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RESUMO 

A presente pesquisa teve como objetivo compreender as percepções dos docentes e 
das crianças com desenvolvimento típico acerca da inclusão de estudantes autistas 
em suas classes regulares inclusivas, em duas escolas públicas da cidade de 
Brasília.  Trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório, que visa uma 
familiarização com o problema estudado utilizando levantamento bibliográfico, roteiro 
de entrevistas e análise de exemplos para melhor compreensão. Esta pesquisa 
utilizou como instrumentos entrevistas semiestruturadas com seis docentes e 
produção de desenhos feitos por algumas das crianças das classes estudadas, a 
partir de rodas de conversa realizadas com as mesmas. Assim, os professores 
salientaram diversas dificuldades no processo de inclusão, como a falta de formação 
docente para a educação especial e a dificuldade em atender a todas as demandas 
particulares de cada estudante da classe. Os docentes também evidenciaram 
elementos que compõem o processo de inclusão escolar, como as necessárias 
adaptações curriculares, a presença dos monitores em sala de aula e a importância 
das outras crianças no melhor desenvolvimento do estudante autista. As crianças, 
em seus desenhos e nas rodas de conversa, mostraram sua percepção acerca da 
inclusão, e de seu colega autista incluído; elas demonstraram perceber que este é 
diferente a partir de alguns de seus comportamentos e das atividades que realizam 
na escola. Contudo, salientaram que são amigos, apesar das singularidades de cada 
um.  Conclui-se que os professores ainda veem a inclusão como um grande desafio, 
mesmo que evidenciem a importância da mesma para que seu aluno autista se 
desenvolva. Acredita-se que a presente pesquisa contribui para o melhor 
entendimento do processo de inclusão, pois traz diversas reflexões acerca da 
inserção do estudante autista nas classes regulares, e de como ele está se 
desenvolvendo neste ambiente.   

 

Palavras-chave: percepção, inclusão, autista, classes regulares inclusivas, 
inserção. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to understand the teachers and the typically developing 
children’s perceptions of the inclusion of autistic students in their regular classrooms 
in two public schools of Brasilia. This exploratory qualitative research aims the 
acquaintance of the present problem through bibliographic survey, interview 
schedules and example analyzes to a better comprehension. The instruments used 
were semi-structured interviews carried out with six teachers and drawings made by 
classmates of the studied classrooms during circle time. This way, the teachers 
emphasized several problems related to the inclusion process, such as lack of 
preparation and the difficulty of managing the  particular demands from each student 
in the classroom.  The teachers also pointed out some elements that form the 
inclusion education process, like the curricular adaptation, the presence of monitors 
in the classrooms and the importance of other students for the full development in 
autistic children.  The students showed, through their drawings and conversations 
during circle time, their perception of inclusion education and  of their included 
autistic classmates; they seem to notice that these classmates are different somehow 
due to their behavior and activities done at school. However, it is possible to be 
friends despite some peculiarities. It was concluded that even though teachers face 
inclusion education as a huge challenge, it is important to the autistic student’s 
development. The current research provides a better comprehension of the inclusion 
education process for it brings several thoughts about the inclusion of autistic 
students in regular classes and how these children are developing in this 
environment. 

 

Key words: perception, inclusion education, autistic student, inclusion in regular 

classrooms. 
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APRESENTAÇÃO 

Este trabalho está estruturado em três momentos interligados. Na primeira 

unidade, apresenta-se o memorial educativo, no qual são explicitados aspectos da 

minha história de vida e trajetória escolar, aspectos estes que influenciaram na 

escolha do tema e formulação dos objetivos deste trabalho. 

Na segunda unidade, é apresentado o trabalho de investigação científica, 

constituído por dois capítulos de referencial teórico: no Capítulo 1 aborda-se o tema 

“Autismo”, e nele são tratados breve histórico, legislação e características do 

comportamento dos autistas; o Capítulo 2 aborda o tema “Inclusão Escolar”, e nele 

são tratados aspectos referentes a inclusão e o modelo social da deficiência na 

perspectiva da antropóloga Debora Diniz (2007; 2009) 

 Após a apresentação do referencial teórico, no Capítulo 3 é apresentada a 

Metodologia da pesquisa, que engloba o método, o lócus da pesquisa, o perfil dos 

participantes, os instrumentos utilizados para obtenção das informações e os 

procedimentos e etapas do trabalho. No Capítulo 4 é apresentada a análise dos 

dados obtidos nas entrevistas com os docentes e foram realizadas rodas de 

conversa objetivando a realização dos desenhos e posteriores conversações com as 

crianças sobre os mesmos, baseada na concepção de alguns autores sobre os 

temas inclusão e autismo. Após as análises foram apresentadas as Considerações 

Finais do trabalho, com o intuito de apresentar possíveis conclusões.  

Na terceira e última unidade são apresentadas minhas perspectivas 

profissionais, meus planos e desejos futuros, que foram influenciados por minha 

trajetória escolar e pelo processo de confecção deste trabalho. 
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MEMORIAL 

Minha trajetória escolar começou aos dois anos de idade na Educação Infantil 

em Brasília/DF, quando fui inserida no Maternal, em um colégio particular. Minha 

mãe é pedagoga e meu pai, falecido em 2012, era militar, formado em Psicologia e 

Economia. Meu pai foi o maior incentivador dos meus estudos, acredito que muito do 

que sei, foi ele quem me ensinou.  

 Nesta primeira escola permaneci apenas um ano, e depois ingressei no 

Candanguinho, um colégio que ficava na Asa Sul, em Brasília. Este colégio era 

particular e tinha poucas turmas, o que acabou determinando bastante o início da 

minha formação. A maioria dos professores era bem engajado no processo 

educativo dos estudantes, e a estrutura escolar conseguia atender as demandas dos 

educandos.  

 As famílias estavam sempre próximas à escola, todos se conheciam, e essa 

relação era bem forte, o que trouxe vantagens e desvantagens para os estudantes. 

Estudar em uma escola com essas características, significou encontrar muitos pais 

preocupados com o futuro de seus filhos, pais que buscavam entender tudo o que 

acontecia, quais eram os conteúdos dados e como tínhamos nos saído nas provas, 

em resumo, pais totalmente presentes. Em contrapartida, com pais tão presentes e 

que se conheciam tão bem, muitas vezes acontecia um clima de competição entre 

eles, não entre nós, ficava bem visível quem eram os alunos “bons” e os alunos 

“ruins” da sala. Nesta escola passei sete anos da minha vida, e tenho bastante 

carinho por todas as pessoas que conheci neste período.  

Desde o início de minha formação escolar, tive diversos problemas em 

relação ao meu comportamento, e, em contrapartida, nenhum em relação às notas. 

Adjetivos como “tagarela”, “faladeira” e “agitada” fizeram parte da minha vida por 

muitos anos. Nas reuniões de pais era sempre o mesmo discurso, que eu era uma 

ótima aluna, bastante inteligente, mas meu comportamento deixava a desejar. 

Contudo, acredito que por vivermos em um contexto escolar pautado em resultados, 

o comportamento nunca realmente atrapalhou minha aprendizagem ou a forma 

como era tratada pelos professores. Com o tempo, eu percebi que se eu mantivesse 

notas elevadas, eu teria pouquíssimo problema na escola, e foi o que fiz.  
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Atualmente, analiso essa situação e percebo que a escola não estava, e não 

está preparada para estudantes que se comportem de forma diferente do padrão 

estipulado. Cada ser humano é um ser único e subjetivo, e muitos de seus 

comportamentos demonstram essa subjetividade, que muitas vezes é interpretada 

de forma errônea.   

Passei os ensinos Fundamental e Médio em outra escola particular de 

Brasília, bastante renomada e com grande número de estudantes. Esta escola, além 

da parte pedagógica, também incentivava outras faces da vida humana, a 

sociabilidade, os esportes, a espiritualidade e outras. No Ensino Fundamental, pude 

conhecer alguns estudantes com necessidades especiais educacionais, e a escola 

tentou incluí-los de diversas formas. Havia conversas, palestras, e atividades 

diferenciadas para eles, mas mesmo assim, a diferença no tratamento que alguns 

professores e alguns colegas davam, era gritante. Sempre gostei de entender as 

diferenças e como elas se manifestam, os comportamentos e particularidades dos 

outros sempre tiveram meu total interesse.  

No Ensino Médio, ingressar na Universidade pública era tema corriqueiro nos 

corredores da escola. Escolas particulares de renome sempre buscam “colocar” 

seus estudantes nas melhores universidades do país, e essa pressão nos 

acompanhou por todo o Ensino Médio. Todo final de trimestre eram colocadas listas 

classificatórias, que indicavam suas notas nos simulados do vestibular. Estas listas 

eram fixadas em um mural que todos tinham acesso, e mostravam os cem primeiros 

alunos com o melhor desempenho. Algumas vezes eu estava nessa classificação, 

outras vezes não. 

O Ensino Médio também é o momento da escolha profissional, um dos 

momentos mais difíceis da minha vida. No final do terceiro ano, tive bastante 

dificuldade na escolha do curso na universidade, pensei em Psicologia, Serviço 

Social, Pedagogia, Letras, História, Farmácia, e tive bastante dificuldade para me 

decidir. Alguns cursos como Letras, Pedagogia ou Serviço Social eram bastante 

criticados pelos meus amigos e familiares, que não davam o valor merecido aos 

mesmos. A única coisa que eu sabia realmente era que eu gostaria de trabalhar com 

pessoas, e se houvesse oportunidade, de trabalhar com a subjetividade de diversas 

pessoas. 
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Entrei na UnB aos dezoito anos para Serviço Social, e fiquei neste curso por 

dois anos. O curso me fez abrir os olhos para um mundo que eu ainda não conhecia, 

consegui entender com profundidade diversos assuntos, como por exemplo, as 

relações de poder no sistema econômico vigente. Gostei muito do curso, mas 

percebi que não iria ser uma boa profissional, que talvez aquele universo não me 

trouxesse a realização que procuro. Depois dos dois anos, escolhi vivenciar por um 

semestre dois cursos que me interessavam mais naquele momento: Pedagogia e 

Psicologia. Peguei matérias dos dois cursos, e me encantei pela Pedagogia, tanto 

prática quanto teoricamente, e resolvi fazer a transferência interna. Minha mãe 

sempre me apoiou nas minhas decisões acadêmicas, ela me dizia que eu deveria 

fazer algo com o qual me identificasse.  

Consegui ingressar na Pedagogia e hoje sei que foi uma escolha correta em 

minha vida. No segundo semestre do curso, entrei no Hospital Sarah Kubistchek 

como estagiária, e lá fiquei por um ano e meio. O estágio fazia parte do projeto 

Quinta Dimensão, um projeto para crianças com paralisia cerebral baseado na teoria 

de Vygotsky. A paralisia cerebral é uma doença que aparece durante a gestação e 

possui várias causas, como por exemplo, a falta de oxigenação no cérebro.  

As crianças com paralisia cerebral apresentam comprometimento motor, e 

este pode vir acompanhado de vários outros comprometimentos, como cognitivo, de 

linguagem, socialização.  As palavras chave do projeto eram mediação, zona de 

desenvolvimento proximal e autonomia. Nós, estagiários éramos mediadores da 

aprendizagem, e utilizávamos o lúdico como nossa ferramenta. Jogos de tabuleiro e 

eletrônicos eram parte integrante de nosso cotidiano. Aprendi muito no Sarah, assisti 

a muitas palestras, a teoria e a prática sempre estiveram entrelaçadas no decorrer 

do estágio. 

Um dos temas que me interessou para a monografia está relacionado aos 

conceitos de Vygotsky e a minha prática no Sarah. Vygotsky afirma que o contato 

com o mundo externo, com os mediadores, proporciona que as pessoas busquem 

um nível potencial em algumas habilidades, e atinjam o nível real (que seria sua 

capacidade de fazerem algo sem ajuda). Dessa forma, “o ser mais capaz”, que é o 

mediador, dá o auxílio necessário para que a pessoa consiga atingir o que ainda não 

consegue sozinha. Assim, nesse processo, podem ser criadas muitas ferramentas 
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que abarquem as necessidades de cada um, como as pranchas de comunicação 

não verbal, jogos eletrônicos, agendas personalizadas e muitos outros artefatos.  

Normalmente não paramos para pensar em como seria se não 

conseguíssemos nos comunicar com o mundo, dizer o que sentimos, pedir ajuda ou 

socorro. A fala bem estruturada, assim como a escrita, nos insere na sociedade, nos 

faz ser compreendidos e melhora nossas relações sociais. É importante que haja 

inserção social daqueles que estão excluídos do convívio cotidiano, e esse processo 

é bem complicado para alguns indivíduos. Assim, o contato com o meio social pode 

proporcionar muitos avanços, como eu pude presenciar no estágio.  

Quando saí do Sarah, fui para uma escola pública fazer meu estágio 

obrigatório e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), e 

tive a oportunidade de ir para uma classe especial com quatro estudantes 

diagnosticados com transtorno do espectro autista. Nesta classe me deparei com 

dificuldades na linguagem, aprendizagem e interação social, em diversos graus. O 

que sempre me preocupou foi como essas crianças, e futuramente adultos, irão ter 

autonomia suficiente para simplesmente viverem a vida. Nesse aspecto, acredito 

que a escola e as pessoas que estão inseridas na mesma, tem papel importante na 

busca pela autonomia, mas para isso é preciso que os professores sejam bem 

preparados, e que todos estejam dispostos a incluir esses estudantes.  

Outro assunto que me interessou a partir do cotidiano da escola, foi o trabalho 

docente, as diferentes formas de práticas pedagógicas, como o estudante com 

transtorno do espectro autista é visto no contexto escolar, pelos seus colegas e 

professores. Na escola em que trabalhei existem classes inclusivas e especiais.  

Na sala inclusiva que acompanhei durante o estágio, os estudantes tinham 

que estar em consonância com o conteúdo trabalhado por todos, mesmo que 

precisassem de uma atividade adaptada para tal. O estudante com necessidades 

especiais muitas vezes precisa de algum acompanhamento individual, que atenda 

suas demandas específicas. Um dos objetivos da inclusão é que este estudante 

possa ter vivências com outras crianças de comportamento típico, para que ele 

aprenda por meio da observação de tais comportamentos, buscando atingir novas 

habilidades. Na classe especial, o atendimento é individual e mais específico, 



 
 

21 
 

podendo abarcar as necessidades mais subjetivas e singulares de cada ser. Eles 

podem perder momentos importantes, por não participarem de algumas vivências, 

não tem muita interação social com outras crianças, mas segundo a avaliação 

realizada pelos docentes, eles ainda não podem ir para a classe inclusiva. 

A UnB tem muita importância em minha vida, tive a oportunidade de conhecer 

pessoas muito diferentes, com pensamentos incríveis sobre diversas faces da 

existência. Além disso, fiz estágios incríveis, que me auxiliaram na reflexão sobre a 

questão da diferença e das diversas visões que as pessoas têm da mesma. No 

último estágio pude refletir diretamente sobre inclusão de crianças com autismo, e 

como essas crianças são atingidas pela prática pedagógica dos professores e pela 

interação entre os colegas.  Esses questionamentos me instigaram a desenvolver o 

tema da minha monografia, e a acreditar que é possível e preciso se criar 

estratégias de intervenção que auxiliem na vida das pessoas que possuem algum 

tipo de necessidade especial.  
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INTRODUÇÃO 

Falar sobre autismo está se tornando cada dia mais comum nos diversos 

contextos. Segundo Gaspar (1998 apud Orrú 2012, p. 23) a cada dez mil nascidos, 

20 crianças são autistas, número que vem crescendo nos últimos anos, e não se 

restringe à etnia ou grupo social. Para além dos números, as pessoas autistas 

também começaram a compor diversos espaços antes não acessados: as famílias 

não precisam mais esconder seus filhos em casa por vergonha como antes; 

importantes campos do saber como a Psicologia, a Sociologia e a Pedagogia tem 

tido como objetivo de suas pesquisas a melhor compreensão destas pessoas e de 

seu universo; a mídia (algumas vezes de forma equivocada) está criando programas 

e novelas que trazem reflexões acerca do tema e a escola recebe todos os anos 

uma grande demanda de pessoas autistas a partir das políticas de inclusão.  

