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RESUMO  

A inclusão das crianças com necessidades educacionais no ensino regular vem 

conquistando seu espaço, e atualmente, tem-se leis que garantem sua legitimidade. 
A inclusão deve ir além do fato de apenas inserir as pessoas com necessidades 

educacionais especiais, mas também promover com recursos necessários meios 
para que ela se supere, e que neste caminho de aprendizado possa com os demais 
alunos, alcançar os saberes necessários. Diante disso, o objetivo deste artigo é 

abordar como ocorre a inclusão da criança com espectro autista no ensino regular. 
Logo, descreve-se o autismo, seu comportamento e as limitações que esses 

educandos possuem a fim de realizar algumas considerações sobre o que é 
necessário para sua inclusão efetiva no ambiente escolar. Para isso, realiza-se uma 
pesquisa bibliográfica, bem como uma pesquisa Exploratória-descritiva com 

abordagem qualitativa, foi realizada uma pesquisa de campo em uma Escola no 
Município de Sumaré - SP que nos forneceu dados da realidade via entrevista e 

observação de campo. Como resultados, conclui-se que em sala de aula há de se 
ter extrema paciência e adaptação as atividades do currículo com mudanças, 
entendimentos e emprenho dos profissionais é possível que a criança com 

necessidades especiais seja incluída no ensino regular de forma que se sintam 
pertencentes a esse espaço e que consigam absorver as competências necessárias 

no respectivo ano escolar. 
Palavras-chave: Necessidades Especiais, Autismo, Ensino Regular. 

 
SUMMARY  

The inclusion of children with educational needs in regular education has been 

conquering their space, and currently, there are laws that guarantee their legitimacy. 
Inclusion should go beyond the fact that it only inserts people with special 
educational needs, but also to promote with resources necessary means for it to 

overcome, and that in this learning path can with other students, reach the necessary 
knowledge. Therefore, the aim of this article is to address how the inclusion of 

children with autistic spectrum occurs in regular education. Therefore, autism, its 
behavior and the limitations that these students have are described in order to make 
some considerations about what is necessary for its effective inclusion in the school 

environment. For this, a bibliographical research is carried out, as well as an 
Exploratory-descriptive research with a qualitative approach, a field research will be 

carried out in a School in the Municipality of Sumaré - SP that provides us with data 
on reality via interview and field observation. As results, it is concluded that in the 
classroom the lack of extreme patience and adaptation of the activities of the 

curriculum with changes, understandings and professional work, it is possible that the 
child with special needs is included in regular education so that they feel belonging to 

this space and can absorb the necessary skills in the respective school year. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A inclusão das crianças com necessidades educacionais no ensino regular vem 

conquistando seu espaço, e atualmente, tem-se leis que garantem sua legitimidade. 

A inclusão deve ir além do fato de apenas inserir as pessoas com necessidades 

educacionais especiais, mas também promover com recursos necessários meios 

para que ela se supere, e que neste caminho de aprendizado possa com os demais 

alunos, alcançar os saberes necessários. 

Sabemos que a inclusão das crianças com necessidades educacionais 

especiais no ensino regular, vem sendo discutida desde os anos 90, firmada pela Lei 

nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, na qual pontua a obrigatoriedade da oferta, 

obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento público de ensino 

com o acesso de alunos portadores de deficiência aos mesmos benefícios 

conferidos aos demais educandos, inclusive material escolar, merenda escolar e 

bolsas de estudo. 

Na Conferência Mundial sobre Educação Especial, em Salamanca em 1994 foi 

elaborado um documento que consolidou a educação inclusiva afirmando que toda 

criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a oportunidade de 

atingir e manter o nível adequado de aprendizagem.  

Resguardado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 

9394/96, onde afirma que a educação especial deve preferencialmente ser ofertada 

na rede regular de ensino e quando necessário deve ser ofertado apoio 

especializado aos alunos que assim julga-se necessário, apoio esse que deve 

ocorrer em classes especializadas dentro do ambiente escolar. 

Com as referidas legislações as escolas passam a ser obrigadas a aceitar a 

matrículas das crianças com necessidades educacionais especiais, seja ela física 

e/ou cognitiva, a realidade inicial foi abrangente as escolas como espaço físico 

começou a ter que adequar-se para receber as crianças e os profissionais a ter que 

ser qualificar para ensinar essas crianças.  

