEP 

Autor: Maria Aparecida Ferreira de Paiva 

Ano: 2019 

Título: Escolarização de alunos com TEA práticas educativas em uma rede pública de ensino 

Palavras-chave: Crianças autistas; Educação especial; Educação inclusiva; Inclusão em educação 

Tipo de Estudo: Dissertação 

Programa/Instituição: Programa de Pós-Graduação em Educação/UFMG 

Autor: Luiza Pinheiro Leão Vicari 

Ano: 2019 

Título: O uso de tecnologias digitais educacionais para o favorecimento da aprendizagem matemática e 

inclusão de estudantes com transtorno do espectro autista em anos iniciais de escolarização 

Palavras-chave: Mediação. Tecnologias Digitais. Vygotsky. Microexclusão. Educação. Matemática 

Tipo de Estudo: Dissertação 

Programa/Instituição: Programa de Pós-Graduação em Educação/UNIFAL 

Autor: Andiara Cristina de Souza 

Ano: 2019 

Fonte: Elaboração própria. 
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A revisão sistemática nos oportunizou observar a carência de estudos que 

contemplem a temática da escolarização para os indivíduos com autismo. Um estudo que 

nos chamou atenção foi o que compreende a possibilidade de escolarização através do 

uso do alfabeto móvel organizado. 

 A pesquisa de Paiva (2019) reconhece a necessidade de teoria e prática 

caminharem concomitantemente em prol de uma melhoria no trabalho docente e o 

aprofundamento quanto às concepções envolvidas em torno do assunto. Seu estudo 

aponta estratégias possíveis de serem executadas em ambiente escolar, oportunizando ao 

professor uma prática docente de alfabetização diferenciada e acessível.  

 Para Alves (2015), seu estudo caracteriza a escola como resultado de uma 

construção histórica que nasceu na modernidade e que, apesar de um discurso inclusivo, 

apresenta-se na contemporaneidade com lacunas para trabalhar com alunos com autismo, 

firmando-se como um espaço que exclui aqueles tidos como “anormais”. Os 

questionamentos propostos nesse estudo nos possibilitam refletir acerca das práticas 

pedagógicas também possíveis no contexto da sala de aula com vistas à escolarização, 

sempre procurando tornar abertos debates do que pode dar certo para favorecer o ensino 

de competências ao aluno com autismo. 

  No trabalho que abordou como temática a “Escolarização de Crianças com 

Transtorno do Espectro Autista: A concepção do educador numa perspectiva inclusiva”, 

Costa (2016) identificou em seu estudo lacunas na área de formação continuada dos 

educadores e recursos para lidar com as principais dificuldades no contexto do autismo. 

Esse fato apontado no estudo direciona os caminhos de nossa busca, onde 

comprovamos que a nossa realidade não difere muito da realidade das demais regiões do 

país. 

O trabalho que abordou o uso de tecnologias digitais para o favorecimento de 

aprendizagem de conceitos matemáticos sinaliza a necessidade de sua contribuição buscar 

o fortalecimento da aprendizagem, com recursos extras, para que com isso favoreça a 

escolarização dos alunos com autismo. 

 Nesse trabalho, Souza (2019) propõe que o estudo traz indícios de que o 

desenvolvimento de um trabalho pedagógico com as tecnologias digitais, juntamente com 

a mediação docente, pode favorecer a prática de ações inclusivas.  

 Através das pesquisas catalogadas nesta revisão, observamos que o número de 

trabalhos em nível de teses e dissertações torna-se insuficiente para abarcar o universo 



27 
 

singular que o espectro do autismo traz enquanto desafio para a educação, nos confronta, 

nos aguça e nos faz perceber que sim, são necessários mais estudos que direcionem o 

olhar para a efetiva escolarização das pessoas com autismo, compreendendo tudo que a 

escolarização precisa.  

Cunha (2017), Souza e Ferreira (2017) nos dizem que não podemos pensar em 

inclusão escolar sem pensarmos em ambiente inclusivo, não somente em razão dos 

recursos pedagógicos, mas também pelas qualidades humanas. Como aponta o estudo de 

Santos (2016), que nos fala que a inclusão de crianças com TEA é uma atribuição da 

escola, mas dadas as condições pedagógicas, culturais e estruturais em que está imersa, 

essa inclusão não se materializa em um projeto educativo emancipador. 

Em sua dissertação de mestrado, Vicari (2019) e Freitas (2020) reforçam a 

necessidade de haver mais estudos que busquem desenvolver estratégias de formação 

inicial e continuada para profissionais que atuam diretamente com os alunos público-alvo 

da Educação Especial. 

 Portanto, trazer como objeto de estudo de uma dissertação de mestrado em 

Educação um transtorno correspondente a um universo clinicamente descrito de espectro, 

sendo portanto complexo, único e multifacetário, demandando na atualidade mais 

articulações e mobilizações em prol de políticas educacionais que os incluam, podemos 

entender todavia que esses indivíduos estão ocupando mais os bancos das escolas do que 

os dos consultórios médicos, requerendo um atento e esmiuçado olhar que busque 

corresponder as suas especificidades, compreendendo esforços mútuos, abrangendo 

portanto estudos e pesquisas na área de caráter científico.  

Nessa perspectiva, observamos que o ambiente escolar é um dos principais 

espaços para a convivência social do ser humano com ou sem deficiência, incluindo os 

indivíduos com Transtorno do Espectro Autista, tendo papel fundamental para o 

desenvolvimento da consciência de cidadania ,que engloba em seu conceito a abrangência 

dos direitos políticos, civis, econômicos, culturais e sociais. Diante do exposto, 

constituem-se questões norteadoras desse trabalho: Quais documentos internacionais e 

nacionais legitimam o atendimento do educando com autismo? Que documentos do MEC 

normatizam as diretrizes teórico-metodológicas para a escolarização das pessoas com 

Transtorno do Espectro Autista? Em que medida o Projeto Político-Pedagógico das 

escolas da SEDUC/AM em Manaus operacionaliza as orientações recomendadas pelo 

MEC? 
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Portanto, nesse sentido, esta pesquisa pretende analisar quais documentos 

políticos educacionais legitimam a escolarização dos indivíduos com Transtorno do 

Espectro do Autista nas escolas da SEDUC na cidade de Manaus. 

 

Objetivos  

Objetivo Geral 

• Analisar os documentos políticos legais e subsídio teórico-educacional que 

legitimam a implementação e o acompanhamento da escolarização dos 

indivíduos com autismo. 

Objetivos Específicos 

• Identificar os documentos nacionais e internacionais e as políticas 

educacionais que legitimam o atendimento ao educando com autismo. 

• Conhecer nos documentos do MEC as normativas e diretrizes teórico-

metodológicas para a escolarização das pessoas com Transtorno do Espectro 

Autista. 

• Analisar nas escolas da SEDUC que oferecem atendimento educacional 

específico aos alunos com TEA as orientações, a implementação e a 

operacionalização recomendadas pelo MEC, incluindo a Lei n.° 12.764/12. 
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CAPÍTULO 1 

DOCUMENTOS INTERNACIONAIS E NACIONAIS QUE LEGITIMAM O 

ATENDIMENTO AO EDUCANDO COM AUTISMO 

 

A educação tem se destacado no cenário atual entre as políticas públicas 

formuladas a partir da valorização dos direitos humanos, sinalizando a necessidade de 

buscarmos uma escola que inclua, atuando sobretudo no respeito à diversidade humana 

para atender aos indivíduos em suas especificidades. 

Internacionalmente, alguns documentos ganharam notoriedade, pois defendem em 

sua estrutura políticas educacionais para a inclusão, sinalizando que a escola deve 

corresponder à perspectiva de cumprir sua responsabilidade de atender ao seu papel na 

promoção de uma educação para todos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos – 

DUDH (UNESCO, 1948), em sua propositura, promove a ampliação das conquistas 

sociais, com vistas a possibilitar um exercício democrático social e da individual 

liberdade. Esse pressuposto tornou-se universal nesse documento, que foi proclamado na 

Assembleia Geral das Nações Unidas, tornando universal a afirmação de que “todos os 

seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos”. 

Dentre os artigos que a compõem, destacamos: 

 

Artigo I – Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 

São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros 

com espírito de fraternidade. [...] 

Artigo XXVI – I) Todo o homem tem direito à instrução. A instrução será 

gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução 

elementar será obrigatória [...] (UNESCO, 1948, n.p). 

 

Segundo Bobbio (2004, p. 1), o grande avanço da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos foi trazer à cena a responsabilidade do Estado no que tange à 

desigualdade social, considerando um marco de luta pela paz entre os povos. 

Partindo desse pressuposto, tentamos construir um panorama histórico da 

mobilização social, refazendo essa trilha oportunamente, consideramos os fatos que 

marcaram o início da propositura do Brasil na adesão e busca de institucionalizar políticas 

públicas educacionais de atenção a pessoa com Transtorno do Espectro Autista.  

Abi-Habib (2018, p. 140) defende que a inclusão corresponde ao oferecimento de 

oportunidades de acesso a bens e serviços, dentro de um sistema que beneficie todos e 

não apenas os mais favorecidos no sistema meritocrático em que vivemos. 
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O Caderno de Educação em Direitos Humanos tem como diretrizes nacionais a 

expressão “direitos humanos” como sendo utilizada em referência a princípios universais 

que podem, potencialmente, ser aceitos por todas as culturas. Já os direitos fundamentais 

são definidos no texto constitucional, conferindo ao cidadão direitos e garantias 

individuais, políticas, sociais, econômicas e culturais e que guardam valores 

fundamentais da ordem jurídica de um país.  

A recomendação principal da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(UNESCO, 1948) aos países signatários é a adoção de medidas progressivas de caráter 

nacional e internacional para a efetivação dos direitos da pessoa humana. O Brasil está 

entre os países que adotaram a Declaração como premissa na elaboração dos principais 

documentos da legislação brasileira. Cumpre destacar que as conquistas sociais passaram 

a exigir uma relação complexa entre Estado e cidadão, na qual os direitos alcançados por 

este representavam em contrapartida deveres prestacionais do Estado (BOBBIO, 2004). 

A desigualdade e a exclusão têm na modernidade um significado totalmente 

distinto do que tiveram no antigo regime. Pela primeira vez na história, a igualdade, a 

liberdade e a cidadania são reconhecidas como princípios emancipatórios da vida social 

(SANTOS, 2003). Reconhecer a dignidade humana como fundamento legal e direito 

inalienável faz com que todos os povos tenham como ideal comum a construção de uma 

sociedade que promova a igualdade, esforçando-se para assegurar e reconhecer que todos 

nós somos iguais aos olhos dos homens e da justiça. 

Nesse sentido, Garcia (2017, p. 2) propõe que “a inclusão consiste na relação 

travada em contexto histórico social, por sujeitos sociais, ou seja, uma prática complexa 

e contraditória, com sentido de luta, de embate, que convive necessariamente com o seu 

contrário – a exclusão – mas que estabelece na direção de questionar e superar as práticas 

sociais baseadas em desigualdades”. 

A composição estrutural da sociedade tem estabelecido preceitos para que se 

fundamente um ideário social de igualdade, buscando consolidar em seu âmbito políticas 

públicas que oportunizem a plena participação do indivíduo constituído socialmente. Para 

Pietro (2018, p. 5), nesse contexto, é necessário refletir sobre política pública e o papel 

do Estado na sociedade e sua relação com a educação. 

A educação como direto de todos recebe lugar de destaque nas mobilizações e 

frentes sociais que clamaram e clamam ainda hoje por uma educação que alcance a todos. 

“Todos têm direito à educação” (UNESCO, 1948, art. 26°). Segundo Matos (2013, p. 

185), somente através da educação poderemos atingir o ápice de respeito ao princípio da 
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dignidade da pessoa humana, pois através dela serão formadas pessoas conscientes de 

seus direitos e papéis na sociedade. 

A inserção da educação no contexto dos direitos humanos traz à tona sua 

relevância por se tratar do esclarecimento necessário ao exercício de outros direitos 

humanos; tal dimensão impõe à educação escolar o viés de “ fundante da cidadania, e tal 

princípio é indispensável para políticas que visem à participação de todos nos espaços 

sociais e políticos” (CURY, 2005, p. 11). 

Nessa compreensão em que a política passa a abranger a esfera educacional, 

precisamos estabelecer os processos que tais ações envolveram, ou seja, como chegou 

para que fosse tratado no sistema macropolítico e desembocando no micro, sendo 

constituídas assim as diretrizes orientadoras para a implementação e a operacionalização 

do trabalho pedagógico específico às pessoas com autismo e outras deficiências, assim 

sendo os partícipes desse processo.  

Dessa maneira, Matos (2012, p. 22) compreende que a educação escolar atende a 

diretrizes que são definidas pelos responsáveis pela educação pública no âmbito macro e 

micro, ficando implícito a serviço de que essas ações formativas trabalham. 

A responsabilidade do Estado quanto à implementação e à manutenção a partir de 

um processo de tomada de decisões envolve órgãos públicos e diferentes organismos e 

agentes da sociedade relacionados à política a ser implementada (HÖFLING, 2001). 

Tivemos como finalidade tecer um histórico de como vem sendo construída a concepção 

de inclusão para pessoas com autismo e quais os efeitos na prática do cotidiano escolar 

quanto ao recebimento dos indivíduos outrora segregados, e se hoje são contemplados de 

fato pelas leis postas em nossa sociedade, objetivando oferecer espaços de aprendizagem 

com foco na diversidade e na capacidade humana (SOUZA e FERREIRA, 2017). 

Fruto do compromisso do Estado com a concretização dos direitos humanos e da 

construção de uma sociedade civil organizada, é lançado no ano de 2007 o Plano Nacional 

de Educação em Direitos Humanos – PNEDH, em parceria entre o Ministério da 

Educação, o Ministério da Justiça e a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, sendo 

incorporados os principais aspectos dos documentos internacionais de direitos humanos 

dos quais o Brasil é signatário, compondo esse documento demandas antigas e 

contemporâneas pela efetivação da democracia, do desenvolvimento da justiça social. 

As políticas públicas do Estado brasileiro têm como princípio a afirmação dos 

direitos humanos como universais, indivisíveis e interdependentes. Portanto, devem ser 
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considerados na perspectiva da construção de uma sociedade que promova a igualdade 

de oportunidades e da equidade e o respeito à diversidade. 

No PNEDH (BRASIL, 2007) é reafirmado o compromisso do governo brasileiro 

de promover uma educação de qualidade para todos, compreendida como um direito 

humano essencial, devendo os governos democráticos garantir a educação de pessoas com 

necessidades especiais, tendo como eixos estruturantes o conhecimento e a consolidação 

dos direitos humanos. 

O PNEDH (BRASIL, 2007), em sua estrutura, estabelece concepções, princípios, 

objetivos, diretrizes e linhas de ação, sendo contemplados 5 eixos de atuação, dentre eles 

a Educação Básica. No que corresponde à Educação Básica, o PNEDH apresenta como 

concepção e princípios que a educação em direitos humanos vai além de uma 

aprendizagem cognitiva, incluindo o desenvolvimento social e emocional dos envolvidos 

no processo ensino-aprendizagem, favorecendo a construção do processo formativo, 

pressupondo o reconhecimento da pluralidade e da alteridade, oferecendo condições 

básicas para liberdade a criticidade, criatividade, o debate de ideias, reconhecendo o 

respeito e promovendo a valorização da diversidade. 

Destacamos alguns princípios norteadores da educação em direitos humanos na 

Educação Básica: 

a) A educação deve ter a função de desenvolver uma cultura de direitos humanos 

em todos os espaços sociais; 

b) A prática escolar deve ser orientada para a educação em direitos humanos, 

assegurando seu caráter transversal e a relação dialógica entre os diversos 

atores sociais. 

Nessa compreensão, entende-se que a Educação Básica, em contexto nacional, 

está estabelecida nos princípios norteadores dos direitos humanos, estando seu percurso 

dinâmico em observância a esses preceitos para garantir o desenvolvimento de práticas 

escolares de abrangência transversal oportunizado nos espaços sociais, caracterizando 

uma correspondência dialógica entre os agentes sociais ativos nesse processo.  

Compondo uma série de ações programáticas para o desenvolvimento da educação 

em direitos humanos na educação básica, destacam-se: 

• Propor a inserção da educação em direitos humanos nas diretrizes curriculares 

da educação básica; 

• Integrar os objetivos da educação em direitos humanos aos conteúdos, 

recursos, metodologias e formas de avaliação dos sistemas de ensino; 
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• Estimular, junto aos profissionais da educação básica, a reflexão teórico-

metodológica acerca da educação em direitos humanos; 

• Favorecer a inclusão da educação e direitos humanos nos projetos políticos-

pedagógicos das escolas, adotando práticas pedagógicas democráticas no 

cotidiano. 

Nas ações programáticas propostas no PNEDH, salientamos que incluir a reflexão 

da prática docente através das diretrizes curriculares e sua relação com os direitos 

humanos, culminando nas diretrizes teórico-metodológicas na condução de propostas que 

abranjam essa temática, favorece a construção de práticas pedagógicas que nortearão a 

dinâmica da inclusão escolar. 

A implementação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos objetiva, 

sobretudo, difundir a cultura de direitos humanos no país, promovendo a disseminação 

de valores solidários, cooperativos e de justiça social que serão conquistadas a partir da 

efetivação de políticas públicas universais promovidas pelo Estado brasileiro. 

No final da década de 1950 e começo dos anos 1960, o governo federal iniciava 

campanhas em favor da educação dos “excepcionais”. Essas campanhas faziam parte de 

um movimento maior, que se “consubstanciou nas chamadas Campanhas Nacionais que 

pretendiam dar encaminhamento às grandes questões sociais como a alfabetização e as 

endemias” (BUENO, 2004, p. 121). 

Portanto compreende-se por meio dos documentos até aqui analisados que a 

liberdade e a igualdade são direitos indissociáveis, adquiridos através de um processo 

histórico, construído pelo entendimento global de que todo ser humano deve ter acesso à 

igualdade e à liberdade, frutos de uma política e de ações afirmativas, onde compreende-

se que o indivíduo com TEA compõe e faz parte da sociedade. Temos “a necessidade de 

uma igualdade que reconheça as diferenças de uma diferença que não produza, alimente 

ou reproduza as desigualdades” (SANTOS, 2003, p. 13).  

Diante do exposto, pôde-se identificar a presença em várias políticas 

internacionais que sinalizaram para o processo de escolarização de alunos com TEA. 

Nesse sentido, entende-se que há subsídios políticos internacionais que apontam para a 

importância desse processo. 

No ano de 1961, o atendimento educacional às pessoas com deficiência passa a 

ser conduzido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, Lei n.º 

4.024/61, fundamentado nas disposições o direito dos “excepcionais” à educação, 
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preferencialmente dentro do sistema geral de ensino. Mais tarde, a Lei n.º 5.692/71 

alteraria a LDBEN de 1961, definindo “tratamento especial” para os alunos com 

“deficiências físicas, mentais, os que se encontravam em atraso considerável quanto à 

idade regular de matrícula e os superdotados” – a  propositura dessa lei não dá o devido 

encaminhamento aos alunos com autismo nem aos demais com alguma deficiência, e 

acaba reforçando sua condução para as classes e escolas especiais. Como nos fala Manzini 

(2015, p. 45), tanto a Lei n.º 4.024/61 quanto a Lei n.º 5.692/71, ao discutirem o processo 

educacional desses alunos, não apontaram diretrizes para a operacionalização da política 

de inclusão nas escolas de ensino comum. 

Na tentativa de compreender as bases históricas da Educação Especial, Mendes 

(2002) nos diz que a Educação Especial nasce em uma sociedade na qual a educação era 

direito de poucos, e aos alunos com deficiência não cabia participação nos processos 

educativos, mas sim curativos para suas deficiências.  

O período denominado “Integração” surgiu na década de 1970 e tinha como 

objetivo dar base ao processo de integração, preparando os alunos com deficiência nas 

salas de recursos para serem incluídos nas salas de ensino comum, permanecendo a escola 

alheia, responsabilizando o aluno a “tornar-se apto” para assim ser incluído. 

Na intenção de estabelecer e garantir o atendimento pedagógico em educação 

especial, por ocasião da formulação do I Plano Setorial de Educação, o governo elege a 

educação especial como área prioritária, fazendo com que o MEC criasse em 1973 o 

Centro Nacional de Educação Especial – CENESP, ficando responsável pela gerência da 

educação especial no Brasil, que sob o olhar integracionista, impulsionou ações 

educacionais, mas ainda configuradas pelo assistencialismo e por iniciativas tímidas e 

isoladas do Estado. Esse fato tem notada relevância em qualquer análise histórica que se 

faça a respeito, por marcar o início das ações sistematizadas, visando à expansão e à 

melhoria do atendimento educacional especializado prestado no Brasil. “Esse movimento 

ficou conhecido como paradigma da Integração, que permaneceu em vigor por 

aproximadamente 30 anos nos sistemas de ensino brasileiro” (FIGUEIREDO, 2010, p. 

25). 

No Brasil, passaram-se 40 anos da proclamação da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, e foi necessário percorrer alguns caminhos para a construção de sua 

história, galgando alcançar a publicação de seu documento maior a Carta Magna da 

Democracia Nacional Brasileira, que é a Constituição da República Federativa do Brasil 

(BRASIL, 1988), a qual adota como primazia o documento da Declaração Universal dos 
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Direitos Humanos (UNESCO, 1948), objetivando esta “promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação” 

(art. 3º, inciso IV).  

A Educação Brasileira ganha finalmente destaque com um documento de tamanha 

expressão e apelo social, onde trata a educação como direito de todos, sendo garantido o 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu exercício da cidadania e a qualificação para o 

trabalho, respectivamente resguardados nos artigos 5° e 205° as obrigatoriedades do 

estado com o “o direito de todos à educação” e a “igualdade de condições de acesso e 

permanência na escola”. Com a promulgação da Constituição Brasileira de 1988 

(BRASIL, 1988), as discussões em favor da escolarização de alunos com deficiência 

voltaram ao centro do debate (MAZZOTTA, 1996, p. 46). 

A igualdade que se nivelava nas leis passa a ter vertentes específicas no que se 

refere ao acesso da população com deficiência à educação, propondo abranger a 

diversidade que outrora silenciosamente os ocultava, “Igualdade de condições de acesso 

e permanência na escola” (art. 206, inciso I), assumindo como compromisso do Estado 

de direito a oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede 

regular de ensino (art. 208).  

Para Carneiro (2007, p. 126), esse advérbio “preferencialmente” refere-se a 

“atendimento educacional especializado”, ou seja, aquilo que é necessariamente diferente 

do ensino escolar, admitindo a Constituição que o atendimento educacional especializado 

seja também oferecido fora da rede regular de ensino, já que seria um complemento e não 

um substitutivo à escolarização dos alunos. 

Ainda no art. 208 da Constituição Federativa do Brasil ficam estabelecidos: 

 

§ 1° - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2° - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou esfera 

irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. (BRASIL, 

1988, n.p). 

 

De acordo com Baptista (2015, p. 46), esse avanço legal possibilitou a reflexão 

sobre a constituição de escolas inclusivas, e as Políticas Internacionais de apoio e proteção 

às pessoas com deficiência deram suporte no indicativo do caminho a ser percorrido. 

