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Resumo: A literatura sobre inclusão de alunos com Transtornos Globais 

do Desenvolvimento tem destacado uma importante questão nesse processo: a 
falta de formação específica dos professores que acaba por gerar uma 
sobrecarga de estresse à prática pedagógica. Diante disso, o presente estudo 
teve como objetivo investigar as principais dificuldades apresentadas pelos 
alunos com autismo na escola, bem como as estratégias que as educadoras 
utilizam para lidar com estas dificuldades a partir da teoria de estresse e 
coping. Participaram deste estudo dezessete educadoras da cidade de Santa 
Maria/RS e região que trabalham diretamente com pessoas que apresentam 
diagnóstico de autismo. Foram utilizadas uma ficha de dados de identificação e 
um questionário sobre estratégias de coping.  A análise gerou quatro 
categorias para as dificuldades apresentadas pelas pessoas com autismo e 
quatro estratégias de coping utilizadas pelas educadoras para lidarem com 
essas dificuldades. As dificuldades mais frequentemente enfrentadas pelas 
educadoras e que interferem no aprendizado do aluno com autismo dizem 
respeito à esfera comportamental. Quanto às estratégias mais utilizadas, 
observou-se que a mais frequente foi de Ação Direta, ou seja, agir diretamente 
sobre o estressor. Considerações sobre esses achados são discutidos no texto. 
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Introdução  

Entende-se hoje que o autismo não é um quadro único podendo ser 

definido como um distúrbio complexo do desenvolvimento, marcado de um 

ponto de vista comportamental, com etiologias múltiplas e que se manifesta 



através de graus variados de gravidade (GADIA, 2006). Esta condição é 

definida por uma tríade diagnóstica que inclui três dimensões: Interação social, 

comunicação e comportamentos restritos e estereotipados (APA, 2002). 

Estudos recentes indicam que o autismo clássico acomete até 16 

crianças a cada 10.000 e o espectro do autismo engloba de 20 e 50 crianças a 

cada 10.000 (LOTTER, 1966; CHAKRABARTI, FOMBONNE, 2005). Desse 

modo o autismo passa a ocupar o terceiro lugar entre os transtornos do 

desenvolvimento, superando as prevalências de malformações congênitas e 

Síndrome de Down.  

 Conforme Belisário, Cunha e Mata (2010) é grande o impacto nos 

profissionais da educação que recebem estes alunos na escola quando se 

deparam com suas reações, pois ainda estão diante de uma experiência nova. 

Face a essa novidade, muitos professores relatam sentirem-se despreparados 

para atender essa demanda na inclusão, gerando uma sobrecarga de estresse 

(BAPTISTA; OLIVEIRA, 2002; CAMARGO; BOSA, 2009; JORDAN, 2005).  

 Este “despreparo docente” para lidar com o autismo aponta para uma 

falta de conhecimento a esse respeito, que impede os professores de identificar 

corretamente as necessidades de seus alunos. Isso gera ideias distorcidas 

sobre as possibilidades de educação dessas crianças e a dificuldade de lidar 

com seus problemas de comportamento (BAPTISTA, VASQUEZ, RUBLESCKI, 

2003). Nesse sentido o sujeito é visto pelo professor somente sob o ângulo de 

suas limitações, consequentemente comprometendo a prática pedagógica a 

ser desenvolvida com estes alunos.  

De fato, Goldberg, Pinheiro e Bosa (2005) mostram que os temores dos 

professores diante da inclusão de pessoas com autismo podem levar à adoção 

de estratégias em sala de aula que visam dominar a ansiedade e o estresse 

dos professores mais do que configurar uma prática pedagógica que atenda as 

reais necessidades do aluno.  

A partir deste panorama, o presente estudo teve como objetivo investigar 

as principais dificuldades que os alunos com autismo apresentam na escola, 

que consequentemente interferem na sua aprendizagem, bem como as 



estratégias que as educadoras utilizaram para lidar com o estresse decorrente 

destas dificuldades.  

Buscou-se entender e analisar as estratégias das educadoras a partir da 

teoria de estresse e coping de Lazaurus e Folkman (1984). Estes autores 

definem coping como um conjunto de esforços cognitivos e comportamentais, 

utilizados pelos indivíduos com o objetivo de lidar com demandas específicas, 

internas ou externas que surgem em situações de estresse e são avaliadas 

como sobrecarregando ou excedendo seus recursos pessoais (ANTONIAZZI, 

DELL’AGLIO, BANDEIRA, 1998; LAZARUS, FOLKMAN, 1984). 

