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RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objetivo verificar se os graduandos em Educação Física consideram-
se aptos a trabalhar com a inclusão de alunos com (TEA) Transtorno do Espectro Autista, durante as 
aulas, bem como avaliar os benefícios da atividade física nesses alunos e de que maneira os 
professores, mesmo que durante poucas aulas por semana e sem ter um trabalho exclusivo com esse 
aluno, poderiam ser mais expressivos. Foi realizado um questionário com os alunos do último 
semestre de licenciatura do curso de Educação Física, que possibilitou concluir que, apesar de 
saberem a importância do profissional para esse público, a maioria deles não se sentem preparados 
para atuar com tais alunos ao sair da graduação, sentindo necessidade de uma especialização na 
área específica. 
 
Palavras chave: Autismo, inclusão, graduandos  

Linha de Pesquisa:  

 

 

ABSTRACT 
 

The present work aims to verify if undergraduate students in Physical Education consider themselves 
able to work with the inclusion of students with Autism Spectrum Disorder, during classes, as well as 
to evaluate the benefits of physical activity in these students and how teachers , even if for a few 
classes a week and without having an exclusive job with this student, they could be more expressive. 
A questionnaire was carried out with the students of the last semester of the physical education 
course, which made it possible to conclude that, despite knowing the importance of the professional 
for this audience, most of them do not feel prepared to work with such students when they graduate , 
feeling the need for specialization in the specific area. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

 
O termo autismo foi utilizado pela primeira vez em 1911 por Eugene Bleuler 

que usou essa expressão para definir as pessoas que tinham grande dificuldade em 

socialização e buscavam se isolar. Esse foi o primeiro estudo realizado 

especificamente em torno do autismo, que nessa época ainda não tinha o significado 

que temos atualmente). Mais tarde, em 1943, Leo Kanner também descreveu a 

definição do autismo, após realizar um estudo em 11 crianças. A partir desses 

estudos, Kanner publicou a obra “Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo”. Nesse 

trabalho, trazendo a descrição dessas crianças, Kanner analisou que fisicamente 

eram denominadas normais. O que se manifestava diferente era a forma que a 

criança se isolava do mundo externo (STELZER, 2010).   

A Educação Física é a área que engloba aspectos psicológicos, biológicos, 

sociológicos e culturais e a relação existente entre eles, possuindo assim um papel 

importante no desenvolvimento global dos alunos, principalmente dos que possuem 

alguma deficiência, tanto no desenvolvimento motor como no desenvolvimento 

intelectual, social e afetivo (STRAPASSON; CARNIEL, 2007). 

Porém, o profissional da Educação Física sai da graduação preparado para 

atender as necessidades básicas em aulas com alunos com necessidades especiais, 

mais especificamente com TEA1? 

O presente trabalho tem como objetivo verificar se os graduandos em 

Educação Física consideram-se aptos a trabalhar com a inclusão de alunos com 

TEA, durante as suas aulas, bem como avaliar os benefícios da atividade física 

nesses alunos e de que maneira os professores mesmo que durante poucas aulas 

por semana e sem ter um trabalho exclusivo com esse aluno, poderia ajudar. 

 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS  

Esse trabalho foi realizado com os alunos do 5° período de licenciatura em 

Educação Física da (FAIT) Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva, 

                                                 
1
 Transtorno do Espectro do Autismo 
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através de um questionário simples, com a maioria das questões objetivas, com 

cunho qualitativo, com o objetivo de saber da qualidade dos professores que estão 

saindo do curso e como o assunto, inclusão, tem sido abordado e tratado na 

graduação.   

Juntamente com o questionário aplicado, os alunos receberam Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

    

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1 Entendendo o Autismo 

 

A palavra “autismo”, que significa “si mesmo”, vem do limiar “autos”, uma 

maneira de retraimento social e a perda do convívio com outras crianças. Primeira 

pessoa a utilizá-la foi o psiquiatra suíço Eugenio Bleuler, em 1911, observando 

esses sintomas desvelou diagnosticar em sua época o significado de esquizofrenia 

(CUNHA, 2012). 

