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RESUMO 

 
Esse trabalho teve por objetivo investigar como os alunos com autismo vivemseu 

processo de inclusão em uma escola inclusiva localizada no Distrito Federal. Para 

isso, foi realizada uma reflexão teórica que se embasa em alguns conceitos 

norteadores alicerçados em teóricos comoMendes (2010), Orrú (2012), Cavalcante e 

Rocha (2001), Grandin e Panek (2016), Jerusalinsky (2012) que tratam sobre a 

educação inclusiva, o conceito de autismo, o autismo à luz da psicanálise e as 

abordagens comportamentais. A pesquisa desenvolve-se a partir de uma 

abordagem qualitativa, entrevistas semiestruturadas, observação participante e a 

construção dodiário de campo. Esta pesquisa tem a intenção de conhecer o 

ambiente escolar e acompanhar a prática pedagógica com alunos com autismo, sua 

inserção e, assim, analisar como a ocorre a inclusão escolar.Considera-se, a partir 

dessa pesquisa, que o aluno com autismo sente-se pertencente em seu ambiente 

escolar, independente da abordagem teórica, se acolhido, reconhecido pelos 

sujeitos responsáveis por seu desenvolvimento e aprendizagem na escola e se tiver 

ao seu alcance todas as possibilidades de inter-relação com os objetos de 

conhecimento, interação com os outros, acesso e condições de permanência na 

escola. 

 
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Autismo. Ambiente Escolar. Pertencente



ABSTRACT 
 

The main objective of this paper is to investigate how it occurs the process of 

inclusion in a school at the Brazilian Federal District. A theoriticalreflexion was one 

based on standard concepts from Mendes (2010), Orrú (2012), Cavalcante and 

Rocha (2001), Grandin and Panek (2016), Jerusalinsky (2012) who point out about 

inclusive education, the concept of autism, autism from the view of psychoanalysis 

and the behavioral approaches. The research was developed from qualitative 

approach, semi-structured interview, participant observation, and the creation of a 

field journal. The research’s intention is to know the schollar environment and 

observe the pedagogical practice with autist students and their insertion in it, so that 

it is possible to analyze how the schollar inclusion occurs. In spite of the theoretical 

approach used, once the student is well received and recognized by the people 

responsible for his/her development and learning process so that the student can 

reach all the possibilities of interrelation with the knowledge objects, interaction with 

people, access and condition to continue at the school. 

 

Key words: Inclusive Education. Autism. Schollar environment. Feeling of belonging 
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APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho de conclusão de curso em Pedagogia da Faculdade de 

Educação da Universidade de Brasília, foi desenvolvido e realizado no 2° semestre 

de 2016. Fruto de vivências e reflexões pedagógicas ao longo da minha graduação, 

especialmente, nos estágios obrigatórios. 

Encontra-se organizado em três partes: memorial, monografia e perspectivas 

profissionais. Na primeira parte apresento o memorial educativo. Nele consta um 

breve relato reflexivo sobre a minha história pessoal bem como minha trajetória 

acadêmica pelo qual me fez despertar interesse pela escolha do tema de pesquisa. 

A monografia é a pesquisa, a qual traz a seguinte questão: Como as crianças 

com autismo vivem o seu processo de inclusão na escola? Diretamente ligado a 

essa pergunta, o objetivo geral é: Investigar a partir dos procedimentos de pesquisa, 

como as crianças com autismo vivem o seu processo de inclusão na escola. Ela por 

sua vez, divide-se em introdução,quatrocapítulos e as considerações finais. O 

capítulo um é a fundamentação teórica no qual a autora faz uma breve discussão 

sobre o contexto histórico da educação especial. O capítulo dois apresenta uma 

breve contextualização sobre o processo histórico do autismo, em seguida o que é 

autismo à luz da psicanálise. Apresento também as diferentes formas de 

aprendizagem a partir da análise do comportamento. O capítulo três é a 

metodologia. A proposta na realização da pesquisa utilizada foi a análise de 

descrição de cenas observadas ao longo do ano, a análise dos relatórios médicos do 

educando, entrevista com os pais do educando e entrevista com a professora da 

classe especial. O capítulo quatro trata-se sobre a análise e discussão e, por fim, as 

considerações finais.  