 Inclusão escolar é um tema bastante recente no Brasil. Segundo Mendes 

(2010) o marco histórico da educação especial no país foi a criação do Instituto dos 

Meninos Cegos em 1854 no Rio de Janeiro, a partir de inspiração europeia.  Apesar 

das várias ações que visavam construir a educação especial no Brasil a partir do 

século XIX, foi apenas na década de 70 do século XX que se evidencia maior 

mobilidade da sociedade brasileira para esta questão. Foi nesta época que a ideia 

de inserir em espaços particulares as pessoas que possuem necessidades 

educacionais diferentes foi substituída pela concepção de que estas pessoas 

deveriam estar inseridas nas mesmas classes de todos os outros estudantes. Assim, 

no final da década de setenta foram implantados “os primeiros cursos de formação 

de professores na área de educação especial ao nível do terceiro grau e os 

primeiros programas de pós-graduação a se dedicarem à área de educação 

especial”. (Nunes ET alii, 1999; Bueno, 2002 apud Mendes 2010, p. 101). 

Contudo, a inclusão escolar ainda está longe de atingir a todos.  De acordo 

com Mendes (2010), para uma estimativa de seis milhões de crianças que possuem 

alguma necessidade educacional diferente, apenas 800 mil estão matriculadas em 

escolas. A grande maioria destes estudantes está fora deste contexto.  Além da falta 

de acesso, ainda pode-se salientar a dificuldade de permanência na escola, pois 

esta muitas vezes não está preparada para atender todas as diferentes demandas e



24 
 

desafios que a inclusão propõe. Assim, muitos estudantes estão inseridos 

fisicamente na escola, mas sem uma educação de qualidade, que evidencie suas 

potencialidades e capacidades. Como salientam Filho e Lowental (2012, p. 138) a 

inclusão escolar pede que novos contextos escolares sejam criados, para que todos 

os estudantes, independentemente de suas condições humanas possam participar 

da escola.  

 A escolha do tema deste trabalho foi influenciada pela experiência no 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) da Universidade de 

Brasília, que proporcionou a vivencia da realidade de inclusão de estudantes 

autistas em escolas públicas da cidade de Brasília. A partir desta vivencia, alguns 

questionamentos foram feitos: Como os professores da classe regular percebem a 

inclusão? Como as crianças percebem a inclusão de um colega autista em sua 

classe? De que forma os professores veem a presença do monitor e dos estagiários 

no processo de inclusão? Será que os estudantes autistas realizam as mesmas 

atividades e tarefas que os outros? Quais os elementos que faltam para que as 

classes regulares sejam realmente inclusivas? 

Para tentar atender a estes questionamentos foram traçados os seguintes 

objetivos:  

 Objetivo Geral: 

 Analisar a percepção dos docentes e das crianças com desenvolvimento 

típico acerca da inclusão de estudantes autistas em classes regulares 

inclusivas.  

 

 Objetivos específicos: 

 Identificar a percepção dos docentes acerca da inclusão de estudantes 

autistas em suas classes.  

 Identificar a percepção das crianças acerca da inclusão de colegas autistas 

em suas classes.  

 Verificar a importância dos colegas da classe no processo de inclusão de 

estudantes autistas. 

 Verificar como os monitores e estagiários estão inseridos no processo de 

inclusão de estudantes autistas.  
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 Identificar se o estudante autista realiza as mesmas atividades que os outros 

estudantes.  

 

Desta forma, este trabalho se propõe a investigar as diversas percepções acerca 

do processo de inclusão. Este processo abrange diversos elementos, dentre eles a 

presença dos monitores e estagiários em classe, as diferentes propostas de 

atividades e tarefas que são feitas para cada e todos os estudantes e a importância 

da participação conjunta dos estudantes no processo de inclusão.  
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1 CAPÍTULO – O AUTISTA 

“Não é impossível, eu não sou difícil de ler. Faça sua parte, eu 
sou daqui eu não sou de Marte. Vem, cara, me repara não vê, 
tá na cara, sou porta-bandeira de mim, só não se perca ao 
entrar no meu infinito particular”. (Arnaldo Antunes, Marisa 
Monte, Carlinhos Brown - Infinito Particular)  

 

1.1 Breve Histórico do autismo 

Segundo Silva et al. (2012) os estudos sobre o que se conhece atualmente 

como autismo são muito recentes: começaram no início do século XX. A primeira 

pessoa que utilizou a palavra “autismo” (do grego “autos”, que significa “voltar-se 

para si mesmo”) foi o psiquiatra Eugene Bleuer, em 1911, para descrever um dos 

sintomas da esquizofrenia: o isolamento social. 

Em 1943, Leo Kanner, um psiquiatra austríaco, publicou o estudo “Alterações 

autistas do contato afetivo”, no qual observou 11 crianças que apresentavam, desde 

o início da vida, isolamento extremo, recusa do que vinha do meio exterior (como, 

por exemplo, ir para o colo da mãe), dificuldade na aquisição e utilização da 

linguagem, atividades ritualizadas, entre outros. Kanner compreendia as 

semelhanças entre a esquizofrenia e o autismo, mas acreditava que deveria haver 

uma separação entre os dois. Para ele, o autismo não era apenas um sintoma da 

esquizofrenia, ele possuía características próprias, singulares. 

Kanner também observou, a partir de seu estudo, que a maioria das crianças 

tinha uma característica em comum: altos níveis de inteligência dos pais; certa frieza 

nas relações entre o casal, e entre o casal e seus filhos. Ele percebeu que essas 

crianças não se comunicavam muito com seus parentes próximos, fazendo com que 

muitos estudos neste período apontassem para falta de qualidade nas relações 

entre os parentes como o motivo do aparecimento dos sintomas. É destacado que 

“A influência do ambiente, mais especificamente das interações, sobre o 

desenvolvimento infantil ganhou força com os estudos que descreveram os efeitos 

nefastos da privação ambiental sobre a personalidade infantil”. (GOLDFARB 1943 e 

1945 & SPLITZ 1945 apud SCHMIDT, 2014, p. 10) 



 

27 
 

Em 1944, o autismo recebe a classificação de psicopatia infantil, através do 

trabalho de Hans Asperger. Ele publicou sua tese de doutorado “A psicologia autista 

da infância”: um estudo que avaliava o comportamento de 400 crianças, e, a partir 

dele, descreveu um transtorno de personalidade que incluía, dentre vários 

comportamentos, o desinteresse por assuntos diversificados. Em contrapartida, os 

estudados mostraram imensa capacidade e propriedade na hora de discorrerem 

sobre assuntos específicos de interesse especial, fazendo com que o autor os 

chamasse de “pequenos mestres”. 

A primeira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM) da Associação Americana da Psiquiatria, escrita em 1952, não fazia menção 

alguma ao recém-descoberto “Distúrbio Autista do Contato Afetivo.” 

DeMyer et al. (1972), citado por Schimdt (2012), entre os anos de 1954 e 

1970, realizou um estudo de meta-análise envolvendo 90 publicações, o qual 

mostrou que existiam três grupos de abordagens teóricas sobre as diferentes 

hipóteses causais do autismo: não organicistas, orgânico-ambientalistas e 

organicistas. Os primeiros entendiam que os parentes eram os principais 

responsáveis pelo autismo da criança, a qual era uma vítima do tratamento recebido; 

o segundo grupo pensava que os parentes pioravam o quadro de uma criança que já 

era deficiente; e o terceiro grupo acreditava que a origem do autismo era 

exclusivamente orgânica. 

O estudo de Marion DeMyer et al. (1972) citado por Schimidt (2012), salientou 

as diferenças nas condições orgânicas das pessoas com autismo, mostrando que 

essas apresentam mais prejuízos eletroencefalográficos do que crianças com 

desenvolvimento típico. Além disso, seus estudos constataram que a qualidade nas 

interações na família dos autistas não diferia da qualidade destas mesmas 

interações em outras famílias. A partir de então, as causas orgânicas começaram a 

ser mais valorizadas e estudadas, e a hipótese da causa parental do autismo 

começou a ser questionada. 

De acordo com Goergen (2012), no início da década de 80, com a quantidade 

de modelos que tentavam explicar o autismo, percebeu-se um esforço para tentar 

unificar o diagnóstico. No DSM-III (APA 1980), é possível coligir que o autismo é 
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acometido por três esferas principais: interação social, comunicação e imaginação, 

flexibilidade cognitiva e comportamental. Com mais estudos sobre o assunto, os 

critérios diagnósticos do autismo precisaram ser ampliados, dada sua 

heterogeneidade e complexidade.  

No DSM-IV (APA 1994) é inaugurada a categoria dos “Transtornos Invasivos 

do Desenvolvimento”, na qual está incluída o Transtorno Autista. Além disso, foram 

incluídas as pessoas com síndrome de Asperger, que possuem muitos dos sintomas 

do autismo, dentre eles, interesses em comportamentos restritos e a dificuldade na 

interação social, porém, não acompanhados de um atraso cognitivo ou dificuldades 

significativas na linguagem. Começou-se a perceber que não havia uma conduta 

única de pessoas consideradas autistas, pois possuíam condições e características 

únicas.  

A mais recente classificação está no DSM-5 (APA 2013), onde o autismo está 

incluído na categoria denominada “Transtornos do Neurodesenvolvimento”, com o 

nome de Transtorno do Espectro do Autismo, podendo ter três classificações: leve, 

moderado ou grave. Um dos objetivos é tentar abarcar as diversas manifestações do 

transtorno, já que, como visto, ele se revela de muitas formas. A título de 

curiosidade, em 2007, a ONU decretou o Dia Mundial de Conscientização do 

Autismo: dia 2 de Abril.  

 

1.2 Algumas das legislações importantes referentes ao autismo no Brasil. 

É importante frisar que serão feitos alguns esclarecimentos sobre a legislação 

referente aos autistas e a educação dos mesmos. O intuito é, prioritariamente, 

ampliar a compreensão da legislação vigente, pois a partir desse aprofundamento, é 

possível que se façam críticas mais bem embasadas acerca da educação especial 

de autistas no Brasil.  

A Lei nº 12.764, aprovada no Congresso Nacional, sancionada pela 

Presidenta Dilma e publicada no dia 28/12/2012, institui a "Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista". É uma lei 

bastante recente, e busca definir quem são os autistas e quais são seus direitos. Um 
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dos pontos chaves desta Lei é conceder aos autistas os mesmos direitos das 

pessoas com deficiência.  

O artigo 1º define quem são as pessoas com distúrbio do espectro do 

autismo:  

 

§ 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com 

transtorno do espectro autista, aquela portadora de síndrome clínica 

caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: 

I - deficiência persistente e clinicamente significativa da 

comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada 

de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência 

de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações 

apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; 

II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e 

atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais 

estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva 

aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses 

restritos e fixos. (BRASIL, 2012) 

 

Assim foi possível ter uma visão geral acerca do comportamento das pessoas 

com autismo, o que facilita no planejamento de ações direcionadas aos mesmos. A 

Lei nº 12.764 também garante, quando comprovada a necessidade, o direito do 

autista à um acompanhante especializado, quando estiver em salas regulares de 

inclusão.  

Como já explicitado, os autistas possuem os mesmos direitos das pessoas 

com deficiência. A Lei nº 9.394, de Dezembro de 1996 estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional. De acordo com o artigo 58, parágrafo 1º, entende-se 

que a educação especial é uma modalidade de educação escolar, oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de 

necessidades especiais. A Lei de diretrizes e Bases reconhece que a educação é 

fundamental para a participação do indivíduo com deficiência na sociedade, e possui 

um capítulo dedicado à educação especial.  
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No art. 208, inciso III da Constituição Federal de 1988, e no artigo 54 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, as pessoas com deficiência devem ter 

garantia de atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede 

regular de ensino. No capítulo IV, artigo 112, § 3 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente afirma-se que os adolescentes portadores de doença ou deficiência 

mental receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas 

condições. À priori, o atendimento deve acontecer na rede regular de ensino, e caso 

não seja possível a participação em classe comum, a escola deve organizar um 

grupo com dificuldades parecidas, atendido em local diferenciado, o que é chamado 

atualmente de ‘classe especial’. Não sendo possível a permanência dessas pessoas 

na escola regular, elas poderão ir para a escola especializada. A escola, como um 

dos locais onde as pessoas com autismo estão inseridas, deve proporcionar 

atendimento especial que abarque as singularidades dessas pessoas.  

Estados como Rio Grande do Sul e São Paulo tem buscado conscientizar 

seus habitantes sobre o Autismo. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em 

parceria com mães pais e representantes de entidades ligadas ao movimento Pró-

Autista, elaborou uma cartilha que busca esclarecer questionamentos sobre pessoas 

com autismo e seus direitos. Na cartilha são explicitados direitos à educação, saúde, 

transporte, entre outros. Além disso, encontram-se também endereços e telefones 

de instituições e órgãos que defendem os direitos dos autistas. O Estado do Rio 

Grande do Sul aprovou a Lei n.º 13.798 de 27 de Setembro de 2011, que institui a 

“Semana Estadual do Autismo” e outras providências. A Semana Estadual do 

Autismo é realizada na primeira semana do mês de Abril de cada ano, e tem por 

objetivo principal difundir conhecimentos acerca do tema, a fim de buscar ações que 

ampliem a inserção dessas pessoas na sociedade. Iniciativas como essas são de 

grande importância devido à capacidade de considerar as particularidades do local 

onde o autista está inserido.  
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1.3 Algumas possíveis causas. 

 Antes de tentar precisar os reais motivos do autismo, é importante frisar que 

seu estudo ainda é algo recente no meio científico, portanto, ainda permanecem 

muitos questionamentos sem respostas definitivas. 

Escrever sobre o autismo tem sido, historicamente, um desafio para todos 
os profissionais envolvidos com essa questão. Pensamos que poucas 
patologias do desenvolvimento suscitaram tanto interesse e controvérsias, 
situação que se tem tornado aparente pelo volume crescente de artigos, 
livros e trabalhos apresentados em congressos sobre esse tema. 
(BAPTISTA; BOSA, 2002, p. 21) 

 

Segundo Orrú (2012) o autismo tem suas causas nas disfunções cerebrais, 

alteração de neurotransmissores, fatores ambientais e causas psicológicas. Além 

desses, causas genéticas estudadas com bastante afinco nos últimos anos:  

No momento presente, estão se realizando estudos de alguns genes, 
possíveis candidatos a serem diagnosticados como mecanismos de 
herança para o autismo. Embora não sejam definitivos para clarear-lhe a 
origem, mostram-se úteis no estímulo da busca ardilosa para o melhor 
conhecimento da síndrome, suas hipóteses e possibilidades de 
desenvolvimento. (ORRÚ, 2012, p.29) 

 

Lançado em 2004, O Projeto Genoma do Autismo, da Aliança Nacional para 

Pesquisa sobre o Autismo realizou pesquisas em 50 instituições, em 19 países. 

Esses estudos investigam os 30 mil genes que formam o genoma humano, com a 

finalidade de identificar aqueles que causariam o autismo. Eles estimam que 

aproximadamente 15 genes possam estar relacionados à causa do autismo, e à 

interação entre um grupo de genes e não a um gene único como causador do 

problema. 

Alguns ainda acreditam nas causas que se referem aos fatores ambientais, 

mesmo que existam predisposições hereditárias. Segundo Silva et al. (2012), dentre 

esses fatores estão: intoxicação alimentar, bebidas alcoólicas, medicamentos, 

substâncias abortivas e tóxicas durante a gestação. 
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Segundo Riesgo (2012), é mais comum o aparecimento do autismo em 

meninos, na proporção de até 4:1, e ainda não se tem uma causa específica para 

esse fato. Atualmente se tem, em média, 1% da população menor que 20 anos com 

autismo, o que significa que provavelmente exista mais de meio milhão de crianças 

diagnosticadas. Normalmente o diagnóstico é feito na idade de três anos, podendo 

ser acusado antes. Em algumas situações a criança tem um desenvolvimento 

normal até os 18 ou 24 meses, seguidos de perdas da linguagem e interação social. 

Além de descobrir as causas, se faz necessário compreender o 

comportamento de um autista, partindo do pressuposto de que cada pessoa, com 

desenvolvimento típico ou atípico, é um indivíduo único e singular, e não pode ser 

enquadrado em padrões únicos.  

 

1.4 Características de pessoas com autismo 

A definição dada no DSM-IV-TR, (APA 2002) define o autismo como um 

transtorno complexo e abrangente do neurodesenvolvimento, composto por três 

principais manifestações: déficit qualitativo na interação social e comunicação; 

padrões de comportamentos repetitivos estereotipados; e um repertório restrito de 

interesses e atividades. 

Segundo Cunha (2014), o Transtorno do Espectro Autista abarca vários 

comportamentos, que estão associados a uma tríade principal: dificuldades na 

comunicação, na interação social e atividades restritivo-repetitivas. Esses 

comportamentos podem se manifestar de diversas formas, mas é importante que se 

analise com cautela esses aspectos, a fim de que se faça um diagnóstico mais 

preciso.  