Desde os esforços para inclusão da criança com necessidades especiais no 

ensino regular para igualdade de acesso, graças ao Censo escolar pode-se observar 

a crescente demanda de matrículas. 



 

 

A inclusão deve ir além do fato de apenas inserir as pessoas com deficiências, 

mas também promover com recursos necessários meios para que ela se supere, e 

que neste caminho de aprendizado possa com os demais alunos, alcançar os 

saberes necessários, levando em consideração que cada um tem suas limitações. 

Como nos afirma Sassaki (1997, p.41) inclusão é um “[...] um processo pelo 

qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, 

pessoas com necessidades especiais.” 

Atualmente os profissionais tem mais cursos disponíveis para sua capacitação 

e vários estudos para embasar-se e entender como trabalhar didaticamente com as 

mais variadas necessidades especiais. 

Diante disso, a questão central a ser abordada: É qual o papel do professor do 

ensino regular na inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais?  

Analisamos quais os meios que o professor utiliza para auxiliar os alunos com 

necessidades educacionais especiais no ensino regular de modo que eles consigam 

absorver as competências necessárias no respectivo ano escolar. 

Para tal usamos como metodologia a pesquisa bibliográfica com o objetivo de 

descrever a Educação Especial no Brasil, que de acordo com Boccato (2006, p. 266)  

 

[...] busca a resolução de um problema (hipótese) por meio de referenciais 

teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições 

científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o conhecimento sobre 

o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado 

o assunto apresentado na literatura científica. 

 

Bem como uma pesquisa Exploratória-descritiva com abordagem qualitativa, 

que foi realizada em uma Escola no Município de Sumaré - SP e nos forneceu dados 

da realidade via entrevista e observação de campo para comparar com as 

legislações vigentes e responder à questão central da pesquisa: qual o papel do 

professor do ensino regular na inclusão dos alunos com necessidades educacionais 

especiais?    

 

2 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL 

 
A partir de 1930, a sociedade civil começa a organizar-se em associações 
de pessoas preocupadas com o problema da deficiência: a esfera 

governamental prossegue a desencadear algumas ações visando a 



 

 

peculiaridade desse alunado, criando escolas junto a hospitais e ao ensino 

regular, outras entidades filantrópicas especializadas continuam sendo 
fundadas ,há surgimento de formas diferenciadas de atendimento em 
clínicas, institutos psicopedagógigos e outros de reabilitação geralmente 

particular a partir de 1500, principalmente, tudo isso no conjunto da 
educação geral na fase de incremento da industrialização do BR, 
comumente intitulada de substituição de importações, os espaços possíveis 

deixados pelas modificações capitalistas mundiais (JANNUZZI, 2004 p.34).

  
 

No Brasil, até a década de 50 praticamente não se falava em Educação 

especial, com exceção das entidades filantrópicas como a  APAE – Associação de 

Pais e Amigos Excepcionais e Instituto Padre Chico (para cegos), foi a partir da 

década de 70 que a educação especial passou a ser discutida tornando-se 

preocupação dos governos com a criação de instituições públicas e privadas e 

legislações que a amparasse. 

A LEI Nº 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989, estabeleceu normas gerais 

que asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas 

portadoras de deficiências, e sua efetiva integração social.  Na esfera educacional 

pontua: 

 

I - na área da educação: 
a) a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como 
modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de 

1º e 2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com 
currículos, etapas e exigências de diplomação próprios; 
b) a inserção, no referido sistema educacional, das escolas especiais, 

privadas e públicas; 
c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento 
público de ensino; 

d) o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial a nível 
pré-escolar, em unidades hospitalares e congêneres nas quais estejam 
internados, por prazo igual ou superior a 1 (um) ano, educandos portadores 

de deficiência; 
e) o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos 
aos demais educandos, inclusive material escolar, merenda escolar e bolsas 

de estudo; 
f) a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos 
públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se 

integrarem no sistema regular de ensino; 

 

A declaração de Salamanca em 1994 tem o marco inicial da caminhada para 

educação inclusiva, afirmando a necessidade de que os alunos com deficiências 

deviam ser incluídos e educados com o apoio necessário no ensino regular 

efetivamente. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.853-1989?OpenDocument


 

 

Na Constituição Brasileira: o inciso III do Art. 208 da Constituição Federal 

fundamenta a Educação no Brasil e faz constar a obrigatoriedade de um 
ensino especializado para crianças portadoras de deficiência. Este é o 
texto: “O dever do Estado com educação será efetivado mediante a 

garantia de: III – Atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. 2. Na lei de 
Diretrizes e Bases de 1996: No título III “Do direito à educação e dever de 

educar”, a LDB diz que o dever do Estado com a educação escolar será 
efetivado mediante algumas garantias. No seu artigo 4º, inciso III, a lei 
postula; 3. “Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos 

com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino” 
(1988, p. 82). 
 