Foram surgindo estudos na área ao longo da história mundial, acompanhando o 

grito inaudível dos desfavorecidos e excluídos ou por sua deficiência, ou por sua 

inacessibilidade às claras proclamações de seus direitos promulgadas ao alcance da visão 

de todos, mas longe de ações concretas que os levassem à tão sonhada dignidade e 
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igualdade humana. Desse modo, “para se assegurar uma igualdade de oportunidades 

àqueles que se encontram em flagrante desigualdade, é imprescindível a intervenção do 

Estado por meio de políticas sociais” (COSTA, 2016). 

A Lei n° 7.853/89, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre o apoio às pessoas 

portadoras de deficiência e sua integração social, definindo como crime recusar, 

suspender, adiar, cancelar ou extinguir a matrícula de um estudante por conta de sua 

deficiência, no ensino público ou privado, em qualquer curso ou nível de ensino, 

imputando pena a quem infringir, variando de multa até sua prisão.  

O Brasil salta em leis, mas estanca nas ações educacionais voltadas à pessoa com 

autismo, chocando-se ao que preconiza a intitulada “educação para todos”. Nesse 

contexto, é proposto um documento de bases legais direcionado à figura infantil e aos 

adolescentes da nação que ganham oportunamente seu estatuto, configurado na Lei n.º 

8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que reforça em seus dispositivos 

legais a obrigatoriedade de matricular filhos e pupilos na rede regular de ensino, 

outorgando aos pais e responsáveis legais a legitimação da escolaridade através da 

matrícula no sistema de ensino brasileiro. 

Nesse percurso, o olhar da história educacional segregadora ainda se faz presente 

num país que primou em seguir um marco histórico mundial da Declaração dos Direitos 

Humanos, preconizando de que todos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos.  

A Educação no Brasil caminhava em detrimento ao que recomendava as políticas. 

Na década de 90, países costuravam um discurso único em favor da igualdade a partir da 

necessidade humana, propondo um movimento mundial pela educação para que todos os 

alunos tivessem a oportunidade de aprender e estar juntos.  

O paradigma da Integração foi se modificando com a introdução de novas 

demandas políticas, sociais e educacionais, o que ocasionou a construção de uma 

concepção inclusiva para a educação. “Assim, no início da década de 1990, o movimento 

em prol da Educação Inclusiva, iniciado nos anos 1980 na Educação Básica, ganhou 

amplitude e destaque no cenário educacional” (FIGUEIREDO, 2010, p. 29). 

Dessa forma, destaca-se como marco internacional para as discussões, reflexões e 

implementação de políticas para uma educação inclusiva a Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos, em Jomtien, na Tailândia, conhecida por Declaração Mundial de 

Educação para Todos (BRASIL, 1990a), elaborando um documento da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, constando: “as 

necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de deficiência requerem 
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atenção especial. Sendo necessário tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à 

Educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do 

sistema educativo”. Nesse documento observa-se a seriedade em suas entrelinhas de 

propor medidas que possam garantir o acesso à educação das pessoas com deficiência de 

qualquer natureza, lhes resguardando, assim, o direito inalienável à educação para todos. 

Outro documento a fazer parte da lista de referências internacionais é a Declaração 

de Salamanca (BRASIL, 1994b), sendo uma resolução da Organização das Nações 

Unidas – ONU concebida na Conferência Mundial de Educação Especial, em Salamanca 

na Espanha. Seu teor trata de princípios, políticas e práticas das necessidades educativas 

especiais, dando orientações ao desenvolvimento de ações em níveis regionais, nacionais 

e internacionais sobre como estruturar ações em Educação Especial, abordando ainda 

diretrizes que tratam sobre administração, recrutamento de educadores e a comunidade 

escolar, passando a influenciar diretamente na propositura de uma nova visão de 

educação, desembocando em reformulações das políticas públicas para uma educação 

equânime, culminando com o compromisso do Brasil de erradicar o analfabetismo e 

universalizar o ensino fundamental no país. 

A Declaração de Salamanca, realizada pela UNESCO, teve portanto como 

objetivo central discutir entre os países participantes a necessidade de atender 

educacionalmente os alunos com deficiência e suas especificidades, tendo como 

compromisso firmado entre os países signatários, dentre eles o Brasil, o oferecimento de 

oportunidades igualitárias a todas as crianças, sem discriminação para obtenção de um 

nível aceitável de conhecimentos, respeitando suas características, capacidades, 

interesses e necessidades específicas de aprendizagem, e ainda prover a implementação 

de sistemas educativos que atendam a diversidade da pessoa humana, permitindo o acesso 

dos educandos com necessidades educacionais especiais nas escolas comuns, integrando-

os numa pedagogia com foco no aprendiz e nas suas necessidades.  

Nessas ações, a Declaração de Salamanca buscava uma maneira de confrontar a 

discriminação, substituindo-as por uma pedagogia acolhedora e humanizada, tendo em 

vista a construção de uma sociedade que integrasse o indivíduo com vistas a promover a 

educação para todos. Respaldados por esse documento, a sociedade civil, profissionais e 

pais começaram a intensificar e expandir articulações no campo das políticas nacionais 

para o seu cumprimento. Assim, na ocasião, os acordos firmados deram força à proposta 

da inclusão, ganhando voz que entoava o clamor pela garantia de igualdade e 

oportunidades de direitos a todos os envolvidos. Portanto, a inclusão não é modismo, mas 
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resultado de estudos, debates e propostas discursivas com a participação direta das 

pessoas com deficiência e de especialistas em educação que contribuíram e contribuem 

com seus estudos nessa área. 

A Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994b) oportunizou uma nova concepção 

de Educação Especial ao utilizar o termo “pessoa com necessidades educacionais 

especiais”, estendendo-o a todas as crianças ou jovens que têm necessidades decorrentes 

de suas características de aprendizagem. 

A propositura das declarações universais orientava quanto à necessidade de 

combater com veemência a discriminação e a desigualdade de oportunidades no campo 

da aprendizagem, havendo no ano de 1999 a Convenção da Guatemala que teve como 

foco principal discutir mecanismos para a eliminação de todas as formas de discriminação 

contra as pessoas portadoras de deficiência, tendo a reafirmação dos países participantes 

sobre os direitos fundamentais de igualdade e liberdade resguardados a todo ser humano, 

resultando, no Brasil, na criação do Decreto n.º 3.956/2001 (BRASIL, 2001b), que afirma 

que as pessoas com deficiência têm “os mesmos direitos humanos e liberdades 

fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, inclusive de não ser submetida a 

discriminação com base na deficiência, emanando da máxima da dignidade e igualdade 

que são inerentes a todo ser humano”. 

No descompasso evolutivo educacional dos demais países, o Brasil lança, no ano 

de 1994, a Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994a), organizando 

mecanismos tradicionais de atenção individualizada, substituindo o ensino comum por 

instituições especializadas, escolas especiais ou classes especiais, fundamentando-se no 

conceito de normal ou anormal, determinando entre outras ações as formas de 

atendimento seguindo o modelo clínico-terapêutico, centrado sobretudo no diagnóstico 

que passou a definir a forma de atuação do professor e o direcionamento das práticas 

escolares para os alunos com deficiência no contexto legal.  

Na intenção de compreendermos a forma como o autismo vem sendo incorporado 

e descrito nas políticas públicas, verificamos que, na propositura da Política Nacional de 

Educação Especial (BRASIL, 1994a), a educação obedece os mesmos princípios que se 

propõem à educação de maneira geral, o atendimento a esse alunado deveria iniciar no 

momento em que se identificavam atrasos ou alterações que impossibilitam seu 

desenvolvimento global, devendo a escola valorizar suas potencialidades e lhe oferecer 

meios para desenvolvê-las ao máximo. Além de seguir os princípios democráticos de 

igualdade, liberdade e respeito à dignidade, a educação especial compreendida na Política 
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de Educação Especial de 1994 tem sua ação pedagógica norteada por princípios 

específicos, dentre eles os da normalização e da integração. 

Ao tratar do alunado da educação especial, a política faz referência a alunos com 

deficiência (mental, visual, auditiva, física, múltipla), alunos com condutas típicas 

(problemas de conduta) e alunos com altas habilidades (superdotados) (BRASIL, 1994a). 

Nesse universo de alunos da Educação Especial, os sujeitos com autismo eram nomeados 

sob a expressão genérica de “condutas típicas”, definidas pela Política Nacional de 

Educação Especial (1994a) como sendo: 

 

Manifestações de comportamento típicas de portadores de síndromes e quadros 

psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos que ocasionam atrasos no 

desenvolvimento ou prejuízos no relacionamento social, em grau que requeira 

atendimento educacional especializado. (BRASIL, 1994a, p. 12).  

 

Os alunos com condutas típicas eram considerados sujeitos que possuíam 

dificuldades de adaptação ao ambiente, apresentando comportamentos considerados 

inadequados, como a agressividade e a hiperatividade. Esses comportamentos estavam 

associados a dificuldades acentuadas de aprendizagem, necessitando também dos 

serviços oferecidos pela educação especial.  

Os fundamentos e as orientações do processo global da educação de pessoas com 

deficiência, condutas típicas e de altas habilidades vieram por intermédio da Política 

Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994a), por meio da qual os indivíduos com 

autismo passaram a ser compreendidos e inseridos na busca do oferecimento em ações 

pedagógicas norteadas pelos seguintes objetivos específicos, entre os quais destacamos:  

• Frequência à escola em todo o fluxo de escolarização, respeitados os ritmos 

próprios dos alunos; 

• Ingresso do aluno portador de deficiências e de condutas típicas em turmas do 

ensino regular, sempre que possível; 

• Provimento do sistema escolar com aparelhos específicos e recursos instrucionais 

e tecnológicos de apoio educativo; 

• Eliminação de barreiras físicas, ambientais e culturais; 

• Oferta de condições pedagógicas aos portadores de deficiências sensoriais, para 

que tenham educação integral e se tornem independentes; 

• Atendimento educacional adequado às necessidades especiais do alunado, no que 

se refere a currículos adaptados, métodos, técnicas e materiais de ensino 
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diferenciados, ambiente emocional e social da escola favorável à integração social 

dos alunos, pessoal devidamente motivado e qualificado; 

• Integração técnico-pedagógica entre os educadores que atuam nas salas de aula do 

ensino regular e os que atendem em salas de recursos da educação especial; 

• Criação de centros de preparação e confecção de material pedagógico específico 

às necessidades dos alunos. 

Dentre os objetivos acima mencionados, observamos que, na atualidade, 

correspondem quase em sua totalidade às propostas sinalizadas para as diretrizes de 

atuação pedagógica aos indivíduos com autismo incluídos no ensino comum, o que nos 

aponta pelo documento proposto que o caminho que estava sendo traçado era o que 

compreendia de fato a adequada atenção escolar aos alunos com autismo.   

O Ministério da Educação, na tentativa de subsidiar a Educação Básica, propõe 

no ano de 2001 um documento com as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica. A Resolução n.º 02/2001 (BRASIL, 2001a) reitera, em sua 

apresentação inicial, que a educação é o principal alicerce da vida social, se propondo a 

assegurar uma boa escola para todos, trazendo esse documento como um avanço na 

perspectiva de universalizar o ensino, promovendo um marco fundacional de atenção à 

diversidade na educação brasileira. 

Dentre os principais itens que formaram o parecer documental sobre a Educação 

Especial descrevemos: 

a) Desafios para a Educação Especial frente à Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional; 

b) Formação de Professores para a Educação Inclusiva; 

c) Referenciais para a Educação Especial. 

No âmbito político do referido documento, observa-se que foi pontuada a 

seguridade da matrícula de todo e qualquer aluno, devendo organizar-se para o 

atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais nas classes comuns. 

No que corresponde às recomendações pedagógicas, o documento apresenta a 

necessidade de se construir um projeto pedagógico que inclua os educandos com 

necessidades educacionais especiais, devendo seguir as mesmas diretrizes já traçadas 

pelos documentos que respondem pela educação infantil, ensino fundamental, ensino 

médio, educação profissional de nível técnico, educação de jovens e adultos e educação 

escolar indígena, atendendo, portanto, ao princípio da flexibilização, para que o acesso 
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ao currículo seja adequado às condições, respeitando seu caminhar próprio e favorecendo 

seu progresso escolar. A implementação desse documento, intitulado como Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, tornou-se obrigatória em 2002, 

sendo facultativa no período de transição compreendido entre sua publicação e o dia 31 

de dezembro de 2001.  

Até o presente momento, no levantamento da historicidade documental, não 

vislumbrávamos documentos que trouxessem uma linguagem claramente voltada a 

legitimar o atendimento educacional aos indivíduos com autismo, apenas categorizam-se 

as pessoas com deficiência com vistas a garantir-lhes o pleno acesso a uma educação 

humanamente igualitária. 

A mobilização dos grupos que militam na causa do autismo foi preponderante para 

que o tema fosse levado à discussão no campo das políticas educacionais, a necessidade 

de incluí-los na categoria das deficiências para pleitear a “educação para todos” 

desencadeou debates que trouxeram e continuam trazendo à tona a necessidade de 

políticas públicas que de fato atendam às necessidades dessa demanda, que requer uma 

rede de apoio multiprofissional, tendo em vista a complexidade que o Transtorno do 

Espectro Autista denota na atualidade.  

A educação inclusiva ganhou notoriedade em 1990 com a ampla divulgação do 

termo pouco usado nas literaturas brasileiras, ganhando reforço na Conferência Mundial 

sobre Educação para Todos no mesmo ano. A palavra inclusão vem do latim, do verbo 

includere, que significa “colocar algo ou alguém dentro de outro espaço”, e é de fato 

representativa tanto pela simbologia que carrega, como pela forte tradução que representa 

na vida das pessoas com deficiência. Os movimentos internacionais de luta da pessoa com 

deficiência foram determinantes para que houvesse um posicionamento do nosso país. 

Nesse sentido, Matos (2013) descreve: 

 

O Brasil se compromete internacionalmente objetivando o oferecimento de 

uma educação básica de qualidade para todas as faixas etárias, crianças, jovens 

e adultos, com o financiamento da UNESCO e do Banco Mundial. Esse 

momento foi considerado como um dos marcos de debates e discussões das 

modificações para que uma proposta de educação inclusiva pudesse ser 

efetivada. (MATOS, 2013, p. 31). 

 

Mas, para que o tema inclusão chegasse a ser cogitado em âmbito escolar, 

percorreu-se um longo caminho, conforme se verifica através dos relatos documentais, 

por meio dos quais podemos compreender parte dessa trajetória que trouxe consigo a 

diversidade humana como ponto crucial nas proposições debatidas. 
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Em 1980 a palavra norteadora era integração, que propunha em seu cunho 

epistemológico integrar o indivíduo com deficiência nos ambientes da educação regular, 

porém era evidente a segregação que a proposta trazia, pois havia uma distinção na forma 

em que se era oportunizada a aprendizagem, e o termo exclusão estava mais presente do 

que a verdadeira intenção de incluir. 

Segundo Corrêa (2003), a história da educação especial é entendida como uma 

área em que as políticas educacionais passaram a ter visibilidade em décadas recentes, 

trazendo ao debate neste cenário as instituições privadas de caráter assistencialista, 

fortalecidas hoje por uma proposta que esteja alinhada às leis do mercado através da ótica 

das reformas neoliberais em nosso país. 

A principal legislação educacional instituída no Brasil foi a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – Lei n°9.394/96 – trazendo no capítulo V as diretrizes para 

a Educação Especial, sendo definida como uma modalidade de educação escolar que 

permeia todas as etapas e níveis de ensino. A LDBEN 9394/96 permite, também, tomar 

a educação especial como um recurso que beneficia a todos os educandos e que atravessa 

o trabalho do professor com toda a diversidade que constitui o seu grupo de alunos. 

Nesse documento foi direcionado o capítulo V para tratar das diretrizes da 

Educação Especial, compreendendo no art. 58:  

 

A Educação Especial para 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. (BRASIL, 1996, n.p). 

 

Nesse artigo da LDBEN de 1996, as pessoas com autismo são incluídas na 

categoria dos transtornos globais do desenvolvimento para ter acesso aos serviços 

destinados à modalidade da educação escolar. 

Dando continuidade à Lei n.º 9.394/96, observamos no art. 59: 

Consolida as diretrizes aos sistemas de ensino com vistas a assegurar aos 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, por intermédios das seguintes ações: 

I. currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos, para atender às suas necessidades; 

II. terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 

exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 

deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 

escolar para os superdotados; 

III. professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 

para atendimento especializado, bem como professores do ensino 

regular capacitados para a integração desses educandos nas classes 

comuns [...] (BRASIL, 1996, n.p). 



43 
 

A chegada da LDBEN de 1996 ao cenário da educação no Brasil possibilitou em 

seu teor a ampliação de seu campo de atuação no tocante à classificação do seu público, 

favorecendo a inclusão do termo Transtornos Globais do Desenvolvimento, para então 

classificar o indivíduo com TEA dando vistas às suas necessidades específicas. Portanto, 

ressaltamos que, por via legal, na educação do Brasil em suas diretrizes da LDBEN/96, a 

pessoa com TEA passa a ser compreendida e enquadrada na categoria dos Transtornos 

Globais do Desenvolvimento, estando resguardada legalmente para usufruto de seus 

direitos no tocante à educação no Brasil.  

A LDBEN/96 permite, também, tomar a educação especial como um recurso que 

beneficia todos os educandos e que atravessa o trabalho do professor com toda a 

diversidade que constitui o seu grupo de alunos. 

Com o passar dos anos, a necessidade de se construir uma política de abrangência 

nacional que atingisse os preceitos de uma escola aberta o ensinar para diversidade tomou 

forma, e em 2008 foi implementada a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, que visa promover o acesso, a participação e a 

aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para a 

promoção de uma educação transversal da educação especial da educação infantil ao 

ensino superior, oferecer atendimento educacional especializado, contemplando a 

formação de professores para atuarem no atendimento educacional especializado, 

acessibilidade e articulação intersetorial para viabilizar a implementação das políticas 

pública.  

De acordo com Matos (2012, p. 32): 

 

Buscando superar as barreiras que impedem o acesso do aluno à escola comum, 

a atual – PNEEPEI, de 2008, é um documento composto de atendimento ao 

educando, denominado inclusão escolar. Essa nova concepção de educação 

está alicerçada numa sociedade inclusiva, democrática, globalizada, de 

conquistas individuais e de direito a oportunidades nas diferenças. (MATOS, 

2012, p. 32). 

 

A PNEEPEI (BRASIL, 2008) estabelece em sua propositura uma composição 

destacável no âmbito da política educacional no Brasil, o ineditismo que esse documento 

propõe muda a concepção e o modo de fazer educação especial, trazendo a necessidade 

de se vigorar uma política educacional de maior abrangência. 

Em suas diretrizes, a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) trata a educação especial como uma modalidade de 



44 
 

ensino que perpassa todos os níveis e modalidades, disponibilizando recursos e serviços 

orientando para o seu pleno funcionamento nas escolas do ensino comum. 

A esse respeito, relata Matos (2012, p. 190):  

 

[...] a contribuição da Escola na promoção da Inclusão social e eficaz quanto 

mais associada estiver ao conjunto das políticas sociais desenvolvidas pelas 

demais instituições públicas da sociedade. Assim, sendo para falarmos de uma 

Escola para Inclusão, precisamos refletir sobre um Projeto Global de Inclusão 

que permite e facilita, ou não, a participação desta instituição no seu 

desenvolvimento. 

 

Portanto, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008) tem como objetivo principal o acesso, a participação e 

aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas escolas regulares, orienta os sistemas de ensino para a 

promoção de respostas às demandas que as necessidades educacionais especiais dos 

alunos com deficiência requerem.  

A PNEEPEI está galgada em fatores que ultrapassam a esfera escolar, pois agrega 

em seu teor uma dinamicidade que compreende aspectos sociais, econômicos, políticos e 

culturais. Portanto, com a Promulgação da PNEEPEI, é reafirmado o direito de todos os 

alunos frequentarem o ensino regular no país. 

Com o advento dos demais documentos orientadores como dispositivos, notas 

técnicas, passou-se a dar um tratamento mais específico à inclusão de alunos com autismo 

no que corresponde à sua chegada às escolas comuns, deixando explícito que a atual 

política em vigor define qual o público-alvo da educação especial e dentre eles os sujeitos 

com Transtornos Globais do Desenvolvimento, categoria na qual o autismo se faz 

presente.  

Observamos que a transversalidade da educação especial, a partir da educação 

infantil até a educação superior, supõe que esse aluno, através da política de educação 

especial na perspectiva da educação inclusiva, esteja resguardado durante todo esse 

percurso acadêmico, sendo contemplado ainda pelo atendimento educacional 

especializado, que tem como função identificar, elaborar e organizar recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras, oportunizando ao aluno o 

desenvolvimento de suas necessidades específicas, o AEE complementa e/ou suplementa 

não substitui a escolarização, devendo propor atividades diversificadas, diferenciando-se 

das realizadas em sala de aula (MATOS, LEMOS e BATISTA, 2017). 



45 
 

No que se refere à formação pedagógica para atuação do professor na educação 

especial, propõe que sua qualificação esteja inicialmente fundamentada nos 

conhecimentos gerais e continuada para o exercício da docência nas áreas específicas, sua 

atividade direcionada ao serviço de atendimento educacional especializado torna-se 

abrangente no tocante às diversas áreas que a educação especial alcança como classes 

hospitalares e ambientes domiciliares.  

A articulação intersetorial prevista na Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva visa à implementação das políticas públicas no sentido 

de assegurar a intersetorialidade, contemplando saberes nas áreas de gestão do sistema 

educacional inclusivo, observando com a atenção a propositura de parcerias com as áreas 

que viabilizem a união de forças em torno da promoção da acessibilidade arquitetônica, 

justiça, saúde, assistência social e trabalho.  

O Decreto n.º 6.571, de 2008, regulamenta as diretrizes para o estabelecimento do 

Atendimento Educacional Especializado – AEE no sistema regular de ensino (escolas 

públicas ou privadas) e teve como objetivo principal a ampliação da oferta do atendimento 

educacional especializado aos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, regularmente matriculados na rede 

de ensino comum.  

Em 2011, com a promulgação do Decreto n.º 7.611, que dispõe sobre o 

Atendimento Educacional Especializado, reiterou-se que deveria compor o Projeto 

Político-Pedagógico das escolas, ficando estabelecido estes objetivos: 

 

I. prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular 

e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades 

individuais dos estudantes; 

II. garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino 

regular; 

III. fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que 

eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; 

IV. assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, 

etapas e modalidades de ensino. (BRASIL, 2011, art. 3°, n.p). 

 

Dando continuidade à investigação documental proposta através deste estudo, 

verificamos que, no Brasil, foi promulgada no ano de 2012 a Lei intitulada Berenice Piana 

– Lei n.º 12.764 – instituindo a Política Nacional de Proteção aos Direitos das Pessoas 

com Transtorno do Espectro Autista, onde passou-se a considerá-las pessoas com 

deficiência para todos os efeitos legais, incentivando a formação e a capacitação de 
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profissionais, estabelecendo que o aluno com autismo incluído na escola comum tenha 

direito em caso de comprovada necessidade a um acompanhante especializado. 