O primeiro comportamento associado ao autismo é a disfunção na 

comunicação e na linguagem e normalmente a causa da primeira consulta é o atraso 

na fala. Através da linguagem, o indivíduo se insere no mundo, interage com outras 

pessoas, demonstra sentimentos e cria sua própria identidade. Além disso, a 

linguagem proporciona a transmissão de conhecimentos de geração em geração, 

viabilizando a perpetuação da cultura humana, cultura essa que fornece ao homem 
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os sistemas simbólicos de representação da realidade. A linguagem é a verbalização 

do pensamento, e sua importância é inegável para o desenvolvimento da sociedade 

humana.  

A palavra faz pelo homem o grandioso trabalho de análise e classificação 
dos objetos, que se formou no longo processo da história social. Isso dá à 
linguagem a possibilidade de tornar-se não apenas meio de comunicação, 
mas também o veículo mais importante do pensamento, que assegura a 
transmissão do sensorial ao racional, na representação do mundo. (LURIA 
apud ORRU, 2012, p. 80-81) 

 

Muitos autistas possuem dificuldade em captar e interpretar os sinais da 

comunicação, alguns podem apresentar empecilhos em utilizar a linguagem verbal 

(composta pela escrita ou fala, consolidada, por exemplo, em livros, textos, 

conversas e discussões) e a não verbal (composta por um conjunto de sinais e 

símbolos, como, por exemplo, as placas de trânsito; além de gestos, posturas 

corporais e expressões faciais). 

Dentro dos problemas da linguagem, são destacados: ausência da fala; 

retardo no desenvolvimento da fala; dificuldade na elaboração de frases, utilização 

da terceira pessoa quando fala de si; dificuldade na compreensão de frases 

complexas; ausência ou pouco contato olho a olho; dificuldade na compreensão; 

apresentam ecolalia, que pode ser entendida segundo Mello (2007) como a 

repetição de palavras ou frases que foram escutadas, e é comum que esta repetição 

esteja adequada ao contexto. Assim, existe uma grande variação acerca linguagem 

dos autistas: 

Portanto, dentro da grande variação possível no autismo, poderemos 
encontrar uma criança sem linguagem verbal e com dificuldade na 
comunicação por qualquer outra via, isto inclui ausência do uso dos gestos 
ou um uso muito precário dos mesmos; ausência de expressão facial ou 
expressão facial incompreensível para os outros e assim por diante, como 
podemos, igualmente, encontrar crianças que apresentam linguagem 
verbal, porém esta é repetitiva e não comunicativa. (MELLO, 2007, p. 20) 

  

O segundo comportamento citado por Cunha (2014) é a dificuldade na 

interação social dos autistas, o que acaba prejudicando diversas áreas de sua vida. 
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É através da socialização que a maior parte dos indivíduos aprende as regras e 

costumes da sociedade que habita: faz amigos, conversa no trabalho, se apaixona, 

conhece pessoas diferentes. 

Quando chegamos a algum local, percebemos o ambiente, porque 
aprendemos a ver coisas não isoladamente, mas conectadas em um 
contexto de relações. Dirigimos, consequentemente nossas ações, de 
acordo com o que é socialmente aceitável. Todavia, no mundo autístico, 
nem sempre isso ocorre. (CUNHA, 2014, p. 88) 

 

Quanto à interação social dos autistas, percebe-se a ausência ou dificuldade 

de iniciá-la ou mantê-la. Alguns autistas parecem não se interessar em fazer contato 

com outras pessoas, demonstram estar mais preocupados em satisfazer seus 

interesses pessoais; já outros, buscam contato social, mas não sabem exatamente o 

que fazer para sustentá-lo. Essas características acabam dificultando sua inserção 

no meio social, que já possui padrões que se consolidaram como normais na 

conduta das pessoas.  

Um dos comportamentos do ser humano que indica interesse social é a busca 

pelo contato visual. Grande parte das pessoas com autismo tem dificuldade para 

manter esse contato, o que pode ser interpretado de diversas formas pelas pessoas 

ao seu redor: descaso, falta de interesse, falta de educação e muitos outros.  

Há um aparente desinteresse intrínseco pelos outros. As dificuldades de 
modulação entre input/output/feedback na comunicação podem aumentar o 
emsimesmamento e a busca por sua zona de conforto, transparecendo ao 
grupo a falta de engajamento nas relações interpessoais. Alguns 
comportamentos, como ficar pelo pátio ou em sala de aula, são reveladores 
da inabilidade que essas crianças têm em compartilhar experiências sociais 
ou emocionais com os outros. (GOERGEN, 2012, p. 33) 

  

Outra característica que se percebe é a dificuldade nas brincadeiras de “faz 

de conta”, pois o autista normalmente possui dificuldade em abstrair e imaginar 

situações. Eles tendem a pensar de forma concreta sobre suas experiências, que 

para serem compreendidas, devem ser mais palpáveis quanto possível.  
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 O último comportamento incluído na tríade dos sintomas é observado a 

partir de atividades restritivo-repetitivas. Balançar o corpo, fazer caretas e bater 

palmas por muito tempo e sempre da mesma maneira, podem ser exemplos dessas 

atividades. Muitos desses movimentos têm como objetivo a auto-estimulação, a 

busca por prazer; em outros momentos, o prazer está na agitação em si, o autista 

faz o movimento pelo movimento.  

As crianças com autismo possuem interesses bastante restritos. Muitos 

programas de televisão mostram “pequenos gênios”, que sabem muito sobre 

determinados assuntos, e tem um grande repertório de informações sobre um tema 

específico. Assim, os autistas que possuem essa habilidade, tendem a ter prejuízo 

em outras áreas, não destinando seu tempo e aprendizagem para outras dimensões 

de suas vidas.  

É fundamental compreender que todas essas características estão incluídas 

em um grande espectro, de diversos graus e variações. Existem crianças autistas 

que falam, outras que apresentam ecolalia, outras que não emitem som algum. Há 

também crianças que não fazem contato visual, outras que conseguem manter o 

olhar por poucos minutos, e algumas que mantem o olhar por bastante tempo. Essa 

consideração é importante para que não se tenha uma percepção dessas pessoas a 

partir de seu diagnóstico, e sim que esse olhar seja feito a partir de um sujeito, com 

suas subjetividades e singularidades.  

É fundamental que a educação seja centrada prioritariamente no ser 
humano e não na patologia, tornando indispensável um currículo que 
transcenda as concepções de déficit e torne a prática pedagógica rica em 
experiências educativas. Transforme as necessidades do autista em amor 
pelo movimento de aprender e de construir, concedendo-lhe autoestima e 
identidade. (CUNHA, 2014, p. 91) 

 

Assim, pensar na pessoa autista a partir do diagnóstico implica no enfoque 

das incapacidades, visto que este diagnóstico é feito a partir do que o autista não 

sabe fazer, em comparação com o que as crianças com desenvolvimento típico 

fazem.    
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2 CAPITULO - INCLUSÃO ESCOLAR DE AUTISTAS. 

O que essas crianças têm? Vocês só falam o que elas não têm! 

(Teresa Campello) 

 

2.1 O paradigma da inclusão: legislações que tratam do assunto. 

Segundo Bomfim (2008) a inclusão escolar a partir da década de 90 começa 

a ser vista como uma possibilidade de avançar em relação à integração das pessoas 

com deficiência na sociedade. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 208, 

dispõe que é dever do estado fornecer atendimento educacional especializado às 

pessoas portadoras de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.  

Quando este artigo diz que as pessoas devem estar inseridas na rede regular, fica 

salientada a importância do movimento de inclusão dos estudantes em classes 

regulares, tirando o foco dos centros e das classes especiais que durante muito 

tempo estiveram necessariamente ligadas ao atendimento das pessoas com 

deficiência.  

A partir desta época, começou-se a buscar um sistema comum de ensino 

para todos os educandos, como explicitado:  

Em vez de focalizar a deficiência da pessoa, enfatiza o ensino e a escola, 
bem como as formas e condições de aprendizagem; em vez de procurar no 
aluno a origem de um problema, define-se pelo tipo de resposta educativa e 
de recursos e apoios que a escola deve proporcionar-lhe para que obtenha 
sucesso escolar; por fim, em vez de pressupor que o aluno deva ajustar-se 
a padrões de normalidade para aprender, aponta para a escola o desafio de 
ajustar-se para atender a diversidade de seus alunos. (Declaração de 
Salamanca, 1994 apud BOMFIM, 2008, p.98) 

 

  

A Declaração de Salamanca propõe o paradigma da inclusão, que tem como 

objetivo uma educação na diversidade e para a diversidade. Neste paradigma, as 

necessidades de todos os estudantes devem ser consideradas, e a inclusão não se 
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presta a atender apenas alunos com dificuldades, mas também todos os educandos 

e membros escolares que estão envolvidos neste processo. 

 A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva é um documento nomeado pela Portaria Ministerial nº 555, de 5 de junho 

de 2007, prorrogada pela Portaria nº 948, de 09 de outubro de 2007, e apresentado 

pelo Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial.  De acordo com este 

documento, o movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, 

cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos 

de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. 

Desta forma, incluir significa trabalhar em conjunto, buscando a verdadeira 

aprendizagem de todos os estudantes. 

Ainda de acordo com este documento, A Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva deve garantir alguns elementos para 

que a inclusão com qualidade. Alguns destes elementos são: o atendimento 

educacional especializado; continuidade da escolarização nos níveis mais elevados 

do ensino; a formação de professores para o atendimento educacional especializado 

e demais profissionais da educação para a inclusão escolar; participação da família 

e da comunidade; acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e 

equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação; e articulação 

intersetorial na implementação das políticas públicas. A partir da análise destes 

elementos, é possível perceber que a inclusão, a partir da legislação vigente, 

pressupõe a participação de todos da sociedade com o mesmo propósito, visando o 

acesso e a permanência de todos os estudantes na escola.   

O capítulo V artigo 58, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação- LDB- 

9394/96 define o que é educação especial e os deveres do estado com a mesma:  

 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (Redação dada pela 
Lei nº 12.796, de 2013) 
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 
regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos 
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alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino 
regular. 
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem 
início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 
(BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases, 1996) 
 

Assim, fica garantido aos estudantes incluídos um apoio educacional que 

atenda suas demandas específicas, a partir de um atendimento gratuito e 

especializado. Pessoas que antes permaneciam isoladas, agora podem tentar 

desenvolver suas habilidades e potencialidades respaldadas por aspectos legais. A 

elas estão garantidos um atendimento que abarque suas diferenças, a constante 

formação dos professores, elementos físicos de qualidade que compõem a estrutura 

escolar, a construção de políticas públicas destinadas a educação de todos, e o 

engajamento da sociedade como em prol de uma educação que seja de qualidade. 

Se todos estivessem caminhando juntos para atingir estes objetivos, a inclusão 

escolar iria progredir bastante. 

A legislação traz em muitos aspectos um ideal de igualdade entre todos os 

estudantes. Contudo, é importante frisar que se deve ter cautela com a tentativa de 

igualar todas as pessoas e sua capacidade de aprender, o movimento pró-inclusão 

não deve normalizar a diferença e a inexistência da diversidade, pois assim os 

professores continuarão educando todos os estudantes da mesma forma, sem levar 

em consideração suas diferenças. Se todos forem educados de forma igual, alguns 

continuarão sem aprender e sem estarem realmente inseridos no contexto escolar. 

 

2.2 A deficiência como modelo social na perspectiva da antropóloga Debora 
Diniz 

 Ter um corpo com impedimentos físicos é uma das diversas formas de se 

estar presente no mundo. Segundo Diniz et al. (2009) os estudos sobre deficiência 

demoraram bastante tempo para serem feitos no campo das ciências sociais e 

humanas, visto que o corpo com impedimentos físicos foi considerado por muito 

tempo como anormal, segundo a expectativa biomédica de padrão.  

Ainda de acordo com a mesma autora, Paul Hunt, um sociólogo deficiente 

físico, foi um dos precursores da mudança de olhar para os deficientes no Reino 
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Unido, nos anos 1960. Ele escreveu uma carta para ser submetida ao Jornal The 

Guardian em 1972, onde estava escrito: 

 

Senhor Editor, as pessoas com lesões físicas severas encontram-se 

isoladas em instituições sem as menores condições, onde suas ideias são 

ignoradas, onde estão sujeitas ao autoritarismo e, comumente, a cruéis 

regimes. Proponho a formação de um grupo de pessoas que leve ao 

Parlamento as ideias das pessoas que, hoje, vivem nessas instituições e 

das que potencialmente irão substituí-las. Atenciosamente, Paul Hunt. 

(DINIZ, 2007, p. 7) 

 

 

Hunt não imaginou que sua carta poderia trazer tantas inquietações. Várias 

pessoas responderam à sua proposta de formação de um grupo de deficientes, e 

alguns anos depois foi constituída a Liga dos Lesados Físicos Contra a Segregação, 

a Upias. A Upias foi a primeira organização política formada e gerenciada por 

deficientes, o que demonstra seu caráter político e questionador dos antigos 

padrões. Michael Oliver, um sociólogo deficiente físico, foi um dos que respondeu à 

carta de Hunt, e é considerado um dos precursores e principais idealizadores do que 

ficou conhecido como modelo social da deficiência. 

O modelo social da deficiência propõe uma visão crítica e política acerca da 

participação dos deficientes na sociedade, a deficiência não pode ser entendida 

apenas a partir de padrões biomédicos, que propõem a cura dos comportamentos 

destoantes. “A deficiência traduz, portanto, a opressão ao corpo com impedimentos: 

o conceito de corpo deficiente ou pessoa com deficiência devem ser entendidos em 

termos políticos e não mais estritamente biomédicos”. (Diniz et al., 2009, p.2). 

Assim, o modelo social da deficiência propõe que existem barreiras sociais de 

diversos tipos que são impostas às pessoas deficientes e impedem sua total 

participação na sociedade. É importante esclarecer que este modelo de deficiência 

não exclui os impedimentos do corpo físico, mas denuncia a opressão que estas 

pessoas passam em suas vidas, proveniente de uma sociedade que não está 

preparada para recebê-las com suas especificidades.  
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A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da 

Organização das Nações Unidas, citado por Diniz (2009) não ignora as 

especificidades de cada corpo, e quando se refere a quem são estas pessoas, diz 

que possuem vários impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou 

sensorial que em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais 

pessoas.  Considerar as relações políticas envolvidas nessa nova definição foi 

assunto de debate por décadas, e os que aderem ao modelo social tentaram por 

anos mostrar ao paradigma médico predominante que as diferenças corporais não 

podem ser fatores determinantes da exclusão dos deficientes da sociedade.  

Segundo Diniz et al. (2009), a deficiência pode ser vista de duas formas: 

como uma manifestação da diversidade humana, que compreende um corpo com 

impedimentos físicos, sensoriais e intelectuais, mas são as barreiras sociais que 

ignoram esses impedimentos e provocam desigualdade; ou como desvantagem 

natural, e os esforços devem ser feitos para minimizar ou excluir esses 

impedimentos, afim de que essas pessoas se normalizem aos padrões da espécie. 

Diniz et al. (2009) salienta a importância dos direitos humanos, partindo do modelo 

social da deficiência: 

 

Para a primeira compreensão, a do modelo social da deficiência, a garantia 
da igualdade entre pessoas com e sem impedimentos corporais não deve 
se resumir à oferta de bens e serviços biomédicos: assim como a questão 
racial, geracional ou de gênero, a deficiência é essencialmente uma questão 
de direitos humanos (DINIZ apud DINIZ 2007, p. 79). 
 

  
 

O modelo social da deficiência desafia paradigmas anteriores e propõe um 

novo conceito de deficiência, que revoluciona a forma de identificação do corpo com 

impedimentos e sua relação com a sociedade.  

 

2.3 Alguns elementos da inclusão: formação de professores e adequação 
curricular. 

Segundo Silva (et al. 2012), o ingresso na escola é um marco importante na 

vida das crianças e influencia de forma significativa em seu desenvolvimento como 
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pessoas.  É nesta instituição que a socialização é mais aprofundada: os estudantes 

começam a trabalhar em equipe, convivem com a diferença, aumentam seu 

conhecimento, aprendem normas e condutas sociais. Na escola a criança deve 

seguir as regras de boa conduta, ser sociável para conquistar novos amigos, ter 

boas notas e normalmente seguir uma rotina estabelecida. 

Um dos objetivos dos pais quando escolhem uma escola é que seus filhos 

sejam capazes de entrar no mercado de trabalho para que tenham uma vida 

econômica estável. Assim, a escola pode se tornar muito severa para algumas 

crianças, pois torna-se um espaço de competição exacerbada. Neste espaço alguns 

irão aprender enquanto outros permanecem segregados.  

 A proposta inclusiva diz respeito a famílias inclusivas, escolas inclusivas, e a 

uma sociedade inclusiva, que acolha as diferenças e ofereça alternativas que 

abarquem as particularidades e necessidades de cada pessoa. Neste processo, o 

professor possui papel fundamental, é ele quem está em contato direto com as 

crianças e conhece suas demandas particulares. 