Com base no DMS V, segundo Organização Mundial da Saúde: 

 

 

O autismo é definido pela Organização Mundial da Saúde como um 
distúrbio do desenvolvimento, sem cura e severamente 
incapacitante. Sua incidência é de cinco casos em cada 10.000 
nascimentos, caso se adote um critério de classificação rigorosa, é 
três vezes maior se considerar correlatados, isto é, que necessitam 
do mesmo tipo de atendimento. (MANTOAN, 1997 apud UCHOA, 
2015, p. 15) 

 

 

Backes, Zanon e Bosa (2015) afirma que entre as principais características do 

autismo estão a dificuldade na interação social e na comunicação, podendo haver ou 

não ausência da linguagem ou atraso na mesma. Caracteriza-se, também, com a 

frequência de movimentos estereotipados e repetitivos, e ainda pelo interesse 

restrito em atividades. A manifestação dessas características ocorre normalmente 
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antes dos 3 anos de idade, em geral, a maioria dos indivíduos tende a melhorar com 

a idade quando recebe cuidado apropriado. No entanto, os problemas de 

comunicação e sociabilização tendem a permanecer durante toda a vida 

Até o momento atual o autismo não tem cura, porém o tratamento pode ser 

realizado através de abordagens educativas durante toda a vida da pessoa autista, 

sendo uma forma de melhorar a qualidade de vida da mesma (MORAIS, 2012). 

O que sabe se hoje sobre o TEA, é que o mesmo está dividido em três níveis, 

leve, moderado e severo, sabe se ainda que o diagnóstico precoce é o principal fator 

favorável para que haja um melhor desenvolvimento da criança, porém não é o que 

ocorre atualmente, sendo que para os profissionais, diagnosticar o TEA não é uma 

tarefa fácil, pois é necessário distinguir o que é de fato característica do Espectro e o 

que pode ser recorrente de outros distúrbios e déficits de aprendizado (BOSA, 

2006). 

 

 
 3.2 Educação Física como instrumento de inclusão de alunos com TEA 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais citam que a Educação Física para 

atingir todos os alunos, deve se aproveitar das diferenças ao invés de atenuá-las e as 

diferentes ações pedagógicas já observadas, presumem que, o que torna os alunos 

diferentes é exatamente a capacidade de expressão particular de cada criança 

(BRASIL, 1997, p. 85).  

A Educação Física tem como função, segundo a BNCC (Base Nacional 

Comum Curricular), proporcionar vivência e autonomia nas realizações das práticas 

corporais, construção de valores: a partir das vivências e das discussões coletivas em 

torno delas, protagonismo comunitário: as atitudes e ações voltadas à democratização 

do acesso às práticas corporais; bem como a propagação da inclusão e igualdade 

para com os alunos especiais. 

   Gorla (2001) aponta que é preciso que haja uma intervenção para que as 

crianças com autismo não perdurem com dificuldades cognitivas, psicomotoras, 

afetivas e de interação, sendo a Educação Física a disciplina que melhor possui 
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capacidade para somar na melhora das habilidades motoras e habilidades cotidianas, 

de alunos nesta condição. 

O uso da Educação Física como meio de ensino para a criança com TEA 

contribui no desenvolvimento das habilidades sociais e melhoria da qualidade de vida, 

porém a Educação Física, assim como qualquer outro profissional de forma isolada, 

não é capaz de suprir todas as necessidades da criança com TEA, uma vez que a 

mesma necessita da atuação de uma equipe multidisciplinar (TOMÉ, 2007). 

O professor deve realizar atividades coerentes com a realidade da criança, 

pois, se não o fizer pode acabar por dificultar a aprendizagem e até mesmo causar 

frustração, que pode ser desmotivante para a criança, o que faz com que ela não 

queira mais participar. É primordial utilizar um local com pouco estímulo visual e 

auditivo, pois o aluno pode se distrair e se desinteressar pela atividade. As 

atividades devem ser selecionadas conforme a idade cronológica e precisam ter 

começo, meio e fim, tais como circuito com obstáculos, transposição de objetos, 

mudanças de direção, equilíbrio dinâmico e estático, saltos, lançamentos e jogos de 

bola ajudam na aquisição de habilidades motoras e são atividades atraentes para a 

criança com TEA (TOMÉ, 2007). 

A inclusão é um processo que beneficia não só a criança especial, mas 

também as demais, que passam a lidar com situações diferentes das habituais, em 

que os alunos podem exercer a aceitação, a empatia, o convívio com as diferenças, 

sendo essas experiências imprescindíveis para o desenvolvimento das mesmas 

(SCHMIDT 2013). 

  

3.3 Análise de dados 

 

O Questionário teve o objetivo de verificar se os graduandos em Educação 

Física se consideram aptos a trabalhar com a inclusão de alunos com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA), durante as suas futuras aulas. 