Nessa perspectiva, a educação inclusiva para alunos com TEA recebe especial 

destaque com a instituição da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista – Lei n.º 12.764/12 – sinalizando ganhos relevantes no 

tocante a termos sociais, equiparando-os a pessoa com deficiência para gozar de todos os 

efeitos legais. Conforme Abi-Habib (2018, p. 153), com a adoção de tal medida, o país 

aumenta o seu sistema de proteção social e cuidados na perspectiva de superação das 

barreiras que venham a impedir a autonomia e a participação social das pessoas com 

autismo e suas famílias. 

O conceito de deficiência anterior era destinado às pessoas com algum tipo de 

limitação física ou mental, ao passar dos anos e com o crescente avanço da medicina, os 

critérios no diagnóstico foram ampliados, estabelecendo que a deficiência abrangesse 

entidades nosológicas, que é a ciência que trata da classificação, entre eles os transtornos 

mentais e transtornos do neurodesenvolvimento. 

 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 

prazo de natureza física, mental, psicossocial, intelectual, comunicativa ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas. (BRASIL, 2015, art. 2°, n.p). 

 

Em 2015, o Brasil institui finalmente a Lei Brasileira de Inclusão – LBI (Lei n° 

13.146), que visa garantir os direitos da pessoa com deficiência através de um conjunto 

de normas já existentes em nosso país. Uma conquista em nossa sociedade, sob o lema 

“Nada sobre nós sem nós”, esse documento fixa ainda punições para atos de 

discriminação, prevendo mudanças inclusive em áreas de extrema importância como a 

educação. A Lei Brasileira de Inclusão foi pensada tendo como documento norteador a 

Convenção da ONU sobre os direitos das Pessoas com Deficiência. Como inovação 

principal da LBI, salientamos a mudança do conceito de deficiência, propondo entender 

não como uma condição estática e biológica da pessoa, passando a ser percebida e 

respeitada como resultado da interação das barreiras impostas ao indivíduo pelo meio 

com através das limitações de natureza física, mental, intelectual e sensorial. 

No Capítulo IV, o art. 27 constitui a educação como direito da pessoa com 

deficiência, assegurando sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado 

ao longo da vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus 
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talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 

características, interesses e necessidades de aprendizagem. 

Apesar de a legislação brasileira conduzir os caminhos através das políticas 

educacionais específicas, a inclusão implica mudança abrangente de perspectiva 

educacional pois não atinge somente alunos com deficiência e os que apresentam alguma 

dificuldade para aprender, mas engloba em âmbito escolar todos os demais alunos e deve 

objetivar o progresso educacional de todos (MANTOAN, 2006; SOUZA e FERREIRA, 

2017). 

No contexto das políticas públicas educacionais, o Brasil é considerado um país 

com avançada legislação no tocante à educação especial e inclusiva. Alguns documentos 

têm destaque pela sua significativa notoriedade, dando evidência ao serviço de 

atendimento especializado com a promulgação da Constituição da República Federativa 

do Brasil (BRASIL, 1988), determinando, em seu art. 208, que o atendimento educacional 

dos alunos com deficiência seria garantido preferencialmente na rede regular de ensino.  

Para Baptista (2015, p. 46), embora tenhamos que conviver com o 

preferencialmente, a nova Constituição Brasileira assume o dever do Estado de garantir 

a escolarização desses alunos, colocando as escolas de educação básica como espaço-

tempo para o desenvolvimento de intervenções pedagógicas. Ao que nos mostra, diversas 

leis brasileiras falam na garantia ao acesso dos indivíduos com deficiência nas escolas 

comuns. Contrariando tal constatação, levantamos um questionamento de que garantir o 

acesso não se configura como garantia de permanência ou justificativa para bons 

resultados na aprendizagem para essa população que hoje adentra as escolas resguardada 

por um direito.  

Podemos salientar que grande parte das políticas públicas voltadas para a inclusão 

educacional foram desembocadas em discussões geradas na ONU através da construção 

do Documento Internacional de Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência 

iniciado em 2002, do qual o Brasil fez parte criando a partir daí documentos que hoje 

representam a divisão entre uma política excludente assistencialista e segregadora para 

uma política que busca promover igualdade e oportunidade de direitos. De acordo com 

Baptista (2015, p. 43), no Brasil, a escolarização de pessoas com deficiência foi tratada 

como atividade de segunda ordem, uma vez que as preocupações políticas estavam 

voltadas para oferecer a esses alunos trabalhos clínicos e assistenciais, realizados em 

escolas especializadas, por se acreditar que esses sujeitos necessitavam de intervenções 

que curassem ou minimizassem suas deficiências. 
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O direito à educação da pessoa com Transtorno do Espectro Autista tem 

perpassado por todos os documentos legais. Dentre eles ressaltamos o Estatuto da Criança 

e do Adolescente – ECA, Lei n° 8.069/90, endossando em seu art. 54 a obrigação do 

Estado na garantia do Atendimento Educacional Especializado às pessoas com 

deficiência preferencialmente na rede regular de ensino, compreendendo que toda criança 

e todo adolescente têm direito à educação para a garantia de seu pleno desenvolvimento 

como pessoa, preparando dessa forma para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o mercado de trabalho. Para Silveira (2012, p. 363) observa-se um impacto positivo 

do ECA em relação aos instrumentos jurídicos para a exigibilidade do direito à educação, 

sobretudo pela ampliação da atuação do Ministério Público, agindo também para a 

garantia dos direitos individuais e o acesso à educação. 

Nessa perspectiva, observa-se que a legislação brasileira determina que todas as 

crianças devem ter acesso à escola comum, incluindo os indivíduos com TEA. Embora 

nesta configuração tenhamos um campo substancial de amparo a esses direitos no tocante 

à educação inclusiva, necessitamos, porém, compreender se as escolas recebem um 

amparo pedagógico por vias de diretrizes metodológicas que acompanhem a necessidade 

específica de aprendizagem dessa população. Tendo preconizado que a inclusão 

educacional no Brasil é uma ação política, cultural, social e pedagógica que visa garantir 

o direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando (BRASIL, 

2007), por si só esse preceito não bastaria para consolidação do processo de inclusão 

dessas pessoas. 

Com todo o aporte legal que as políticas públicas educacionais dão aos sistemas 

de ensino para que a inclusão do aluno com autismo se estabeleça, compreende-se como 

necessário não só um arsenal de cunho legal, mas um envolvimento da sociedade como 

um todo em prol de pôr em prática essas políticas que já estão postas em nosso país, 

objetivando sobretudo a equidade, assegurando o direito a oportunidades e a promoção 

de justiça social de quem desejar e precisar se valer dela. 

A seguir, a ilustração ajuda na compreensão do sentindo de equidade nos dias de 

hoje: 

Concluímos, ao final deste capítulo, que teve como objetivo específico identificar 

os documentos internacionais, nacionais e as políticas educacionais que legitimam o 

atendimento ao educando com autismo, que a legitimidade da sua escolarização perpassa 

pelo pressuposto da inclusão no mundo, cuja ação política, cultural, social e pedagógica 

defende o direito de todos aprenderem juntos.  
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CAPÍTULO 2 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E AS DIRETRIZES METODOLÓGICAS PARA 

A ESCOLARIZAÇÃO DAS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 

AUTISTA  

 

O Ministério da Educação foi criado no Brasil em 1930, e tinha como competência 

gerenciar a saúde pública e a administração escolar. Houve, no entanto, um 

desmembramento, e no ano de 1953 passou a ser chamado oficialmente de Ministério da 

Educação e Cultura – MEC. Em 1990 suas atividades passam a integrar a política nacional 

de educação contemplado a educação especial em sua estrutura regimental (BRASIL, 

1990). 

Segundo Orrú (2012, p. 43), as políticas educacionais têm apresentado a educação 

como uma condição básica para o desenvolvimento humano. Na década de 90 surge a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n.º 9.394/96 – com o objetivo central 

de legislar sobre a definição e a regulamentação do sistema educacional público e privado 

em nosso país, consolidando e ampliando o dever do poder público com a educação e 

ainda define a educação especial como uma modalidade de educação escolar que permeia 

todas as etapas e níveis de ensino, propondo desarticular a educação especial do conceito 

de escola especial (BRASIL, 1996). No Capítulo III, art. 4º, inciso III, diz que é dever do 

Estado garantir o “atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 

necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino”.  

O capítulo 5 da lei corresponde somente aos aspectos da Educação Especial. Entre 

os pontos especificados, o art. 58, § 1º diz que, sempre que for necessário, haverá serviços 

de apoio especializado para atender às necessidades peculiares de cada aluno com 

necessidades especiais. Instituindo-se fundamentalmente nos princípios da Constituição 

da República Federativa do Brasil, que reafirma o direito à educação desde a educação 

básica até o ensino superior (BRASIL, 1988).  

As políticas de educação especial marcadas pela chegada da LDBEN 93.94/96 

constituem-se como marco fundamental à preparação e à capacitação do professor em 

plano nacional, direcionando-o para a necessidade de um olhar heterogêneo numa 

perspectiva includente da pessoa com necessidades especiais no ensino comum. “A 

educação especial tem sido repensada a partir da influência de novos paradigmas na 

educação, relevando a necessidade de se respeitar a heterogeneidade de capacidades e de 
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comportamentos dos sujeitos envolvidos na ação de educar, procurando reorientar o 

trabalho pedagógico do educador” (ORRÚ, 2012, p. 53). 

Mantoan (2014) e Matos, Lemos e Batista (2017) declaram que a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional definiu finalmente o espaço da educação especial na 

educação escolar, conferindo-lhe integralmente o capítulo V para suas tratativas, que em 

seu art. 58, compreende por educação especial, a modalidade de educação escolar 

oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.  

Segundo a LDBEN (art. 58 e seguintes), “o atendimento educacional 

especializado 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 do ensino” (art. 59, § 2°). 

Um ponto forte desse documento é que deixa claro o direito intransponível do 

acesso à educação aos alunos com deficiência em ambiente escolar que não seja 

segregado, e com seus pares de idade cronológica semelhante, para se desenvolverem 

conformem suas possibilidades, beneficiando-se desse ambiente escolar. A compreensão 

geral no tocante ao serviço oferecido de atendimento educacional especializado que 

contempla o alunado com transtorno do espectro autista previsto na LDBEN (Lei n.º 

9.394/96), do artigo 58 em diante, é de que o AEE não substitui o direito à educação 

(escolarização) oferecida em classe comum da rede regular de ensino, reforçando o que a 

Constituição Federal já salientava. 

As políticas sociais ganharam importância no cenário político, nessa abordagem 

restrita, com base no pressuposto segundo o qual boa parte da população poderia buscar 

os serviços educacionais no mercado liberando tais políticas para aqueles considerados 

excluídos do processo (HÖFLING, 2001, p. 37). 

Um novo olhar para a educação pública surge, e com ele um oportuno debate 

social com alguns questionamentos, dentre eles: De que maneira o ensino no Brasil 

abarcaria o desafio de corresponder à aprendizagem desses indivíduos contemplados com 

um capítulo em sua legislação? Essas indagações tornam-se importantes para 

compreendermos se de fato o Ministério da Educação contribuiu com alguma política 

educacional que inclua na sua totalidade, a fim de fundamentar as práticas escolares em 

nossa atualidade.  

Não podemos deixar de referenciar os movimentos sociais e políticos engajados 

no processo de luta pela democratização do ensino público, pois tiveram papel relevante 
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na construção de mecanismos que fundamentaram a instituição da LDBEN 9.394/96 ao 

mesmo tempo em que contemplou o direito à educação com a universalização do ensino 

fundamental (7 a 14 anos de idade), atribuiu à família e ao Estado o dever de educar e deu 

mostras de uma nova fase de abertura da educação ao setor privado (SAVIANI, 1999). 

De acordo com Mantoan (2004), defender um novo conceito para a Educação 

Especial foi necessário, pois era sempre vista como uma modalidade de ensino que podia 

substituir os serviços educacionais comuns, sem qualquer questionamento a respeito da 

idade do aluno para quem os serviços comuns estavam sendo totalmente substituídos. 

Entendemos que os alunos público-alvo da educação especial precisam sim serem 

vistos em suas especificidades e terem respeitadas suas limitações no contexto da 

educação a ser oferecida. Portanto, a Educação Especial começa a ser entendida como 

uma modalidade de ensino que perpassa, como complemento ou suplemento, todas as 

etapas e níveis de ensino. 

Para Fávero (2004, p. 14), a LDBEN compreende que a Educação Especial “[...] 

perpassa os diversos níveis de escolarização, mas ela não constitui um sistema paralelo 

de ensino, com seus níveis e etapas próprias”. 

 A Educação Especial passa a ser vista com autonomia, e as instituições de ensino 

que se propuserem a oferecer esses serviços devem observar a legitimidade que lhes 

resguarda na defesa de que sejam cumpridos seus papéis na soma de esforços pela 

educação democrática propagada na LDBEN 9394/96. 

A pulverização de ideias documentais oriundas do Ministério da Educação 

continua, e a população docente é contemplada com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais constituindo-se com o objetivo de tornar-se um referencial de qualidade para a 

educação no Ensino Fundamental em todo país, com a função de orientar na garantia da 

coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando discussões, pesquisas 

e recomendações. A elaboração do presente documento deu-se pela necessidade de 

consubstanciar a incorporação do aprendiz com deficiência à dinâmica proposta no ensino 

regular, enfatizando que não seria mais o aluno a adaptar-se à escola e sim a escola a 

oferecer mecanismos de atendê-lo conforme suas necessidades. 

 O MEC, na ocasião, defendia a concepção de escola integradora e compôs o 

conjunto dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que focalizam o currículo como 

ferramenta básica de escolarização.  

 

Possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de aprendizagem 

dos alunos pressupõem que se realize a adequação do currículo regular, quando 
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necessário, para torná-lo apropriado às peculiaridades dos alunos com 

necessidades especiais. Não um novo currículo, mas um currículo dinâmico, 

alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os 

educandos. (BRASIL, 2003, p. 34).  

 

Com a proposta de levar as escolas a formularem seus currículos, tendo como 

bússola a realidade em que cada escola estava inserida, sendo meta prioritária uma 

educação que formasse para uma cidadania democrática, os parâmetros curriculares são 

referenciais para a organização do sistema educacional do país e buscam garantir o 

respeito à diversidade através de suas orientações (BRASIL, 1998). 

O papel docente nesse cenário é de fundamental importância, já que os alunos se 

tornam sujeitos de sua aprendizagem, fazendo-se necessária a atuação compromissada de 

seus professores, auxiliando na construção de um ambiente educacional transformador 

em atitudes e valores morais e humanos.  

Segundo os PCNs, “ao professor cabe selecionar, organizar e problematizar 

conteúdos de modo a promover um avanço no desenvolvimento intelectual do aluno, na 

sua construção como ser social” (BRASIL, 2000, p. 33).  

Portanto o professor deve propor o aguçar de novas perspectivas de aprendizagem 

em seu ambiente escolar, observando com critério ações individualizadas, pois 

compreendemos cada aluno como um ser único dotado de particularidades e vivências 

intrínsecas. A formação docente adequada para um trabalho pedagógico especializado 

tornou-se exigência na LDBEN 9394/96, em seu capítulo V, art. 59, quando aponta que 

os professores para atuarem nessa área devam possuir especialização adequada (BRASIL, 

1996).  

Para Orrú (2012), a lei também é fundamental à preparação e à capacitação do 

professor em plano nacional, para o trabalho heterogêneo e includente da pessoa com 

necessidades especiais no ensino regular, colaborando com a educação nacional, exigindo 

melhor qualificação do professor para ministrar aulas. 

Tornar o sistema escolar inclusivo possibilitou o envolvimento de toda a 

sociedade, pois buscou promover, além da convivência, o respeito às diferenças e o olhar 

para as necessidades de cada indivíduo. Para Sassaki (1999, p. 42), “quanto mais sistemas 

comuns da sociedade adotar a inclusão, mais cedo se completará a construção de uma 

verdadeira sociedade para todos, a sociedade inclusivista”. 

A visão instituída pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, numa visão 

histórica no cenário da educação no Brasil, possibilitou contextualizar a necessidade de 

aprimoramento e discussões em aspectos diversos, abrangendo inclusive âmbitos 
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políticos, trazendo destaque ao legislativo com problematizações de ordem democráticas 

e abrangências filosóficas. 

Entendemos que a prática pedagógica que sustente a dinâmica escolar para 

atuação do professor que desenvolve suas atividades no campo da diversidade, no que se 

refere ao alunado com autismo, não foi devidamente contemplada, pois, de acordo com 

Matos (2008, p. 34), o ato de educar na diversidade envolve compromisso social para o 

desenvolvimento de possibilidades e, como consequência, a apropriação e o 

compartilhamento do saber social. 

Dando seguimento aos documentos do Ministério da Educação construídos e 

publicados posteriormente à LDBEN 9.394/96, temos o Plano Nacional de Educação – 

PNE (Lei n° 10.172/2001) que traz como avanço a necessidade de se produzir em uma 

década a construção de uma escola inclusiva que atenda as demandas da diversidade 

humana. Um de seus objetivos foi traçar metas de que o ensino deveria favorecer o 

atendimento aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação.  

O Plano Nacional de Educação foi organizado por região geográfica e traçou um 

diagnóstico da educação a partir de estatísticas educacionais e demográficas. Na ocasião, 

o governo federal aguardava que fossem consideradas as peculiaridades regionais. 

De acordo com Saviane (2008, p. 42), a consciência dos problemas é um ponto de 

partida necessário para se passar da atividade assistemática à sistematização; do contrário, 

aquela satisfaz, não havendo razão para ultrapassá-la. 

O PNE buscou expressar que reconhecer a educação como meio irrestrito para o 

acesso à igualdade social abrangia mais que o direito à cidadania, abarcava em seus 

objetivos metas que refletiam as prioridades que os entes federados estabeleceram. 

Porém, um dos maiores desafios foi tentar alcançar a expansão do atendimento escolar 

nos diversos níveis de ensino, bem como melhorar a formação acadêmica do corpo 

docente e da infraestrutura escolar, buscando reverter um quadro até então ignorado 

quanto possibilidade de acesso e permanência como meta em um plano de abrangência 

federal. 

Dentre as recomendações do Plano Nacional de Educação estão a valorização dos 

profissionais da área da educação, no desempenhar decisivo de seu papel nesse cenário e 

o desenvolvimento de sistema de avaliação e informação que permita a elevação do nível 

de vida a fim de assegurar à população brasileira seu acesso pleno à cidadania (BRASIL, 

2001). 
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Não foram vislumbradas no presente documento, normativas ou metodologias 

específicas para o desenvolvimento da escolarização do alunado com Transtorno do 

Espectro Autista que pudessem instrumentalizar o trabalho docente, bem como as 

diretrizes ampliadas para o contexto escolar. 

Dando prosseguimento ao 2° capítulo, que tem como objetivo conhecer os 

documentos do Ministério da Educação que subsidiem o trabalho da escola com diretrizes 

e normativas para a escolarização dos indivíduos com autismo, traremos do Programa 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2003), documento este antecessor aos documentos de 

maior relevância ao público-alvo da educação especial, que teve como ponto forte 

sinalizar a importância do Direito à Diversidade – foi promovido pela então Secretaria de 

Educação Especial do Ministério da Educação. 

As principais diretrizes do programa abrangem a educação inclusiva como 

disseminação de uma política intermunicipal, apoiando a formação de educadores e 

gestores, com a finalidade de transformar os sistemas educacionais em sistemas 

educacionais inclusivos. 

Para Mantoan (2006, p. 63), escolas abertas às diferenças e capazes de ensinar a 

turma toda demandam, portanto, uma ressignificação e uma reorganização completa dos 

processos de ensino e aprendizagem. 

O princípio que fundamenta o Programa é o da “garantia do direito dos alunos 

com necessidades educacionais especiais de acesso e permanência, com qualidade, nas 

escolas da rede regular de ensino” (BRASIL, 2006); o programa se comprometeu em 

propor parcerias junto à comunidade escolar de seus municípios, estabelecendo convênios 

para a construção de pontes em busca de recursos que seriam endereçados ao ensino 

público. 

A implementação das salas de recursos, bem como o desenvolvimento do Projeto 

Educar na Diversidade, foram ações previstas pelo Programa. Um dos pontos que nos 

chamaram atenção ao conhecer esse documento foi a necessidade de se estabelecer um 

currículo amplo e flexível, atendendo um público diversificado e adaptável às diferenças 

sociais, culturais e individuais. 

De acordo com Mantoan (2006, p. 71), a expansão do acesso de alunos com 

necessidades especiais às classes comuns, constatável principalmente desde a última 

década do século XX, demanda investimentos de diversas naturezas para também 

assegurar sua permanência, compreendida como aprendizagem e desenvolvimento. 
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Dentre as ações promovidas pelo Programa, destacamos uma proposta que mais 

se aproxima da busca em atender as demandas específicas de cada região, que seria 

disponibilizar referenciais pedagógicos para a formação regional. 

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica foram 

instituídas pelo Ministério da Educação no ano de 2001, tendo como fala percussora o 

compromisso de assegurar uma boa escola para todos. Ao adotar o conceito de 

necessidades educacionais especiais, implicam-se inúmeras e significativas mudanças. 

Um dos pontos-chave é a articulação que as Diretrizes propuseram em realizar, 

como a parceria entre os governos e a comunidade escolar. O referido documento vem 

alertar sobretudo para a necessidade de participação ativa no processo educativo e no 

oferecimento dos serviços e dos recursos especiais, compreendidos como direito dos 

alunos que apresentarem necessidades educacionais especiais. Promover as 

transformações necessárias para que essa educação inclusiva vire realidade foi apontada 

no documento como tarefa de todos.  

Conhecer esses dispositivos legais nos possibilitou compreender o horizonte pelo 

qual as políticas educacionais percorreram até aqui; é consenso de que o objetivo maior 

de todos eles já compreendidos até aqui é de que assegurar a igualdade de oportunidades, 

e a valorização no processo educativo foi a pauta mais perseguida até então em todos os 

documentos. 

As Políticas Educacionais construídas até aqui percorreram a história universal, 

buscando evidenciar as teorias e as práticas sociais que segregavam a oportunidade de 

acesso à escola. Ressaltamos que as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica (BRASIL, 2001) foram o único documento que reconheceu a 

segregação dos indivíduos no sistema educacional com características peculiares, como 

síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, que ocasionam atrasos 

no desenvolvimento e dificuldades acentuadas de aprendizagem. 

 De acordo com o presente documento, o maior desafio da educação é de garantir 

o acesso aos conteúdos básicos que a escolarização deve proporcionar aos indivíduos, os 

princípios norteadores fundamentaram-se na preservação da dignidade humana, na busca 

da identidade e no exercício da cidadania. 

Para Carvalho (2000, p. 37), a melhor escolarização contribuiria efetivamente para 

a construção da cidadania e consciência por parte da população para com os seus direitos 

civis, políticos e sociais. 
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Esse tripé dignidade, identidade e cidadania promove uma reflexão que favorece 

o encontro das possibilidades, das capacidades e facilita a verdadeira inclusão. No âmbito 

pedagógico, é imprescindível conhecer diferentes estratégias para dar respostas às 

necessidades educacionais de cada indivíduo, nesse contexto, as situações que requerem, 

da escola, uma série de recursos e apoios de caráter mais especializado que possibilitem 

ao aluno acessar o currículo, que deve ser pautado pelo princípio da flexibilização para 

garantir e respeitar o próprio caminhar favorecendo o sucesso na escola (CUNHA, 2016). 