Na terceira e última parte são apresentadas às perspectivas profissionais da 

autora e os apêndices. 
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MEMORIAL 

“É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas 

minhas pernas; mais esperança nos meus passos do que 

tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do 

que medo na minha cabeça.” (Cora Coralina) 

Minha história começa dia 26 de Setembro de 1994, ano em que eu, Bianca 

MidoryGermínioKawashima, nasci em Ceilândia, Região Administrativa do Distrito 

Federal. Hoje tenho 22 anos, filha do Ernesto YuwaoKawashima e Maria do Socorro 

G. Kawashima. Tenho uma irmã chamada Kaory de 25 anos, graduada em Terapia 

Ocupacional, Ernesto Júnior de 20 anos e o Takashi de 15 anos. 

Nasci em um lar cristão repleto de amor e companheirismo. Meus pais 

buscaram e continuam buscando, com muito esforço e dedicação, promover o 

melhor para seus filhos com muito sacrifício. Recordo-mede termos morado de 

aluguel em alguns lugares até conseguirmos a nossa casa própria, a qual moro até 

hoje. Meu pai,por ser comerciante e trabalhar com frutas e verduras, sempre sonhou 

morar em um chácara onde pudesse plantar. Foi assim que conheceu um senhor 

que possuía uma chácara localizada no setor P. Sul - Ceilândia, Região 

Administrativa do DF. Lá moravam os seus filhos, parentese foi assim que ele 

ofereceu um lote para o meu pai e o meu avô materno. 

Com muita dificuldade, meu pai construiu a casa aos poucos. Quando 

mudamos, ela não estava pronta por completo, faltava construir alguns cômodos. As 

janelas não possuíam vidros e ainda estava no cimento grosso. Foi uma fase muito 

difícil para todos nós, mas sempre glorificamos à Deus que apesar de toda 

dificuldade nunca nos desamparou. Quando nos instalamos oficialmente eu tinha 3 

anos de idade. Minha mãe teve que mudar minha irmã de escolapois estudava na 

Samambaia e ficava muito longe. Ao encontrar uma escola, se deparou com o seu 

antigo professor que hoje é dono do Colégio Tiradentes, localizado no setor P. Sul. 

Matriculou a minha irmã enoseu primeiro dia de aula ao acompanhá-la, fiquei 

maravilhada com a escola. Lembro-me perfeitamente de ter falado para a minha 

mãe que eu queria estudar e por insistir bastante me matriculou.  

Desde pequena adorava ir à papelaria.Lembro-me de ficar encantada com 

tantos livros, lápis, massinhas e não via a hora de poder estudar. Desde o primeiro 

dia de aula me adaptei bem aos professores e colegas,como a minha mãe conhecia 
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os donos, sempre fui muito paparicada por eles e também pelos funcionários. 

Recordo-me de passar várias horas na sala da diretora que adorava morder as 

minhas bochechas. Apesar de ter sido uma criança muito queridapelos outros, 

sempre fui um pouco envergonhada e tímida.  

Fui alfabetizada no Jardim III pela tia Eliane. Eu a adorava, emesmo depois 

de ter saído do Jardim, algumas tardes eu ia para a casa dela fazer reforço escolar. 

Foi com ela que eu aprendi a ser caprichosanos meus cadernos sempre 

fazendomargemcom canetas coloridas enos trabalhos literários sempre fazíamos 

uma capa diferente, bem colorida.  

Comecei a estudar no turno matutino quando fui para o Ensino Fundamental I. 

No início estranhei bastante, pois além de ter mudado de turno eu tive que fazer 

novas amizades. Com o tempo me adaptei.  Andressa, Bianca, Gabriela e Miriane 

eram o quarteto perfeito. Fazíamos tudo juntas, mesmo quando estudávamos em 

salas diferentes. No ensino fundamental IIme tornei uma criança um pouco 

desinteressada pelos estudos.Adorava ir para a escolamas conversava bastante 

dentro de sala e isso refletia muito nas minhas notas. Eu nunca gostei de fazer dever 

de casa, então quando eu chegava da escola ia brincar com as crianças da chácara, 

ficávamos até tarde brincando de pique-esconde, caça aos vampiros e bicicleta. 

Meus pais sempre foram muito exigentes quanto ao estudo. Na 7ª série fiquei 

de recuperação pela primeira vez e eles nunca aceitaram, então nas férias ao invés 

de aproveitá-las eu ficava estudando. Sempre tive muita dificuldade em matemática 

e o meu pai me cobrava muito. Desde ali criei um bloqueio em exatas.  