O perfil dos universitários que foram entrevistados, revelou que o corpo 

discente do curso de Educação Física é composto por uma maioria de jovens de até 
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25 anos de idade. A apuração considerou as seguintes variáveis, e obteve os 

percentuais do quadro abaixo: 

 

 

Quadro 1: Faixa etária dos entrevistados 

16 – 25 anos 83,35 % 

25 – 32 anos 13,88 % 

33 – 40 anos 0 % 

Acima de 41 anos 2,77% 

Fonte: do autor 

 

Os envolvidos responderam o questionário que foi aplicado. Diante disso, 

foram obtidos os seguintes resultados. 

No que diz respeito à participação do aluno com TEA na aula de Educação 

Física com outros estudantes, nenhum participante considerou excluir o aluno com 

TEA das aulas. Aproximadamente 30,56% dos universitários consideram que a aula 

transcorreria normalmente, independente de um aluno ter diagnóstico de TEA; já 

69,44% manifestaram o posicionamento de ser necessário preparar adaptações nas 

aulas onde há participação de um aluno com TEA. 

Conforme dados coletados, o resultado obtido foi: 

 

Quadro 2: Sobre a participação de aluno com TEA na aula de EF com outros alunos 

Sim, normalmente 30,56 % 

Sim, com adaptações na aula 69,44 % 

Não, pois atrapalharia o rendimento do restante da sala 0 % 

Não, pois é incapaz de realizar o que é proposto 0% 

Fonte: do autor 

 

Com unanimidade, todos os participantes concordam que a Educação Física 

pode ajudar no desenvolvimento do aluno com TEA. Todavia, identificou-se que a 

maior parte dos universitários não se considera apto a trabalhar com alunos que 

possuem este diagnóstico. 

A proporção para estes dados foi a seguinte: 

 

Gráfico 1: Sobre dizer se a EF pode ajudar no desenvolvimento do aluno com TEA  



         
 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. V. 16 n. 2. Novembro, 2020. 

 

 

Fonte: do autor 
 
 

Quando questionados sobre a aptidão para trabalhar com alunos 

diagnosticados com TEA, sem realizar qualquer estudo adicional além daquele 

aplicado durante a graduação, a proporção das respostas obtidas pelos 

universitários da educação física foi a seguinte: 

 
Gráfico 2: Sobre considerar-se apto a trabalhar com este tipo de diagnóstico e com a inclusão efetiva 
 

 
Fonte: do autor 
 
 
 

Sim Não

Sim Não

Sim = 100% 

Não = 0% 

Sim = 36,11% 

Não = 63,89% 
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Paralelamente a isso, quando questionados sobre existir uma maneira correta 

de se lecionar para alunos com TEA, a maioria dos participantes considerou que 

sim, existe uma maneira correta para se trabalhar. Matematicamente, a proporção 

foi: 

 
Gráfico 3: Sobre acreditar existir uma maneira correta para trabalhar com aluno com TEA 

 

 
Fonte: do autor 

 
 
Releva-se sobre a questão anterior, um fator levantado pela presente 

pesquisa, que diz respeito às diversidades que uma pessoa diagnosticada com TEA 

pode apresentar. Embora existam certas características-padrões, a doutrina 

especializada reconhece que cada espectro autista possui uma particularidade, que 

impossibilita a criação de uma fórmula universal que o profissional da Educação 

Física poderá utilizar e replicar durante as aulas. 

Neste contexto, por um lado, considera-se que existe uma maneira correta 

para trabalhar com alunos com TEA, uma vez que o trabalho precisa se adaptar à 

particularidade do estudante; contudo, doutro norte, não existe uma maneira correta 

que seja universal, isto é, se um trabalho funcionou muito bem uma vez, não 

significa que funcionará sempre com qualquer aluno com TEA, uma vez que cada 

um tem suas particularidades dentro do espectro. 

Sim Não

Sim = 77,78% 

Não = 22,22% 
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E no que diz respeito às características mais objetivas da criança com TEA, 

os participantes se posicionaram na seguinte proporção 

 
Quadro 3: Sobre as características de uma criança com TEA 

Atraso marcante do desenvolvimento motor, fala e afetivo-social 27,27 % 

Movimentos repetitivos e estereotipados 25 % 

Agressividade excessiva e incapacidade de socialização  21,59 % 

Desenvolvimento motor, cognitivo e social, normais 12,5 % 

Dificuldade de aprendizagem e fala, apenas 13,64 % 

Fonte: do autor 
 

Importante destacar que sobre as características, os participantes poderiam 

marcar quantas respostas quisessem. O objetivo era apurar quais características 

eram identificáveis pelos participantes. Desta questão, foram consideradas a 

resposta de 88 participantes, que efetivamente assinalaram alguma das informações 

colocadas. 