No Plano de Desenvolvimento da Educação desenvolvido no ano de 2007, 

estabeleceu-se um conjunto de programas que visou a uma melhoria da educação no 

Brasil, em todas as suas etapas. Teve um prazo de 15 anos para sua total complementação, 

mas foi descontinuado antes do prazo, porém alguns programas como TV Escola e 

PROINFO da educação básica foram originários dele (BRASIL, 2007). 

O PDE/2007 teve como eixo principal três pilares, sendo eles a educação 

sistêmica, a ordenação territorial e o desenvolvimento, definindo a qualidade, a equidade 

e a potencialidade como proposituras prioritárias, portanto norteadoras. Sua estrutura era 

composta por cinco eixos: Educação Básica, Educação Superior, Educação Profissional, 

Alfabetização e Diversidade. 

Dentre as ações, foi incluído o combate a problemas sociais que prejudicavam a 

aprendizagem; o plano priorizou ainda a articulação entre a união, estados e municípios. 

Nas diretrizes foi contemplada também a inclusão educacional no eixo temático 

diversidade, que englobou as comunidades indígenas e áreas quilombolas, com o objetivo 

de promover uma educação que pudesse valorizar suas tradições. 

Portanto, o PDE foi um passo em direção a uma resposta institucional, numa 

concepção de educação que buscou alinhar seus objetivos aos já estabelecidos na 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

O Ministério da Educação lançou um documento no ano de 2008, que marcou o 

país e o movimento mundial pela inclusão, estabelecido como uma ação política, cultural, 

social e pedagógica, nominalmente conhecido como Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, estabelecendo que a educação inclusiva 

se constitui como um paradigma educacional que se fundamenta em conceber a educação 

prioritariamente dentro dos direitos humanos. 

A PNEEPEI/2008, postulada a partir da observação das dificuldades mais latentes 

enfrentadas nos sistemas de ensino, mostrou a necessidade de se oferecerem alternativas 

frentes às práticas discriminatórias, possibilitando assim a organização de referenciais na 



57 
 

construção de sistemas educacionais inclusivos e auxiliar as escolas a repensar o seu fazer 

pedagógico, coerente com as necessidades específicas de cada discente.  

É possível encontrar em todo teor documental da PNEEPEI/2008 que os critérios 

que direcionam o trabalho de orientação estão bem calcados na visão e no conceito de 

cidadania fundamentado no reconhecimento das diferenças e na ativa participação do 

indivíduo em seu processo de aprender, ressaltando a importância de oferecer à população 

uma bússola que normatize a definição de atendimentos em razão de características 

intelectuais, físicas, culturais, sociais e linguísticas e dentre outras que divergem de um 

padrão estrutural de sujeitos no cenário da educação em nosso país. 

Para Rapoli (2010, p. 8), a educação inclusiva concebe a escola como um espaço 

de todos, no qual os alunos constroem o conhecimento segundo suas capacidades, 

expressam suas ideias livremente, participam ativamente das tarefas de ensino e se 

desenvolvem como cidadãos, nas suas diferenças. 

A PNEEPEI/2008 tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, e 

ainda a função de orientar os sistemas de ensino com vistas a garantir o acesso escolar e 

a possibilidade de percorrer todas as etapas e os níveis mais elevados de ensino, oferecer 

atendimento educacional especializado, priorizar a formação dos docentes, promover a 

interação entre família e comunidade, vislumbrando acessibilidade arquitetônica, nos 

transportes, mobiliários, comunicações e informação, bem como a articulação entre os 

setores na implementação das políticas públicas (BRASIL, 2008). 

Na visão trazida pela PNEEPEI/2008, a educação especial passa a representar a 

proposta pedagógica da escola, passando a definir seu público-alvo, sendo importante 

salientar que, de acordo com a proposta do documento, as definições de público-alvo 

devem ser contextualizadas e não se esgotam em especificar uma deficiência atribuída, 

pois considera que há uma continuam modificação no contexto que se é inserido. 

Em suas principais diretrizes, a PNEEPEI/2008 retrata a educação especial como 

uma modalidade de ensino que perpassa em todos os níveis, etapas e modalidades, 

oferecendo os serviços e recursos inerentes a esse atendimento. O dispositivo aponta que 

a inclusão escolar deve ter suas bases estabelecidas na educação infantil, que é a 

responsável para a construção do desenvolvimento inicial. O atendimento educacional 

especializado foi criado para ser operacionalizado em todas as etapas e modalidades da 

educação básica, oferecido na própria escola ou centro especializado no turno inverso 

(BRASIL, 2008). 
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O AEE tem a função de oportunizar aos alunos público-alvo da educação especial 

um trabalho complementar, possibilitando a superação de limitações causadas pelo 

comprometimento sensoriais, intelectuais, físicos e de comportamento. 

 

O atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza 

recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a 

plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. 

(BRASIL, 2008, p. 16). 

 

 

As diretrizes da PNEEPEI/2008 sinalizam que os sistemas devem organizar as 

condições de acesso aos espaços, recursos pedagógicos e à comunicação que favoreçam 

a promoção da aprendizagem e a valorização das diferenças, de forma a atender as 

necessidades educacionais de todos os alunos.  

Portanto, observamos que a proposição desse documento ampliou a discussão em 

cada parte do nosso país. A configuração documental traz a educação inclusiva como uma 

ação política, cultural, social e pedagógica em defesa do direito de todos aprenderem 

juntos, tendo acesso a uma educação de qualidade e um sistema educacional inclusivo. 

O presente documento contextualiza a inclusão como um movimento mundial que 

se intensificou a partir da Conferência Mundial de Educação para todos (1990), da 

Declaração de Salamanca (1994) e da Convenção da Guatemala (1999), configurando 

assim um novo paradigma educacional.  

Ao observarmos esses documentos, buscando atingir nosso segundo objetivo 

específico, que é conhecer nos documentos do MEC, as normativas e as diretrizes teórico-

metodológicas para a escolarização das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, 

compreendemos que não há uma sinalização de propostas teórico-metodológicas que 

direcione a escolarização desse público. Nessa perspectiva, identificamos a ausência de 

propostas teórico-metodológicas que direcionem a escolarização desse público. Portanto 

percebemos essa lacuna para garantir o acompanhamento pedagógico, através de práticas 

voltadas a esse público, visando a seu desenvolvimento global proposto no âmbito 

educacional inclusivo. 
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CAPÍTULO 3  

ESCOLAS DA SEDUC EM MANAUS E O ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECÍFICO AOS ALUNOS COM TEA  

  

 

Para corresponder ao terceiro capítulo do nosso estudo, propomos em nosso 

objetivo específico analisar  07 escolas distribuídas nas 07 coordenadorias distritais em 

Manaus (AM), além de entrevistar 07 professores do ensino comum e 07 professores do 

atendimento educacional específico nas salas de recursos multifuncionais e ainda realizar 

um levantamento documental cronológico a partir de 2008, ano em que foi lançada a 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, a fim de 

extrairmos informações sobre as orientações de implementação e operacionalização 

advindas do MEC, incluindo a Lei n.º 12.764, que instituiu a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 

Nessa análise documental, encontramos na SEDUC/AM o Plano Estadual de 

Educação do Amazonas, lançado em abril de 2008; sua construção representou um marco 

na História da Educação em nosso Estado. Em sua apresentação inicial, relata a 

indispensável participação efetiva da sociedade civil organizada, tendo à frente de sua 

construção o Conselho Estadual de Educação, que mobilizou todos os segmentos em sua 

produção. 

A compreensão desse documento acerca da Educação Especial é de que se 

estabelece como um conjunto de ações educacionais destinadas a pessoas em decorrência 

de suas deficiências, fazendo referência ao Atendimento Educacional Especializado, 

tornando-se indispensável para a escolarização desse público-alvo. Faz ainda uma crítica 

ao Censo do IBGE pela carência de dados que definam os indivíduos quanto à sua 

deficiência, o que, de acordo com o PEE/AM, torna difícil estruturar um planejamento 

mais amplo para a Educação Especial. 

No capítulo que trata da Educação Especial, foi apontada a necessidade de 

ampliação dos serviços, os assumindo como deficitários, revelando o desaparelhamento 

das escolas para desenvolver esse tipo de serviço, explicitando a falta de habilitação dos 

professores para lidar com esse alunado.  

Para Cunha (2017), os problemas da educação não podem ser resolvidos tão 

somente equipando e atualizando as salas de aula, mas deve-se propor uma nova 

perspectiva de atuação docente para podermos enfrentar o descompasso que há entre o 
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modelo pedagógico emergente e o modelo hegemônico que se institucionalizou nas 

escolas através de anos. 

Estabeleceram-se no PEE/AM 44 metas a serem alcançadas, contemplando a 

diversidade que a Educação Inclusiva abarca, porém em nenhuma delas observaram-se 

recomendações didáticas ou ações diretas no auxílio do processo de escolarização dos 

indivíduos com TEA, o que torna compreensível a existência de lacunas nas áreas 

voltadas para instrumentalizar o docente em seu processo de aperfeiçoamento didático, 

com vista a favorecer a inclusão nas escolas da SEDUC na cidade de Manaus. 

 A inclusão em seu decoro importuna a comunidade escolar a re-ver, re-pensar, re-

criar suas formas de ser para abandonar sua estrutura organizacional perversa e 

excludente, reclamando novos modos de promover a aprendizagem em espaços comuns 

a todos (ORRÚ, 2016). 

 Um documento norteador das ações estaduais no campo da educação inclusiva é 

a Resolução n.º 4, de outubro de 2009, que institui as Diretrizes Operacionais para o 

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação 

Especial. 

 Os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas classes comuns do 

ensino regular e no AEE, a ser ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em 

centros de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de instituições 

comunitárias ou filantrópicas. 

 

O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno 

por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e 

estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade 

e desenvolvimento de sua aprendizagem. (BRASIL, 2009, n.p). 

 

 O documento prevê ainda que o projeto pedagógico da escola de ensino regular 

deve institucionalizar a oferta do AEE, com ações específicas alinhadas com a proposta 

dessa modalidade de ensino, e dentre alguns aspectos de sua organização salientamos: as 

salas de recursos multifuncionais devem estar equipadas com mobiliário e espaço físico 

adequado e ainda dispor de recursos pedagógicos e de acessibilidade, desenvolver 

cronograma de atendimentos dos alunos, além do plano do AEE e professores habilitados 

para a docência no AEE.  
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Para Pansini (2018), em sua tese, uma das funções da Sala de Recursos 

Multifuncionais a partir da década 2000 é contribuir para modificar a própria organização 

da educação especial brasileira. 

Em novembro de 2011, foi promulgado o Decreto de n.º 7.611, que dispõe sobre 

a educação especial no atendimento educacional especializado, afirmando que o dever do 

Estado com a educação das pessoas público-alvo da educação especial será efetivado 

mediante as diretrizes que foram traçadas nesse decreto. 

Segundo o art. 2°, a educação especial deve garantir os serviços de apoio 

especializado voltado a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de 

escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação. 

Já de acordo com o § 2°, o atendimento educacional especializado deve integrar a 

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

acesso e participação dos estudantes, atender às necessidades específicas da pessoas 

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

públicas. 

Para entendermos a dinâmica com as orientações de institucionalização da oferta 

do AEE em Salas de Recursos Multifuncionais, a serem implantadas nas escolas 

regulares, há em vigor a Nota Técnica n.º 11/2010, que retrata a educação inclusiva com 

seus fundamentos em princípios filosóficos, políticos e legais dos direitos humanos, 

propõe como entendimento a necessidade de mudanças em âmbito pedagógico e 

estrutural para que ocorra a efetivação do direito de educação a todos. 

Além disso, estabelece o Atendimento Educacional Especializado como um 

serviço obrigatório aos sistemas de ensino, no sentindo de apoiar o desenvolvimento dos 

alunos que diretamente necessitam desses serviços, pois é constituído como um direito 

do aluno público-alvo do AEE, sendo que a escola tem papel de orientar a família e o 

aluno quanto à importância da sua participação nesse atendimento. 

Na dissertação de Souza (2016), cujo estudo objetivou relatar a relação entre 

escola e família de alunos com deficiência, a autora ressalta que a construção de uma 

escola inclusiva exige mudança de ideias e de práticas construídas ao longo do tempo, 

para que todas as crianças e adolescentes tenham condições favoráveis para um 

desenvolvimento saudável, e, para que tais mudanças ocorram, os profissionais da escola 

precisam acolher os familiares dos alunos com deficiência e contar com a participação 

destes. 
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Na implementação da Sala de Recursos Multifuncionais para que se oferte o AEE, 

é de competência da escola que seja contemplada, em seu PPP, a oferta do atendimento 

educacional especializado, com o professor para o AEE, além de recursos e equipamentos 

específicos e condições de acessibilidade. 

Um dos pontos a considerar nesse documento é a importância de evidenciar a 

necessidade de se estabelecer a interlocução entre os professores do ensino comum e das 

Salas de Recursos Multifuncionais, a fim de promover condições mínimas de articulação 

com foco na participação e na aprendizagem e escolarização dos alunos atendidos. 

Para Bueno (2012), a formação do professor especializado não tem sido 

incorporada como política integrada pelos sistemas de ensino e universidades brasileiras, 

prevalecendo os cursos de aperfeiçoamento sem qualquer padrão estabelecido. Nesse 

sentido, como podemos exigir que os professores conduzam essa promoção mínima de 

articulação, sabendo da condição deficitária no tocante à sua formação? 

As atribuições do professor que atua no serviço de Atendimento Educacional 

Especializado foram as seguintes de acordo com a Resolução n.º 4, de 2009, sendo elas: 

elaborar, executar e avaliar o Plano de AEE do aluno, bem como identificar as 

necessidades e habilidades, definir quais recursos se tornarão mais apropriados, além do 

cronograma do atendimento e a carga horária para cada atendimento. 

Na tese de Gomes (2016), a formação do professor para atuar na Educação 

Especial precisa ser compreendida a partir da realidade em que cada Instituição de Ensino 

Superior está inserida, ou seja, oferecer formação de base sólida tanto teórica quanto 

prática aos futuros profissionais que atuarão nessa área específica. 

Para o estabelecimento de critérios quanto aos profissionais de apoio para os 

alunos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento regularmente 

matriculados nas escolas comuns da rede pública de ensino, o Ministério da Educação 

propõe a Nota Técnica n.º 19/2010. O teor documental faz referência aos segmentos da 

área da educação para que sejam resguardados o pleno acesso, participação e 

aprendizagem dos estudantes com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, 

assegurando sua plena participação em todas as atividades desenvolvidas em contexto 

escolar. 

O serviço de educação especial deve estar organizado no sentido de prover a 

estruturação necessária, oferecendo o profissional de apoio, com o objetivo de promover 

a acessibilidade com vistas ao atendimento das necessidades específicas dos estudantes 

no tocante às áreas de acessibilidade, comunicação e atenção nos cuidados pessoais de 
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alimentação, higiene e locomoção. Considerando alguns aspectos importantes como a 

articulação desse profissional com os demais professores que assistem o aluno tanto no 

ensino comum como na Sala de Recursos Multifuncionais, salienta-se que não é sua 

incumbência desenvolver atividades educacionais diferenciadas e nem exercer 

responsabilidade pela totalidade de sua aprendizagem. 

Nos estudos de Lago (2007), no que se refere às relações entre os professores e 

alunos com autismo no ensino comum, identifica-se em suas conclusões que as 

professoras constituem suas estratégias de trabalho a partir da relação que têm com seus 

alunos, e essas estratégias se caracterizam pela flexibilidade no planejamento e na 

execução das atividades pautadas nos interesses dos alunos. 

O Conselho Estadual de Educação, no uso de suas atribuições legais, estabelece 

no ano de 2012 a criação de normas regulamentares para a oferta da Educação Especial 

no Sistema de Ensino do Estado do Amazonas, sendo aprovada no mesmo ano sob a 

Resolução de n.º 138/2012 – CEE/AM.  

Os estudos de Silva (2013) apontaram nos resultados de sua pesquisa que os 

avanços em relação à educação especial aconteceram gradativamente, alterando o status 

de segregação das pessoas deficientes para o processo de integração e posteriormente para 

a inclusão. Por isso a importância de trazermos essa Resolução n.° 138/2012, documento 

estadual do Amazonas, para validar os avanços em nosso estado acerca das normativas e 

regulamentações voltadas às políticas públicas na educação especial e inclusiva.  

Por considerar a necessidade de estabelecer critérios em conformidade com as 

determinações das legislações nacionais vigentes com objetivo de garantir aos educandos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, uma educação com atividades produtivas que promova o 

exercício de sua plena cidadania, no art. 5° fica estabelecido que, para que se identifiquem 

as necessidades educacionais específicas, é necessário que a escola realize um 

encaminhamento de assessoria técnica para que seja realizada a avaliação desse alunado. 

No art. 5° fica estabelecido que, para que se identifiquem as necessidades 

educacionais específicas, é necessário que a escola realize um encaminhamento de 

assessoria técnica para que seja realizada a avaliação desse alunado. 

A Resolução n.º 138/12 estabelece que, para a inclusão por turma, só são 

permitidos até 03 alunos com deficiência, evitando alunos com diferentes deficiências. 

Assegura ainda, quando necessário, para alunos com graves transtornos no 

desenvolvimento, a figura do auxiliar da vida escolar, podendo ser um estagiário, a partir 
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do 6° período ou um profissional habilitado das áreas da educação, saúde ou assistência 

social. 

A resolução abre precedente para a terminalidade específica, devendo ser 

analisada caso a caso através de parecer descritivo que expresse as competências 

alcançadas pelo aluno ao longo de sua vida escolar, e certifique sua conclusão da 

terminalidade específica, historicizando sua vida escolar. 

Em seu estudo sobre exclusão em casos de autismo, Freitas (2016) relata que é 

válido avaliar se a inclusão escolar na rede regular de ensino é a melhor opção para todos 

os casos de pessoas com necessidades educacionais especiais e sinaliza a importância de 

estudos para observar as diferentes realidades e necessidades de cada indivíduo. Com isso 

entendemos que, apesar de a Resolução n.° 138/12 sinalizar a opção de terminalidade 

específica como uma alternativa, cabe uma reflexão em nível de políticas públicas sociais, 

afastando esses indivíduos da escola; estando na condição de terminalidade específica, 

para onde iriam essas pessoas, já que as portas das escolas seriam fechadas para eles? 

Para orientar os sistemas de ensino na implementação da Lei n.º 12.764/2012, que 

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

Espectro Autista, o Ministério da Educação propõe a Nota Técnica n.º 24/13 (BRASIL, 

2013), a fim de que os estabelecimentos de ensino tenham diretrizes em consonância com 

o que estabelece a política de proteção dos direitos desses indivíduos de maneira 

específica. 

Em sua dissertação, Silva (2011) relata que, além de leis que respaldem o interesse 

da pessoa com autismo, é importante estudos que ampliem a temática, tendo como 

objetivo analisar como está acontecendo a inclusão educacional, bem como urgência em 

investimentos na formação continuada dos professores no sentido de possibilitar melhoria 

na prática pedagógica a ser desenvolvida com os alunos com autismo. 

Observou-se que o documento buscou alinhar tais diretrizes já postas pela lei com 

os objetivos já existentes na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, tais como evidenciar a transversalidade da educação especial desde 

a educação infantil ao ensino superior, deixando claro que, com o devido 

acompanhamento, alunos com autismo e demais deficiências podem sim chegar à 

conclusão de seu estudo.  

Schmidt (2013) nos fala que a inclusão escolar promove às crianças com TEA 

oportunidades de convivência com outras crianças da mesma idade, tornando-se um 

espaço de aprendizagem e desenvolvimento social.  
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Outro ponto importante é que vem ressaltar a importância da formação de 

professores para atuarem no atendimento educacional especializado, assim como 

acessibilidades e adequação dos equipamentos a serem oferecidos a esse público. 

Contudo, Mendes (2006) destaca que o trabalho colaborativo entre os profissionais da 

educação especial e os professores da sala de aula comum “não é fácil” e que uma das 

possibilidades para explicar essa dificuldade seria a formação e atuação dos professores 

de ensino comum e especial: “[...] muitos professores do ensino comum ainda preferem 

trabalhar com as portas fechadas, e outros quando abrem suas portas não estão 

necessariamente interessados em partilhar suas responsabilidades” (MENDES, 2006, p. 

37). 

A participação da família e da comunidade teve destaque, revelando sua 

primordial importância para que os serviços possam ser oferecidos e que esse aluno venha 

desfrutar de oportunidades que o levem a ter seus direitos resguardados e atendidos. 

A vida de uma família é um longo ciclo de eventos desenvolvimentais, que 

abrange diferentes gerações e vários contextos histórico-sócio-culturais que necessitam 

do apoio e integração com os indivíduos em todos os âmbitos (ASSUMPÇÃO, 2015). 

No art. 3°, parágrafo único, a lei estabelece a seguridade aos estudantes com 

transtorno do espectro autista a terem direito a acompanhante, tendo sua necessidade 

comprovada. E de acordo com o art. 2° da CDPD (ONU, 2006, n.p), são: 

 

[...] as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem 

ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de 

assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos 

e liberdades fundamentais. 

 

A disponibilidade do profissional de apoio deve ser adotada como medida 

criteriosa a ser adotada pelos sistemas de ensino em âmbito educacional, sempre que 

identificada a individual necessidade de cada estudante, com vistas a resguardar o acesso 

à acessibilidade, à comunicação e principalmente no que diz respeito à atenção nos 

cuidados essenciais, como alimentação, higiene e locomoção. 

O modo como o autismo apresenta-se, o temperamento da pessoa, a personalidade 

dela e as competências ou dificuldades que terá variam de uma para a outra. Não é correto 

generalizar (WHITMAN, 2015). 

Exemplificando, o documento deixa claro que não são todos os alunos com 

autismo que têm necessidade desse profissional de apoio, destina-se prioritariamente ao 

que não conseguem se alimentar sozinhos, realizar sua higiene pessoal e até mesmo com 
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significativa limitação na comunicação e na locomoção, o que dificulta muito o 

desenvolvimento de independência e autonomia no espaço escolar, impedindo seu pleno 

desenvolvimento pessoal e social. 

Importante salientar que não se trata de um serviço substitutivo à escolarização ou 

ao atendimento educacional especializado, mas que deve se articular às atividades 

propostas na sala comum e aos demais serviços e espaços destinados a desenvolver a sua 

escolarização desse indivíduo, devendo estar em constante avaliação pela escola e 

familiares, observando sua necessidade de continuar devido à ação efetiva desse serviço. 

Para Cunha (2016), a realidade pedagógica do educando fará com que cada etapa 

a ser superada demande uma nova, priorizando sempre os afazeres do seu cotidiano, 

concernentes à sua independência física e social. 