 

Em 2001, foi aprovada a resolução n° 02/2001 CNE/CEB, a qual estabeleceu 

que o atendimento escolar dos alunos com deficiência deveria ser efetuado 

primordialmente em classes de ensino comum e facultava as escolas a possibilidade 

de criar classes especiais apenas em casos excepcionais e transitórios. 

Foi em 2008 que a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de 

educação inclusiva, intensificou o debate ressaltando as diretrizes já trazidas em 

2001 e destacando a prioridade da escolarização dos alunos com deficiência no 

ensino comum, identificando os alunos com deficiência transtorno global do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

A resolução 04/2010 CNE-CEB estabeleceu as diretrizes curriculares 

nacionais gerais para a educação básica e corrobora as funções anteriormente 

descritas, de escrever também a atuação do professor especializado dentro da 

escola comum, aqui citamos o art. 13°: 

 

I – Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, 

de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas 
dos alunos público-alvo da Educação Especial; 
II – Elaborar e executar plano de atendimento educacional especializado, 

avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e 
de acessibilidade; 
III - Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos da sala de 

recursos multifuncionais; 
IV – Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, 

bem como em outros ambientes da escola; 
V - Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração da 
estratégia e na disponibilização de recursos de acessibilidade; 

VI – Orientar professores de famílias sobre os recursos pedagógicos e de 
acessibilidade utilizados pelo aluno; 
VII - Ensinar a usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades 

funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação; 
VIII - Estabelecer a articulação com os professores da sala de aula como 
um, visando a disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade das estratégias que promovem a participação dos alunos nas 
atividades escolares (Brasil, 2009) 



 

 

 

3 ESTUDO DE CASO – AUTISTA NO ENSINO REGULAR 

 

Uma criança com autismo não freqüentava escola regular, mas sim escola 

especial como APAE e PESTALOZZI, pois os mesmos eram considerados com 

deficiência mental e por isso inelegível a freqüentar a escola regular. 

A palavra autismo deriva do grego onde “autos” significa em si mesmo e “ismo” 

significa voltado para si, ou seja, pessoa voltada para si mesma, o autismo faz parte 

do TOG – Transtorno Global de Desenvolvimento. 

O Psiquiatra americano Leo Kanner, foi o primeiro estudioso a descrever casos 

de autismo, denominando de transtorno autista. 

 

Nesses 11 primeiros casos, havia uma “incapacidade de relacionar-se” de 
formas usuais com as pessoas desde o início da vida. Kanner também 
observou respostas incomuns ao ambiente, que incluíam maneirismos 

motores estereotipados, resistência à mudança ou insistência na monotonia, 
bem como aspectos não-usuais das habilidades de comunicação da 
criança, tais como a inversão dos pronomes e a tendência ao eco na 

linguagem (ecolalia). Kanner foi cuidadoso ao fornecer um contexto de 
desenvolvimento para suas observações. Ele enfatizou a predominância 
dos déficits de relacionamento social, assim como dos comportamentos 

incomuns na definição da condição. (Ami Klin, p. S4) 
 

Desta forma o autismo ficou definido como: 

 

[...] uma inadequacidade no desenvolvimento que se manifesta de maneira 

grave durante toda a vida. É incapacitante e aparece tipicamente nos três 
primeiros anos de vida. Acomete cerca de cinco entre cada dez mil nascidos 
e é quatro vezes mais comum entre meninos que meninas. É encontrada 

em todo mundo e em família de qualquer configuração racial, étnica e 
social.[...]. 
Os sintomas [...] incluem: 

1. Distúrbio no ritmo de aparecimento de habilidades físicas, 
sociais e lingüísticas;  

2. Reações anormais às sensações. As funções ou áreas mais 

afetadas são: visão, audição, tato, dor, equilíbrio, olfato, gustação e 
maneira de manter o corpo;  

3. Fala e linguagem ausentes ou atrasadas. Certas áreas 

específicas do pensar presentes ou não. Ritmo imaturo da fala, 
restrita compreensão de idéias. Uso de palavras sem associação com 
o significado.  