Ao serem indagados sobre existir uma verdadeira inclusão de alunos 

especiais na rede pública de ensino, a absoluta maioria respondeu que tal inclusão 

não existe. 

 
 
Gráfico 4: Sobre haver inclusão de alunos especiais na rede pública, municipal e estadual 

 
Fonte: do autor 
 
 
 

Sim Não

Sim = 8,33% 

Não = 91,67% 
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Neste contexto, alinha-se tal constatação com o fato de que o assunto do TEA 

embora seja abordado na graduação, apenas 8,33% dos participantes considerou 

que este assunto foi abordado com excelência em sua formação superior.  

Portanto, embora a grande maioria tenha reconhecido que existe a tratativa 

sobre o TEA na graduação em Educação Física, 91,67% dos participantes 

expressou que precisa haver melhorias quanto à abordagem deste assunto. 

Proporcionalmente, obteve-se os seguintes dados: 

 

Gráfico 5: Sobre o assunto, TEA e inclusão ter sido abordado na graduação 

 
Fonte: do autor 
 

 

Como vasta maioria indicou que o tema foi abordado na graduação, foi 

aplicado questionário para averiguar a qualidade do aprendizado que os 

universitários consideravam levar para a vida profissional depois da formação. 

Tratou-se de uma questão subjetiva, onde se obteve os seguintes percentuais. 

 
Quadro 4: Avaliação de como foi abordado o tema na graduação 

Bom, precisa melhorar 52,78 % 

Ótimo, aprendi muito 19,44 % 

Ruim ou o assunto não foi abordado 2,77 % 

Regular, faltou informação 25,01 % 
Fonte: do autor 
 

 

Sim Não

Sim = 97,23% 

Não = 2,77% 
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Perante tais dados, a grande maioria dos discentes de Educação Física 

entende que para trabalhar com TEA e inclusão, é necessário o profissional se 

especializar em uma pós-graduação. 

Mais precisamente, os dados obtidos quanto a esta questão foram: 

 
Gráfico 6: Sobre achar necessário um curso de pós-graduação para trabalhar com TEA e inclusão 

 
Fonte: do autor 
 
 

Destaca-se, dos dados obtidos, que mesmo dentre os participantes que 

manifestaram que a abordagem sobre o tema foi de excelência, aproximadamente 

metade destes universitários também responderam considerar necessário passar 

por um curso para trabalhar com TEA e inclusão. 

 
 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 
Diante de todas as informações e dados expostos, considera-se que foram 

atingidas respostas relevantes para o tema proposto, inerentes ao que a visão dos 

estudantes de Educação Física demonstra sobre a relação desta área científica, com 

o universo do TEA. 

Com base no questionário respondido pelos universitários de Educação 

Física, é um desejo comum buscar a inclusão dos alunos com TEA, contudo, a 

Sim Não

Sim = 88,89% 

Não = 11,11% 
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grande maioria considera ser necessário uma pós-graduação para que o profissional 

tenha sucesso neste objetivo. 

Em que pese tal conceito por parte dos universitários, a verdade é que 

poucos são àqueles profissionais que efetivamente buscam e concluem uma pós-

graduação, ainda mais uma específica para trabalhar com alunos diagnosticados 

com TEA. 

Esta constatação pode ser a razão de os universitários considerarem, em 

paralelo, que não existe uma verdadeira inclusão de alunos especiais na rede 

pública de ensino, e que a maioria deles não se sentem preparados para atuar com 

tais alunos ao sair da graduação. 

Somente a par destes dados expostos, é possível denotar que o profissional 

da Educação Física possui importante papel no trabalho de socialização dos alunos 

com TEA, sendo esta uma habilidade a ser desenvolvida; por outro lado, o trabalho 

especializado da Educação Física também beneficia a expressão corporal, equilíbrio, 

desenvolvimento psicomotor, resistência, força, flexibilidade, agilidade, velocidade, 

concentração, destreza, e diversos outros fatores que os alunos com TEA costumam 

apresentar carência, sendo comum que os acompanhamentos terapêuticos 

desenvolvidos por profissionais de outras áreas, acabem abrangendo especialidades 

da área da Educação Física. 
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