A lei em questão pontua sobre a recusa de matricular os alunos com autismo, e faz 

uma recomendação de que, caso não haja cumprimento do direito resguardado 

constitucionalmente a todo cidadão e fira-se um dispositivo legal, deve-se fazer uma 

comunicação formal ao Ministério Público e aos demais órgãos competentes, como 

Conselho Estadual de Educação, nas esferas municipal, estadual e federal para que o 

responsável pela autorização do estabelecimento de ensino público ou privado possa 

responsabilizar-se pelos trâmites cabíveis, chegando até o possível descredenciamento da 

instituição e até as sanções administrativas contra o gestor ou autoridade escolar que fizer 

a recusa de matrícula sob qualquer alegação. 

Em seus estudos sobre políticas públicas educacionais para crianças com autismo 

no contexto da Educação Infantil na cidade de Manaus, Vieira (2016) aponta a 

disparidade entre o que determina a lei e o serviço educacional que está sendo ofertado, 

sinaliza a falta de profissional de apoio especializado, a necessidade de construção de 

Instituições de Educação Infantil com vistas ao atendimento do quantitativo de crianças 

estabelecido no Plano Municipal de Ensino e a necessidade de formulação de políticas 

públicas efetivas para o serviço de estimulação essencial/precoce.  

Trouxemos o estudo de Fiorini (2017), que caracterizou a rotina escolar de um 

aluno com autismo na Educação Infantil em Marília (SP), ressaltando a importância da 

especificação da rotina escolar, o que possibilitou observar elementos essenciais 

relacionados à inclusão do aluno com TEA, identificando assim habilidades diferentes o 

que direcionaram as práticas para participação dos alunos visando à aprendizagem em 

contexto escolar. Outrossim, entendemos que se em âmbito municipal a Prefeitura de 

Manaus fortalecesse políticas de promoção no amparo pedagógico tanto em estrutura 
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física quanto em nível de formação aos docentes, iria contribuir para que, ao chegar no 

ensino regular na SEDUC/AM, que é quem responde por essa área, esse aluno com 

autismo estaria sim com mais possibilidade de se desenvolver, tendo em vista ter tido 

oportunidades de estimulação adequada em sua infância. 

 Para Abi-Habib (2018, p. 139) o princípio da isonomia nos preceitos legais, torna 

a obrigação de impor o direito de matrícula às pessoas com deficiência nas instituições 

que caminham do Ensino Básico ao Ensino Superior que decorre do princípio da 

igualdade, tão sensível e estimado pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

 Para dar as devidas recomendações para a atuação dos Centros de AEE, na 

perspectiva da educação inclusiva, o MEC estabeleceu a Nota Técnica n.º 55/2013, 

tratando dos fundamentos legais, políticos e pedagógicos que resguardam o serviço a ser 

oferecido. Esses Centros foram caracterizados como instituições comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, especializadas em educação especial, 

podendo ofertar o AEE aos estudantes público-alvo dessa modalidade de ensino, 

matriculados nas classes comuns da educação básica. (BRASIL, 2013).  

Esse dispositivo foi necessário para que as escolas especiais pudessem se 

reorientar objetivando que se transformassem em Centros de Atendimento Educacional 

Especializado, sempre em consonância com os marcos legais, políticos e pedagógicos 

atribuídos em nossa legislação vigente. 

 Um dos pontos que o dispositivo salienta é de que o atendimento educacional 

especializado é realizado prioritariamente nas Salas de Recursos Multifuncionais da 

própria escola ou de outra escola de ensino regular, podendo ser realizado em centros de 

atendimento educacional especializado e ofertado de maneira a complementar ou 

suplementar. 

 Para Sadim (2018), o AEE deve, então, proporcionar às crianças um trabalho 

complementar específico, para que possam superar e/ou compensar as limitações 

causadas pelos seus comprometimentos sensoriais, físicos, intelectuais ou 

comportamentais, desenvolvendo e explorando ao máximo suas competências e 

habilidades. 

A inclusão do atendimento educacional especializado não somente deve ocorrer 

nos Projetos Políticos-Pedagógicos – PPP das escolas comuns, mas também fazer parte 

dos Centros de Atendimento Educacional Específico, devendo ser considerado 

prioritariamente com o objetivo de eliminação das barreiras atitudinais e estruturais, a fim 
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de que o processo de escolarização dos estudantes com deficiência seja visto e executado 

em plenas condições de acesso e permanência. 

Importante salientarmos que fica bem claro que os Centros de AEE, públicos ou 

privados, não se configuram como espaços substitutivos à escolarização, mas visam 

promover a participação dos indivíduos com deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento em ações que fortaleçam as ações adotadas no âmbito da escola no 

ensino comum, atendendo ao preceito da dupla matrícula para contribuir com opções de 

mais espaços na oferta dos serviços do atendimento educacional especializado e a 

reorientação das escolas especiais, favorecendo a organização e reestruturação dos 

Centros de AEE.  

Para que os Centros de AEE, bem como as salas de recursos multifuncionais se 

organizassem quanto à aquisição de brinquedos e mobiliários acessíveis, o MEC, no uso 

de suas atribuições, cria a Nota Técnica n.º 29/2014. Em sua justificativa, traz o Brasil 

como um país signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência  

(ONU, 2006), em que se comprometeu com a construção de sistemas educacionais 

inclusivos, como maneira de efetivação do direito de todas as pessoas a terem acesso à 

educação, fazendo-se necessário o apoio na organização desde a oferta de uma escola que 

promova ambientes que maximizem as oportunidades para seu pleno desenvolvimento. 

O dispositivo foi direcionado aos municípios através de Termo de Referência, 

visando à aquisição de brinquedos pedagógicos acessíveis para crianças com deficiência 

na faixa etária de 0 a 5 anos, recomendando para tal ação a elaboração e a publicação de 

Ata Nacional de Registros de Preços. 

No ano de 2015, o MEC disponibiliza Nota Técnica n.º 42 para orientar os 

sistemas de ensino quanto à destinação dos materiais e dos equipamentos disponibilizados 

por meio do Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais. 

Na perspectiva inclusiva, os professores das salas comuns e os da Educação 

Especial articulam-se para que seus objetivos específicos de ensino sejam alcançados, 

compartilhando um trabalho interdisciplinar e colaborativo. É atribuído ao professor da 

sala comum o desenvolvimento das áreas de conhecimento e ao professor do AEE a 

incumbência de complementar a formação com conhecimentos e recursos específicos que 

possam eliminar as barreiras que impendem ou limitam a participação e autonomia bem 

como a independência desse alunado em turmas comuns do ensino comum (BRASIL, 

2010). 
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O documento revela uma informação importante e até desconhecida por muitos 

profissionais que atuam no atendimento educacional específico, de que os recursos 

pedagógicos de acessibilidade podem e devem ser utilizados pelo estudante não somente 

em sala de aula como também resguardado o direito de utilizá-lo em seu domicílio, fica 

proibido seu uso indevido e sua comercialização. 

Para Bosa (2002, p. 30), há evidências de que a provisão precoce de educação 

formal, a partir de 2 até os 4 anos, aliada à integração de todos os profissionais envolvidos, 

tem apresentado resultados satisfatórios. 

 Para fechar a análise documental em âmbito federal e estadual que o capítulo 3 

propôs, trouxemos à luz da investigação o último Plano Estadual de Educação, idealizado 

no ano de 2015, podendo assim realizar um comparativo a nível de ações que foram 

propostas pelo primeiro Plano, estabelecido em 2008, na ocasião da divulgação da 

Política Nacional na Perspectiva da Educação Inclusiva. 

O Plano destaca a meta 4, que trata da Educação Especial, com o objetivo de 

universalizar a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, promovendo o acesso à educação 

básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de 

ensino, garantindo os serviços destinados a esse público-alvo. 

Chamou-nos atenção um dos objetivos do PEE apresentado em formato de 

estratégias, o de buscar contemplar em 100% dos municípios do Estado com o acesso às 

Salas de Recursos Multifuncionais, abrangendo as escolas urbanas, do campo, indígenas 

e de comunidades quilombolas, garantindo ainda a formação específica aos professores 

para atuarem no AEE. 

 

A seguir ilustraremos o nosso estado em mapa e a magnitude de seus municípios:  
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Figura 1 – Mapa do estado do Amazonas 

 

Fonte: saude.am.gov.br 

 

O PEE/AM de 2015 fez referência a diversas escolas em realidade distintas dos 

municípios do estado do Amazonas, portanto sentimos necessidade de referenciá-las aqui 

para ajudar na compreensão visual que cada local se distingue pela sua peculiaridade e 

contexto regional e social.  

A pesquisa de Chiote (2017), que aborda sobre escolarização do aluno com 

autismo no Ensino Médio no contexto das Políticas de Educação Especial no estado do 

Espírito Santo, revelou que as políticas educacionais em nível nacional e estadual são 

sedutoras em seus discursos, no entanto intensificam os processos de alienação na 

sociedade capitalista, tanto na formação dos estudantes voltada para o mercado de 

trabalho, o consumo e a empregabilidade, quanto o trabalho docente, que destitui a prática 

educativa de sua dimensão política e pedagógica, com inúmeras atribuições que 

secundarizam o ensino dos conteúdos escolares. Utilizamos como referência essa 

pesquisa, por entendermos que é necessário trazer ao debate a pessoa com autismo, na 

fase adulta, pensar esses indivíduos chegando ao Ensino Médio, porque as crianças de 

hoje que estão no ensino fundamental, propondo-se mecanismos pedagógicos adequados, 

poderão seguramente galgar o mais alto nível escolar como preconiza a legislação vigente 

em nosso país.  
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A seguir, trouxemos o contexto específico de cada escola descrita no PEE/15 e 

suas características físicas. 

 

Figura 2 – Escola urbana 

 

Fonte: educacao.am.gov.br. 

Figura 3 – Escola do campo 

 

Fonte: Portal Amazônia. 
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Figura 4 – Escola indígena 

 

Fonte: Portal A Crítica. 

Figura 5 – Comunidade quilombola 

 

Fonte: amazonia.org. 

 

Um dos compromissos do PEE/AM 2015 é garantir a oferta de educação inclusiva, 

vedada a exclusão do ensino regular sob qualquer alegação de deficiência, procurando 

promover a articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional 

especializado. 
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Para Lemos (2019), um ponto largamente salientado na reflexão sobre as leis é a 

promoção dos seres humanos enquanto cidadãos, sejam crianças, adultos, pessoas com 

deficiência, empobrecidos entre outros excluídos, que tendo os direitos respeitados e 

necessidades fundamentais atendidas, tornem-se aptos a lutar por melhores condições de 

vida.  

Buscando atender ao terceiro objetivo específico do nosso trabalho, tivemos 

acesso ao relatório demonstrativo dos servidores que atuam nas funções de Auxiliar de 

Vida Escolar – AVE, nome adotado pela SEDUC/AM para nomear o profissional de 

apoio citado na Nota Técnica n.º 24/2013 e na Lei n.º 12.764, que referencia esse 

profissional com o nome de acompanhante especializado. Portanto observa-se que não há 

uma concordância entre as esferas federais e estaduais quanto à adoção de um nome que 

seja unicamente referenciado, facilitando a compreensão de suas atribuições e até mesmo 

a importância da execução de seu trabalho. 

O gráfico a seguir retrata na atualidade o quantitativo de servidores que atuam na 

função de AVE, abrangendo inclusive números do interior do estado. De acordo com 

parecer da SEDUC sobre o auxiliar de vida escolar produzido pela Assessoria de 

Acompanhamento e Avaliação das Políticas Educacionais – ASSAAPE fala do cenário 

da inclusão dos alunos com deficiência na dinâmica escolar, enfrenta um momento 

particular, pois é uma problemática que necessita ser mais discutida, pois envolve 

bandeira de luta de muitos. 

O recurso humano a que se refere a Lei n.º 12.764, em seu parágrafo único, é de 

que, nos casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista 

incluída nas classes comuns de ensino regular, terá direito a acompanhante especializado. 

No que diz respeito à mediação escolar no contexto da inclusão, Mousinho et al. (2010) 

ressaltam o fato de essa função ter emergido de modo mais pungente nas últimas décadas 

em decorrência do fortalecimento da perspectiva inclusiva e indicam a carência de 

trabalhos acadêmicos específicos sobre o tema. 

Essa função descrita na Lei n.º 12.764/12 teve um marco legal anterior, na Nota 

Técnica n.º 19/2010 e, posteriormente, na Nota Técnica n.º 22/2013, na qual, de acordo 

com esse último documento, a função do profissional de apoio é endereçada a alunos com 

deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, regularmente matriculados na rede 

de ensino pública das escolas comuns. 

No que se refere aos estudantes autistas, a Lei n.º 12.764/12 veio para também 

formalizar o direito ao acompanhante especializado nas classes comuns, em caso de 
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comprovada necessidade, para contribuir no processo educativo, assim como o Estatuto 

da Pessoa com Deficiência (Lei de n.°13.146/2015) contempla a presença do profissional 

de apoio escolar.  

Conforme regulamentado pela Nota Técnica n.º 24/2013, que trata o serviço de 

apoio, como uma medida a ser adotada, sempre que se verifica a necessidade, sendo 

disponibilizado segundo a especificidade de atenção aos cuidados de higiene, locomoção 

e alimentação. 

A seguir, podemos observar o envolvimento da SEDUC em disponibilizar esse 

profissional para atender as demandas da educação inclusiva. 

 

Gráfico 1 – Servidores da SEDUC/AM que atuam na função de AVE 

 

Fonte: Gerência de Lotação/DGP/SEDUC – 22/03/2019. 

 

 Para Rahme (2018), no que corresponde à escolarização de alunos com autismo, 

a delimitação do que é comum e do que é distinto pode constituir como fator relevante 

para definir estratégias de trabalho e para pensar as posições ocupadas por dois 

importantes parceiros que, além de professores e professoras, guardam relevância 

singular para o percurso escolar dos estudantes com TEA: os colegas e os agentes 

mediadores ou profissionais de apoio à inclusão escolar. 

 O próximo gráfico aponta a divisão de auxiliar de vida escolar – AVE por turno, 

que desempenha papel de acompanhar o aluno com deficiência incluído no ensino regular 

na rede estadual de ensino na capital e interior. 
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Gráfico 2 – AVE lotados por turno 

 
Fonte: Gerência de Lotação/DGP/SEDUC – 22/03/2019. 

 

 

A SEDUC nos forneceu um documento que orienta quanto aos procedimentos 

referentes à solicitação de professor para desenvolver a função de auxiliar de vida escolar. 

Com o objetivo de padronizar e orientar quanto à elaboração dos processos nesse sentido 

orienta verificar no SIGEAM se o aluno está indicado na matrícula com necessidades 

especiais, sendo de responsabilidade da gestão escolar a solicitação do professor auxiliar 

da vida escolar para o aluno e ainda verificar a necessidade de o aluno passar por uma 

avaliação multiprofissional.  

O documento deixa claro que o Professor Auxiliar não pode ser remanejado para 

outras funções na escola, fato acerca do qual observamos discrepância através de um 

documento produzido pela SEDUC/AM, que uniu um conjunto de questionários, com a 

finalidade de coletar informações, dentre elas sobre a presença do AVE nas escolas da 

rede estadual de ensino, portanto, há sim desvio de função dentro da escola à qual o 

profissional foi destinado, como sinaliza o gráfico a seguir: 
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Gráfico 3 – Função do AVE nas escolas da SEDUC/AM 

 

Fonte: Gerência de Lotação/DGP/SEDUC – 22/03/2019. 

 

Portanto o gráfico retrata que o profissional não executa suas funções na 

totalidade, revelando empenhar-se em outras atividades fora das que a Nota Técnica 

19/2010 deixa claro quanto às atribuições desse profissional, que visam à acessibilidade 

às comunicações e à atenção aos cuidados pessoais de alimentação, higiene e locomoção. 

No contexto estrutural da SEDUC/AM, a Coordenação de Educação Especial – 

CEE, do Departamento de Políticas e Programas Educacionais – DEPPE, fica na 

incumbência de reproduzir as diretrizes vindas do MEC, readequando-as às necessidades 

da nossa região, sendo estes alguns direcionamentos. 

 A responsabilidade de solicitar o auxiliar de vida escolar é da gestão escolar, 

devendo ser anexado ao pedido laudos e relatórios da condição e da necessidade do aluno, 

inclusive solicitam que a recomendação desse profissional venha por indicação no laudo 

médico. 

 Contudo, é importante ressaltarmos que a atuação desse profissional não deve ser 

vista de maneira paliativa, como aponta Sadim (2018), mas ser compreendida como um 

serviço que soma em nível de estratégias para o favorecimento da permanência e 

aproveitamento das experiências escolares. 

  

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Dando seguimento ao terceiro objetivo específico proposto em nosso trabalho, 

realizamos uma pesquisa de campo, para que a realidade escolar dos indivíduos com 
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autismo fosse mais bem compreendida, com enfoque na abordagem qualitativa em seu 

caráter descritivo, onde as narrativas devem originar-se de um ambiente natural, 

priorizando o foco na temática a ser investigada. 

Nesse sentido, nossa proposta central procurou observar se existe alguma 

dicotomia entre os documentos internacionais, passando pelos dispositivos legais do que 

rege a legislação educacional brasileira, até descarrilhar no cenário peculiar da realidade 

regional em que nossas escolas estão inseridas na rede estadual de ensino da Secretaria 

Estadual de Educação. 

 

3.1.1 Percurso metodológico  

 

Assim, na tentativa de apropriação no que se refere ao objeto de estudo, nossa 

pesquisa teve abordagem qualitativa, pois buscou analisar com base nos documentos 

legais a temática das políticas educacionais de inclusão para os indivíduos com autismo. 

Para Minayo (1994), o campo da pesquisa é o recorte que o pesquisador faz, em termos 

de espaço, de uma realidade empírica a ser estudada a partir das concepções teóricas que 

fundamentam o objeto de investigação. Chizzotti (1995) nos fala que a abordagem 

qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável 

entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, não reduzindo o conhecimento a um 

conjunto de dados isolados, nem seu objeto a um dado inerte e neutro, estando, porém, 

possuído de significados e relações próprias com os sujeitos concretos criadores de suas 

ações. 

A pesquisa qualitativa de caráter descritivo nos possibilitou trabalhar com uma 

gama de significados, ações e conhecimentos inerentes à realidade dos processos onde 

ocorrem os fenômenos, portanto os dados a serem analisados deverão aprofundar-se na 

esfera dos significados das relações e das ações humanas, trazendo uma visão que não se 

quantifica em estatísticas. Para Lüdke e André (1986, p. 18), “a proposta do estudo 

qualitativo desenvolve-se em uma situação natural, sendo rico em dados descritivos, 

tendo plano aberto e flexível focalizando a realidade de forma complexa, porém 

contextualizada”. 

Subsidiamos metodologicamente nossa pesquisa na perspectiva epistemológica 

dialética, que respalda a investigação do fenômeno, pois propicia um diálogo da 



78 
 

totalidade, sem que nenhum item do procedimento seja deixado de lado, relacionando-se 

diretamente com a natureza dos objetivos, observando a estrutura necessária para 

responder sobre os questionamentos do presente estudo. Assim, compreendemos que a 

metodologia é parte integrante do projeto de pesquisa, configurando-se em passos 

necessários para que possamos conduzir corretamente nossa investigação científica. O 

método dialético é concebido por oportunizar a análise dos aspectos contraditórios 

existentes num determinado problema de estudo, compreende-se que a totalidade 

significa não só que as partes se encontram em relação de interna interação e conexão 

entre si e com o todo, mas também que o todo não pode ser abandonado em cima das 

partes, visto que o todo cria a si mesmo na interação das partes (GIL, 1999).  

Nessa compreensão dialética, a educação responde ao sujeito como pesquisador 

ativo, com possibilidade do desenvolver pleno de suas habilidades, descobrindo o 

significado das ações e relações nas estruturas sociais. Lakatos e Marconi (2011, p. 101) 

propõem que, “para a dialética, as coisas não são analisadas na qualidade de objetos fixos, 

mas em movimento: nada está acabado, encontra-se sempre vias de transformação, 

desenvolvimento; o fim de um processo é sempre o começo de outro”. Assim, a dialética 

é compreendida como uma metodologia que objetiva dar ênfase aos acordos e desacordos 

provenientes da mesma realidade que a pesquisa se propõe, estabelecendo essencialmente 

a relação evidenciada da contradição das partes no todo. 

 

3.1.2 Coleta de dados 

  

Na perspectiva de compreender as políticas públicas educacionais para a 

escolarização do indivíduo com autismo, utilizamos como procedimento metodológico 

na coleta de dados a pesquisa documental e bibliográfica como fontes primárias e 

secundárias respectivamente de informação. De acordo com Lüdke e André (1986), os 

dados adquiridos por diversos procedimentos metodológicos desvelam aspectos novos de 

um problema ou de um tema. As pesquisas depositadas na Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações – BDTD e artigos científicos publicados nos periódicos que 

tratam da temática abordada contribuem também como aporte em nossa pesquisa. 

 Com isso, em nosso primeiro objetivo, analisamos por meio de pesquisa 

documental a identificação dos Documentos Internacionais e Nacionais e as Políticas 

Educacionais que legitimam o atendimento ao educando com autismo dentre eles: 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (BRASIL, 1948); Declaração de Jomtien 
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(BRASIL, 1990a); Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994b); Constituição da 

República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988); Estatuto da Criança e do Adolescente 

(BRASIL, 1990b); Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994); Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996); Política Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (BRASIL, 1999); Convenção 

Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas 

com Deficiência – Convenção da Guatemala (BRASIL, 2001b); Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2007); Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008); Política Nacional de 

Proteção as Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (BRASIL, 2012); Lei Brasileira 

de Inclusão (BRASIL, 2015). 

Para melhor compreensão na análise documental, nos baseamos nos estudos de 

Pietro (2018), Abi-Habib (2018) Garcia (2017), Costa (2016), Baptista (2015), Manzini 

(2015), Matos (2012; 2013), Silveira (2012), Figueiredo (2010), Carneiro (2007), 

Mantoan (2006), Cury (2005), Bobbio (2004), Bueno (2004), Santos (2003), Corrêa 

(2003), Höfling (2001), Mendes (2002) e Mazzotta (1996). 

Atendendo ao segundo objetivo, realizamos uma busca documental e bibliográfica 

no MEC, em suas normativas e diretrizes teórico-metodológicas para a escolarização das 

pessoas com Transtorno do Espectro Autista, dentre os quais estão: Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996); Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1997); Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001); Programa de Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2003); Plano de Desenvolvimento da Educação (BRASIL, 2007); 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001a); 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 

2008). 

Utilizamos as contribuições dos referidos autores para auxiliar na compreensão 

dos documentos do MEC: Cunha (2016), Mantoan (2014; 2006; 2004); Carvalho (2000), 

Sassaki (1999), Saviani (2008; 1999), Ropoli (2010); Orrú (2012), Höfling (2001), 

Fávero (2004) e Matos (2008). 

A fim de atingir o terceiro objetivo da pesquisa, buscamos, através da análise 

documental e bibliográfica dos documentos legais do MEC e da SEDUC, responder aos 

anseios do nosso trabalho, porém, em observância à problematização percebemos a 

necessidade de compreender o contexto real onde os fatos ocorrem, a fim de termos a 

oportunidade de elucidação e a ampliação dos esclarecimentos advindos da realidade 
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vivenciada nas escolas estaduais da SEDUC na cidade de Manaus, sinalizamos como 

complemento o instrumento metodológico da Pesquisa de Campo, que, segundo José 

Filho (2006, p. 64),  traz como referência que  “o ato de pesquisar traz em si a necessidade 

do diálogo com a realidade a qual se pretende investigar e com o diferente, um diálogo 

dotado de crítica, canalizador de momentos criativos”. Na tentativa de conhecer o 

constituinte dessa realidade, nos aproxima, favorecendo compreender melhor sua 

complexidade e dinamicidade dialética. Entendemos campo, na pesquisa qualitativa, 

como recorte espacial que diz respeito à abrangência em termos empíricos, do recorte 

teórico correspondente ao objeto da investigação (MINAYO, 2012; 2014). 