Essa escola era composta pelaeducação infantil até o ensino médio. Quando 

eu estava na 7ª série os donos decidiram investir mais na educação infantil, então 

retiraram o ensino médio. Foi um choque para mim, poiseu não poderia acreditar 

que novamente iria ter que fazer novos amigos. No ano seguinte, minha irmã 

mudou-se para o Colégio Juscelino Kubitschek, localizado em Taguatinga. A maioria 

dos alunos do Colégio Tiradentes foram para lá concluir o ensino médio. Continuei 

na mesma escola, era o meu último ano lá. Eu me sentia muito acolhida e avontade 

poisera a minha segunda casa. Estudei nela desde o maternal até a 8ª série. 

No ano seguinte, meus pais decidiram me colocar na mesma escola onde a 

minha irmã havia estudado. Apesar de muitas pessoas da minha antiga escola terem 

ido para lá, as minhas amigas foram para outra escola. Quando me matriculei no JK 

fiquei impressionada com a quantidade de matérias, bem como outros livros do COC 
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que eram preparatórios para passar no Vestibular da UnB- Universidade de Brasília. 

Desde então eu não tinha muito conhecimento sobre a Universidade. Na 

antiga escola pouco se falava sobre o assunto.No ensino médio foi a época em que 

tive mais dificuldade e apesar de ter sido uma boa aluna, eu estranhei um pouco, era 

muito diferente. No primeiro dia de aula confesso que me senti perdida. Era uma 

escola muito grande, com diversas turmas na qual as salas tinham 40 alunos e as 

pessoas não pareciam legais.Na primeira semana de aula fui comunicada que os 

alunos novatos teriam que fazer uma prova para sabe o nível de conhecimento de 

cada aluno.A princípio não fiquei tão preocupada, masao fazê-lasenti dificuldade. 

Eram questões que eu não havia estudado antes. 

As matérias possuíam frentes, ou seja, tinha dois professores de matemática, 

de biologia, três de física e também as frentes de Artes (cênicas, visuais e música) 

que no entanto era novidade para mim. A escola era muito conteudista. Haviam 

simulados mensalmente para o PAS –Processo de Avaliação Seriada, provas de 

Múltipla Escolha emonitoria a tarde. Ali conheci um novo mundo onde as pessoas 

eram diferentes, não havia relação entre professor-aluno e naquele momentoeu tive 

que ser forte para me tornar “independente”. 

Com o passar do tempo fui fazendo novas amizades, adquiri grande 

conhecimento e acabei me adaptando e gostando muito da escola. Todos os dias no 

períododa tarde, eu frequentava a monitoria para tirar dúvidas e estudar para as 

provas.Nesse mesmo ano minha irmã havia feito o vestibular da UnB e passado em 

Terapia Ocupacional. Foi ali que começou uma cobrança maior por parte dos meus 

pais.  

No final do ano eu fiquei de recuperação em Matemática e não consegui 

passar. A escola propôs que eu fizesse a dependência, mas na verdade eu não 

sabia do que se tratava. A dependência consistia em aulas no horário contrário com 

os conteúdosda matéria reprovada na qual eu teria três meses de aula. No final 

haveria uma prova em que eu teria que alcançar a média para passar. 

Fiquei com muito medo de não passar pois as aulas seriam com o mesmo 

professor, então fui procurar outras escolas. Encontrei uma escola cuja a 

dependência seria durante todo o ano letivo, então decidi estudar nessa 

escola.Matriculei-me no Centro Educacional Certo. Era uma escola pequena, haviam 

poucos alunos novatos e foi muito difícil de fazer amizades pois desde o primeiro dia 

eu não gostei da escola, as pessoas me olhavam diferente.  
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Nas aulasos conteúdos ministrados eram os mesmos em que eu havia 

estudado no ano anterior. Isso me deixou muito preocupada com o PAS. Apesar de 

ter sido um ano bem diferente,com o tempo consegui me adaptar e tirar boas notas. 

Ao decorrer do ano fiz algumas amizades. Tive uma perda muito grande também. O 

único amigo em que conversava nesta escola veio a falecer no final do ano de 2010 

após um acidente de carro. Foi um choque para mim. Eu comecei a ficar assustada 

após sua morte, fiquei com medo de tudo, não tinha mais vontade de ir à 

escola.Após concluir o ano, voltei para o Colégio JK. 

Posso considerar que o meu último ano do ensino médio foi o mais 

aproveitável. Foi um ano em que eu me dediquei bastante aos estudos, reencontrei 

os meus amigos e também fiz novas amizades. Estava perto do fim do ano, o 

Vestibular da UnB e o PAS estavam se aproximando e no meio de toda essa 

preocupação eu ainda não sabia o curso iria escolher.  