As estratégias de coping utilizadas pelo sujeito irão depender de uma 

avaliação da situação do estresse em que o sujeito se encontra, refletindo 

ações, comportamentos ou pensamentos usados para lidar com o estressor 

(FOLKMAN et al., 1986; LAZARUS, FOLKMAN,1984).  

No entanto, conforme destacam Schmidt, Dell´Aglio e Bosa (2007) as 

estratégias de coping não podem ser consideradas como intrinsecamente boas 

ou más, adaptativas ou mal adaptativas, ou seja, o resultado positivo ou 

negativo da estratégia não deve ser avaliado. No entanto, precisam ser 

avaliadas as características do evento estressor , os indivíduos envolvidos e 

em que contexto ocorreu o episódio de estresse. 

 

Metodologia 

Participaram deste estudo dezessete educadoras, incluindo professoras 

regentes e educadoras especiais da cidade de Santa Maria/RS e região que 

têm em suas classes alunos com autismo (APA, 2002).  

As participantes preencheram uma ficha de dados demográficos e um 

questionário sobre estratégias de coping. A Ficha sobre Dados Demográficos 

(EdEA, 2012) teve por objetivo coletar dados que abrangem diferentes 

aspectos como contexto familiar, escolarização e características 

comportamentais do aluno com autismo. 

O questionário sobre Dificuldades e Estratégias de Coping foi adaptado 

a partir de um instrumento anterior (SCHMIDT, 2004) que consta de duas 

questões abertas, investigando situações de dificuldades com os alunos e a 



forma como as educadoras lidam com estas dificuldades. Cada educadora 

poderia apresentar de uma a três dificuldades diferentes do aluno, em ordem 

de prioridade e suas respectivas estratégias. Adaptação do original consta na 

mudança de público alvo de mãe para educadoras e a não investigação da 

forma de como lidam com sentimentos recorrentes dessas situações.  

As informações dos questionários foram tratadas através da análise 

de conteúdo de modelo misto (BARDIN,1979), em que partiu-se de categorias 

definidas a priori e geradas novas categorias que foram estabelecidas a partir 

das informações apresentados nas respostas.  

Foram definidas categorias para classificação das principais 

dificuldades apresentadas pelos alunos com autismo e categorias para 

descrever as estratégias de coping utilizadas pelas educadoras para lidarem 

com essas dificuldades.  Observaram-se também as distribuições de 

frequência em que se apresentaram as dificuldades e as estratégias, 

permitindo uma análise quantitativa. 

 

Resultados e discussão 

 Os dados sobre as participantes mostraram que, dentre as dezessete 

educadoras que participaram deste estudo, nove tem formação em Educação 

Especial licenciatura plena, pela Universidade Federal de Santa Maria, os 

demais somam sete licenciados da Pedagogia, e uma participante habilitada 

em Psicopedagogia.  

 Observou-se que o perfil dessas educadoras foi diversificado no que se 

refere ao tempo de experiência. O tempo de formação apontado por elas variou 

de um ano de formada a vinte cinco anos. Dentre as participantes, apenas 

quatro relatavam ser a sua primeira experiência com aluno com autismo, as 

demais já haviam recebido alunos com esse diagnóstico em suas classes. 

 Segundo os relatos, a faixa etária dos alunos atendidos por essas 

educadoras é bem ampla, variando de quatro a trinta e quatro anos de idade. 

 Dos dezessete alunos, quinze estão matriculados no ensino comum.  Há 

um caso em que o aluno concluiu os estudos, porém recebe atendimento 

particular, com a educadora especial em sua residência. E apenas um aluno 



frequenta a classe especial. Cabe destacar que os sujeitos participantes desta 

pesquisa são em sua maioria professores da rede pública de ensino. 

 A relação professor/aluno foi mais uma das questões investigadas 

nesta pesquisa. Para isto, as educadoras especiais avaliaram como bom, 

ótimo, razoável ou ruim a relação professor/aluno e nos casos que as 

participantes eram as professoras regentes foi necessária uma autoavaliação. 

Duas participantes relatam ter uma ótima relação com o aluno, em outras duas 

situações consideram ter uma boa relação com o aluno, já as demais 

consideram razoável a relação do aluno e professor regente. 

No que se referem às dificuldades para lidar com seus alunos, as 

participantes descreveram 45 situações de dificuldades que estariam 

interferindo na aprendizagem.  

Através da análise de conteúdo foram geradas quatro categorias 

distintas, descritas a seguir. As frequências e porcentagens de ocorrência 

destas dificuldades podem ser observadas na Tabela 1. 