4. Relacionamento anormal com objetos, eventos e pessoas. 
Respostas não apropriadas a adultos ou crianças. Objetos e 
brinquedos não usados de maneira devida.  

[...] A pessoa portadora de autismo tem uma expectativa de vida normal. 
Uma reavaliação periódica é necessária para que possam ocorrer ajustes 
necessários quanto às suas necessidades, pois os sintomas mudam e 

alguns podem até desaparecer com a idade. (GAUDERER, 1993, pág. 3, 4).  

 



 

 

Com diversos estudos acerca das crianças com autismo, o termo TEA- 

Transtorno do Espectro Autista foi empregado, pois existem diversas manifestações 

do autismo nas pessoas, o autismo não é um transtorno de comportamento fechado 

passível de definir sintomas e características, em cada ser humano apresenta-se de 

uma forma com maior ou menor intensidade. 

Conforme imagem a seguir: 

 

Figura 2 – classificação do autismo 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Direito de ser diferente 2 

 

Desta forma as principais características que uma criança com espectro 

autista pode possuir são: 

 Ausência de interação social; 

 Ausência de contato visual; 

 Ecolalia; 

 Ausência de fala, ou fala debilitada; 

                                                 
2 Disponível em : https://sites.google.com/site/direitoadiferencaamais/tgd-transtorno-global-do-desenvolvimento 



 

 

 Movimento repetitivo; 

 Dificuldade motora; 

 Incomodo com ruídos altos; 

 Precisa de rotina ou irrita-se; 

 Ausência de resposta aos métodos de ensino regular; 

 Recusa afeto; 

 Tem afeto por pessoas especificas; 

 Hiperatividade; 

 Passividade; 

 Falta consciência sobre perigo; 

 Choro ou risadas sem motivos; 

 Autoagreção; 

 Comportamento agressivo; 

 Etc. 

 

Na escola Municipal localizada no município de Sumaré – SP, anualmente 

recebesse cerca de 2 a 3 alunos com necessidades educacionais especiais diversas 

em cada uma de suas salas regulares. 

 A escola conta com 25 salas de aula que vão do 2º ao 5º ano do ensino 

fundamental 1, sendo 2º e 3º ano no período da manhã e 4º e 5º ano no período da 

tarde. 

A turma acompanhada foi um 3º ano, que além dos alunos com dificuldades 

de aprendizagem que se tem comumente no ensino regular, possuía uma aluna 

pertencente ao espectro autista a qual chamaremos aqui pelo nome fictício Rosa. 

Rosa, estava dentro de um espectro autista moderado, pois conseguia 

pertencer ao ambiente escolar não com muita interação falada, mas sem muita 

estranheza e com um entendimento do que os outros estudantes e professores 

falavam com a mesma. 

 Considerando as diversas dificuldades encontradas ao se trabalhar com uma 

criança autista, as professoras participantes deste estudo destacaram as mais 

comuns. Quando questionadas sobre o comportamento do autista em sala de aula, 

as professoras relataram que: 

 



 

 

Professora sala: Por vezes calmo, outra agitado. Conforme a atividade há 

resistência, aí grita e em muitas ocasiões sai da sala, o que atrapalha a 
dinâmica em sala de aula, as vezes passo uma atividade que exige 
concentração da turma e ela do nada grita e todos se desconcentram.  

Professora arte: Ela é calma, gosta de desenhar e faz as atividades 
propostas, mas com muita rapidez, depois já quer cantar e andar pela sala.   
Professora educação física: Participa das atividades com suas limitações, 

mas interage um pouco sim, depois já corre e grita o restante da aula. 
Professora Informática: Geralmente é calma, mas só quer jogar jogos 
específicos e quando é outra fica bem irritada e grita. 