A LDB, em seu artigo 59 (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) prevê 

que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Dessa forma, 

devem ser garantidos “professores com especialização adequada em nível médio ou 

superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 

capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns”. (BRASIL, 

Lei de Diretrizes e Bases, 1996)  

 A legislação garante que as pessoas com deficiência tenham professores que 

sejam capazes de lhes dar atendimento especializado, além de professores que 

sejam capacitados para incluir os estudantes nas classes regulares inclusivas.  

Em sala de aula, o professor lida com as mais diversas demandas e 

singularidades, muitas vezes não consegue criar novas estratégias no momento em 

que as antigas não mais funcionam. Repensar a prática diária pode ser muito 

importante para ocorra uma mudança de ações e comportamentos do docente 

quando necessário. 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1034524/lei-12796-13
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Refletir sobre a prática, implica pensar sobre qual epistemologia a sustenta, 
quais teorias estão subjacentes a esta prática, pois, mesmo que implícitas, 
tais teorias permeiam nossas escolhas e ações sobre o fazer pedagógico. 
Portanto, a reflexão sobre as situações de ensino possibilita a tomada de 
consciência sobre os tipos de aprendizagem possíveis, a partir de uma 
variedade de proposições apresentadas, conferindo aos professores maior 
autonomia na resolução dos problemas práticos cotidianos, além de sua 
instrumentalização (BOLZAN apud AZEVEDO, 2013, p. 60). 

  

 

Assim, segundo Azevedo (2013) o processo formativo em si não indica todos 

os procedimentos técnicos necessários para que o professor enfrente os diversos 

problemas apresentados pela prática, a formação é um processo que leva em 

consideração as dúvidas e as dificuldades em se solucionar os diversos desafios.   

Outro aspecto que envolve a inclusão é a adaptação curricular. O currículo, 

segundo o documento Orientação Pedagógica- Educação Especial, da Secretaria de 

Estado de Educação do Governo do Distrito Federal (2010) cumpre a função de 

orientar as atividades educativas, suas finalidades e a forma de executá-las. Para 

que o currículo responda à diversidade, este deve estar aberto para possíveis 

modificações, que busquem abarcar as diferentes necessidades e formas de 

aprendizagem dos estudantes. Ainda de acordo com o mesmo documento, o 

currículo cumpre a função de orientar as atividades educativas, suas finalidades e as 

formas de executá-las e este deve ser atualizado, a fim de garantir o respeito às 

particularidades dos estudantes e oportunizar condições de aprendizagem para 

todos. 

A LDB, em seu capítulo V, artigo 59, diz que Art. 59º os sistemas de ensino 

assegurarão aos educandos com necessidades currículos, métodos, técnicas, 

recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades. 

Assim, as adaptações curriculares são compreendidas como medidas pedagógicas 

que buscam facilitar a escolarização dos educandos. O currículo é visto como uma 

referência básica, e a partir dele são possíveis adequações como modificações nos 

elementos físicos e materiais do ensino, bem como aos recursos pessoais do 

professor e ao seu preparo para trabalhar com os estudantes. De acordo com Mittler 

(2003) citado por Santos (2011), “o processo de exclusão educacional começa 
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quando as crianças não entendem o que um professor está dizendo ou o que se 

espera que elas façam” (p. 10)  

Assim, um dos maiores objetivos da adequação curricular é fazer com que os 

estudantes se sintam parte integrante no contexto da sala de aula, e para isso 

algumas modificações no processo de ensino e aprendizagem podem e devem ser 

feitas.  

Segundo Carvalho (2010), todos podem aprender algo, contudo não da 

mesma forma, ritmo ou mesmos interesses. Na medida em que a flexibilização do 

currículo favorecer a todos a apropriação e construção de conhecimentos, dando 

aos estudantes autonomia e autoria, pode-se considerar que o projeto de 

adaptações curriculares está a serviço da proposta de educação inclusiva.  

Uma formação de qualidade deve considerar a singularidade de cada pessoa 

que chega a escola e valorizar o potencial de cada um em relação ao seus tão 

únicos desenvolvimento e aprendizagem. Vidal (2012) salienta como é importante 

que se esteja conectado com os desejos dos autistas, mesmo que muitas vezes 

estes pareçam inalcançáveis e ilusórios: 

Desejar seu desejo, mesmo com possibilidade ilusória, faz com que 
estejamos todos os dias motivados e reconhecedores de uma perspectiva 
potencializadora em relação ao desenvolvimento e à aprendizagem dessas 
crianças que chegam a educação infantil. (VIDAL, 2012, p.76-77) 

  

 

Pensar em uma escola realmente inclusiva é um grande desafio para muitos 

educadores. Vidal (2012) salienta que é importante que se abra espaço para o 

reconhecimento da singularidade de cada um dos sujeitos que estão na escola, e 

que é importante se desprender do estereótipo “autista”, que muitas vezes limita a 

ação do professor, pois este começa a ver seus educandos a partir de seu 

diagnóstico e o que este traz consigo, desprezando suas capacidades. 
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3 CAPÍTULO – METODOLOGIA 

Os educadores, antes de serem especialistas em ferramentas 

de saber, deveriam ser especialistas em amor: intérpretes de 

sonhos. (Rubem Alves) 

Neste capítulo serão apresentadas as etapas da pesquisa. Além disso, 

encontra-se descrita metodologia do trabalho e a justificativa para escolha da 

mesma, os procedimentos realizados, a contextualização do campo de pesquisa e 

seus participantes. 

 

3.1 Metodologia 

A metodologia utilizada no trabalho é de cunho exploratório. Segundo Gil 

(2008), esse tipo de metodologia de pesquisa, tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema estudado, a finalidade é torná-lo mais explícito, ou 

construir hipóteses a partir do que foi pesquisado. A grande maioria dessas 

pesquisas envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema, e análise de exemplos que estimulem a 

compreensão. 

Este trabalho segue na linha do paradigma interpretativista, de abordagem da 

pesquisa qualitativa. Segundo Bortoni-Ricardo (2011), na pesquisa interpretativista, 

o pesquisador não está interessado em descobrir leis universais a partir de 

observações estatísticas, e sim, em estudar alguma situação específica, para que 

possa compará-la a outras situações. É tarefa da pesquisa interpretativista, construir 

e aperfeiçoar teorias sobre a organização social e cognitiva da vida em sala de aula, 

que é o contexto por excelência da aprendizagem dos educandos. Nesse 

paradigma, o pesquisador não é relator passivo, é agente ativo na confecção da 

pesquisa, ele interpreta fenômenos e lhes atribui significados. “Segundo o 

paradigma interpretativista, surgido como uma alternativa ao positivismo, não como 
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observar o mundo independentemente das práticas sociais e significados vigentes”. 

(Bortoni-Ricardo, 2011, p. 32) 

3.2 Lócus da pesquisa.  

A pesquisa foi feita em duas Escolas Classe públicas localizadas na cidade 

de Brasília que contemplam o Ensino Fundamental I, do primeiro ao quinto ano. A 

seguir serão apresentadas as duas escolas: 

 

3.2.1 Conhecendo a escola A 

A escola “A”, de acordo com seu o Projeto Político Pedagógico, matriculou em 

2014, 212 estudantes, sendo que 28 destes possuem necessidades educacionais 

especiais, a maioria com autismo. A escola possui quatro classes especiais com 

alunos diagnosticados com transtorno global do desenvolvimento, e onze turmas de 

inclusão, que atendem estudantes com diagnóticos de Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (TDAH), Deficiencia Intelectual (DI), e Transtorno Global 

do Desenvolvimento (TGD).  

Segundo o Projeto Político Pedagógico de 2014 da escola, muitos dos 

estudantes residem em Brasília, mas atualmente, 58% destes são oriundos de 

várias regiões administrativas, como Sobradinho, Girassol, Santa Maria, 

Samambaia. De acordo com o IBGE, a maioria das famílias pertence às classes C 

(renda familiar entre R$ 2.900 a R$ 7.249), ou D (renda familiar entre R$ 1450 a R$ 

2.899).  É importante frisar que os estudantes autistas possuem boa condição 

econômica, e um dos motivos das famílias procurarem esta escola, é a grande 

quantidade de autistas matriculados na mesma.  

A escola é conhecida na cidade por ter a inclusão como um de seus objetivos, 

e coloca como metas os aumentos da taxa de inclusão e do índice de aprovação dos 

alunos com necessidades especiais educacionais. Esta escola possui sala de 

recursos, mas esta não esta sendo utilizada no momento por falta de professor, a 

carência foi aberta na Regional de Ensino desde Outubro de 2013, mas a vaga 

ainda não foi preenchida.  
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As classes especiais da escola “A” organizavam para seus alunos, no 

momento deste estudo, um Projeto Pedagógico Individual (PPI), baseado nas 

características de linguagem, comunicação, aspectos comportamentais e cognitivos 

de cada estudante, em consonância ao currículo em movimento da Educação 

Básica. 

 

3.2.2 Conhecendo a escola B 

A escola “B” atendia crianças que majoritariamente moram na Vila 

Telebrasilia, além de famílias que estão buscando melhores condições de vida. Por 

essa razão, muitos dos pais tem uma intensa jornada de trabalho, e os filhos 

acabam administrando suas vidas sozinhos.  

Na época da pesquisa, a escola possuia 21 turmas com 12 classes especiais, 

divididas nos períodos Matutino e Vespertino. A maior parte das classes regulares 

possui estudantes incluídos com diversos diagnósticos, dentre estes, o de 

Transtorno Global do Desenvolvimento, no qual está incluído o autismo. A escola 

conta com apenas dois monitores para acompanhar as turmas que precisarem de 

mais assistencia.  

A escola possuia uma sala de recursos que está sendo utilizada durante a 

semana, para atender os estudantes com necessidades especiais educacionais.  

Assim como a escola “A”, a escola “B” também é reconhecida pelo seu 

comprometimento com a inclusão, de acordo com o Projeto Político Pedagógico de 

2014.  

A perspectiva conceitual e filosófica que fundamenta o trabalho pedagógico 

na escola, de acordo com seu Projeto Político Pedagógico do ano de 2014 é: “O 

reconhecimento das diferenças e a conscientização acerca da garantia de igualdade 

de oportunidades orientam para uma política permeada pela ética de inclusão (...)” 

(Currículo em Movimento da Educação Básica. Educação Especial, 2014, p. 15).  

Nesta escola a adequação curricular que contempla os estudantes com 

necessidades especiais educacionais é feita com o apoio da Equipe Especializada 



 

47 
 

de Apoio à Aprendizagem e a Professora da Sala de Recursos. Dessa forma, o 

currículo se torna mais dinâmico, passível de ampliação e mutável caso necessário. 

3.3 Etapas da investigação.  

 A investigação foi feita em duas etapas distintas: na primeira, foi elaborado 

um roteiro de entrevista, realizado com seis professores regentes das classes 

regulares inclusivas das duas escolas pesquisadas, acerca de sua percepção da 

inclusão de estudantes autistas. Foram feitas três entrevistas em cada escola. Na 

segunda etapa foram realizadas rodas de conversa com os estudantes de 

desenvolvimento típico sobre seus colegas autistas, utilizando temas indutores e 

produção de desenhos como material de apoio.  

Na primeira etapa, foi elaborado um roteiro de entrevista semiestruturada, 

realizada com os seis docentes das salas regulares inclusivas, sendo cinco do 

gênero feminino e um do masculino, a idade variou entre 25 anos a 43 anos. De 

acordo com Haguette (1997) citado por Boni e Quaresma (2005), a entrevista é um 

“processo de interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o 

entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o 

entrevistado”. Esse roteiro possui algumas características: o pesquisador tem um 

conjunto de questões previamente definidas, mas as faz em um contexto 

semelhante ao de uma conversa informal; o pesquisador pode fazer perguntas 

adicionais para levar a discussão para o assunto que lhe interessa; o roteiro permite 

uma cobertura mais profunda sobre o assunto. Segundo Selltiz (1987) citado por 

Boni e Quaresma (2005), a principal vantagem da entrevista semiestruturada é que 

esta técnica quase sempre produz uma melhor amostra da população de interesse. 

Ao contrário dos questionários enviados por correio que têm índice de devolução 

muito baixo, este tipo de entrevista tem respostas bem mais abrangentes, uma vez 

que é mais comum as pessoas aceitarem falar sobre determinados assuntos 

pessoalmente.  

Os participantes das entrevistas assinaram um termo de consentimento, no 

qual aceitaram responder as perguntas sabendo que não seriam identificados, 

sendo assim, todos os nomes foram alterados.  
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Por fim, foram realizadas as rodas de conversas com crianças com 

desenvolvimento típico, escolhidas aleatoriamente pela pesquisadora, provenientes 

de cinco das classes regulares nas quais foram feitas as entrevistas com os 

docentes. De acordo com Méllo et al (2007) citado por Figueiredo e Queiroz (2012), 

as rodas de conversa priorizam discussões em torno da temática selecionada e, no 

processo dialógico, as pessoas podem apresentar suas elaborações, onde cada um 

incita o outro a falar, sendo possível se posicionar e ouvir o posicionamento do 

outro. Assim, as crianças falaram suas experiências, além de buscar compreendê-

las por meio do exercício do pensar compartilhado, que possibilita a significação dos 

acontecimentos.  

A escolha por rodas de conversa foi feita a partir da perspectiva de Campos 

(2005), na qual a entrevista direta com crianças é inadequada, pois estabelece 

vários constrangimentos que influenciam nas respostas dadas, como as relações de 

poder que se estabelecem entre adultos e crianças, o que resultaria em respostas 

que condizem com a desejabilidade social, onde o sujeito pesquisado responde 

aquilo que o pesquisador quer ouvir.  Assim, esta pesquisa reconhece que as 

crianças são agentes sociais, e escutá-las tem como um dos objetivos conhecer 

uma visão diferente daquela que se teria no mundo dos adultos.  “As crianças não 

só reproduzem, mas produzem significações acerca da sua própria vida e das 

possibilidades de construção da sua existência”. (ROCHA, 2005, p.46) 

 As rodas de conversa aconteceram no pátio das escolas, em momentos que 

este estava vazio. Essas ocorreram de modo informal, o objetivo foi que as crianças 

não pensassem que estavam sendo avaliadas.  

Inicialmente, foi solicitado que fizessem um desenho de sua classe, e a única 

exigência era que estivessem representados seus colegas e o professor regente.      

Após o término do desenho, foram feitos vários questionamentos acerca do mesmo 

e das relações sociais e afetivas percebidas pelas crianças. O objetivo desta 

atividade é compreender as percepções de estudantes com desenvolvimento típico 

acerca da inclusão de estudantes com transtorno de espectro autista em suas 

classes.  
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4 CAPÍTULO – ANÁLISE DE DADOS 

Este capítulo contemplará a análise das informações obtidas no decorrer das 

seis entrevistas realizadas com os docentes e também das rodas de conversas 

elaboradas com as crianças com desenvolvimento típico. As análises serão 

apresentadas em dois momentos: em um primeiro momento, serão analisadas as 

entrevistas realizadas com seis professores; três de cada escola pesquisada.  

Conforme os procedimentos de análise, as informações obtidas nestas entrevistas 

foram dispostas em seis categorias. Cada categoria refere-se a uma pergunta, e 

envolve diversas reflexões que foram agrupadas em classes, de acordo com a 

relação semântica entre as respostas dos participantes. É importante salientar que o 

número de ocorrências não corresponde ao número de participantes, e sim de 

respostas, pois cada participante pode contribuir com mais de uma resposta. As 

categorias que nomeiam cada quadro foram criadas a partir das perguntas do 

questionário da entrevista semiestruturara; e cada classe surgiu a partir das 

respostas dadas pelos professores a cada pergunta.  

Em um segundo momento, estão descritas as análises das rodas de 

conversa, feitas com cinco das turmas pesquisadas anteriormente. Serão 

apresentados alguns desenhos provenientes deste momento, além de falas das 

crianças acerca de suas percepções sobre o colega autista incluído. 

É importante frisar que este capítulo não tem como objetivo impor uma forma 

única de inclusão eficaz, mas busca uma reflexão a partir dos problemas e falhas 

enfrentados por estudantes e professores no processo de inclusão. Assim, as 

práticas que resultam em segregação podem ser questionadas e substituídas por 

ações que buscam a participação na escola de todos os seres humanos, que são 

diferentes por natureza.  
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4.1 Análise das entrevistas. 

Quadro 1 - Categorias: Compreensão da inclusão 

 Respostas 

 Classe 

Nº de 

ocorrências 

 Pessoa especial 

 Transtorno global do desenvolvimento  

 Criança que é especial.  