 

1. Comportamento: Contempla problemas de comportamento como, por 

exemplo, comportamentos rígidos (ex.: inflexibilidade), repetitivos (ex.: 

estereotipias), agressivos (bater em si ou nos outros) obsessivos (ex.: 

insistência para que os objetos permaneçam em seu lugar), inapropriados (ex.: 

deitar-se no chão durante a aula) ou agitação (ex.: comportamentos 

hipercinéticos como correr e pular), bem como aos que se referem ao 

cumprimento de limites e regras.  

Ex.: ...Não deitar-se no chão em ocasiões inapropriadas...  

 

2. Comunicação: Diz respeito às dificuldades que a criança encontra para 

conseguir comunicar o que deseja, para se fazer compreender pelos outros. 

Incluem também as dificuldades de socialização e linguagem.  

Ex.: ...Iniciar ou participar de diálogos.  

 



3. Dificuldades cognitivas: Referem-se aquelas dificuldades cognitivas que 

interferem ou impedem a aprendizagem, como concentração e motivação na 

realização das atividades pedagógicas.  

Ex.: 

...Dificuldade em desenvolver atividades específicas de alfabetização.  

...Falta de interesse pelas atividades escolares.  

 

4. Outras: Dificuldades diversas (ex.: Separação da mãe para permanecer em 

sala, Autonomia/independência, Morte do pai).  

Ex.: ...Trabalhar o dinheiro, para ter mais autonomia quando for a mercado ou 

loja, enfim quando necessitar do uso do dinheiro.  

 

Tabela 1  

Frequência e porcentagens das principais dificuldades do aluno com autismo 

Dificuldades f                                     (%) 

Comportamento                       21                                    17 

Comunicação                           08                                     7 

Dificuldades Cognitivas           05                                      5 

Outras                                      11                                     10                                     

Total                                         45                                    100 

 

 

        A dificuldade identificada como mais frequente são as que envolvem 

questões comportamentais do aluno com autismo, representando 17% de 

todas as dificuldades citadas. Já as Dificuldades Cognitivas aparecem com 

menor frequência nos relatos.  

 Quanto às estratégias de coping utilizadas pelas educadoras para lidar 

com estas dificuldades, foram identificadas quatro categorias, descritas a 

seguir. A frequência e a porcentagem das principais estratégias utilizadas pelas 

educadoras podem ser observadas na Tabela 2. 

 



1.  Ação direta: Quando o comportamento da pessoa age diretamente sobre o 

estressor modificando suas características, propondo ou fazendo algo para 

alterar a situação tenta resolver o conflito diretamente enfrentando ou tentando 

solucionar a situação de alguma forma.  

Ex.: ...Em algumas situações ele me ouve apenas se é desejo dele em fazer o 

que falo, ele é muito esperto. Procuro conversar muito com ele sobre o que 

estou querendo para ele entender o porquê da situação.  

...Coloco a lápis em sua mão, em geral ele solicita com gestos que eu o ajude 

ou nem pega o lápis.  

 

2. Planejamento cognitivo: Envolve esforços cognitivos para pensar em 

novas formas de resolver as dificuldades. Estas práticas incluem planejar 

recursos alternativos e/ou adaptados para minimizar ou superar a dificuldade. 

Ex.: ...Nas atividades, tento adaptar, trabalhando com materiais mais concretos 

e estimulando os colegas a ajudarem na comunicação e na realização da 

atividade. 

...Trabalhos com material concreto; trabalhos com fantoches e teatro, pois ele 

gosta muito. 

 

3. Aceitação/Evitação: Este tipo de estratégia inclui tentativas cognitivas ou 

comportamentais que levam o indivíduo a se afastar da situação de estresse ou 

aceitar passivamente, submetendo-se às exigências do estressor.  

Ex.: ...Em relação ao comportamento desafiador, ignoro quando utiliza deste 

para provocar reações em mim.  

...Paciência no momento que ele escolher o quê quer.  

 

4. Busca de apoio: Comportamento que envolve busca de apoio de outras 

pessoas como auxílio no enfrentamento da situação. Inclui busca por colegas 

ou familiares para auxiliarem nas dificuldades.  

Ex.: ...Realização de trabalhos em pequenos grupos, apresentação dos 

trabalhos, incentivo ao trabalho coletivo. 

... Deixo a mãe entrar na sala. 



 

Tabela 2 

Frequência e percentuais das estratégias de coping usada pelas educadoras 

frente às dificuldades de seus alunos. 

Estratégias  f                                     (%) 

Ação Direta                               28                                   22 

Planejamento cognitivo.           10                                    9 

Busca de apoio                              06                                    6 

Aceitação/Evitação                   03                                    3                

Total                                          47                                   100 

 

 

Pode-se observar nas estratégias que a categoria que aparece com 

mais frequência é a Ação Direta, representando 22% das estratégias utilizadas. 