  

As entrevistadas enfatizam o quanto é difícil fazer com que a criança se 

mantenha sentada e aceite as atividades propostas. Segundo Santos (2014),  

 

O Transtorno do Espectro Autista causa problemas na socialização, na 
interação e nas regras de convivência. De forma que a criança não 

consegue se relacionar socialmente, tendo problemas inclusive, para 
identificar as intenções no discurso do outro, acarretando assim, danos na 
sua integração. De acordo com o grau de autismo que a criança possuir, ela 

será capaz de se envolver em atividades em que demonstrar grande 
interesse e afinidade. Em casos mais graves, a criança não consegue 
realizar suas atividades básicas sozinha, dependendo assim, da ajuda 

constante de um adulto para auxiliá-la. No entanto, a intervenção médica e 
educacional pode proporcionar uma melhor qualidade de vida em pessoas 
com autismo, criando condições para o aluno desenvolver (dentro de seus 

limites) o seu potencial no contexto acadêmico, social e emocional.  

 

Tratando-se de criança com espectro autista não existe uma forma magica 

de os inserir no ensino regular de forma que se tenha êxito garantido, mas existem 

algumas considerações que a de se ter para que essa inclusão seja um pouco mais 

tranqüila e benéfica para a criança. 

A primeira consideração que se deve ter quando se recebe uma criança com 

espectro autista na escola, é ter conhecimento do laudo e conhecer a criança, para 

dessa forma definir a rotina de estudo da criança na sala de aula. 

Devido aos diferentes tipos de espectro autista seja ele leve, moderado ou 

grave, há de se ter um trabalho diferenciado, apesar da inclusão ser a igualdade de 

direitos, que visa trabalhar o mesmo currículo com as crianças não importando se 

tem necessidade especial ou não, inclusão também significa adaptar as atividades 

para que esta criança chegue ao objetivo geral proposto. 

Com relação à adaptação das atividades para o portador de autismo, a 

Professora da sala relatou: “Conforme atividades realizadas com os demais há uma 

adequação para a rosa, trabalhamos muitos jogos, alfabeto, números móveis e 

gravuras.” A professora de arte destaca que as atividades acontecem “da melhor 



 

 

forma para que ele consiga realizar alguma delas, com materiais concretos, como 

massinha entre outros.” a professora educação física diz que “as atividades são as 

mesmas, mas não cobro que ela faz a aula toda.” E a professora de informática 

afirma “tenho bastante resistência dela, mas tento variar a oferta de jogos 

pedagógicos sempre dialogando com ela e no fim deixo ela jogar o que ela gosta.” 

Como nos afirma SERRA, 2004, p.27 

 

[...] a integração insere o sujeito na escola esperando uma adaptação deste 
ao ambiente escolar já estruturado, enquanto que a inclusão escolar implica 
em redimensionamento de estruturas físicas da escola, de atitudes e 

percepções dos educadores, adaptações curriculares, dentre outros. A 
inclusão num sentido mais amplo significa o direito ao exercício da 
cidadania.  

 

Desta forma, o primeiro para trabalhar com uma criança autista no ensino 

regular é montar uma rotina para essa criança, pois elas respondem bem a sistemas 

organizados, se estressando quando sai dessa rotina., segundo a professora da 

sala: 

 

A rosa tem uma rotina que difere em dois aspectos dos demais, ela possui 
uma cuidadora que a leva para as atividades externas como banheiro, água 

e merenda.  
Na merenda ela sempre sai uns 10 minutos antes para dar tempo de pegar 
a comida sentar e comer. 

E durante as atividades ela tem pequenas pausa, por exemplo a aula dura 
50 minutos para ela esse tempo é reduzido e ela brinca ou lê seu livro 
preferido enquanto dou atenção aos demais alunos. 

 

Alguns alunos com espectro autista não possuem comunicação verbal, ou 

tem distúrbio de fala, desta forma necessitam de comunicação visual, neste 

momento o professor possuir sistema de comunicação alternativa é uma importante 

ferramenta para o dia a dia, no caso da Rosa não se aplica pois ela compreende o 

que lhe é pedido. 

O ambiente deve ser calmo com a luminosidade adequada e livre de 

poluição visual, é imprenscidivel, pois a criança irrita-se com colocada em situações 

em demasia, muito barulho, muita estimulação, portanto a primeira adequação ao 

receber crianças com espectro autista seria a diminuição de crianças na sala de 

aula. 