Propomos analisar nas escolas da SEDUC em Manaus que oferecem atendimento 

educacional especializado aos alunos com autismo se as mesmas seguem as 

recomendações do MEC, bem como se as relações de interlocução dos professores do 

ensino comum e os das SRMs e a participação familiar estão em concordância com os 

documentos postos.  

Para complementar a importância do trabalho de campo, Minayo (2016) cita que 

é, portanto, uma porta de entrada para o novo, sem, contudo, apresentar-nos essa novidade 

claramente, são as perguntas que fazemos para a realidade, a partir da teoria que 

apresentamos e dos conceitos transformados em tópicos de pesquisa que nos fornecerão 

a grade ou a perspectiva de observação e de compreensão.  

Trouxemos para análise as seguintes notas técnicas e normativas: Plano Estadual 

de Educação do Amazonas – PEE (2008); Resolução n.º 4 (2009), que institui Diretrizes 

Operacionais para o AEE na Educação Básica; Decreto n.º 7.611 (2011), que regulamenta 

as diretrizes para o estabelecimento do Atendimento Educacional Especializado; Nota 

Técnica n.º 11 (2010), que trata das Orientações para a Institucionalização da Oferta do 

AEE em Salas de Recursos Multifuncionais, implantadas nas escolas regulares; Nota 

Técnica n.º 19 (2010), que trata dos profissionais de apoio para alunos com deficiência e 

transtornos globais do desenvolvimento matriculados nas escolas comuns da rede pública 

de ensino; Resolução n.º 138 CEE/AM (2012), que estabelece normas regulamentares 

para a oferta da Educação Especial no Sistema de Ensino do Estado do Amazonas; Nota 

Técnica n.º 24 (2013), que dá orientação aos sistemas de ensino para a implementação da 

Lei n.º 12.764 (2012); Nota Técnica n.º 55 (2013), que orienta à atuação dos Centros de 

AEE na perspectiva da educação inclusiva; Nota Técnica n.º 29 (2014), termo de 

referência para a aquisição de brinquedos e mobiliários acessíveis; Nota Técnica n.º 4 

(2014), que orienta quanto aos documentos comprobatórios de alunos com deficiência, 
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transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no Censo 

Escolar; Nota Técnica n.º 42 (2015), orientação quanto à destinação dos materiais e 

equipamentos do Programa das SRMs; Documento Base do Plano Estadual de Educação 

do Amazonas (2015). 

No sentido de analisar tais documentos, trouxemos como aporte em nossos 

estudos as contribuições de Bosa (2002), Orrú (2016; 2019), Martins (2015), Rozek 

(2012), Garcia (2012), Glat (2007), Schmidt (2013), Vasconcelos (2000), Mousinho 

(2010), Abi-Habib (2018), Veiga (2001), Mendes (2006), Bueno (2012), Cortella (2015), 

Libanêo (2004), Gadotti (2001), Laplane (2016), Cunha (2016; 2017), Assumpção 

(2015), Whitman (2015). 

 

3.1.3 Local de realização da pesquisa  

 

Na Secretaria Estadual de Educação, a quantidade de Salas de Recursos 

Multifuncionais nas escolas na cidade de Manaus em 2019 está composta por 69 escolas, 

sendo divididas em 07 Coordenadorias Distritais, conforme as zonas populacionais em 

nossa cidade.  

 Objetivando a coleta de dados, propomos a escolha de sete (7) escolas em área 

urbana, sendo uma em cada Coordenadoria Distrital de Educação. As escolas triadas 

atendem ao critério de serem escolas comuns, com o oferecimento do serviço de AEE 

através das SRMs: 

1. CDE 01 – Escola Estadual Isabel Barroncas;  

2. CDE 02 – Escola Estadual Brigadeiro João Camarão; 

3. CDE 03 – Escola Estadual Simon Bolívar; 

4. CDE 04 – Escola Estadual Adonai Politti; 

5. CDE 05 – Escola Estadual Myrtes Trigueiro; 

6. CDE 06 – Escola Estadual Hilda Azevedo Tribuzzy; 

7. CDE 07 – Escola Estadual Roberto dos Santos Vieira. 

3.1.4 Colaboradores da pesquisa 

  

Propomos a participação de 14 professores, sendo sete (7) de SRMs e sete (7) da 

sala comum. E para ter acesso ao PPP da escola, ouvimos ainda os sete (7) gestores das 

escolas selecionadas. Ao todo, são 21 colaboradores. 
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3.1.5 Instrumentos  

 

Para coleta de dados, utilizamos um roteiro de entrevistas semiestruturadas 

(elaborado pela pesquisadora) aplicado aos professores das SRMs, aos professores das 

salas de ensino comum e aos gestores escolares.  

Para Minayo (2016), entrevista, tomada no sentido mais amplo de comunicação 

verbal e no sentido restrito de coleta de informações sobre determinado tema científico, 

é a estratégia mais usada no processo do trabalho em campo. Cada entrevista 

semiestruturada foi produzida conforme a área de atuação de cada participante, tendo 

como base os documentos oficiais da legislação do MEC quanto às tratativas de 

implementação, operacionalização e recomendações aos sistemas públicos de ensino.  

Na entrevista semiestruturada, procura-se manter a presença consciente e atuante 

do pesquisador, permitindo a relevância na situação do ator, favorecendo não só a 

descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua 

totalidade (TRIVINOS, 1987). A entrevista semiestruturada nos possibilitará um diálogo 

a ser estabelecido entre a pesquisa e os participantes envolvidos, combinando perguntas 

fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema 

em questão sem se prender à indagação formulada (MINAYO, 2016). 

 

3.1.6 Aspectos Éticos 

  

Por envolver diretamente seres humanos, este estudo foi submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa por meio da Plataforma Brasil, tendo a aprovação com o Parecer n.º 

3.702.847, que assegura o direito dos colaboradores da pesquisa, sendo apresentados a 

estes os princípios éticos por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE, disponibilizado em três (3) vias aos participantes e à SEDUC. 

 

3.1.7 Procedimentos para análise de dados  

  

O processo de análise de dados, segundo a definição de Gil (2002, p. 133), é “uma 

sequência de atividades, que envolve a redução dos dados, a categorização desses dados, 

sua interpretação e a redação do relatório”. 
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 Nas entrevistas semiestruturadas, propomos a análise de conteúdo (BARDIN, 

2011). Para Bardin, esta é compreendida como: 

 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativa ou não), que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) das mensagens. (BARDIN, 2011, p. 38). 

  

Nessa linha, o estudo se desenha na perspectiva de identificar a legitimidade da 

escolarização do indivíduo com autismo, e as políticas que compõem esse contexto. 

Apresentamos a seguir os objetivos específicos que servirão de base para nossa 

investigação. 

Eixos temáticos da análise e interpretação de dados: 

• Documentos internacionais, nacionais e as políticas educacionais que 

legitimam o atendimento ao educando com autismo; 

• Diretrizes teórico-metodológicas do MEC que subsidiam a escolarização das 

pessoas com Transtorno do Espectro Autista; 

• As recomendações do MEC de implementação e operacionalização nas 

escolas que oferecem AEE em SRMs aos alunos com autismo na SEDUC, 

incluindo a Lei n.º 12.764/12 a partir de seus PPPs. 

Segundo Bardin (2011), fazer uma análise temática consiste em descobrir os 

“núcleos de sentido” que compõem a comunicação e cuja presença ou frequência de 

aparição podem significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido”. 

Portanto, ao propormos a pesquisa na perspectiva da análise de conteúdo, temos 

como objetivo apresentar os múltiplos aspectos que envolvem o problema, mostrando sua 

relevância, possibilitando através da vivência o contexto real para sua análise epistêmica, 

indicando ainda possíveis ações a serem direcionadas sob o campo investigado.  

 

3.1.8 Organização e análise de dados 

  

Os dados coletados neste estudo nos possibilitaram realizar a análise de conteúdo 

do tipo temática. Os eixos de análise foram elaborados a partir dos objetivos da pesquisa.  

Bardin (2011, p. 135) lembra que “[...] fazer uma análise temática consiste em 

descobrir os ‘núcleos de sentido’ que compõem a comunicação e cuja presença ou 



84 
 

frequência de aparição podem significar alguma coisa para o objetivo analítico 

escolhido”. 

 De acordo com Bardin (2016), a realização da análise de conteúdo qualitativa 

implica analisar a presença ou a ausência de determinado elemento relacionado ao 

problema de pesquisa e fazer descrições, inferências e interpretações do significado dessa 

presença ou ausência em relação ao objetivo analítico escolhido. 

 Nesse sentido, Minayo (2016) indica que, na análise temática, como o próprio 

nome indica, o conceito central é o tema, comportando um feixe de relações e pode ser 

graficamente apresentado através de uma palavra, uma frase, um resumo. O tema é a 

unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo 

critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura (BARDIN, 1979, p. 105). 

Nessa linha, o estudo se desenhou na perspectiva de identificar a legitimidade da 

escolarização do indivíduo com autismo e as políticas que irão compor esse contexto. 

Apresentaremos a seguir os eixos e subeixos temáticos que nortearam o processo de 

organização, análise e interpretação dos dados.  

Os eixos temáticos de organização, análise e interpretação de dados são: 

1. Documentos internacionais, nacionais e as políticas educacionais que 

legitimam o atendimento ao educando com autismo; 

1.1  Documentos internacionais; 

1.2 Documentos nacionais; 

1.3 Políticas educacionais e processo de escolarização de alunos com TEA;  

2. Diretrizes teórico-metodológicas do MEC que subsidiam a escolarização 

das pessoas com Transtorno do Espectro Autista; 

3. Políticas nacionais de escolarização de alunos com TEA, Projeto Político-

Pedagógico e a fala dos colaboradores da pesquisa; 

3.1 Projeto Político Pedagógico à luz da fala dos colaboradores; 

3.1.1 Organização; 

3.1.2 Implementação; 

3.1.3 Funcionalidade; 

3.1.4 Materiais Pedagógicos; 

3.1.5 Profissionais de Apoio; 

3.1.6 Orientação Familiar. 
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Portanto, ao propormos a organização e a análise dos dados da pesquisa na 

perspectiva da análise de conteúdo, tivemos como objetivo apresentar os múltiplos 

aspectos que envolvem o problema, mostrando sua relevância, sua presença ou ausência 

nos documentos analisados assim como a vivência de atores diretamente envolvidos no 

contexto real dos desdobramentos das políticas de inclusão de alunos público-alvo da 

educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Também pretende-se discutir 

possíveis ações a serem direcionadas sob o campo investigado.  

 

 

3.1.9 O percurso e percalços da pesquisa de campo 

 

 A proposta inicial do presente trabalho era estabelecer um vínculo através da 

propositura da entrevista semiestruturada com os participantes previamente selecionados 

nas escolas em que estes têm atribuições. Esse era o percurso tão aguardado e 

programado, porém os percalços da vida nos tiraram essa possibilidade devido ao 

enfrentamento de mais que uma nação pela sobrevivência, e a necessidade de fugir de um 

vírus levou as escolas a fecharem suas portas, impossibilitando o curso normal de nossas 

vidas de uma maneira geral.  

Abro um parêntese não para justificar, mas para um relato de uma mestranda que 

estava literalmente “com sangue nos olhos”, dando tudo de si para realizar uma pesquisa 

com a magnitude que essa temática exige, o que foi um “balde de gelo sobre a cabeça”, 

me entristeceu, e até por vezes me paralisou, até quando vi a possibilidade de realizar as 

coletas via e-mail e WhatsApp, afinal fazer uso das tecnologias em favor de nossas 

necessidades em época de pandemia virou uma “carta na manga”, e que nos permitiu 

tocar nossa pesquisa, para que pudéssemos sim dar um retorno social e acadêmico, 

sobretudo aos docentes, que aguardam ansiosos por uma “luz no fim do túnel” de 

oportunidades pedagógicas que alcancem esse público, que são os alunos com autismo, 

com condutas tão desafiadoras e peculiares. 

Portanto, procuramos corresponder, na medida em que esteve ao nosso alcance, 

visto que os prazos não se delongaram, e o mestrado em curso do qual faço parte está 

vinculado a um convênio entre a SEDUC/AM e a UFAM, que também prioriza prazos 

para que possamos retornar ao nosso ambiente de trabalho na data estabelecida no termo 

de compromisso por nós assinado.  
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3.1.10 Participantes da pesquisa  

 

 Totalizando 21 profissionais da educação das escolas de nossa cidade, 

subdivididos em três grupos: grupo 1 professores do ensino comum, grupo 2 professores 

de sala de recursos multifuncionais, grupo 3 gestores das referidas escolas. No quadro 

abaixo apresentaremos os participantes e suas respectivas funções. 

 

 

Quadro 3 – Identificação dos participantes da pesquisa 

ESCOLA PROFESSOR ENS COMUM / SRM GESTOR 

Escola 1 2 1 

Escola 2 2 1 

Escola 3 2 1 

Escola 4 2 1 

Escola 5 2 1 

Escola 6 2 1 

Escola 7 2 1 

Total 14 7 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.1.11 Instrumentos  

 

 Em busca de coletar os dados, utilizamos 3 roteiros de entrevistas 

semiestruturadas, que foram devidamente aplicados aos participantes da pesquisa, 

classificados em 3 categorias: Professor da Sala Comum, Professor da Sala de Recurso 

Multifuncional e Gestor de Escola. 

As entrevistas foram elaboradas previamente, através de categorias de análise já 

estabelecidas a priori, conforme estabelecemos na estrutura de nosso trabalho, sendo 

compreendidas com base nos documentos internacionais e legislação brasileira vigente, 

dentre elas: 1) Encaminhamento; 2) Planejamento; 3) Articulação; 4) Recursos 

Pedagógicos; 5) Profissional de Apoio. 

 Depois do recebimento das entrevistas, organizamos de forma sistêmica as 

entrevistas; a maioria foram assinaladas e alguns profissionais viram a necessidade de 

complementar informações e se utilizaram de sua escrita, sendo, portanto, mantidas de 

maneira fidedigna para a composição de nossa proposta de pesquisa de campo. 
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Quadro 4 – Identificação da zona distrital 

ESCOLA COORDENADORIA ZONA DA CIDADE 
QTDE. DE 

ENTREVISTADOS 

Escola 1 CDE/01 Zona Sul 03 

Escola 2 CDE/02 Zona Sul 03 

Escola 3 CDE/03 Zona Centro-Sul 03 

Escola 4 CDE/04 Zona Oeste 03 

Escola 5 CDE/05 Zona Leste 03 

Escola 6 CDE/06 Zona Norte 03 

Escola 7 CDE/07 Zona Norte 03 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.1.12 Procedimentos para análise de dados 

 

 Abaixo utilizaremos o quadro para informar de que maneira as categorias foram 

divididas com temáticas e subtemáticas que se adequaram aos objetivos específicos 

sinalizados no teor do nosso trabalho. 

 

Quadro 5 – Categorias de análise e os assuntos abordados 

OBJETIVOS 
CATEGORIAS DE 

ANÁLISE 

TEMÁTICAS 

ABORDADAS 

Análise do PPP Encaminhamento Organização, implementação 

Verificar as parcerias Articulação Funcionalidade 

Identificar os recursos Planejamento Materiais Pedagógicos 

Lei n.º 12.764/12 Aplicabilidade Profissional de Apoio 

Participação da Família Interlocução Orientação Familiar 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 Apresentaremos os resultados a partir dos objetivos centrais da nossa pesquisa, 

cujo objetivo geral é analisar quais os documentos políticos legais e subsídio teórico 

educacional que legitimam a implementação e acompanhamento da escolarização dos 

indivíduos com autismo. 

 Para Baptista (2015), as profundas mudanças que têm caracterizado a educação 

especial na perspectiva da educação inclusiva justificam que os interessados, 

pesquisadores, docentes e formadores busquem, no diálogo e nas trocas com outros 

profissionais, o refinamento de suas práticas e a compreensão das bases epistemológicas 

de suas opções. 

 Especificamente, buscaremos identificar os documentos internacionais, nacionais 

e as políticas educacionais que legitimam o atendimento ao educando com autismo, 
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conhecendo nos documentos do MEC as normativas e diretrizes teórico-metodológicas 

para a escolarização das pessoas com Transtorno do Espectro Autista e, por fim, analisar 

no Projeto Político-Pedagógico nas escolas da SEDUC que oferecem atendimento 

educacional específico aos alunos com TEA as orientações, a implementação e a 

operacionalização recomendadas pelo MEC, incluindo a Lei n.º 12.764/12. 

 Os resultados e as discussões foram propostos de acordo com as Categorias de 

Análise, as temáticas que foram abordadas nas categorias: Encaminhamentos; 

Planejamento; Articulação; Recursos Pedagógicos e Profissional de Apoio. 

Apresentaremos os dados de acordo com a resposta dos participantes na entrevista, sendo 

devidamente comentadas, tendo como pano de fundo os dispositivos legais da legislação 

específica. 

 

3.2.1 Temática 1: Encaminhamento  

 

3.2.1.1 Organização 

  

 Como preconiza a Nota Técnica n.º 24/2013, que faz orientações aos sistemas de 

ensino para a implementação da Lei n.º12.764/2012, a qual institui a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, fazem-se 

colocações sobre a necessidade de institucionalizar a oferta do AEE no PPP das escolas, 

uma vez que esse atendimento deve ser vislumbrando de maneira flexível, pois ocorre de 

maneira individualizada ou em pequenos grupos, estando de acordo com o Plano de AEE 

de cada aluno. 

 Nesse sentido, o PPP assume um importante papel para o favorecimento da 

inclusão escolar. Conforme aponta Vasconcelos (2000), o documento permite a reflexão 

sobre a função da escola na formação de cidadãos críticos e responsáveis para atuarem na 

sociedade, unindo os anseios da comunidade escolar como um todo. 

 De acordo com a Nota Técnica n.º 11/2010, o AEE constitui oferta obrigatória 

pelos sistemas de ensino para apoiar o desenvolvimento dos alunos público-alvo da 

educação especial. O acesso ao AEE constitui direito do aluno, cabendo à escola, na 

pessoa do gestor escolar, e à sua equipe pedagógica orientar a família e o aluno quanto à 

importância da sua participação. 

 O art. 10° determina que o Projeto Político-Pedagógico da escola deve 

institucionalizar a oferta do AEE, prevendo sua organização: 
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I – salas de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliários, materiais 

didáticos, recursos pedagógicos; II – matrícula no AEE de alunos matriculados 

no ensino regular da própria escola ou de outra; III – cronograma de 

atendimentos aos alunos; IV – plano de AEE: identificação das necessidades 

educacionais específicas dos alunos, definição dos recursos necessários e das 

atividades a serem desenvolvidas; V – professores para o exercício da docência 

no AEE;  

 

Assim, na organização do PPP, devem ser observados os objetivos e as diretrizes 

da política educacional, atendendo o disposto na legislação que assegura o acesso de todos 

a um sistema educacional inclusivo, dando destaque à nossa Carta Magna que é a 

Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), que define no art. 205 

que a educação como um direito de todos e no art. 208, III, o atendimento educacional 

especializado às pessoas com deficiência preferencialmente na rede regular de ensino. 

Para Libâneo (2004),  a escola que consegue elaborar e executar, num trabalho 

cooperativo, seu projeto político-pedagógico dá mostras de maturidade de sua equipe, de 

bom desenvolvimento profissional de seus professores, da capacidade de liderança da 

direção e de desenvolvimento de toda comunidade escolar.  

Nesse sentido, o PPP torna-se a identidade da escola, suas particularidades, 

devendo ser construído na coletividade, levando em consideração às especificidades do 

ambiente em que a escola está inserida. 

Portanto para que seja implementada a Sala de Recursos Multifuncionais para a 

oferta do AEE é competência da escola, de acordo com a Nota Técnica n.º 11/2010, que 

faz orientações para a institucionalização da Oferta do AEE em Salas de Recursos 

Multifuncionais, a serem implantadas nas escolas regulares. O PPP da escola deve 

contemplar a oferta do AEE, bem como recursos e equipamentos específicos e condições 

de acessibilidade. Para Sadim (2018), a efetivação da matrícula dos alunos com 

necessidades educacionais especiais não assegura uma prática inclusiva, é necessário 

averiguar de que forma está acontecendo esse processo de inclusão, se os professores e 

todo o ambiente escolar estão em harmonia em prol da plena participação dos educandos. 

Segundo relato dos gestores das escolas comuns que têm SRM, o PPP, na maioria 

das falas encontra-se inacabado, pois sempre há necessidade de reajustar conforme as 

demandas que vão surgindo. Um dos fatores que todos os 7 pontuaram foi a escassez de 

tempo para promover encontros e debater com toda a comunidade escolar; o que se nota 

fortemente através dos relatos é que o trato com a educação especial e inclusiva por parte 

da SEDUC deveria ter mais prioridade e celeridade nos processos que envolvem 

diretamente essa temática. 
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G1: A falta de informações e até mesmo o desencontro de 

recomendações por parte da secretaria dificulta a organização do 

trabalho do AEE em nossa escola. 

 

Segundo Gadotti (1994), todo projeto político-pedagógico propõe rupturas com o 

presente e promessas para o futuro, o que significa tentar quebrar um estado confortável 

para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade na busca de campos de ações 

possíveis. 

 
G2: A morosidade no andamento dos processos, nos faz perder 

credibilidade com a família e até mesmo professores, chegando a 

extremos de denúncia em Ministério Público por conta do não 

cumprimento do que as leis estabelecem nesse segmento. 

 

G7: Tudo que preciso eu vou atrás, graças a Deus os professores se 

empenham e se ajudam, quando não sabem algo não esperam pela 

SEDUC, pesquisam e aplicam. 
 

  

 Assim, para que a legislação seja aplicada com exatidão, a responsabilidade da 

escola é zelar pela construção e ajuste do PPP, fazendo que toda a comunidade escolar 

esteja ciente das necessidades específicas a que a demanda do AEE se propõe.  

 Veiga (2001) pontua que o desafio dos educadores e recolocar o Projeto Político-

Pedagógico no centro das discussões e práticas, concebendo-o como instrumento singular 

na “vida cotidiana” da escola, no que diz respeito à gestão e participação coletiva. 

Nesse sentido, entendemos que a construção e o reajustamento do PPP se 

encontra, na maioria das escolas entrevistadas, em aberto, o que nos soa como ponto 

positivo, pois compreendemos que a educação especial é uma área constantemente 

reajustada por normativas e legislações que devem ser evidenciadas no documento que é 

a bússola central de toda escola. 