Já com menor frequência aparecem as práticas relacionadas à 

Aceitação/Evitação, representando apenas 3% das estratégias. 

Os dados deste estudo mostram que as principais dificuldades 

enfrentadas pelas educadoras que interferem no aprendizado do aluno com 

autismo, dizem respeito à esfera comportamental. O resultado não surpreende, 

já que estes comportamentos, em especial os repetitivos e estereotipados, 

integram as características diagnósticas do autismo (APA, 2002). 

Quanto às estratégias mais utilizadas pelas educadoras, observou-se 

que a mais frequente foi de Ação Direta, ou seja, buscar agir diretamente sobre 

o estressor. Percebe-se que estas estratégias contemplam iniciativas práticas e 

objetivas para lidar, principalmente, com os problemas de comportamento em 

sala de aula.   

Nota-se que a estratégia de Ação Direta envolveu muitas vezes retomar 

ou clarear determinada situação pedagógica que o aluno com autismo não 

estava compreendendo, tal como ilustrado nas falas abaixo: 

...procuro conversar muito com ele sobre o que estou querendo para ele 

entender o porquê da situação.  



...tentamos acalmá-lo, com conversa, carinho, atenção, explicando de 

forma clara e segura o que está certo ou errado. 

Porém, quando as educadoras percebiam que esta ação não auxiliava 

na resolução do conflito, adotavam estratégias ainda mais diretivas, muitas 

vezes envolvendo contato físico: 

... Quando ele deita eu falo para não deitar, às vezes adianta e ele 

levanta. Mas outras eu mesma tenho que levantá-lo do chão. 

Desse modo, a iniciativa em utilizar estratégias de Ação Direta para lidar 

com problemas de comportamento em sala de aula parece mostrar um 

interesse do professor pela participação do aluno, incentivando-o de maneira 

mais ou menos diretiva. Caso o professor não entendesse a participação 

destes alunos como imprescindível, poderíamos ter observado maior 

frequência no uso de estratégias como a Evitação/Aceitação, ou ainda a 

Inação, as quais não estariam direcionadas à resolução destas situações. 

Um aspecto que chama a atenção é a utilização da estratégia de 

Reavaliação/Planejamento Cognitivo, a qual, muitas vezes, incluía propostas 

de alternativas pedagógicas que mudavam a apresentação de determinada 

tarefa escolar visando facilitar a compreensão dos objetivos à criança com 

autismo, tal como ilustrado abaixo: 

...Adapto as atividades escolares para os interesses dela ou uso 

materiais que chamem a atenção. 

...Tento dar funcionalidade a algumas regras, também faço uso de 

cartazes. 

 A literatura especializada têm trazido diversas publicações descrevendo 

propostas adaptadas ao estilo cognitivo de pessoas com autismo, mostrando 

como algumas podem ser mais eficazes que outras na aprendizagem escolar 

(BAPTISTA, BOSA, 2002, CAMARGOS JR., 2002, JORDAN, 2005). Portanto, 

o conhecimento sobre as peculiaridades da cognição no autismo e, 

consequentemente, de práticas pedagógicas para facilitar essa aprendizagem 

parecem ferramentas essenciais que o professor pode utilizar como 

alternativas pedagógicas. 



 Outra estratégia igualmente importante no contexto da inclusão de 

alunos com autismo é a Busca de Apoio dos colegas ou familiares para auxiliar 

em determinada situação. Observou-se que algumas educadoras utilizaram-se 

do grupo como forma de auxiliar o aluno com autismo na realização de tarefas, 

tal como o relato abaixo: 

 ...estímulo os colegas a ajudarem na comunicação e na realização da 

atividade. 

 ...realizo trabalhos em pequenos grupos, incentivo ao trabalho coletivo. 

 De fato, uma das principais justificativas para os possíveis benefícios de 

pessoas com autismo em situação de inclusão é que este ambiente é 

favorecedor do desenvolvimento de habilidades sociais (BOSA, CAMARGO, 

2009). Portanto, a promoção destas habilidades através de atividades grupais 

parece uma estratégia adequada nesse contexto. 

 Por fim, entendemos que a qualidade das estratégias de coping que os 

professores utilizam para lidar com dificuldades que ocorrem no contexto de 

sala de aula com pessoas com autismo podem contribuir para a escolarização 

destas crianças. Nesse caso, a percepção do professor é determinante, 

considerando o que Antoniazzi (1998) afirma sobre as estratégias, cada uma 

não pode ser considerada positiva ou negativa, mas avaliada a partir do 

contexto em que ocorre.  
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