 Altas habilidades. 

 Pessoa com deficiência 

 Pessoa com necessidade especial educacional. 

 Pessoa que tem condições de aprender, se 

desenvolver. 

 

6 

 

 Participação no contexto em sala de aula. 

 Trabalhar em conjunto com a turma. 

 Interagir com o meio. 

 É fundamental que todos estejam participando desse 

processo.  

 Apesar das limitações, todos devem ser educados 

juntos.  

 Incluir os autistas nos que são ditos “normais” para 

que eles possam se desenvolver. 

 

5 

Total de ocorrências 11 
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O quadro 1 se refere à primeira pergunta da entrevista semiestruturada, que 

busca compreender o entendimento do conceito de inclusão a partir da visão dos 

professores entrevistados. As duas classes que emergiram das respostas indicam 

que os professores entendem a inclusão a partir de “pessoa especial” e “participação 

no contexto em sala de aula”. A primeira classe indica quem são os sujeitos 

atendidos pela inclusão, e a segunda se refere à participação destes no contexto de 

sala de aula.  

A primeira classe teve como respostas diversas denominações para os 

estudantes com deficiência. Afinal, como estas pessoas devem ser nomeadas? 

Especiais? Deficientes? Loucos? Pessoas que precisam de auxílio? Quintão (2002) 

citado por Bomfim (2008) afirma que os significados que damos às palavras ou 

conceitos são construções históricas, e estas demarcam uma concepção de época. 

Além disso, na construção do nosso vocabulário, é importante ressaltar que as 

experiências individuais de cada pessoa também influenciam no uso de uma palavra 

ou outra.  

Segundo Sassaki (2005) citado por Bomfim (2008), as pessoas com 

deficiência eram chamadas de “inválidas”, termo que se remete a “sem valor”, 

denominação que foi usada até o século XX, mas sem o cunho pejorativo. Entre 

1960 a 1980, passaram a ser concebidas como deficientes, excepcionais, o que 

significava, de acordo com Sassaki (2005) citado por Bomfim (2008), pessoas com 

deformidade, deficiência física, auditiva, intelectual, visual ou múltipla, que lhes 

impedia executar as atividades diárias com autonomia. As pessoas superdotadas 

também foram enquadradas na categoria dos excepcionais.  

A definição deficiente foi contestada por alguns membros das organizações 

de pessoas com deficiência, pois para eles este termo demonstrava que a pessoa 

seria deficiente por inteiro. Assim, houve uma nova denominação: pessoa portadora 

de deficiência. Em 1990, segundo Bomfim (2008), surge o termo pessoa com 

necessidades especiais, e posteriormente pessoas especiais. Contudo, “especial” 

não é um bom vocábulo para falar qualitativamente das pessoas, todos são 

especiais.  
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Segundo Bomfim (2008), o termo “pessoa com deficiência” começou a ser 

mais utilizado, pois estas pessoas não estão portando a deficiência, esta faz parte 

de seu corpo. Em Assembleia Geral da ONU em 2006, o termo também foi utilizado 

e definido, na Convenção Internacional para Promoção dos Direitos e Dignidade das 

Pessoas com Deficiência. Segundo o documento, pessoa com deficiência é aquela 

que possui impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em 

interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade com as demais pessoas.  

Assim, na primeira classe do Quadro 1, os professores apresentam uma 

reflexão acerca dos diferentes termos utilizados para se referir as pessoas com 

deficiência. A terminologia é importante para se pensar na inclusão escolar destas 

pessoas, pois, a partir de como são chamadas que se cria uma imagem de quem 

são. Não se sabe se existe um termo ideal, mas usar vocábulos mais adequados 

auxilia em vários aspectos, como: na compreensão das crianças com 

desenvolvimento típico visando diminuir o preconceito; na aceitação e tomada de 

espaço das pessoas com deficiência; no maior respeito a diversidade pelos 

professores e membros escolares; no melhor entendimento e aceitação da família 

para com estas pessoas, e muitos outros. 

Notou-se, no decorrer das entrevistas, uma dificuldade em nomear estes 

estudantes, cada professor os chama de uma forma, e muitas vezes ficam com 

receio de parecer preconceituosos. É importante que a sociedade escolar se 

desfaça de termos pejorativos e que geram exclusão no convívio com pessoas com 

deficiência. Termos como louco, doente, aleijado, mongol, deficiente mental não 

cabem para denominar os estudantes com deficiência. As diferentes nomenclaturas, 

ao longo do tempo, devem demonstrar o desejo de igualdade e maior acesso destas 

pessoas às diversas esferas da vida, mesmo que o termo seja perpassado pelas 

diversas marcas da diferença existentes entre as pessoas.  

No Quadro 1, depois de mencionar na primeira classe quem são as pessoas 

incluídas, a segunda apresenta a importância da participação destas no contexto em 

sala de aula, e como esta participação ocorre. Salienta-se as seguintes respostas: 

Trabalhar em conjunto com a turma; Interagir com o meio e a participação de todos 

no processo de inclusão.  Em uma das respostas, dada pelo professor Fabio do 
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quarto ano, a inserção dos estudantes nas atividades e no contexto da classe se faz 

essencial para que a inclusão ocorra.  

Inclusão é propiciar a todos, independentemente de suas diferenças, 
uma educação de qualidade. Apesar dos obstáculos, todos devem 
ser educados juntos, para que as limitações sejam vistas com maior 
naturalidade, diminuindo o preconceito. (Professor Fabio do quarto 
ano da classe regular)  

 

 

Incluir, segundo o Dicionário Aurélio, significa “abranger”, “envolver”, “inserir 

ou fazer parte de um grupo”. A maioria das respostas destacadas no Quadro 1 

fazem menção a este processo de inserção das pessoas com deficiência em um 

grupo maior, os professores acreditam que para que haja inclusão, os estudantes 

devem ser educados juntos, participando do mesmo contexto. Carvalho (2010) 

enfatiza que a escola deve garantir a todos o direito de aprender a aprender; 

aprender a fazer; aprender a ser e aprender a viver junto, para que a educação traga 

paz e solidariedade entre os homens.  

Incluir apenas fisicamente não caracteriza a inclusão, a inclusão insere todos 

em um mesmo contexto: a sala de aula. Estudantes com deficiência, dificuldades de 

aprendizagem, sem deficiência, devem estar participando juntos das atividades e 

momentos propostos em sala de aula e na escola como um todo, como será 

aprofundado nas próximas categorias. A ênfase na participação dos autistas em 

todos os contextos será enfatizada em diversas categorias descritas posteriormente.  

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

Quadro 2 - Categoria 2: Percepção dos professores sobre a inclusão dos estudantes 
autistas em sua classe 

 Respostas 

 Classe 

Nº de 

ocorrências 

 Inclusão Social 

 Os outros alunos entendem a peculiaridade de cada um e respeitam. 

 É bom que o autista esteja no meio de outros alunos, se 

socializando. 

 Os meninos aceitam bem, interagem, estão acostumados.  

 Ele interage com os colegas em alguns momentos específicos da 

aula.   

 O contato com os outros faz com que ele perceba diferentes formas 

de conduta e as aprenda.  

 Os outros sabem que são exemplos para os estudantes incluídos.  

6 

 Inclusão Pedagógica. 

 Eles têm direito à adequação curricular. 

 É importante trabalhar o conteúdo de acordo com o desenvolvimento 

do aluno.  

 Não há como incluir totalmente na parte pedagógica.  

 Eles estão muito aquém da turma, fica complicado incluir nessa 

parte.  

 Às vezes o “todo mundo” não dá certo. 

 É importante fazer o que o aluno precisa, não o que o professor 

necessita. 

6 

 Outros tipos de inclusão. 

 A inclusão dele está mais na parte emocional, ele precisa passar por 

algumas frustações para lidar melhor com elas.  

1 

Total de ocorrências  13 
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A Categoria 2 no Quadro 2 se refere à percepção que os professores 

possuem acerca da inclusão dos estudantes autistas em sua turma. O objetivo da 

pergunta é compreender se os professores acreditam que seus estudantes autistas 

estejam realmente incluídos. As três classes que emergiram das respostas indicam 

que os docentes pensaram em três elementos que compõem a inclusão escolar 

destes estudantes: o social, o pedagógico e outros.  

Em relação à inclusão social, Filho e Lowenthal (2012) comentam que a 

inclusão escolar promove a convivência do autista com outras crianças, o que auxilia 

em seu aprendizado e desenvolvimento social. Algumas habilidades podem ser 

adquiridas nas trocas e a partir de trocas que ocorrem na aprendizagem social. Além 

disso, a interação com o outro proporciona o aprendizado das crianças com 

desenvolvimento típico, estas aprendem a lidar melhor com as diferenças. A maioria 

dos professores salientaram que o maior benefício que a inclusão na classe regular 

traz é a inclusão social, pois o estudante autista aprende outros comportamentos a 

partir dos diferentes modelos.  A seguir, a fala da professora Amanda, do quarto 

ano, enfatizando a inclusão social em sua classe: 

Nessa inclusão social até que sim, por que os meninos aceitam bem, tratam 
eles igualmente, não tem uma distinção muito grande. Eles ajudam na hora 
de fazer tarefa, os alunos ditos comuns, normais auxiliam bastante os dois 
(professora Amanda, quarto ano) 

 

Em relação à segunda classe apontada no Quadro 2, inclusão pedagógica se 

refere à inserção dos estudantes com deficiência no conteúdo ministrado, mais de 

85% dos professores enfatizaram que esta deixa a desejar. Uma das respostas, da 

professora Paula do segundo ano, mostra o quão difícil é fazer com que todos os 

estudantes participem do contexto em sala de aula.  

Não existe assim: vamos todo mundo fazer atividade e ele também. Eu sinto 
que é uma dificuldade minha. Às vezes ele se recusa a participar daquele 
momento, e eu gostaria que ele participasse de todos os momentos. Mas 
até mesmo, sinto dificuldade com meus alunos sem ser inclusos, assim, 
todo mundo. Muitas vezes eu tenho que repensar a aula para fazer um 
trabalho diversificado para atender a individualidade de cada um. Às vezes 
o “todo mundo” não dá certo (Professora Paula do primeiro ano da classe 
regular) 
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A inclusão pedagógica está relacionada com o conteúdo ministrado, com o 

que e como os estudantes devem aprender. Para que essa aprendizagem seja 

inclusiva e conte com a participação de todos no contexto em sala de aula, é 

importante refletir sobre a função da escola. Partindo de uma visão tradicionalista, 

segundo Carvalho (2010), a escola acabou se tornando uma organização para 

transmissão de conteúdos, com valores mais individualistas e competitivos do que 

de cooperação. A ênfase neste tipo de escola está nos resultados do ensino e na 

seleção dos conteúdos, e o objetivo é que os estudantes passem no vestibular e 

sejam bem sucedidos em seu futuro.  

Muitos educadores têm criticado essa visão, principalmente quando se trata 

de educação especial, pois os estudantes incluídos normalmente apresentam 

dificuldades na aprendizagem, e por não apresentarem bons resultados, são 

segregados nos diversos espaços educacionais. Dessa forma, não há como não 

pensar em uma escola diferente, que abandone o modelo tradicional pautado na 

competição, que não abre espaço para a aprendizagem coletiva de todos os alunos.  

A escola apenas se tornará um ambiente inclusivo se o modelo tradicional for 

substituído por um modelo diferente, onde a competição excessiva seja substituída 

pela cooperação entre os estudantes e professores; o enquadramento aos padrões 

considerados normais deve ser substituído pelo respeito e olhar para a 

singularidade; a inserção meramente quantitativa dos estudantes deve ser 

substituída por uma inserção qualitativa, que busque a autonomia de todos e o real 

desejo de aprender. Como salienta Carvalho (2010), a escola atual necessita de 

mudanças: 

O ideal será que o projeto político-pedagógico surja de relações dialógicas 
na comunidade de aprendizagem que a escola é, e desta com a 
comunidade em geral. A busca para uma nova identidade para a escola, e 
que seja consentânea com a realidade, não se esgota em seus próprios 
temas, os internos e referentes às suas atividades de natureza técnica/ 
pedagógica. (CARVALHO, 2010, p. 97) 

 

A terceira classe do Quadro 2 se refere a outros tipos de inclusão, neste caso, 

a emocional. Os autistas possuem muitas demandas particulares que são expressas 



 

57 
 

na sala de aula.  Para ilustrar uma destas demandas, se apresenta a fala da 

professora Claudia sobre a dificuldade que seu estudante possui. 

No conteúdo ele não tem muitas limitações não, ele me da um bom retorno. 
Mas a questão da inclusão nele acontece mais no aspecto emocional. Por 
exemplo, como é quinto ano, eles vão mudar de escola ano que vem, então 
tem dias que ele chora, ele chora por que antecipadamente ele tá sofrendo 
com a nossa separação. Ai o que acontece? Trava no rendimento dele, ele 
fica chorando, para de se relacionar com os meninos (Professora Claudia 
do quarto ano da classe regular). 

  

A fala da professora indica o quão múltipla é a escola e as demandas que os 

professores podem encontrar, principalmente quando se trata de estudantes 

autistas. É importante que os professores e todos os membros da escola estejam 

preparados para receber as múltiplas diferenças e abandonar estereótipos do que 

sejam pessoas autistas e de seus comportamentos, pois como já citado 

anteriormente no referencial teórico, não existe regra ou padrão fixo que determinem 

os autistas.  

É importante frisar que a percepção que os professores possuem sobre o 

processo de inclusão influencia na melhor qualidade da mesma. Segundo Kristen, 

Brandt e Connie (2003) citado por Schimidt (2012) o relacionamento do professor 

com os estudantes foi observado em alguns trabalhos. Quando os docentes 

percebiam positivamente seu relacionamento com os estudantes incluídos, havia 

menos problemas com o comportamento destes e eles eram melhor incluídos 

socialmente. Assim, quando o professor entende o estudante autista como parte da 

escola, o êxito nos processos que envolvem a inclusão é significativo.  
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Quadro 3 - Categoria 3: Momentos de mediação entre estudantes autistas e regulares 

 Respostas 

 Classes 

Nº de 

ocorrências 

 Sala de aula 

 O estudante incluído é muito querido pela turma. 

 Os outros alunos às vezes ajudam nas atividades quando 

terminam as deles.  

 Escolhe-se os mais “espertinhos” para ajudar.  

 O professor ás vezes não permite que os outros estudantes 

passem muito tempo ajudando, pois assim não concluem 

suas atividades.  

 Os outros estudantes estão pensando em suas tarefas, seu 

mundo.   

 Muitas vezes é cada um por si e o professor por todos.  

 Eles estão acostumados com as estereotipias, normalmente 

não demonstram muita estranheza. 

7 

 Recreio 

 Os meninos levam os autistas para o recreio, se adequam ao 

que ele gosta de fazer, vão para os locais que eles costumam 

ficar. 

 No recreio muitos dos estudantes autistas ficam sozinhos, 

eles não se interessam pelas atividades que os outros estão 

fazendo.  

 Os monitores ajudam na inclusão na hora do recreio, tentam 

adaptar as brincadeiras. 

3 

Total de ocorrências  10 
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A categoria 3, no Quadro 3, se refere à mediação que ocorre entre estudantes 

de desenvolvimento típico e estudantes autistas. As duas classes que emergiram 

das respostas indicaram dois momentos em que ocorre essa mediação: a sala de 

aula e o recreio. As respostas às perguntas da entrevista apontam como essa 

mediação ocorre principalmente nestes locais.  

O processo de mediação entre os estudantes é um dos pontos chaves da 

inclusão escolar. Segundo Mittler (2003) citado por Filho e Lowenthal (2012) mesmo 

que o governo seja totalmente comprometido com a inclusão, são as experiências 

que ocorrem em sala de aula e oferecidas pela escola que definem a qualidade da 

real participação dos estudantes autistas neste contexto. A inclusão não pode ser 

vista como uma relação que ocorre apenas entre professor e estudante, todos 

devem estar envolvidos e comprometidos com este processo. 

A professora Joana relata como a participação de todos se faz essencial no 

processo de inclusão, e ainda ressalta a importância do sentimento de 

pertencimento de em classe.  