 

3.2.1.2 Implementação  

 

 Os dispositivos legais que norteiam a inclusão na escola, através de sua legislação, 

reconhecem o espaço escolar como um ambiente de aprendizagem que possibilita 

proporcionar a conquista da autonomia e identidade individual, faz com que as relações 

sociais sejam desenvolvidas e se estabeleçam pontes para a construção de novas 

habilidades e competências.  
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Glat (2007) complementa que a educação inclusiva significa um novo modelo de 

escola em que é possível o acesso e permanência de todos os alunos, e onde os 

mecanismos de seleção e discriminação, até então utilizados, são substituídos por 

procedimentos de identificação e remoção de barreiras, para a aprendizagem.  

 A implementação do AEE no PPP da escola deve prever antes de tudo 

planejamento e organização, por meio dos quais as características individuais possam ser 

observadas, e que o Plano de Atendimento Específico seja planejado objetivando a 

eliminação de barreiras que possam dificultar ou impedir a interação com o meio e a 

aquisição de habilidades cognitivas e de autocuidado. 

 As diretrizes para a implementação devem preconizar sempre os princípios 

norteadores da política de inclusão, cuja finalidade é assegurar o acesso à educação em 

todos os níveis, etapas e modalidades, a fim de promover condições de cunho social, 

educacional e profissional. 

 Glat (2007) ressalta a importância de a proposta da educação inclusiva implicar 

num processo de reestruturação de todos os aspectos constitutivos da escola, envolvendo 

a gestão de cada unidade e os próprios sistemas educacionais. 

 Sobre as legislações vigentes, os gestores foram unânimes em afirmar que falta 

por parte da SEDUC/AM mais divulgação por meio de circulares, bem como estabelecer 

em suas redes e mídias sociais informações atualizadas sobre a legislação em vigor no 

que se refere às tratativas da educação especial e inclusiva, pois assim o alcance social 

teria maior impacto e, consequentemente, alteraria de forma positiva o olhar da gestão 

para com a temática em questão:  

 

 

G3: sentimos falta de circulares internas sobre atualização na 

legislação, as datas alusivas, onde passa despercebido por não fazerem 

parte do calendário anual das escolas. 

 

G4: em nossa escola, nos planejamentos sempre procuramos trazer 

uma temática da educação inclusiva, alguns professores relutam por 

não terem no momento alunos com algum tipo de deficiência, julgam 

não ter necessidade de tal abordagem. 
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3.2.2 Temática 2: Articulação 

 

3.2.2.1 Funcionalidade 

 

 A articulação da gestão escolar no sentindo de zelar pelas diretrizes e normativas 

da educação especial e inclusiva possibilita construir um trabalho coeso em busca da 

verdadeira funcionalidade.  

O gestor escolar precisa assumir essa postura de articulador, pois é sua 

incumbência, como afirma a Nota Técnica n.º 11/2010, devendo haver efetiva articulação 

pedagógica entre professores das salas comuns e da sala de recursos multifuncionais, a 

fim de promover as condições de participação e aprendizagem dos alunos.  

Para Veiga (2002), a gestão democrática exige a compreensão em profundidade 

dos problemas postos pela prática pedagógica, que visa romper a separação entre 

concepção e execução, entre o pensar e o fazer, entre a teoria e prática. Essa articulação 

torna-se possível através dos instrumentos colaborativos que uma gestão participativa 

propõe, como o diálogo e a propositura de novas alternativas viáveis em âmbito escolar. 

Nas falas dos gestores, houve sincronia no que se refere à sinalização da 

necessidade de se estabelecerem redes de apoio com as demais escolas das zonas distritais 

em Manaus, para promover a formação de professores, bem como produção de materiais 

acessíveis e desenvolvimento de ações que alcance o objetivo, que é a educação com foco 

na formação pessoal e social dos alunos. Se as Políticas Educativas se pautarem pelo 

respeito aos direitos humanos, terão que criar novos formatos e estratégias que permitam, 

de fato, considerar as particularidades dos sujeitos, sem perder de vista o objetivo de 

oferecer uma formação que instrumentalize para a participação no mundo do 

conhecimento, do trabalho e da cultura (LAPLANE, 2016). 

 

De acordo com os gestores entrevistados, essa articulação é necessária, pois visa-

se ainda promover a participação dos alunos nas ações intersetoriais articuladas junto aos 

demais serviços públicos de saúde, assistência social, trabalho e direitos humanos, pois 

entendem que o trabalho flui à medida que se estabelece redes colaborativas de 

atendimento aos seus alunos e comunidade escolar. 

 

G6: nosso papel vai além de um articulador na gestão escolar, sinto 

necessidade de me inteirar das questões pedagógicas, para gerar 

credibilidade nos professores, alunos e família. 
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 Assim, constata-se que, na fala dos gestores entrevistados, há sim consciência de 

seu papel de articulador para que as políticas educacionais para a educação especial e 

inclusiva possam romper os muros da escola e atingir de maneira positiva toda a 

comunidade escolar, para somar esforços no desempenhar das funções pelo bem dos 

alunos de maneira geral. 

 Nesse sentido, Garcia (2017) colabora com alguns pontos que desafiam a 

articulação pedagógica entre o ensino regular e o Atendimento Educacional 

Especializado, como a gestão das redes de ensino e as condições de realização desse 

trabalho nas escolas, incluindo o número de salas de recursos e de professores em relação 

ao número de escolas e alunos em cada rede, bem como a baixa frequência e a remota 

possibilidade de reunir os professores de sala e os professores de AEE na rotina escolar. 

 Coletamos para complementar a fala dos gestores, a contribuição dos professores 

da sala comum, que alegaram de maneira unânime que a articulação que os gestores 

promove fica a desejar no sentindo de darem voz aos professores de sala de aula; como 

exemplo, alegaram não ter acesso a formação voltada à área da educação especial, pois 

sempre vem direcionado ao professor da sala de recurso multifuncional, e eles ficam de 

fora. Atualmente, reconhece-se que os processos de aprender a ensinar e de aprender a 

ser professor são de longa duração, portanto a formação de professores é entendida como 

um continuum, algo que deve ser empreendido ao longo da vida, sem que se estabeleça a 

previsão de um estágio final (MARTINS, 2015). 

 

P.S.C.1: fica difícil executarmos um trabalho específico com este 

público, devido nossa graduação não abranger da maneira da maneira 

que deveria essa temática.  

 

P.S.C.2: não nos chega formação continuada nessa área, ou cursos de 

capacitação, e tudo muito restritivo a quem atua nas funções do AEE. 

 

 Para Rozek (2012), teorizar e praticar, saber e agir conjugam-se na formação de 

maneira indissociável, inseparável à teoria das práticas, às habilidades operativas das 

concepções teóricas e da ética, concebendo a formação como racionalidade de amplas 

bases e muitas vozes. 

 

P.S.C.3: percebo o gestor bem empenhando e nos envolver nas questões 

da educação especial, entendo que a escola precisa estar toda 

envolvida, não só os que atuam de maneira direta na área. 
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 Para Cunha (2016), além das ações geridas na escola, o amparo ao professor é 

essencial para o sucesso das ações inclusivas, não somente pela grandeza do seu ofício, 

mas também em razão da função social do seu papel, necessitando de valorização, 

formação e capacitação.  

 

3.2.3 Temática 3: Planejamento 

 

3.2.3.1 Materiais Pedagógicos  

 

 O Programa organizado para a implantação de Salas de Recursos Multifuncionais 

que foi instituído na Portaria n.º 13, de 24 de abril de 2007, objetivando apoiar as escolas 

em sua organização e ofertar os serviços de AEE, sendo estabelecido como atividade 

complementar para os alunos com altas habilidades/superdotação e de forma suplementar 

para os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, regularmente 

matriculados no ensino regular, devendo-lhes ser garantidas plenas condições para seu 

acesso, participação e aprendizagem ao longo da vida, lhes oportunizando galgar todos 

os níveis de ensino. 

 Portanto, o acesso aos serviços e recursos como materiais pedagógicos adaptados 

e de acessibilidade devem contribuir para maximizar o desenvolvimento sociocognitivo 

do aluno, possibilitando que a escola seja sempre uma ponte para ampliação da inclusão 

nas escolas e sociedade.  

 O Dispositivo n.º 25/2012 enfatiza que a disponibilização dos recursos 

pedagógicos e de tecnologia assistida tem o objetivo de assegurar, apoiando a organização 

e a oferta do AEE; importante deixar registrado que esses recursos disponibilizados para 

as escolas que possuem SRMs podem ser utilizados pelo estudante não apenas na sala, 

mas também em sua sala de aula, bem como em seu domicílio, fato esse que os sete 

professores do AEE entrevistados desconheciam. 

Sobre essa questão, Bersch e Machado (2007, p. 36) destacam que é necessário 

compreendermos que a TA é um recurso do usuário, não podendo ficar restrita ao espaço 

do AEE, e acrescentam que “a implementação da TA se dá de fato, quando o recurso sai 

com o aluno e fica ao seu serviço, em todos os espaços onde for útil”.  

 A Nota Técnica n.º 29/2014 trata de um Termo de Referência para a aquisição de 

brinquedos e mobiliários acessíveis especificamente para a etapa da educação infantil, 

com a finalidade de possibilitar a compra de tais recursos a serem disponibilizados aos 
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municípios. Aqui fazemos uma observação, trazendo a fala dos professores das salas de 

recursos entrevistados, que, de maneira unânime, dizem utilizar pouco os recursos 

pedagógicos que o MEC disponibiliza, pois há a necessidade de produzir material 

adaptado de acordo com a necessidade específica de cada aluno, principalmente os alunos 

com autismo como os professores abaixo mencionam.  

 

P. SRM 1: sentimos falta de formação no formato de oficina 

pedagógica que nos levem a pôr a mão na massa, para nos auxiliar na 

construção de materiais adaptados para nossos alunos, temos carência 

disso. 

 

P. SRM 2: os alunos com autismo a abordagem didática é diferente, 

pois são muito sensoriais, o que nos leva a precisar oferecer os 

recursos conforme sua demanda e critério, construímos tapetes, 

quadros que utilizamos também por todos, sempre buscando 

harmonizar com as cores e os materiais que muitas vezes iriam para o 

lixo e recriamos como: tampinhas, garrafas etc. 

 

P.SRM 3: os materiais que construo são em parceria com a família, 

eles fazem também rotina, alinhavo e bom que os alunos dão 

continuidade nas atividades em casa, porque os pais na maioria são 

carentes e não têm condições de oferecer recursos que são caros. 

 

 Na fala dos professores de Salas de Recursos Multifuncionais, nota-se 

além do empenho, boa vontade em não limitar a aprendizagem de seus alunos aos recursos 

que lhes são oferecidos pelo MEC e pela Secretaria de Educação, mas sobretudo o olhar 

individualizado para aqueles que dependem desse diferencial, pois são alunos com 

necessidades distintas, e o que é mais importante: valorização desses recursos como 

aliados no processo, empreender uma maneira inovadora e criativa de ensinar, criando a 

partir de materiais alternativos que iriam para o lixo verdadeiras fontes de inspiração e 

aprendizagem para todos os alunos com ou sem deficiência. De acordo com Correia 

(1999), a Educação relaciona-se com a noção de escola enquanto um espaço educativo 

aberto, diversificado e individualizado, em que cada aluno possa encontrar resposta à sua 

individualidade e diferença.  

Os professores da sala comum contribuíram em suas falas, no sentido de informar 

qual sua participação na construção de material de apoio para o desenvolver o trabalho 

pedagógico em suas salas de aula, apesar do relato de não terem acesso a formação nessa 

área específica, ajudam de acordo com o que os alunos precisam, pois cada um está em 

um nível, o que torna o trabalho, segundo eles, mais desafiador. Faz parte da competência 



96 
 

docente a capacidade de não só fazer bem aquilo que se faz, mas de fazer o bem com 

aquilo que se faz (CORTELLA, 2015). 

 

 

P.S.C1: observo muito o trabalho da colega na SRM e procuro 

direcionar meu aluno dando seguimento na mesma proposta, ela me dá 

dicas e compartilha materiais. 

 

P.S.C2: quando tenho tempo confecciono materiais práticos que utilizo 

para intercalar as atividades do meu aluno em sala. 

 

P.S.C3: produzir material é fundamental, pois os materiais prontos eles 

são limitados, temos oportunidade de criar e adequar aos conteúdos a 

serem trabalhados. 

 

 Sadim (2018), em sua dissertação, relata que a cooperação entre os professores, 

desde o planejamento até a discussão dos resultados das atividades, possibilita uma 

colaboração que visa a um objetivo comum: desenvolver o potencial dos alunos atendidos 

nas Salas de Recursos Multifuncionais, devendo a escola articular junto à gestão da sua 

rede de ensino as condições necessárias para a implementação das salas, bem como a 

definição de procedimentos pedagógicos e a participação dos pais ou responsáveis. 

Cabe ressaltar que foi identificada na fala dos colaboradores da pesquisa a 

ausência de indicações nos Projetos Pedagógicos de materiais pedagógicos adaptados, 

como orientam as políticas da área.  

Nessa discussão, gostaríamos de referenciar a dissertação de Bruce (2015), que, 

após analisar à descrição das condições de acessibilidade pedagógica em Projetos 

Pedagógicos de escolas municipais de Manaus, identificou a ausência de indicações a 

esse respeito nos documentos analisados. Para a pesquisadora, isso indica a falta de 

coerência entre o que está posto nas políticas que subsidiam a educação especial na 

perspectiva da educação inclusiva e o que está descrito nos projetos políticos-pedagógicos 

de escolas municipais que oferecem o Atendimento Educacional Especializado.    

 Abaixo ilustrações de alguns recursos pedagógicos alternativos produzidos partir 

de “sucatas” que recicladas tornaram-se trunfos na busca pelo desenvolvimento dos 

alunos. 
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Figura 6 – Materiais reciclados 

   

Figura 7 – Materiais reciclados 

 

Fonte: Arquivo Pessoal       Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Figura 8 – Materiais reciclados 

    

Figura 9 – Materiais reciclados 

 

Fonte: Arquivo Pessoal       Fonte: Arquivo Pessoal 

 

3.2.4 Temática 4: Aplicabilidade 

 

3.2.4.1 Profissional de Apoio 

 

 A dinâmica das escolas inclusivas tem em sua propositura um diferencial no que 

se refere à conduta de apoio de pessoal para atender a demanda que os alunos com 

deficiência exigem. A Lei n.º 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos 

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, em seu parágrafo único, diz que, 

em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista 
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incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso do art. 2°, terá direito 

a acompanhante especializado. 

 Corroborando nesse sentido, o Ministério da Educação emitiu a Nota Técnica n.° 

22/2013, a fim de regulamentar a atuação desses profissionais: 

 

Dentre os serviços da Educação Especial que os sistemas de ensino devem 

prover estão os profissionais de apoio, tais como aqueles necessários para 

promoção da acessibilidade e para o atendimento a necessidades específicas 

dos estudantes no âmbito da acessibilidade às comunicações e da atenção aos 

cuidados pessoais de alimentação, higiene e locomoção. (BRASIL, 2013, p. 

2). 

 

 

 Em 21 de março de 2013, o MEC divulga a Nota Técnica n.º 24 para tratar de dar 

as devidas orientações aos sistemas de ensino para a implementação da Lei n.º 12.764/12, 

que em seu §2°, do art. 1° dessa lei, que trata a pessoa com transtorno do espectro autista 

é considerada pessoa com deficiência. Conforme a CDPD (ONU, 2006, n.p): 

       

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de 

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

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

em igualdade em condições com as demais pessoas. 

 

 A Nota Técnica n.º 24/13 descreve de maneira objetiva a característica do serviço 

do profissional de apoio, como medida a ser adotada pelos sistemas de ensino, sendo 

disponibilizado desde que identificada a necessidade específica de cada aluno, com foco 

na promoção da acessibilidade às comunicações e à atenção aos cuidados pessoais de 

alimentação, higiene e locomoção. 

 Fica estabelecido no documento que esse serviço é destinado aos alunos que não 

realizam as atividades de alimentação, higiene e locomoção com autonomia e 

independência, para que lhes seja oferecida a possibilidade de desenvolverem habilidades 

pessoais e sociais. Sua necessidade é justificada quando o estudante não tiver atendidas 

suas necessidades disponibilizadas aos demais estudantes no contexto geral. 

Esse serviço não substitui à escolarização nem o atendimento educacional 

especializado, porém deve articular-se com às atividades na sala comum, da sala de 

recursos multifuncionais e as demais atividades no âmbito escolar. 

 A Nota Técnica n.º 24/13 orienta que deverá ser estabelecida uma 

avaliação periódica para que a escola, em parceria com a família, possa verificar a 

efetividade do serviço, bem como a sua descontinuidade. Suplino (2009) fala que incluir 

crianças com autismo nas escolas, sobretudo em rede pública, tem sido motivo de 
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discussão ao longo de vários anos, a qual se confunde com a própria história da Educação 

Especial no Brasil. Percebe-se a complexidade de promover a inclusão dessas pessoas, 

sem um constante aperfeiçoamento e criterioso acompanhamento. 

 

 A SEDUC/AM, no relatório que nos foi disponibilizado, produzido em março de 

2019 pela equipe da ASSAAPE, faz recomendações às escolas quanto ao AVE, nome que 

foi criado pela Secretaria que se difere tanto da Lei n.º 12.764/12, que trata como 

acompanhante especializado, e na Nota Técnica n.º 24/13 o cita como profissional de 

apoio; ambos os documentos federais não fazem referência ao critério de formação para 

atuar nessa função. 

 Segundo a recomendação, a SEDUC/AM direciona os gestores escolares a 

tomarem a frente, ficando na responsabilidade de solicitar o AVE, anexando ao pedido 

os laudos e os demais relatórios que indiquem a necessidade do aluno de ter acesso a esse 

profissional. 

 As orientações após a lotação para esse profissional que atuará com o aluno devem 

ser realizadas pela Gerência de Atendimento Educacional Específico, devendo a escola 

acompanhar e orientar suas atividades, ficando impossibilitado seu remanejamento para 

outras escolas, ou desempenhar outras funções que não lhes competem. 

 Nesse sentido, Mousinho (2010, p. 104) relata que a saída desse profissional antes 

do final do ano letivo é um problema ético grave. “Mudanças constantes de mediadores 

escolares trazem prejuízos importantes para o desenvolvimento da criança que precisa de 

um vínculo estável nessa função, como também desorganiza o ambiente escolar.” 

 Na fala de alguns gestores, observamos informações desencontradas, o que tem 

dificultado a efetividade do trabalho nesse segmento, pois, apesar de a legislação ser de 

domínio público, acredita-se que a secretaria poderia melhorar nos aspectos de 

comunicação e articulação com as escolas. 

 

G1: a escola providencia o relatório solicitando o AVE, mesmo 

sabendo que não será contemplado por se tratar de um aluno que tem 

autonomia no espaço escola, porém a família ameaça procurar a 

justiça dizendo que o filho tem direito sim. 

 

G2: quando a família procura o Ministério Público querendo esse 

profissional para o filho, o próprio órgão obriga a SEDUC a oferecer 

esse profissional, em casos que não há necessidade, demonstrando 

desconhecer a lei que rege esse fundamento. 
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G3: aqui os professores questionam o AVE, acham que trabalha pouco 

que deveria ajudar mais alunos, exercer outras funções na escola. 

 

G4: ao meu ver, esse profissional deveria sim auxiliar o professor, e 

até mesmo acompanhar mais de um aluno na escola. 

 

 Os gestores, na sua maioria, alegam falta de tempo para socializar os documentos 

que chegam à secretaria da escola com os demais professores e profissionais que atuam 

na instituição, o que gera, de acordo com eles, desencontros de qual de fato é a atribuição 

desse profissional e que, para eles, mudar o nome para AVE descaracterizou a lei que 

ampara, causando confusão até mesmo entre familiares. 

 

G5: apesar de termos uma circular que deixe bem claro as atribuições 

desse profissional, desempenhar outras funções, quando o aluno falta 

e lhe sobra tempo livre, não nos parece ser um problema. 

 
G6: desconheço que a família deva participar do processo de 

verificação da funcionalidade do serviço, nossa escola que emite o 

parecer com base no relato do professor regente da turma. 

 
G7: sempre procuro engajar esse profissional, já que ele e também é 

professor da SEDUC, faz parte da escola. 

 

 As orientações advindas da SEDUC expressas no documento criado pelo 

Departamento de Políticas e Programas Educacionais – DEPPE recomenda que, ao 

solicitar o AVE, deve-se constar em anexo ao ofício um parecer pedagógico descritivo, a 

ser elaborado pelo gestor e pelo professor do aluno, e laudo médico que aponte a 

necessidade do acompanhamento individual. Isso se opõe à legislação vigente, uma vez 

que a Lei n.º 12.764/12 e a Nota Técnica n.º 24/13 não condicionam o acesso a esse 

profissional por parte do aluno que realmente precisa desenvolver suas habilidades 

pessoais e de autocuidado a um laudo médico que descreva essa necessidade. 

  

3.2.5 Temática 5: Interlocução 

 

3.2.5.1 Orientação Familiar 

 

 A Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), em seu art. 

205 compreende a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, sendo 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, com vistas a desenvolver o 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o 
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trabalho. Em consonância, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) preconiza que os sistemas de ensino possam garantir 

ações de articulação para o envolvimento e participação da família e comunidade escolar.  

 A Nota Técnica n.º 24/2013 relata que a participação da família e da comunidade 

escolar contribui para a formulação, a implantação, o acompanhamento e a avaliação das 

políticas públicas, constituindo assim mecanismos para a garantia na execução de tais 

políticas.  

 De acordo com os professores, em alguns aspectos a família deixa a desejar, no 

sentido de faltas dos alunos às aulas sem justificativas, e até mesmo o não 

comparecimento de seus responsáveis nas reuniões pedagógicas propostas na escola. 

 
P.C1: nosso trabalho, acaba não tendo o retorno esperado em virtude 

da falta de acompanhamento familiar. O que nos desmotiva, tem 

professores que vão até a residência do aluno, quando faltam na escola 

dias consecutivos. 

 
P.C2: em nossa escola até que temos engajamento das famílias, pois 

quando inicia o ano letivo estabelecemos como prioridade a 

participação deles no processo escolar dos filhos. Eles se sentem 

responsáveis, mas sempre estamos atentos, chamando para conversar, 

pedindo apoio. 

 

 

P.C3: a participação da família, pode ser melhor no caso dos alunos 

com deficiência, querem esperar só pelo professor da sala comum, 

esquecem que eles como família devem dar prioritariamente condições 

emocionais e de bem-estar para esse aluno, que às vezes nem 

acompanhamento médico tem. Aí fica difícil só cobrar do professor. 

 

 Para os professores das Salas de Recursos Multifuncionais, é imprescindível a 

participação efetiva da família, pois ter a articulação da gestão escolar promovendo ações 

de engajamento ocasiona melhores resultados no processo de aprender dos alunos. 

 Nesse sentido, foram relatadas ações específicas para a promover o engajamento 

das famílias partindo da articulação da equipe pedagógica e gestão. 

 

P.S.R.M 1: organizamos em nosso calendário anual, inserções extras 

de encontros com os pais, pois nosso trabalho por ser específico, requer 

o empenho da família, no sentido de oferecer minimamente um 

ambiente estruturado para que esse aluno possa sentir-se capaz e 

aceito também em seu contexto familiar. 

