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RESUMO

O presente trabalho procura levantar questões relacionadas à inclusão educacional de crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) na 
rede regular de ensino, mais especificamente, na Educação Infantil, a partir da investigação das representações sociais de professores sobre o 
“Aluno Autista”. O objetivo é analisar, a partir do discurso de professores da Educação Infantil, as representações sociais que os mesmos possuem 
sobre tal objeto, além das práticas contidas no contexto educacional tendo como base a dualidade existente entre a inclusão e a exclusão, 
apresentando a exclusão como prática inerente ao sujeito. A questão que conduz a investigação proposta gira em torno da forma com a qual os 
professores formam representações sobre o TEA e até que ponto estas representações influenciam as práticas exercidas em sala de aula, além 
sugerir que ainda existam práticas que reforcem a exclusão no ambiente escolar. Assim, torna-se necessária a pesquisa sobre as tensões inerentes 
ao contexto social provocadas pela relação entre a inclusão e a exclusão no contexto escolar, portanto busca-se, a partir deste, investigar de 
acordo com o discurso de professores da Educação Infantil as representações sociais sobre exclusão neste contexto. Quanto a metodologia 
utilizada na presente pesquisa, foi construído um instrumento de pesquisa com o termo indutor “aluno autista”, aplicado em um momento de 
formação em serviço, com 96 professores atuantes na Educação Infantil do município de Barra do Piraí/RJ, de 29 escolas que oferecem serviços 
educacionais em tal segmento, com idades entre 21 e 57 anos e com formação em diferentes níveis de ensino. Quanto aos resultados colhidos, 
foi possível descrever que as palavras evocadas com maior frequência pelos professores, definidas como parte integrante do Núcleo Central, 
estão relacionadas ao desafio e a especificidade do trabalho com tais alunos. Na primeira periferia encontramos palavras relacionadas às 
questões afetivas e ao cuidado, enquanto na segunda periferia encontramos palavras que tratam das características específicas do aluno com TEA 
e, por fim, os termos relacionados na terceira periferia giram em torno de questões importantes para a realização do trabalho. Desta forma, é 
possível concluir que as representações sociais dos professores sobre o “aluno autista”, estão marcadas por sentimentos que mostram o trabalho 
com alunos com TEA como desafiador, devido à falta de experiência, e o quanto ainda é novo o processo de inclusão desta clientela na rede 
regular, exigindo maior dedicação. Percebe-se que a visão romantizada contida no processo de inclusão não deixa de ser marcante ainda quando 
o assunto é trabalhar com o aluno diferente, mas passa a ser um sentimento secundário e, não mais central, seguido das características do aluno 
autista e, depois por termos relacionados às peculiaridades necessárias para o desenvolvimento da inclusão do mesmo em sala de aula, como 
paciência e pesquisa. Assim, conclui-se que existe uma mudança nos elementos centrais das representações sociais sobre a inclusão educacional, 
no caso do aluno autista, onde o professor assume o desafio e admite que existem práticas específicas para que esta inclusão aconteça, sentindo-
se desafiado; o afeto ainda é elemento importante para a manutenção dessas representações, assim como o próprio “Espectro Autistístico”, 
quando cita as características dos alunos, admitindo também o quanto precisa saber mais sobre tal transtorno. A partir do discurso dos 
professores é possível afirmar que, a dualidade existente entre os termos inclusão/exclusão, faz com que os professores justifiquem suas práticas 
colocando diferentes demandas ou condições para que o processo de inclusão desta clientela na rede regular seja pleno, mascarando um discurso 
ainda carregado pela exclusão.
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