Eu considero que os outros alunos ajudam sim, e é fundamental. Alguns 
autores não gostam do termo “tia”, por que é uma relação profissional e 
tudo mais, só que a cognição está unida ao afeto. E o afeto passa por você 
ter um sentimento de pertencimento, e aqui dentro dessa turma eu acredito 
que todos sintam isso. Os meninos saem para o recreio, levam o “M” com 
eles, brincam com ele; o “D’ gosta de ficar correndo aqui no corredor e os 
meninos respeitam. Então eu acho que isso é você entender e respeitar as 
diferenças. Então é fundamental que todos estejam participando desse 
processo, e aqui nessa turma eu tenho sentido isso. (Professora Joana do 
segundo ano da classe regular) 

Acredita-se que, o processo de inclusão escolar, para ser bem sucedido, vai 

depender de outras crianças, pois elas estão em contato direto com os estudantes 

autistas e acabam se tornando exemplo para os mesmos. Segundo Huang e 

Wheeler (2007) citado por Filho e Lowenthal (2012) a ideia é de que cada vez mais 

os professores assegurem que as crianças com diferentes habilidades aprendam 

umas com as outras, de forma que as todas possam ajudar seus colegas 

objetivando o aprendizado. Os estudantes com desenvolvimento típico também 

podem ajudar os autistas no entendimento do que é esperado deles na escola, que 

é uma de suas dificuldades. Segundo Filho e Lowental (2012), a socialização com 

outras crianças permite o estimulo das capacidades das crianças autistas, que são 

adquiridas por meio de um processo de trocas.  
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É importante frisar que não são só as crianças autistas aprendem neste 

processo de trocas, mas todas as crianças que estão envolvidas, que também 

estimulam e potencializam diversas habilidades como, por exemplo, a construção 

harmoniosa da vida em sociedade, a capacidade de resolver problemas de forma 

diferente e o entendimento real dos conteúdos ministrados, já que para compartilhar 

saberes eles precisam ter o domínio dos mesmos.  
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Quadro 4 - Categoria 4: Função dos monitores na inclusão de estudantes autistas 

 Respostas 

 Classes 

Nº de 

ocorrências 

 Função dos monitores: problemas com a formação 

 Muitos monitores não têm experiência, não estão preparados para a 

parte pedagógica. 

 A função dos monitores, pelo MEC, é outra.  

 Seria necessário que eles tivessem um preparo pedagógico, muitos 

não são formados na área da educação.  

 Eles normalmente não receberam cursos específicos. 

 Eles vêm com o objetivo de ficar com os estudantes especiais.  

5 

 Ajuda para o professor 

 A presença dos monitores auxilia bastante os professores. 

 Os professores sozinhos normalmente não conseguem atender a 

todos, ainda mais quando possuem estudantes muito 

comprometidos.  

 As salas que não possuem monitor sentem falta de um, 

principalmente para acalmar alguns meninos.  

 Muitas vezes os professores não conseguem dar a atenção 

necessária para os estudantes incluídos.  

 É sempre bom ter alguém na sala ajudando.  

5 

 Auxiliar nas atividades. 

 Os estudantes autistas precisam de alguém que os estimule a 

terminar as atividades.  

 Os autistas não possuem muita autonomia para concluir as tarefas.  

 O monitor tem que ficar do lado dando estímulo. 

3 

Total de ocorrências  13 
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A Categoria 4, mostrada no Quadro 4, se refere às funções exercidas pelos 

monitores e estagiárias no contexto escolar. As três classes que emergiram das 

respostas indicaram que estes possuem funções que se relacionam à sua formação, 

à ajuda dada ao professor e ao auxilio nas atividades. 

O Técnico de Gestão Educacional – Especialidade Monitor da Carreira 

Assistência à Educação faz parte das carreiras vinculadas à Assistência à Educação 

do Distrito Federal, e sua função é dar suporte operacional às atividades de cuidado, 

higiene e estímulo de crianças no âmbito de competência da Secretaria de Estado 

de Educação, de acordo com a Lei nº 5.106, de 03 de Maio de 2013, que dispõe 

sobre a carreira Assistência à Educação do Distrito Federal outras providências. 

Para se tornar monitor, se faz necessária a conclusão do Ensino Médio, não é 

preciso ter ensino Superior nem ser da área da educação. 

Dessa forma, não é função dos monitores auxiliar na parte pedagógica, 

segundo os critérios da Lei. Contudo, a partir da análise de todas as entrevistas, foi 

possível perceber que eles executam esta função nas escolas, mesmo que não 

tenha sido este o seu objetivo quando realizaram o concurso.  Muitas vezes são 

convocados especificamente para função de acompanhar os estudantes com 

deficiência, e na maioria dos casos pesquisados, sua presença se tornou benéfica 

para a turma, quando esta conta com um monitor bem preparado e instruído. Em 

contrapartida, como salientado por dois professores, um monitor despreparado pode 

ser extremamente prejudicial para a aprendizagem da criança. 

Os professores enfatizaram que a presença do monitor é muito importante 

para crianças autistas, visto que estas têm dificuldade em permanecer em uma 

atividade e termina-la de forma autônoma. Assim, a presença do monitor se faz 

importante para este apoio ao docente na realização das tarefas em sala de aula. A 

fala da professora Joana enfatiza a importância do monitor em sua classe: 

É fundamental. Um dos aspectos que eu mais sinto que o monitor é a figura 
chave: a questão da autonomia. Os alunos sem deficiência, quando eu 
passo uma atividade, eles falam: “tia, eu estou com dúvida”; eu vou lá, 
passo o comando e eles vão seguindo em frente; e aí eu posso ir atendendo 
os outros. Os meus dois alunos incluídos não funcionam dessa forma, eu 
dou o comando mas eu tenho que ficar ao lado para que a tarefa seja 
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concluída, e como eu tenho os outros alunos em sala, infelizmente eu não 
posso ficar sentada o tempo inteiro ao lado deles por que a questão da 
autonomia é um ponto nevrálgico, se é que eu posso falar assim. Então, o 
monitor é uma presença constante. Sem ele, a inclusão não aconteceria. 
(Professora Joana do segundo ano da classe regular). 

 

Em contrapartida, alguns professores salientaram problemas com os 

monitores. Abaixo, o relato da professora Paulo salienta o despreparo dos 

monitores: 

Eles fazem uma prova e já vem sabendo que é para aquela atividade, mas 
nem sempre eles têm experiências necessárias. Assim, a maioria se 
constitui de pessoas novas, que terminaram o Ensino Médio há pouco 
tempo, estão na graduação ainda. Por que, a princípio, é só para ajudar nas 
partes de ir ao banheiro, eles não estão formados para a parte pedagógica. 
Mas, o monitor, com um certo tempo de trabalho, já vai engajando e 
fazendo também o pedagógico. Eles não vieram pra isso, vieram para a 
parte de limpeza, higiene (Professora Paula do primeiro ano da classe 
regular) 

 

Apesar desta fala conter problemas enfrentados com os professores pela 

presença do monitor, é importante frisar que todos os professores entrevistados 

valorizaram o monitor em sala de aula, mesmo que este não tenha que dar nenhum 

acompanhamento pedagógico. Esta categoria enfatiza a dificuldade que o docente 

tem em tornar sua classe inclusiva trabalhando sem auxílio de outro profissional. 
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Quadro 5 - Categoria 5: Atividades realizadas pelos estudantes autistas 

 Respostas  

 Classes  

Nº de 

ocorrências 

 Atividades consideradas adaptadas. 

 O contexto é o mesmo, mas o grau da atividade é diferente.  

 O tema das atividades tem que ser o mesmo para ser inclusão. 

 A forma de explorar o conteúdo é diferente. 

 Os autistas têm o pensamento mais concreto, e a tendência do 

ensino é ir ficando cada vez mais abstrato.  

 As atividades são adaptadas da forma que conseguimos.   

 Muitas atividades propostas para os estudantes autistas são 

adaptações de currículo, que abarcam suas necessidades.  

6 

 Atividades diferentes. 

 Existem atividades que eles não conseguem fazer; e existem as 

atividades que são destinadas especificamente para eles, como as 

de coordenação motora fina, por exemplo.  

 Algumas atividades que eles fazem não estão inseridas no 

contexto da turma. 

 Muitas vezes eles ficam excluídos, em uma bolha separada, não 

se sabe até que ponto é inclusão.  

3 

 Atividades iguais para todos 

 Alguns estudantes incluídos conseguem fazer as mesmas 

atividades que os outros, sem ou com pouco auxílio.  

 Tem estudante incluído que não gosta de fazer atividade 

diversificada, que não quer ser diferente, e questiona quando isso 

ocorre. 

2 

Total de ocorrências  11 
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A Categoria 5, apresentada no Quadro 5, se refere às atividades que os 

autistas realizam em sala de aula. As três classes que emergiram das respostas 

indicaram três tipos de atividades: as consideradas adaptadas, as diferentes e as 

iguais para todos. As atividades adaptadas são parte das adaptações curriculares 

que os professores devem fazer quando necessário com o objetivo de oportunizar a 

aprendizagem de todos; as atividades diferentes são as que apenas os estudantes 

autistas realizam; as atividades iguais são as que todos da classe realizam em 

conjunto.  

Segundo Carvalho (2010), o estudante é sujeito do processo de ensino-

aprendizagem e suas diferenças individuais devem ser consideradas e respeitadas 

para organização do ensino, com o objetivo de qualificar a aprendizagem. Assim, as 

adaptações curriculares consistem em modificações no currículo realizadas pelos 

professores, que tentam dar respostas às necessidades de cada aluno, 

particularmente os que apresentam algum tipo de dificuldade. É importante frisar que 

não se trata de fazer um novo currículo, mas de trabalhar com o que já se tem, 

ajustando-o quando necessário.  

Nas duas escolas estudadas, os estudantes autistas fazem diversas 

atividades com o objetivo de atingir outras habilidades: as atividades diferentes. 

Tarefas que exercitam a psicomotricidade fina, como atividades que utilizam uma 

pinça; além de quebra-cabeças, jogos da memória e outros, são muitas vezes 

utilizados em sala de aula com as crianças autistas. Contudo, estas atividades não 

podem ser motivo para mais segregação, acredita-se que seja importante faze-las 

em consonância com o que está sendo trabalhado pela turma ou em momentos em 

que todos possam participar. 

A seguir apresentam-se as falas de dois professores: a professora Joana 

conta como tenta adaptar as atividades, e a professora Amanda, que salienta as 

dificuldades em se fazer adaptações que mantenham o tema abordado com o resto 

da turma. 

Eu acho isso muito importante. O contexto é o mesmo, mas o grau da 
atividade é diferente. Por exemplo, semana passada nós estávamos 
trabalhando a questão da lateralidade, utilização de mapas. O mesmo 
material que eu utilizei com a turma, onde eu montei um roteiro, foi o 
mesmo para os meninos com TGD, mas a cobrança foi diferente.  Então eu 
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explorei com eles: “Quantas pessoas têm na piscina?” “Qual é a cor do 
carro tal?”, de acordo com o nível deles.  Eu acho que você só faz parte de 
um contexto, a partir do momento que a atividade que esteja acontecendo, 
seja a mesma para todos. Se não você ta criando uma bolha, e isso não é 
inclusão, não é assim que funciona. (Professora Joana do segundo ano da 
classe regular) 

Sim, seria. São 13 crianças, não tem como dar atenção tempo todo para 
todos. Sendo eu uma só, sozinha. Mas eu tento seguir mais ou menos o 
que os meninos estão vendo. Quando os meninos estão na Matemática, eu 
coloco Matemática para eles. Agora o outro, que não é autista, ele não 
consegue. Por exemplo, essas continhas ele não faz de jeito nenhum, tem 
que ser desenhos, por exemplo três borboletinhas mais três borboletinhas, 
tem que ser assim com ele.  (Professora Amanda do terceiro ano) 

 

Ainda segundo Carvalho (2010), uma adaptação curricular adequada deve 

conter atividades que trabalhem com o mesmo tema para todos os estudantes, o 

que infelizmente não ocorre nas salas de aulas. Muitas vezes as atividades para 

estudantes com deficiência não têm absolutamente nenhuma relação com o tema 

abordado em classe, o que gera uma segregação entre os estudantes, o oposto de 

incluir. É importante que todos estejam realmente presentes no contexto escolar, 

professores e estudantes devem planejas coletivamente suas aulas, para que todos 

estejam contemplados. 

Só não podemos abrir mão da ética de que “todos devem estar no jogo”. 
Para a garantia da aprendizagem de todos os alunos, precisamos assegurar 
o acesso ao currículo escolar, por meio de práticas pedagógicas 
diferenciadas que atendam aos percursos da aprendizagem de cada 
estudante. Tal situação é um desafio, pois demanda professores detentores 
de conhecimentos teórico-práticos, bem como planejamentos coletivos, 
estratégias e metodologias de ensino e de processos de avaliação que 
possibilitem ao educador acompanhar o desenvolvimento de cada aluno 
que está em sala de aula. (JESUS; EFFGEN, 2012, p. 20) 

 

É importante refletir que os alunos com deficiência apresentam dificuldades 

na aprendizagem, mas essas dificuldades não nos autorizam a estabelecer limites 

para sua capacidade de aprender. Pelo contrário, devemos transpor os limites que 

impomos aos estudantes incluídos para que eles tenham a chance de nos 

surpreender com suas conquistas impensadas.  
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Quadro 6 - Categoria 6: Elementos que faltam para que sua classe seja realmente 
inclusiva 

 Respostas 

 Classes 

Nº de 

ocorrências 

 Físicos 

 A escola não possui sala de recursos, que ajudaria no atendimento dessas 

crianças. 

 As crianças só vão para a sala de recursos uma vez por semana, não dá 

para atingir todas as suas demandas individuais neste período. 

 Falta material.  

 Existem materiais que são bem específicos para os estudantes autistas, 

que ajudariam na aprendizagem. 

 Não se tem informação de quais sejam os materiais adaptados.  

5 

 Atenção dos professores destinada aos alunos. 

 Se tivesse sempre alguém auxiliando, o trabalho ficaria muito mais 

produtivo, os meninos seriam melhor acompanhados. 

 Quando o estudante é comprometido não tem como dar toda atenção que 

ele necessita. 

 A necessidade da presença de alguém bem instruído na sala é 

inquestionável, facilita o trabalho do professor.  

3 

 Formação dos professores. 

 Os cursos oferecidos para embasar a educação dos estudantes especiais 

normalmente são feitos por professores das classes especiais, e os outros 

cursos são feitos pelos professores do regular. Deve-se dar prioridade a 

alguns cursos, não tem como o professor fazer todos.  

 Devia haver um intercâmbio de informações entre os professores da classe 

regular e da classe especial. A criança não é da classe especial, é da 

escola. 

2 

Total de ocorrências  10 
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A categoria 6 se refere aos elementos que os professores acreditam que 

faltam para que sua classe seja realmente inclusiva. As classes que emergiram das 

respostas indicam três elementos: físicos, atenção do professor destinada aos 

alunos e formação dos professores.  

A primeira queixa dos professores das escolas públicas do Distrito Federal 

estudadas é a falta de elementos físicos e estruturais que facilitem a inclusão. O 

documento “Orientação Pedagógica da Educação Especial” já mencionado, tem 

como objetivo organizar as ações pedagógicas voltadas para os estudantes com 

necessidades educacionais especiais da rede pública de ensino do Distrito federal. 

O referido documento foi elaborado em consonância com a Política Nacional de 

Educação Especial, na Perspectiva de Inclusão Educacional (MEC/SEESP, 2008). 

Nele são apresentados vários objetivos referentes à Educação Especial, dentre eles, 

garantir acesso, participação e condições adequadas de aprendizagem aos 

estudantes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas 

habilidades, preferencialmente, em classes comuns do ensino regular. Fica 

explicitado que o ensino público do Distrito Federal deve possuir condições físicas 

de acessibilidade para as pessoas com deficiência, pois estas sem dúvida auxiliam 

no processo de inclusão e permanência destes estudantes na escola. Contudo, 

muitas das respostas dadas pelos professores nas entrevistas salientaram que, por 

vezes o governo não garante estes elementos. 

Segundo Carvalho (2010), se for analisado o espaço físico das salas de aula, 

se constata que as condições gerais das mesmas, principalmente no ensino público, 

deixam a desejar; poucos livros, pouco material didático e poucos espaços 

diversificados que estimulem a aprendizagem. Mas, mesmo com estas dificuldades, 

os professores buscam ensinar seus educandos de diversas formas, e muitos deles 

confeccionam materiais, gastam dinheiro de seu próprio salário para melhorar o 

ambiente de aprendizagem. Assim, muitos professores lutam por uma educação 

inclusiva de qualidade. O fato dos professores gastarem seu próprio dinheiro com 

materiais não deve eximir o governo de sua responsabilidade com a escola pública. 

Outro aspecto abordado na categoria 6 foi a formação dos professores. O 

processo de inclusão escolar propõe uma instituição de qualidade para todos e com 

todos. De acordo com Carvalho (1997), deve-se atuar pedagogicamente sem a 
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exclusão das minorias, pois todos devem ter as mesmas oportunidades de ser e 

estar na sociedade de forma participativa e, neste processo, o docente tem um papel 

fundamental. 