 

 

P.S.R.M 2: apesar de buscarmos a parceria com a família, e um 

trabalho bem difícil, pois para muitos pais o que e desenvolvido na 
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SRMs, não tem tanta importância como o da sala de aula, e acabamos 

por ter por parte dos alunos faltas e até desistências. 

   

Cabe destacar, de acordo com a Resolução n.º 4/09, que institui as Diretrizes 

Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, 

modalidade Educação Especial, referência a seu art. 9°, acerca de que a elaboração e a 

execução do plano de AEE são competência dos professores que atuam na sala de 

recursos multifuncionais ou centros de AEE, em articulação com os demais professores 

do ensino regular, com a participação das famílias e em interface com os demais serviços 

setoriais da saúde, da assistência social. 

Para comentar sobre essa articulação, os gestores ponderaram que em 

determinados casos é necessário, devido à falta de responsabilidade familiar, acionar 

órgãos parceiros, como conselho tutelar, em casos de abandono escolar e até maus tratos. 

  

G1: nosso olhar na gestão precisa ir além das salas de aula, pois a 

alma da escola são nossos alunos, quando faltam demais, já sabemos 

que está ocorrendo algo no seio familiar e vamos atrás.  

 

G2: penso que a secretaria deveria incluir nos calendários das escolas, 

ações sociais voltadas para o cuidado com a família, não que não 

podemos promover, mas com o apoio externo teríamos mais 

visibilidade e apoio. 

 

G3: sem a participação da família, já tivemos casos frustrantes de 

inclusão, pois alunos com nível acentuado de comprometimento, não 

tinha acompanhamento médico, o que dificultava o trabalho de todos 

os envolvidos da escola. 

 

  

 Cunha (2016) nos diz que uma grande ajuda para todos os indivíduos com 

autismo, independente do grau de severidade, vem das relações familiares, em razão do 

enfoque na comunicação, na interação social e no afeto.  

 A necessidade de se estabelecer um diálogo franco, para que a família esteja 

sempre ciente de como pode contribuir com responsabilidade nesse processo, pode 

assegurar sim uma inclusão mais coerente, e o próprio aluno observa o empenho e a 

interação de sua família nos assuntos relacionados à sua escola.  

 Concluiu-se, ao finalizar o terceiro capítulo, que teve como objetivo específico 

analisar as escolas da SEDUC em Manaus que oferecem atendimento educacional 

especializado aos alunos com TEA e as orientações, a implementação e a 

operacionalização recomendadas pelo MEC, incluindo a Lei n.° 12.764/12, que instituiu 
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a Política Nacional de Proteção aos Direitos das Pessoas com autismo, que os documentos 

analisados apresentaram um volume substancial de diretrizes, porém observou-se que 

essas diretrizes não apontaram um norte pedagógico para o trabalho docente endereçado 

aos alunos com autismo, a fim de responder didaticamente aos anseios e às dificuldades 

que os professores enfrentam. Portanto, propomos aqui um ponto de reflexão acerca de 

todo arcabouço documental presente nesta pesquisa, se de fato os professores sentem-se 

amparados em suas necessidades pedagógicas específicas para desenvolver um trabalho 

que busque construir habilidades acadêmicas e sociais nos alunos com autismo, para uma 

escolarização dinâmica, coerente e responsável? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Buscamos destacar ao longo do nosso trabalho de que maneira a formulação e a 

organização das políticas públicas educacionais voltadas para a Educação Especial e 

Inclusiva no Brasil e no estado do Amazonas contribuíram mais especificamente para a 

escolarização dos alunos com Transtorno do Espectro Autista, regularmente matriculados 

nas escolas da SEDUC na cidade de Manaus. 

Nesse sentido, o nosso objetivo geral norteou a análise dos documentos políticos 

legais e o subsídio teórico-educacionais que legitimam a implementação e o 

acompanhamento dessa escolarização dos indivíduos com TEA. 

Procuramos detalhar, identificando os documentos internacionais, nacionais e as 

políticas educacionais que legitimam o atendimento ao educando com autismo, 

correspondendo assim ao cumprimento do nosso primeiro objetivo específico. 

Concluímos que a legitimidade da escolarização dos alunos com autismo perpassa 

pelo pressuposto da inclusão no mundo, cuja ação política, cultural, social e pedagógica 

defende o direito de todos aprenderem juntos. 

Ao propormos, no segundo capítulo, conhecer nos documentos do Ministério da 

Educação, as normativas e as diretrizes teórico-metodológicas para a escolarização das 

pessoas com Transtorno do Espectro Autista, tais documentos sinalizaram que não há 

propostas que direcionem a escolarização das pessoas com autismo, a fim de lhes garantir 

a totalidade em seu acompanhamento pedagógico, por intermédio de ações e práticas com 

vistas a desenvolver não só aspectos cognitivos como socializadores indispensáveis para 

o pleno desenvolvimento desse aluno. 

Por conseguinte, finalizamos o estudo documental e pesquisa de  campo proposto 

no terceiro objetivo específico, que compreende a análise das escolas da SEDUC em 

Manaus que oferecem atendimento educacional especializado aos alunos com TEA e as 

orientações de implementação e operacionalização recomendadas pelo MEC, incluindo a 

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

(Lei n.º 12.764/12). 

Discorremos a seguir sobre as temáticas abordadas nas entrevistas, que tiveram 

suas perguntas apoiadas na legislação vigente do nosso país até seu desaguar nas 

orientações que partem da SEDUC/AM, através da participação dos gestores de 07 

escolas, e os professores da sala comum, fechando com os professores que atuam em 

Salas de Recursos Multifuncionais.  
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Os resultados das entrevistas apontaram, no que tange à temática da 

funcionalidade e da articulação, que os professores do ensino comum  foram unânimes 

em salientar que sentem falta do acesso a cursos de formação e a capacitação voltados 

para a prática pedagógica do aluno com autismo; esse campo onde a articulação entre 

gestão e a Secretaria de Educação deveria ser efetiva deixou a desejar no sentido de 

respaldar a prática docente com materiais pedagógicos desenvolvidos pela SEDUC/AM 

que pudessem orientar de maneira objetiva nas questões didáticas. Essas lacunas, segundo 

os professores, comprometem diretamente o desenvolvimento de áreas sociais e 

acadêmicas no âmbito da sala de aula comum dos seus alunos com autismo. 

Os critérios para o devido encaminhamento e organização do Projeto Político-

Pedagógico nas escolas que se adeque à legislação e às normas para a implementação do 

atendimento educacional especializado, de acordo alguns gestores, encontram-se em 

desenvolvimento, pois há dificuldade para reunir todos os envolvidos no processo, 

inclusive os familiares dos alunos. Os demais disseram que houve melhora significativa 

em nível de projetos direcionados a essa demanda pela Secretaria de Educação 

SEDUC/AM que, apesar de não promover tanta articulação como deveria, apoia os 

eventos que a escola promove com o intuito de engajar a comunidade escolar em torno 

de uma temática tão importante e atual. Ressaltou um dos gestores entrevistados. 

Quanto à implementação, de acordo com o art. 1° da Resolução de n.° 4/2009, que 

instituiu as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na 

Educação Básica, orienta-se que cabe aos sistemas de ensino articular quanto à 

implementação desses serviços, bem como gerenciar a matrícula dos estudantes público-

alvo da educação especial nas classes comuns do ensino regular e no Atendimento 

Educacional Especializado. Observamos, na pesquisa de campo, através das entrevistas, 

que os gestores reconhecem sim a importância de sua articulação para que a 

implementação e a continuidade dos serviços sejam executadas com comprometimento e 

responsabilidade, para que o trabalho busque ganhos satisfatórios e corresponda as 

expectativas da família e toda comunidade escolar. 

Observamos que alguns documentos da Secretaria de Educação divergem das 

orientações através das normativas do MEC, como exemplo citamos que não há na 

legislação federal vigente qualquer recomendação sobre a exigência de laudo para 

matrícula ou solicitação de profissional de apoio, pois a Nota Técnica n.º 04/2014 diz 

considerar imprescindível a apresentação de laudo médico (diagnóstico clínico) por parte 

do aluno e negar-lhe o direito à educação, devendo ser vista se assim ocorrer como 
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barreira ao seu acesso à escola, configurando-se discriminação e cerceamento de direito 

individual e intransponível. 

Apesar de encontrar nas falas dos entrevistados grandes desafios, notamos por 

parte dos professores um fator preponderante para o sucesso de toda a inclusão escolar, a 

vontade, a gana, a coragem de fazer, de refazer, de criar e recriar. Eles, com seu poder 

único de fazer a diferença quando apostam e querem, tornam-se capazes de mudar a 

história acadêmica e de vida dos alunos.  

Esperamos com nossa pesquisa continuar socializando os resultados e 

conhecimentos adquiridos, por meio de publicações em periódicos com artigos 

científicos, livros, palestras e nos comprometemos com a Universidade Federal do 

Amazonas em promover a expansão desta pesquisa ao maior nível de abrangência 

possível. É o que queremos propor como retorno social aos acadêmicos, docentes e 

comunidade para servir como elemento indispensável, estabelecendo um debate crítico 

acerca de todo o aparato documental e a legislação educacional vigente, por meio das 

quais buscamos, à luz dos estudos em política educacional, sob a influência da perspectiva 

dialética, estabelecer as relações entre as políticas de educação especial, na interface com 

a escolarização e o enfoque na Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista.  

Destacamos, por meio das leituras que as Políticas Públicas Educacionais, 

entrelaçadas à inclusão escolar, mostraram-se insuficientes para garantir e sustentar 

pedagogicamente o processo de escolarização dos indivíduos com autismo que estão 

regularmente matriculados no ensino comum na Secretaria Estadual de Educação nas 

escolas da cidade de Manaus. 

Podemos observar claramente a necessidade de fomentar mais pesquisas sobre a 

temática em foco, tanto pela escassez de trabalhos voltados para a escolarização no TEA, 

quanto pela precariedade de metodologias específicas que subsidiem o trabalho docente, 

para que a inclusão seja fortalecida, colaborando na assertividade das ações no âmbito 

escolar e social. 

Por fim, ressalto que percorrer esse universo científico, mergulhando na área de 

políticas públicas para a educação especial e inclusiva, me fez, enquanto educadora que 

sou, adotar uma postura mais coerente e reflexiva acerca de minha prática docente, 

buscando sobretudo constituir um discurso alinhando com as problemáticas identificadas 

no teor das entrevistas, quanto às propostas já estabelecidas na legislação proposta. Leis, 
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normativas e diretrizes existem, porém são notoriamente insuficientes para abarcar as 

necessidades tão peculiares que essa demanda de alunos com autismo apresenta na escola.  

Os gestores, em sua grande maioria, se veem atordoados, pois são diretamente 

cobrados pela família, pelo corpo docente e pela SEDUC/AM, porém não recebem as 

devidas orientações que sejam coerentes com a realidade vivenciada por eles, o universo 

do autismo é um universo particular para cada aluno, o que torna o desafio ainda maior, 

pois o que é recomendado para um pode não ter êxito para outro.  

Conhecer a fundo a historicidade dos documentos expandiu minha consciência 

crítica e aumentou meu senso de responsabilidade para com o outro, que em muitos casos 

somos a possibilidade de desemudecer, criando a possibilidade de construir pontes entre 

o que preconiza a lei e a triste realidade vivenciada em muitas escolas na rede estadual 

em Manaus. A dedicação integral a este estudo instigou-me a ir em busca de novos 

horizontes e perspectivas no intuito de atender a manifestação e a inquietude da 

comunidade escolar no tocante à escolarização da pessoa com autismo.  

O processo das entrevistas foi enriquecedor, pois desnudou a realidade que as 

escolas têm vivido, bem como seus desajustes e fragilidades; percebi o quanto é diferente 

na realidade pôr em prática os escritos legislados para esse público, na hora do “vamu vê” 

a realidade destoa dos documentos, e a cortina de fumaça recobre as reais necessidades 

daqueles que estão no chão das escolas, enfrentado com a família o desafio de incluir com 

respeito e responsabilidade. 

Deixo registrado aqui, com base em estudos e experiências vivenciadas ao longo 

da minha trajetória na educação, mais precisamente como educadora em escola específica 

e atuando como pedagoga no Centro de Atendimento Educacional Específico – CAESP 

o que podemos fazer para colaborar com a SEDUC/AM na promoção de uma educação 

com vistas a escolarizar a pessoa com transtorno do espectro autista, dando mais 

visibilidade à sua escolarização e à temática estudada. Nesse contexto, propomos a seguir 

algumas recomendações a serem discutidas acerca de sua implementação na 

SEDUC/AM: 

• Inserção do Dia Internacional de Conscientização do Autismo – 04 de abril 

– no Calendário Pedagógico anual da SEDUC/AM; 

• Fomentar cursos de aperfeiçoamento na área do autismo em parceria com 

a UFAM e Universidade do Estado do Amazonas – UEA aos docentes da 

rede estadual de ensino da SEDUC/AM; 
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• Utilizar o Centro de Mídias para levar aos professores do interior do estado 

cursos de qualificação abordando a temática de escolarização das pessoas 

com autismo, oferecendo propostas pedagógicas que levem em 

consideração a realidade regional de cada município do estado do 

Amazonas; 

• Promover na sede da SEDUC/AM palestras que envolvam a temática do 

autismo nas áreas familiar, acadêmica e social, bem como informativos 

dos serviços que as demais secretarias oferecem como acesso à saúde e 

serviço social; 

• Organizar, por coordenadoria nas sedes distritais, encontros com os 

docentes da sala comum e sala de recursos multifuncionais que atendem 

alunos com autismo, a fim de partilhar experiências pedagógicas exitosas 

em suas práticas docentes; 

• Elaborar oficinas de material estruturado, com foco nos objetivos 

construídos no Plano de Atendimento Educacional Específico de cada 

aluno, buscando sempre atender as necessidades e as potencialidades do 

aluno com TEA.  

Ao longo da minha trajetória como educadora, atuando na Educação Especial, 

especificamente na formação docente, percebi que as angústias e os anseios são unânimes 

quando se trata de mecanismos didáticos para instrumentalizar o professor, pois a 

alegação é a seguinte: os alunos com deficiência visual têm recursos específicos, livros 

traduzidos em braile etc., alunos com deficiência auditiva têm no seu intérprete a 

possibilidade de compreender e aprender novos conceitos. Mas o público composto pelos 

alunos com Transtorno do Espectro Autista tem necessidade de um olhar específico no 

sentido de cada indivíduo apresentar caraterísticas diferentes dentro do espectro.  

Portanto torna-se pertinente em nossa discussão pensar na educação no sentido de 

compreender que os alunos são pessoas que adquirem identidade própria, a partir de suas 

singularidades, todos nós possuímos traços particulares que, ao mesmo tempo, nos 

distinguem e nos aproximam, sendo elementos da diversidade e características 

indissociáveis da condição humana, as nossas diferenças são as nossas semelhanças. 

Através do desenvolvimento deste trabalho, procurou-se discutir pensamentos, 

redesenhando ideias e experiências, na tentativa de enriquecer o debate a respeito da 

inclusão na diversidade.  
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Desejamos que o curso deste trabalho posterior à sua publicação possa tornar a 

caminhada dos nossos alunos mais leve, recheada de oportunidades e a que a do docente 

tenha mais acolhimento didático e fortalecimento em suas reais necessidades, buscando 

respeitar sobretudo as diferenças na criação das oportunidades, atentando para o modo 

peculiar de aprender, olhar com zelo, com percepção, o olhar nos olhos do nosso aluno. 

O olhar do aluno é potencialmente revelador. Quando descortinamos esse olhar, 

ganha-se significância, resgata-se o que se havia perdido, reconstruímos e redirecionamos 

nossa caminhada ao alvo principal, que é incluir com responsabilidade, primando sempre 

por resguardar o direito adquirido de oferecer uma educação pública de qualidade e 

equânime a todos os nossos alunos. 

Com o apoio da SEDUC/AM na promoção de atividades didáticas voltadas ao 

trabalho docente específico aos alunos com autismo, teremos sim professores mais 

amparados e motivados, na busca de ofertar uma educação que possibilite não somente a 

aquisição de habilidades acadêmicas, mas que possa preparar esse indivíduo para assumir 

seu papel na sociedade, como um cidadão crítico e conhecedor dos seus direitos. 

Nós, educadores do século XXI, precisamos assumir uma nova postura frente a 

esse desafio, com o sentimento norteador de que, através da nossa mudança de atitude, na 

busca por trilhar novos caminhos, possibilitaremos uma abrangência de oportunidades, 

as quais poderemos ofertar com mais segurança, domínio e compreensão da realidade por 

nós vivenciada, pois partiremos da necessidade real de nosso aluno, dando-lhes um  

retorno de aprendizado coeso e muito mais prazeroso, não só para o aluno com deficiência 

mas para todos os envolvidos direta ou indiretamente nesse processo. A junção dos 

esforços fará diferença na construção de uma educação inclusiva de qualidade que tanto 

almejamos oferecer em nosso sistema público de ensino na Secretaria de Educação do 

Estado do Amazonas. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O PROFESSOR DO AEE 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

PROFESSOR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 

 

 

1. Quem é responsável pelo encaminhamento e matrícula do aluno na SRM em sua 

escola? 

 

 

2. Quem responde pela construção do cronograma das atividades na SRM? 

 

 

3. Qual a frequência de interlocução com os professores do ensino comum? 

 

4. O professor do AEE consegue acompanhar a execução do plano do AEE quanto 

a aplicabilidade no ambiente da sala comum de seu aluno? 

 

 

5. Qual a orientação advinda da SEDUC para desenvolver as habilidades sociais e 

comunicação expressiva nos alunos com autismo na SRM?  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O PROFESSOR DO 

ENSINO COMUM 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

PROFESSOR DO ENSINO COMUM  

 

1 Quem é o responsável pelo encaminhamento e matrícula do aluno na SRM? 

 

 

2. Quem responde pela construção do cronograma das atividades na SRM? 

 

3. Qual a frequência da interlocução com os professores da SRM? 

 

4. O professor da SRM consegue acompanhar a execução do plano do AEE quanto 

a aplicabilidade no ambiente da sala comum de seu aluno? 

 

5. Qual a orientação advinda da SEDUC para desenvolver as habilidades sociais e 

comunicação expressiva nos alunos com autismo no Ensino Comum? 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O GESTOR ESCOLAR 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

GESTOR ESCOLAR 

 

 

1. Quem é o responsável pelo encaminhamento e matrícula do aluno na SRM? 

 

2. Quem responde pela orientação familiar quanto a importância da participação 

nas atividades na SRM? 

 

3. Qual a frequência da interlocução dos professores da SRM com os do ensino 

comum?  

 

4. O professor da SRM consegue acompanhar a execução do plano do AEE quanto 

a aplicabilidade no ambiente da sala comum de seu aluno? 

 

5. Qual a orientação advinda da SEDUC para a realização da matrícula na SRM de 

alunos que não possuem laudo médico? 

 

6. Como é realizado a solicitação do profissional de apoio ao aluno com autismo?  
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

TCLE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM  

FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FACED  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGE  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  

 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar, de forma voluntária, do Projeto de Pesquisa 

intitulado “Políticas Públicas Educacionais Inclusivas: a legitimidade da 

escolarização dos indivíduos com autismo na SEDUC/AM”. O presente estudo é 

orientado pela Prof.ª Dr.ª Maria Almerinda de Souza Matos, com participação efetiva da 

Mestranda em Educação Regina Oliveira Tiradentes. O objetivo geral deste estudo é 

analisar os documentos políticos legais e subsídio teórico educacional que legitimam a 

implementação e acompanhamento da escolarização dos indivíduos com Transtorno do 

Espectro Autista na SEDUC/AM. E como objetivos específicos: 1) Identificar os 

documentos internacionais, nacionais e as políticas educacionais que legitimam o 

atendimento ao educando com autismo; 2) Conhecer nos documentos do Ministério da 

Educação MEC as normativas e diretrizes teórico metodológicas para a escolarização das 

pessoas com Transtorno do Espectro Autista; 3) Analisar no Projeto Político Pedagógico 

nas escolas da SEDUC que oferecem atendimento educacional específico aos alunos com 

TEA as orientações, implementação e operacionalização recomendadas pelo MEC, 

incluindo a Lei n° 12.764/12. A referente pesquisa tem como benefício fomentar 

conhecimento e reflexões acerca da compreensão, organização e funcionamento do 

Atendimento Educacional Especializado oferecido nas salas de recursos multifuncionais 

nas escolas da rede estadual de ensino na cidade de Manaus. Queremos ouvi-lo(a) para 

que sua experiência contribua com a nossa investigação. É garantida a liberdade da 

retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem 

qualquer prejuízo, punição ou atitude preconceituosa. É importante informar que o(a) 

senhor(a) não terá nenhum tipo de despesa, sua participação no estudo não acarretará 

custos para você e não será disponível nenhuma compensação financeira adicional e caso 

haja necessidade com tempo gasto, transporte e alimentação, será prevista uma 

compensação financeira que será calculada de acordo com gastos reais do participante. A 

pesquisa apresentará riscos mínimos para os sujeitos envolvidos, pois as pessoas serão 

convidadas e não obrigadas a participar, e que responderão somente as perguntas que 

quiserem para evitar desconforto. Almeja-se que não haja nenhum tipo de 

constrangimento com o assunto abordado entre os participantes da pesquisa. Caso isso 

ocorra, os pesquisadores encaminharão o participante para o CSPA - Centro de Serviços 

de Psicologia Aplicada da UFAM, para atender a qualquer eventualidade de ordem 

biológica ou emocional que decorra da realização da referida pesquisa, além do apoio e 

atenção prestados pelos pesquisadores durante o processo. E seguirá todas as diretrizes e 

as normas regulamentadoras pela instituição pesquisada e, ainda atender aos fundamentos 

éticos e científicos exigidos na Resolução nº 466/2012 do CNS. Como instrumento da 

pesquisa, serão utilizados roteiros de entrevistas semiestruturadas aplicados aos sujeitos 

participantes. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com os demais 
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participantes, não sendo divulgada a identificação dos sujeitos, garantindo assim o sigilo 

da pesquisa. 

 Para qualquer outra informação, o(a) Sr(a) poderá entrar em contato com os 

pesquisadores pelo telefones: (92) 99108-4058, (92) 99122-1613, ou pelos e-mails: 

reginaferreira.caesp@gmail.com, profalmerinda@hotmail.com ou pelo endereço: Av. 

General Rodrigo Otávio, nº 3000 – Coroado / Setor Norte. Faculdade de Educação – 

FACED da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) ou no Comitê de Ética da 

UFAM – Escola de Enfermagem de Manaus – Sala 07 – Rua Teresina, 495 – Adrianópolis 

– Manaus – AM. Fone: (92) 3305-1181 Ramal 2004 / (92) 99171-2496. E-mail: 

cep@ufam.edu.br – cep.ufam@gmail.com. 

 

 Fui informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha 

colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, 

sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Estou recebendo duas 

vias deste documento assinado, sendo uma retida pelo pesquisador responsável e a outra 

fica em minha posse para guardar. 

 

 

_______________________________   _____-_____-_____ 

 Assinatura do participante        Data 

 

 

_______________________________   _____-_____-_____ 

 Pesquisadora Responsável       Data 
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mailto:profalmerinda@hotmail.com
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ANEXO I – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO II – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAR 

ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO PARA ALUNO COM AUTISMO 

JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
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