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RESUMO

A educação inclusiva garante a todos os alunos, com ou sem deficiência, igualdade de condições e direitos, de modo que todos possam romper 
com as barreiras físicas ou arquitetônicas, atitudinais, comunicacionais e sociais ainda presente nos dias atuais. Nessa perspectiva da inclusão, os 
alunos com TEA (Transtorno do Espectro do Autismo) têm cada vez mais frequentado as escolas, e estudos realizados mostram que os 
professores se sentem despreparados para receber o aluno com TEA e demonstram preocupação em como incluí-los devido ao fato de não terem 
uma formação adequada e apoio específico para atendê-los juntamente com os outros alunos na sala de aula. Os estudos mostram ainda que os 
professores concordam que esse aluno necessita de adaptações de conteúdo e estratégias de ensino, porém demonstram dificuldades em 
planejar atividades específicas, assim como atividades que promovam a inclusão tanto no relacionamento professor-aluno, como do aluno com 
os outros alunos e o ambiente escolar. Considerando esse contexto, o presente estudo tem como objetivo discutir e problematizar as 
necessidades e reflexões do professor diante da inclusão de alunos com autismo na rede regular de ensino, atentando-se para as suas maiores 
dificuldades e desafios cotidianos através de uma pesquisa bibliográfica envolvendo leituras de diversas fontes, análise do tema a ser 
desenvolvido, bem como sua proposta, seus objetivos e a determinação do problema de pesquisa, organizando essas ideias em um texto coeso e 
coerente. Em todas as pesquisas estudadas foi possível compreender a importância da inclusão de crianças autistas em escolas regulares para 
atender não só a legislação vigente, mas também possibilitando socializá-las através de atividades diárias, provocando experiências com intuito 
de torná-las mais independentes e realizando a inclusão de uma forma efetiva, baseada em suas quatro condições: autonomia, independência, 
empowerment e equiparação de oportunidades. Diante da heterogeneidade da sociedade não cabe mais a prática docente tradicional que não 
leva em consideração as diferenças entre os alunos, é primordial adequar-se às mudanças ocorridas com a inclusão de crianças com NEE e estar 
atentos para atender a esses alunos com determinação e afinco para que possam desenvolver-se e garantir novas conquistas apesar de suas 
limitações e desafios diários, montando estratégias para a efetivação do aprendizado. É importante fazer uma preparação do ambiente escolar 
para receber em todos os aspectos esses alunos, inserindo-os no cotidiano e nas práticas pedagógicas de forma que possam desenvolver 
habilidades e competências em conjunto com as demais crianças, cada um com suas especificidades, fazendo as adaptações curriculares 
necessárias. Apesar de todas as barreiras, dificuldades e limitações, podemos perceber como as leis contribuíram para a inclusão dos alunos com 
autismo na rede regular, garantindo seus direitos e criando igualdade de condições. Percebemos ainda, o interesse por parte dos professores em 
buscar a sua mudança de estratégias e a modificação do ambiente para incluir esse aluno, contribuindo para a sua aprendizagem, preparando 
para a vida e para o mercado de trabalho e ainda criando condições para o seguimento de seu processo educacional.

Educação e Licenciatura

Pedagogia
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