 



 

 

As ações que apresentam sucessos em sistemas inclusivos mostram que é 

imprescindível alterações em suas práticas passando desde diminuição do 
número de alunos por classe, aprendizado cooperativo 33, elaboração de 
projeto pedagógico, plano individual de ensino, melhoria da formação 

profissional, valorização do magistério, apoios centrados na classe comum e 
não via suplementação, com uma pedagogia centrada na criança baseada 
em suas habilidades e não em suas deficiências, e que incorpore conceitos 

como interdisciplinaridade, individualização, colaboração e conscientização/ 
sensibilização (CAPELLINI, 2001, p. 155). 

 

Paciencia no ensino dessas crianças é o fator primordial, pois elas não 

apresentam diariamente o mesmo comportamento, em um mesmo tempo que elas 

demonstram inteligencia e vontade em interagir-se socialmente, noutro momento se 

fecham em si e não demonstram interesse. 

Cabe ao professor “possibilitar o estímulo às suas capacidades interativas, 

impedindo o isolamento contínuo. Além disso, [...] as habilidades sociais são 

passíveis de serem adquiridas pelas trocas que acontecem no processo de 

aprendizagem social” (CAMARGO, 2007, p.20). 

Desta forma é muito importante a relação escola-familia, pois juntas elas 

podem traçar estrategias, para o desenvolvimento pedagogico da criança, como nos 

afirma SERRA. 

 

[...] é muito importante que haja uma parceria entre familiares e escola, pois 
os pais são portadores de informações preciosas que podem colaborar 

bastante com o planejamento das intervenções educacionais das crianças 
portadoras de autismo, especialmente pela peculiaridade da forma de 
comunicação dos portadores dessa síndrome (2004, p. 25).  

 

Somente com muito amor é que um professor consegue a confiança e 

também se une mais afetivamente ao seu aluno em meio às dificuldades. Tratando 

da interação dos pais com o autista, a professora destaca que: 

 

Professora Sala: A mãe é muito participativa, estando sempre presente em 
todos os momentos solicitados tanto por mim, quanto pela orientadora da 
escola. Mas, não consegue nos ajudar em muitas solicitações como por 

exemplo atividade de orientação de higiene ou mesmo pedagógica, existe 
essa resistência, pois ela afirma que ela fica brava quando ela tenta ajuda-
la. 

 

Resumidamente de acordo com BOOTH;AINSCOW, o sucesso da inclusão 

deve respeitar : 

 



 

 

1. Presença: sem classes separadas ou outra segregação, se o aluno 

participa de práticas conjuntas ou separadas de seus colegas, como a 
frequência desse aluno na escola, o local que esse aluno está inserido, 
correspondência entre o ano escolar e a idade cronológica.  

2. Participação: qualidade de experiências educacionais; tais como o 
engajamento do aluno em atividades conjuntas.  
3. Aceitação: pelos professores, colegas e equipe da escola, ou seja, 

relação com colegas, professores e demais funcionários da escola, 
melhores amigos, quem o auxilia, quem ele busca.  
4. Aprendizagem: ganhos acadêmicos, emocionais e sociais, por exemplo, 

como é realizada a avaliação desse aluno, principais recursos e 
dificuldades, etc. (BOOTH;AINSCOW, 2000 apud KUBASKI, 2013, p. 24).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As crianças com necessidades educacionais especiais seja do espectro 

autista ou com outra necessidade não são todas iguais, não possuem o mesmo 

comportamento e não reagem ao mundo de maneira similar, são crianças únicas, 

com algumas características em comum, mas imprevisíveis no dia a dia, a rotina os 

ajuda a manter a ordem e a não se sentirem confusos e sem saber como lidar com 

vida. 

Em sala de aula há de se ter extrema paciência e adaptação as atividades 

do currículo, pois isso é inclusão, é ter um trabalho efetivo que faça com que a 

criança se sinta parte do ambiente social e educativo no espaço escolar. 

Contudo, sabemos vários aspectos precisam ser melhorados para que a 

inclusão seja efetiva, seja no ambiente escolar, no fornecimento de materiais 

escolares para trabalhar com esse aluno, como na capacitação profissional para 

entender como essa criança aprende. 

No entanto com certas mudanças, entendimentos e emprenho dos 

profissionais é possível que a criança com necessidades especiais seja incluída no 

ensino regular de forma que se sintam pertencentes a esse espaço e que consigam 

absorver as competências necessárias no respectivo ano escolar. 
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