Acredita-se na construção de uma prática pedagógica renovadora, que não 

deseja enquadrar todos os estudantes em um padrão único, mas que respeita as 

habilidades de cada um, e busca a inclusão a partir da concepção de que a 

sociedade e a escola devem se adaptar a estas pessoas e suas demandas, e não 

apenas o contrário. Normalmente os professores são formados para ensinar 

estudantes que agem da forma padrão: crianças que ficam sentadas, não fazem 

bagunça, tiram boas notas e não apresentam muitas dificuldades no processo de 

aprendizagem, ou seja, um modelo ideal de estudante. É importante que o docente 

mude o seu olhar para todos os educandos, pois eles nem sempre atingirão suas 

expectativas, e ele terá que modificar sua abordagem para que a aprendizagem seja 

significativa.  

Para qualquer profissão, e principalmente na área da educação especial, na 

qual permanecem muitos questionamentos e diversas vertentes de análise, a busca 

pelo entendimento dos assuntos referentes à inclusão deve ser prioridade. Além 

disso, como frisado por alguns docentes, para melhorar sua formação, a troca de 

informações e conhecimentos provenientes da prática e dos estudos de cada um 

deles deve ser socializada. A seguir, o relato da professora Paula que enfatiza as 

trocas de conhecimento, quando lhe foi perguntado sobre o que falta para que sua 

classe seja realmente inclusiva: 

 

Então, você tem que estudar, tem que consultar o colega da classe 
especial, tem que haver uma parceria na escola. Você não sabe tudo, o 
colega da classe especial tem alguma coisa a te dar, tem que trocar. Quem 
é da classe especial, às vezes se perde quando vai para a classe regular, e 
o de classe regular se perde quando tem que fazer alguma atividade 
especifica. Então os dois tem que casar para haver essa parceria, e as 
paredes não podem existir. (Professora Paula, do primeiro ano) 

 

A formação continuada dos professores é importante para que os desafios 

provenientes das diferenças sejam melhor superados, e a troca de experiências 
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entre os professores pode trazer muitos ganhos para novas aprendizagens dos 

mesmos. O docente deve estar ciente que a inclusão é um processo que sempre 

estará inacabado, pois é mais do que um simples estado de mudança nos aspectos 

físicos e quantitativos da escola. A inclusão depende de um desenvolvimento 

organizacional e pedagógico contínuo no sistema regular de ensino, que envolve a 

constante reflexão sobre a prática diária.  

Em uma das respostas à pergunta sobre os elementos que faltam para que 

sua sala seja inclusiva, a professora Rafaela salienta a dificuldade mais abordada 

em todas as entrevistas: a dificuldade em dar atenção necessária para todos os 

estudantes. A seguir, a fala da professora Rafaela que enfatiza a dificuldade em dar 

atenção a todos os estudantes: 

 

A conformação da sala é sempre aquela em “U”, é como eu consigo 
trabalhar. Se não, não dou conta de atender todo mundo. Eu fiz 
mapeamento para não ficar os mais esquentadinhos todos juntos, aí eu 
coloco os dois autistas na ponta perto de mim, por que já foi orientação da 
equipe. E aí eu consigo atender todo mundo, corrigindo e ajudando, por que 
de outra forma eu não daria conta. Mas ainda é difícil. (Professora Rafaela, 
segundo ano da classe regular inclusiva). 

 

É importante pensar na dificuldade que os professores enfrentam todos os 

dias com vários estudantes. Como o professor conseguirá realizar o tão 

recomendado atendimento individual em uma classe com vários diferentes 

demandas?  Em sala de aula, o professor tem que lidar com as mais diversas 

singularidades, e muitas vezes não conseguirá dar atenção necessária a todos. De 

acordo com Omote (2006), destacam-se dois tipos de diferenças que o professor 

tem que lidar: diferenças que resultam de experiências culturais, linguísticas, 

psicossociais e diferenças individuais como história de vida, interesses e motivações 

e competências em geral; diferenças que resultam de uma constituição biológica 

diferente, normalmente relacionadas a genética de cada pessoa.  Estas diferenças 

serão melhor abordadas, a seguir, para que se tenha uma noção da multiplicidade 

dos fatores que o professor precisa permanecer atento para desenvolver suas 

atividades pedagógicas em sala de aula.  
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As primeiras diferenças estão normalmente relacionadas às diversas classes 

sociais e ambiente familiar nos quais a pessoa está inserida, as quais influenciam 

em sua constituição como ser humano. Assim, o professor, deve aprender a lidar 

com a diversidade de forma criativa, com práticas pedagógicas que inovem nas 

formas de ensinar e aprender.  As segundas diferenças, que resultam de uma 

constituição biológica diferente, não estão necessariamente presentes em todas as 

instituições escolares, mas seu número tende a aumentar com o advento das 

políticas de inclusão, que priorizam o ensino nas classes regulares comuns, e não 

mais em centros ou classes especiais. A real inclusão perpassa um conhecimento 

das singularidades de todos da classe, inclusive do professor, em busca de uma 

aprendizagem significativa e prazerosa para todos os que participam do ambiente 

escolar. Segundo Goffredo (1999) citado por Souza (2006) para que a escola seja 

um espaço inclusivo, ela precisava abandonar a constituição de instituição 

burocrática, que apenas cumpre normas estabelecidas, esta deve se tornar em um 

espaço que busque resolver novos desafios.   

Precisa-se de uma escola que não tenha medo de se arriscar com propostas 

inovadoras, de professores que estejam comprometidos com a reflexão constante 

sobre a prática inclusiva. Além das técnicas e métodos que se aprende nos cursos 

de graduação e nos cursos oferecidos pela secretaria, nas salas de aula existem 

seres humanos únicos e subjetivos com capacidades de aprender diversas 

habilidades. Explorar essas capacidades de forma criativa é papel do professor e de 

todos os membros escolares. Neste processo, não há respostas prontas e 

acabadas, mas acredita-se que para uma educação ser realmente inclusiva é 

necessário superar o modelo tradicional de se pensar a escola, onde se busca um 

padrão a ser seguido para se atingir sucesso futuro.  
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4.2 Brincadeira de criança: análise das rodas de conversa e dos desenhos. 

No segundo momento ocorreram as rodas de conversa com crianças de cinco 

turmas. Foram realizadas cinco entrevistas com as professoras das respectivas 

turmas, além de uma professora que se disponibilizou em participar apenas da 

entrevista, seus alunos não participaram das rodas de conversa.  

As rodas de conversa aconteceram da seguinte forma: a pesquisadora pediu 

para retirar da sala grupos de quatro estudantes escolhidos aleatoriamente por ela; 

após a retirada dos estudantes foi solicitado que desenhassem sua sala de aula, e o 

único comando dado foi que fizessem um desenho no qual estivessem 

representados seu professor e os colegas de classe que se recordassem. É 

importante frisar que não foi pedido que desenhassem todos os estudantes, apenas 

os que se recordassem naquele momento. 

 Após o termino dos desenhos, foram feitas algumas perguntas às crianças, 

começando sempre por quem ali estava representado, e a partir desta pergunta, 

outros assuntos iam surgindo, e dentro destes as percepções sobre os colegas 

autistas incluídos. Em algumas rodas os próprios estudantes salientaram a presença 

dos colegas incluídos, e o tema foi tratado de forma direta; em outros momentos, o 

tema foi tratado de forma indireta, dependendo de como as crianças se 

manifestaram para tratar deste assunto. Nestes momentos em que o tema foi tratado 

de forma indireta, a pesquisadora fez perguntas como: quem não foi desenhado? 

Todos são amigos na classe? Vocês brincam todos juntos no recreio? A partir 

destas perguntas, em algum momento as crianças salientaram a presença do 

estudante autista, como um colega que age de maneira diferente em alguns 

momentos. 

Segundo Campos (2005), a criança faz parte dos trabalhos científicos há 

bastante tempo, mas na condição de objeto a ser estudado e interpretado, não como 

sujeito ativo no processo de construção da pesquisa. Nesta pesquisa, dar voz à 

criança e descobrir o que ela pensa sobre o tema abordado foi essencial para o 

aprofundamento do estudo sobre a inclusão de estudantes autistas em classes 

regulares de escolas públicas da cidade de Brasília.  
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O desenho infantil é um ótimo instrumento para que se conheça melhor o 

universo das crianças. Segundo Gobbi (2009), conjugado a oralidade, o desenho é 

revelador do olhar das crianças sobre seu contexto social, este representa a 

percepção de sujeitos históricos e culturais sobre sua realidade vivida, e são 

percebidos como textos visuais que podem ser olhados, sentidos e lidos.  

A seguir, é apresentado um quadro que busca sistematizar todos os 

desenhos obtidos, e a partir dela serão analisados alguns destes desenhos: os que 

o estudante autista está representado. A análise destes desenhos foi feita a partir de 

uma comparação com determinadas brincadeiras do universo infantil; cada 

brincadeira representa uma das formas de perceber o autista: junto de todos os 

colegas; acompanhado do monitor ou sozinho.  

Quadro 7: Referente aos desenhos obtidos 

Turma/ 

Ano 

Professor 

regente 

Nº total 

de 

desenhos 

Nº de 

desenhos 

em que o 

estudante 

autista foi 

retratado. 

Nº de 

desenhos 

em que o 

autista foi 

retratado 

sozinho. 

Nº de 

desenhos 

em que o 

autista 

está 

retratado 

com seus 

colegas.  

Nº de 

desenhos 

que o 

autista foi 

retratado 

com o 

monitor/ 

estagiário 

A/ 5º Claudia 8 3 0 3 0 

B/ 4º Fábio  11 6 1 2 3 

C/ 1º  Joana 10 4 0 1 3 

D/2º Paula 9 2 2 0 0 

E/1º Rafaela 10 2 0 2 0 

Total de 

desenhos 

 48 17 3 8 6 
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É possível perceber no Quadro 7 que o estudante autista foi retratado em 17 

desenhos dos 48 participantes.  Na maioria dos desenhos em que o autista é 

retratado (em 8 desenhos), ele está com os outros estudantes, o que para esta 

pesquisa é um dado satisfatório, pois demonstra que o estudante autista, de fato, 

está incluído no contexto escolar na percepção das crianças.  A segunda forma em 

que foram mais retratados (em 6 desenhos) foi com o monitor, e por último (em 3 

desenhos) sozinhos. A forma como as crianças com desenvolvimento típico 

retrataram o estudante autista incluído reflete muito do que foi discutido nas rodas 

de conversa acerca de suas percepções sobre os mesmos.  

4.2.1 “Morto-Vivo”: Estudantes com desenvolvimento típico e autistas convivendo 
juntos. 

“Morto-Vivo” é uma brincadeira na qual todos devem participar de maneira 

uníssona. Pensando na sala de aula com estudantes autistas, este tópico aborda 

momentos em que todos os estudantes estão brincando juntos.  

Segundo Araújo (2008) foi feita uma investigação com crianças com 

desenvolvimento típico do Ensino Fundamental de uma escola particular em 

Fortaleza, que tinha estudantes incluídos em suas classes.  O objetivo desta 

investigação foi descobrir a percepção destas crianças sobre deficiência. Os 

resultados mostraram que quatro aspectos coexistiam nas classes destas crianças: 

acolhimento, conflitos e queixas, percepção da diferença e intervenção dos adultos.  

Os primeiros desenhos mostram que muitas das crianças entrevistadas 

percebem os autistas como amigos, brincam com eles e compartilham momentos. 

Na investigação citada anteriormente, os resultados mostraram que as crianças com 

desenvolvimento típico realizam atividades em parceria com os autistas, os elegem 

para representantes de sala e muitas das tarefas eram realizadas em pequenos 

grupos.  Estes momentos levaram o investigador a ressaltar o acolhimento nas 

classes.  

Nesta pesquisa, quando foi perguntado às crianças como é sua relação com 

os estudantes “diferentes” (sempre após as mesmas já terem mencionado a 

presença dos estudantes autistas), algumas das respostas foram: 
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“Ele é meu amigo, brincamos no recreio juntos” 

“Quando a gente foi lavar a mão eu dei um beijo e um abraço nele”  

“Ele é muito amigo meu, mas me chama de: ‘saco de banha!’” 

“Ele é quietinho, ele é muito inteligente” 

“Os desenhos dele são muito lindos”. 

“A sala se sente especial com eles lá!” 

“Ele é nosso amigo, chamou a gente pra festa na casa dele.” 

Com estas falas, é importante perceber que de forma similar à pesquisa 

anterior, ocorrem diversos momentos de acolhimento por parte dos estudantes em 

muitos momentos no contexto escolar. Os desenhos a seguir são de crianças que 

colocaram o estudante autista incluído no contexto da classe, realizando as mesmas 

atividades que o resto do grupo fazia.  

Figura 1 - Desenho da sala da professora Rafaela do primeiro ano 
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Neste desenho, os dois estudantes autistas estão representados na fila da 

esquerda, nas segunda e quinta posições de cima para baixo, conforme explicação 

do estudante que desenhou. Percebe-se portando que não há diferenciação em 

relação aos outros colegas. 

 

Figura 2 - Desenho da sala da professora Joana do segundo ano 

 

 

Neste desenho, os estudantes autistas estão representados na segunda fileira 

da esquerda para a direita. Segundo o estudante que desenhou, neste momento os 

educandos estavam realizando a mesma atividade. 
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Figura 3 - Desenho da sala da professora Claudia do quinto ano 

 

 

Neste desenho o estudante autista está sentado na segunda cadeira da 

esquerda para a direita. Segundo o estudante que desenhou, o autista estava 

conversando com sua amiga. Ele está incluido no contexto escolar.  

Nestes desenhos as crianças autistas estão representadas como parte 

integrante da sala de aula, e se não fosse perguntado quem estava desenhado, não 

haveria como saber que os autistas estavam lá. Nos desenhos não há nenhuma 

diferenciação entre estudantes autistas e os demais colegas. 

Segundo Silva et al. (2012), no âmbito escolar a criança não poderá mais 

fazer tudo que fazia em casa, a ela será solicitado que brinque em com outras 

crianças, que faça atividades com objetivos específicos, que seja cordial com todos 

da escola, e que respeite novas regras. Neste processo, estas crianças autistas 

possivelmente sentirão dificuldade em se ajustar. Para concluir este tópico, a fala de 

uma criança que chamou bastante atenção: 
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“Eu falo para ele me emprestar alguma coisa e ele já faz aquela cara, ai eu já 

entendo que é sim, por que ele é meu amigo né tia? Assim, ele fala mais ou menos 

né, não fala que nem todo mundo. Mas a gente acaba aprendendo a entender o jeito 

dele de falar”. 

Os desenhos e as falas mostram que a inclusão de estudantes autistas pode 

ocorrer de maneira respeitosa e integradora com todos da classe, mesmo que 

algumas adaptações sejam necessárias. Os estudantes demonstraram compreender 

que os autistas são diferentes, mas que essa diferença não impossibilita o convívio 

de todos na classe. 

 

4.2.2 “Escravos de Jó”: O trabalho em parceria. 

“Escravos de Jó” é aqui entendida como uma brincadeira colaborativa, na 

qual interagem professores, estudantes e monitores.  

Para que a inclusão ocorra de forma satisfatória é importante que todos 

estejam participando deste processo. Contudo, normalmente são impostas diversas 

barreiras sociais para o melhor desenvolvimento dos estudantes incluídos nas 

classes diversas escolas. “A desvantagem social vivenciada pelas pessoas com 

deficiência não é uma sentença da natureza, mas o resultado de um movimento 

discursivo da cultura da normalidade, que descreve os impedimentos corporais 

como abjetos à vida social.” (DINIZ et al., 2009, p.74) 

Em alguns desenhos o estudante autista foi representado acompanhado pelo 

monitor (em 6 desenhos), e as crianças salientaram o papel dos mesmos em classe. 

Nos desenhos abaixo são mostradas as relações entre monitor e estudante incluído, 

vistas pelas outras crianças: 

 

Figura 4 - Desenho da sala do professor Joana 
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Neste desenho, estão representados à direita a monitora e o estudante 

autista, distanciados dos demais estudantes da turma, tendo como figura central a 

professora. Percebe-se a estreita relação e proximidade entre a monitora e o 

estudante autista.  
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Figura 5 - Desenho da sala do professor Fabio 

 

 

Neste desenho, na primeira fileira da esquerda para a direita, foram 

desenhados duas carteiras juntas em dois momentos, que representam os 

estudantes autistas ao lado dos monitores. A criança que desenhou enfatiza que 

representou os autistas desta forma por que ele sempre está acompanhado pelo 

monitor.  
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Figura 6 - Desenho da sala do professor Fabio 

 

Neste desenho, a primeira fila possui duas carteiras juntas na primeira fileita 

da esquerda para a direita, onde estão representados o monitor e o estudante 

autista.  

