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 O presente estudo tem como objetivo analisar as possíveis contribuições da atuação 

da Terapia Ocupacional (TO) no processo de inclusão escolar de crianças com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA). Trata-se de uma revisão bibliográfica, baseada na literatura 
especializada por meio de consulta a artigos científicos selecionados no banco de dados do 
portal de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O 
ambiente escolar deve ser democrático, e para o cumprimento efetivo a rede de ensino deve se 
reestruturar para oferecer educação de qualidade para a diversidade de alunos. Os resultados 
dos estudos analisados evidenciam que as publicações sobre a temática ainda são incipientes, 
no entanto, é possível observar um crescimento tanto no Brasil quanto no exterior. Diante dos 
cinco estudos apresentados, foi identificado que apenas um teve por objetivo investigar os 
conhecimentos de diretores e professores, sobre o papel do TO no processo de inclusão 
escolar, sendo que a referida pesquisa foi realizada no norte do país. Sendo assim, se torna 
importante analisar a atuação do TO em instituições de ensino para crianças com TEA e, 
especificamente, identificar o conhecimento dos professores sobre a atuação desses 
profissionais. Podemos concluir que este estudo é relevante não somente para a TO, mas 
também para profissionais de áreas relacionadas. Contribuindo assim para aquisição de novos 
conhecimentos acerca do tema, fornecendo e influenciando práticas de intervenções cada vez 
mais eficazes junto a esta população específica. 
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