Todos estes desenhos tem duas pessoas ou duas carteiras juntas, onde 

estão sentados os estudantes autistas e o monitor, como relatado pelas crianças. 

Quando foi perguntado sobre quem ajuda o estudante autista, algumas das 

respostas das crianças foram: 

“Não dá tempo de ajudar ele, por que a gente tem que fazer muito dever.” 

“Ele fica mais com a tia Luciana (monitora), ela ajuda ele o tempo todo né.” 

“Ele fica mais com a Flavia (colega), por que ela termina o dever mais rápido 

e ajuda ele.” 
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“Não tem por que a gente ajudar tia, a gente tem nosso dever, e ele ta sempre 

com a tia Julia (monitora)”. 

Como já salientado, para a maioria dos professores entrevistados, o papel do 

monitor é essencial para a aprendizagem do estudante incluído. Nestes desenhos é 

importante perceber que as crianças estão percebendo a dinâmica da sala de aula, 

e o monitor foi representado como parte integrante deste contexto e, além disso, 

como parte integrante da vida do estudante autista na escola. 

É importante que se faça uma intervenção adequada para que a dificuldade 

de realizar tarefas de forma autônoma seja minimizada, sem prejudicar a 

aprendizagem. O educador e o monitor (já que este é muitas vezes a pessoa que 

realmente está próxima ao estudante autista) devem propor experiências que façam 

sentido para os autistas e despertem seu verdadeiro interesse. “Estudos mostram 

que crianças com autismo são capazes de desenvolver maior consciência dos 

outros e maior senso de metas e intenções compartilhadas quando existe apoio 

ambiental” (LIEBAL et al., 2008 apud SANINI; BOSA, 2013, p.1) 

Contudo, para que haja uma verdadeira inclusão, a aprendizagem do 

estudante incluído não pode estar atrelada sempre a uma pessoa, pois desta forma 

este sempre ficará dependente dos outros. Além disso, um dos objetivos da inclusão 

é fazer com que o estudante incluído participe do contexto escolar juntamente com 

os colegas, e se este ficar o tempo inteiro com o monitor, este objetivo é perdido, e 

não há sentido de estar na classe regular.  

4.2.3 Cabra-Cega: Como os estudantes percebem os autistas?  

“Cabra-Cega” no contexto deste trabalho simboliza a forma diferenciada com 

que o estudante autista é tratado pelos demais colegas, e sua forma singular de 

“enxergar” o mundo.  

Como salientado anteriormente, a escola tradicional busca enquadrar todas 

as crianças em um mesmo padrão, para que futuramente tenham o tão almejado 

sucesso, consigam um bom emprego e ganhem muito dinheiro. Quando este padrão 

não é alcançado por alguns, a tendência é que os “divergentes” fiquem excluídos do 

contexto escolar. Os estudantes autistas fogem de vários padrões, apresentam 
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comportamentos que destoam dos demais. Estas diferenças não passam 

despercebidas pelas crianças como foi possível perceber pelos desenhos, elas 

veem as diferenças e a exclusão que os autistas sofrem. Bomfim (2008) enfatiza a 

exclusão dos incluídos a partir do padrão de normalidade: 

 

Isto posto, é possível pensar que a exclusão, vivenciada na escola, e 

especialmente após o início da inclusão, não é decorrente da deficiência, 

mas da normalidade. Aquele que é considerado como diferente se distingue 

do padrão aceito como normal, logo a pessoa com deficiência é posta em 

situação de exclusão em relação as demais sociedades (BOMFIM, 2008, 

p.115) 

 

Estes desenhos mostram como muitas vezes a inclusão não ocorre da forma 

como deveria, pois o estudante autista continua segregado mesmo que esteja 

incluído no mesmo ambiente físico.  

Figura 7 - Desenho da sala da professora Paula
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Neste desenho, o estudante autista foi representado como a ultima pessoa no 

canto direito. Segundo a estudante que desenhou, ele sempre fica longe dos 

colegas, e estava triste neste dia.  

Figura 8 - Desenho da sala da professora Paula 

 

 

Neste desenho, o estudante autista está representado no canto direito. 

Segundo a criança que desenhou, ele não participa das atividades, e fica sempre 

caminhando pela sala ou jogando seus jogos prediletos.  

Quando perguntado às crianças por que os autistas são diferentes, estas 

comentaram que os estudantes autistas possuem comportamentos diferenciados, e 

descreveram o porquê:  

“Ele é 99% humano e 1% especial” 

 “A gente percebeu que eles são diferentes, e a professora falou também.” 
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“Eles não fazem as mesmas atividades que a gente, a nossa é difícil, a deles 

é fácil”. 

“Ele só gosta de brincar com o quebra-cabeça do Shrek, só isso” 

“Às vezes a gente faz a tarefa em duplas, mas o Lucas fica no cantinho” 

“Ele é o mais diferente, ele e a amiga dele.” 

“Eles são diferentes por que são mais velhos que a gente, eles são do ensino 

especial” 

A fala que mais chamou atenção na pesquisa foi a de uma criança. A seguir, 

como o diálogo ocorreu: 

Pesquisadora: Mas gente, me fala o que vocês pensam sobre os seus 

colegas diferentes. 

Criança: Ah tia, eles fazem as coisas diferentes né? Conversam mais ou 

menos, mas falam com a gente. 

Pesquisadora: Mas por que eles são diferentes? 

Criança: Uai tia, por que nasceram assim. Mas... Eles precisam de mais 

apoio. Só que assim, todo mundo precisa né tia? 

 A fala acima traz a reflexão acerca das singularidades de cada criança e das  

várias demandas que cada uma necessita, independente de ser autista ou não. O 

professor deve estar atento para fornecer o “apoio” descrito pela criança a todos os 

educandos.  

Estas falas demonstram que as crianças percebem a diferença e 

provavelmente irão reproduzir suas percepções quando forem adultos.  Nesta 

pesquisa, perceber a deficiência a partir do modelo social pode ser importante para 

a mudança do paradigma que enxerga as pessoas com deficiência a partir do 

modelo médico, que busca a cura para a deficiência. Diniz et al. (2009) enfatiza a 

importância de se pensar na deficiência de uma forma diferente:  

O modelo social da deficiência desafiou as narrativas do infortúnio, da 
tragédia pessoal e do drama familiar que confinaram o corpo com 
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impedimentos ao espaço doméstico do segredo e da culpa. As propostas de 
igualdade do modelo social não apenas propuseram um novo conceito de 
deficiência em diálogo com as teorias sobre desigualdade e opressão, mas 
também revolucionaram a forma de identificação do corpo com 
impedimentos e sua relação com as sociedades. (Diniz et al., 2009, p.74) 

 

Muitas das respostas das entrevistas com os docentes enfatizaram a 

dificuldade em inserir o estudante autista na parte pedagógica, o que esta em 

consonância com muitas das falas das crianças que salientam a dificuldade de 

incluir os autistas nos deveres de sala, por exemplo. A maioria das respostas dos 

professores está de acordo com o pensamento das crianças acerca da inclusão, 

mesmo que muitas vezes os docentes pensem que elas não estão prestando 

atenção no que ocorre em sala de aula.  

Assim, a deficiência não determina e não deve determinar a segregação das 

pessoas nos ambientes dos quais participam. Perceber a escola como um local de 

possibilidades é muito importante para romper as antigas concepções sobre quem é 

a pessoa com deficiência e o que ela é capaz de realizar, a partir de suas 

capacidades e potencialidades.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A letra mudou, mas a música continua a mesma! (Rubem 

Alves) 

A construção deste trabalho proporcionou a reflexão sobre vários aspectos 

que estão envolvidos no processo de inclusão de estudantes autistas em classes 

regulares de duas escolas públicas da cidade de Brasília. Um dos meus objetivos foi 

compreender as percepções de professores e crianças com desenvolvimento típico 

acerca do processo de inclusão de seus colegas, visto que acredito que a forma 

como as pessoas veem os autistas influencia de maneira profunda no processo de 

inserção dos mesmos em vários contextos de suas vidas, neste caso o escolar.   

As entrevistas com os professores me fizeram conhecer uma nova visão do 

processo de inclusão, uma visão que vai além das teorias e legislação, um olhar 

para a verdadeira prática cotidiana. Um dos momentos mais complicados da vida de 

futuros pedagogos é quando nos deparamos com a prática diária e fazemos um 

contraponto com toda teoria acumulada durante a graduação, e este trabalho me 

proporcionou este momento. Nas entrevistas dos docentes foram apresentadas 

muitas dificuldades no decorrer do processo de inclusão, e ouvir estes problemas foi 

importante para que eu pudesse entender que para além de fazermos críticas que 

afirmam que muitos autistas estão segregados e não participam do contexto escolar, 

é essencial compreender as dificuldades que os docentes enfrentam em sua prática 

diária. Assim, fica mais fácil pensar em propostas que realmente possam ser 

alcançadas em cada escola para facilitar o processo de inclusão. 

Os docentes, de maneira geral, percebem a inclusão como um grande 

desafio. Alguns acreditam que este possa ser transposto e que a educação irá 

conseguir atingir a todos mesmo e a partir de suas diferenças; outros creem que os 

estudantes mais comprometidos devem permanecer nas classes especiais ou em 

outros ambientes, pois não possuem perfil para serem incluídos; alguns acreditam 

em uma inclusão parcial, que atende algumas demandas importantes, mas que não 

consegue incluir os excluídos em todos os contextos. De qualquer forma e para além 

das opiniões pessoais, a inclusão é um processo que ocorre de maneira crescente 

no Brasil, e acredito que independente de qual seja a compreensão do estudante 
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autista de cada docente, estes devem lutar para que todos que entrarem em suas 

classes sejam atendidos com qualidade e participem do contexto da sala de aula na 

qual foram inseridos. Para tanto, é importante que se façam constantes reflexões 

críticas cobre a prática docente, para que se possa buscar estratégias inovadoras 

quando necessário para aprendizagem dos educandos.  

As rodas de conversa proporcionaram diversas reflexões sobre vários 

aspectos, um deles foi sobre a percepção que os estudantes apresentam sobre 

pessoas diferentes e o respeito que elas demonstram para com as mesmas. Apesar 

da dificuldade em se encontrar referencial teórico sobre as percepções das crianças 

acerca da inclusão escolar, este trabalho atendeu os objetivos propostos. Antes da 

investigação, a pesquisadora acreditava que as crianças com desenvolvimento típico 

apresentavam habitualmente um comportamento preconceituoso em relação aos 

estudantes autistas. Após a obtenção das informações por meio dos participantes e 

das análises dos resultados, foi possível perceber que muitas crianças acolhem bem 

estes estudantes na escola em diversos momentos e os percebem como amigos; 

brincam juntos no recreio, brigam, vão para a casa uns dos outros, tentam conversar 

e se entender. Ao mesmo tempo, foi importante perceber que as crianças 

consideram os estudantes autistas como amigos mesmo com suas diferenças e 

peculiaridades. As crianças que participaram das rodas percebem os 

comportamentos diferentes e as diversas maneiras que os autistas têm de estarem 

presentes na escola, e o que chama atenção são suas tentativas de compreender os 

colegas tão singulares. 

Acredita-se que a inclusão deva surgir de todos os membros da escola, e 

especificamente da sala de aula, e por isso o interesse em investigar quais são as 

percepções das crianças acerca da inserção de estudantes autistas em suas 

classes.  Elas, nos diversos momentos em sala de aula, participam ativamente da 

construção ou desconstrução de uma inclusão de qualidade, a partir de seus 

comportamentos e pensamentos sobre os autistas incluídos.  Suas ações para com 

estas pessoas são influenciadas por suas histórias de vida, famílias e concepções 

de mundo, e estes ajudam a construir a forma como elas percebem o diferente.  

Contudo, para além de suas experiências individuais, as crianças de cada 

sala possuem um fator em comum: a presença do docente com o qual convivem a 
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semana inteira e partilham diversos momentos. Assim, pude perceber que muitas 

das percepções dos professores relatadas nas entrevistas também foram colocadas 

pelas crianças nas rodas de conversa, o que enfatiza a influência do docente na 

formação do pensamento das crianças e na forma como estas irão agir com os 

autistas incluídos.   

Construir uma escola na perspectiva da inclusão, que pressupõe o 

atendimento adequado a estudantes de diversas características, potencialidades e 

ritmos de aprendizagem, é um grande desafio. Colocar vários alunos em sala de 

aula para que “absorvam” uma grande quantidade de conteúdos não é o suficiente 

para uma aprendizagem significativa dos estudantes, já que muitos deles não irão 

aprender desta forma. Tentar enquadrar todos os educandos em um formato padrão 

não deve ser uma opção quando se fala em escola, e principalmente em inclusão; 

os educadores devem levar em consideração as diferenças, e muitas vezes a escola 

deve se adequar ao aluno, e não o contrário.  

Acredito que ao final do trabalho consegui compreender melhor as diferentes 

percepções acerca da inclusão, o que me ajudou a desconstruir ou melhorar antigos 

conceitos, e a criar novas concepções sobre a aprendizagem dos “diferentes”.   A 

partir destas reflexões será possível, em trabalhos futuros, buscar o conhecimento 

mais aprofundado e a criação de estratégias inovadoras que respondam as 

demandas mencionadas pelos professores e as dificuldades encontradas pelos 

estudantes com desenvolvimento típico, sem perder de vista o respeito à 

singularidade do estudante autista. 
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 PERSPECTIVAS FUTURAS 

Após me formar no curso de Pedagogia pela Universidade de Brasília, 

pretendo trabalhar na área de Educação Especial, prioritariamente com pessoas 

diagnosticadas com Transtorno de Espectro Autista, incluídas ou não em classes 

regulares.  Meu objetivo principal é tentar fazer com que essas pessoas se “sintam 

no mundo”, que consigam resolver problemas com mais facilidade, expressar o que 

pensam e sentem de forma mais clara, afim de que ganhem cada vez mais inserção 

na vida em sociedade, em sua escola, família, trabalho. É importante que buscar 

autonomia para lidar com as diversas situações que lhes serão apresentadas ao 

longo da vida.  

Para isso, pretendo manter minha linha de pesquisa contemplando não só os 

estudantes acometidos pelo transtorno, mas também, os professores da área e os 

estudantes que possuem desenvolvimento típico, já que acredito que grande parte 

da formação de todo ser humano esteja relacionada ao meio social no qual ele vive, 

sendo que a escola é um desses meios. Assim, acredito que todos devem estar 

envolvidos nesse processo. Para continuar investigando e aprofundando nessa 

temática, almejo ingressar no Mestrado, e posteriormente no Doutorado.  

Ao me formar, gostaria de trabalhar, inicialmente em escolas públicas ou 

particulares que contemplassem a área de Educação Especial. Um dos meus 

objetivos, quando houver concurso, seria ingressar no Hospital Sarah Kubistchek, 

onde pude estagiar por um ano e meio e me encantei com o trabalho feito pelos 

pedagogos do local. Outra opção, é seguir carreira acadêmica na Universidade de 

Brasília, aonde eu iria me satisfazer bastante sendo professora e dando 

continuidade aos meus focos de pesquisa. 
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APÊNDICE A 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

 
UNIVERSIDADE DE BRASILIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA 

 

 

1. O que você entende por inclusão? 

 

2. Você acha que, em sua classe, os estudantes autistas estão incluídos? Por 

que? 

 

3. Você considera que os colegas de classe ajudam o estudante autista?  De 

que forma?  

Cite exemplos. 

 

4. Você acredita que seja possível fazer uma inclusão dos estudantes autistas 

com a participação dos colegas da classe? Por que? 

 

5. Para você, a função exercida pelos monitores/estagiários é importante para a 

inclusão dos estudantes autistas? Justifique. 

 

6. O estudante autista que está em sua classe realiza as mesmas atividades 

que os outros? 

 

7. Falta algo para que sua classe seja totalmente inclusiva? Se sim, o que? 

 

 

 

 

 



 

96 
 

APÊNDICE B 

Termo de consentimento livre e esclarecido para entrevista 

 
UNIVERSIDADE DE BRASILIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA 

 

 

  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, ___________________________________________________, autorizo 

Sabrina Maria Cezario de Azevedo, graduanda do curso de Pedagogia pela 

Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, UnB, cuja pesquisa é 

denominada “Inclusão escolar de autistas: percepções de professores e estudantes”, 

sob a orientação da Profª. Drª. Teresa Cristina Siqueira Cerqueira, a utilizar as 

informações obtidas na entrevista da qual participo, as quais serão gravadas em 

áudio e obedecerá aos critérios da ética de pesquisa, onde está assegurado o total 

anonimato. 

 

Declaro- me ciente e concordo com o acima exposto. 

 

___/___/___      _________________________________________ 

     Data                        Assinatura do professor participante 

 

 

 

 