Meu desejo sempre foi fazer moda, porém esse curso não tinha na UnB e o 

foco naquele momento era entrar na Universidade de Brasília. Fiz pesquisas sobre 

cursos e os que eu mais me identifiquei foram nutrição, psicologia e pedagogia. Na 

hora da escolha do curso optei em colocar pedagogia para o PAS e nutrição para o 

Vestibular. Não estava com nenhuma esperança de que eu iria passar, então 

comecei a fazer pesquisas sobre cursinhos preparatórios para o vestibular. 

Eu não me preocupei em saber o dia do resultado do PAS mas por pura 

coincidência no dia do resultado resolvi entrar no site do CESPE/UNB para dar uma 

olhada. Confesso que fiquei tão assustada que fiquei semcoragem para abrir a lista 

de aprovados. Estava sem esperança da aprovação. Quando pesquisei o meu nome 

e vi que eu tinha passado fiquei muito emocionada. Aquilo para mim era irreal. 

Foram um dos momentos mais felizes da minha vida. Ali eu tive a certeza de 

que Deus sempre cuidou de mim, pois no momento em que eu estava descrente da 

minha aprovação, me sentindo incapaz Ele me mostrou o quanto sou abençoada e 

capaz.Entrar na UnB foi um sonho que se tornou realidade. 

Ao entrar na Universidade de Brasília fui bem recebida pelos alunos 

veteranos da Faculdade de Educação, me senti acolhida. No primeiro semestre fiz 

algumas amizades, conheci a Bárbara,amiga para a vida inteira que sempre esteve 

comigo durante a graduação ondepassamos vários momentos juntas. Congressos, 

saídas de campo, festas, algumas vezes dias de choro e desespero, mas mesmo 

em meio a tantas inseguranças nunca desistimos.   
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Meu primeiro estágio foi no terceiro semestreem uma empresa 

chamada“Filhos Web”, aulas de acompanhamento escolar à domicílio.Foi uma 

experiência muito legal pois estava colocando em prática tudo que estava sendo 

ensinado na faculdade. No mesmo ano surgiu a oportunidade de estagiar na Escola 

Carmelita Maria Montessori. 

Apaixonei-me pelas crianças, pela escola, pelo método, pelos professores. 

Fiquei lá um ano, os quais contribuíram muito para o meu aprendizado sobre o 

desenvolvimento infantil. Logo depois, decidi optar por apenas estudar pois estava 

sendo difícil conciliar faculdade e estágio. Saí de coração partido. 

 Durante esse tempo conheci a Luísa e a Malu, amizades que cresceram com 

o tempo e que hojefazem parte da minha vida. No final do ano de 2014 fui 

selecionada pelo CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola para estagiar na 

Secretaria de Estado de Trabalho e Empreendedorismo. A carga horária eramde 

quatro horas eseria um trabalho voltado para o administrativo. A vantagem era que 

ficava perto da UnB. Aceitei. 

 Passei por vários momentos de dúvidas me questionando se era educadora 

que eu queria me tornar. O estágio por não ser na área da pedagogia contribuiu 

muito para essa dúvida. Houve um tempo em que eu pensei em trancar a UnB e 

fazer o curso de moda, pois estava totalmente sem perspectiva em relação ao curso 

de pedagogia. 

Na época eu precisava escolher os projetos, mas nunca dava para me 

matricular no projeto em que abordava o tema de minha preferência pois chocavam 

com os horários do estágio. Fiz os projetos 3 e 4 com uma professora que abordava 

o tema “Economia Solidária”. Ao reconhecer a minha dificuldade emescolher projeto, 

ela me deixou livre para escrever sobre o meu tema de preferência.  

No sétimo semestre já havia desistido de me formar em quatro anos, tinha 

preferência pela educação inclusiva, mas não sabia sobre o que de fato escrever na 

minha monografia. A princípio pensei em falar sobre a educação inclusiva e 

formação de professor. No oitavo semestre comecei o projeto 4 fase 1 em uma 

escola localizada na Asa Norte. Optei ficar em uma sala do 1º ano do Ensino 

Fundamental I que houvesse algum aluno com necessidade especial. Ao chegar na 

escola conversei com a coordenadora sobre a possibilidade de conhecer a turma de 

sala especial por curiosidade. 

Durante a conversa, uma das professoras da classe especial estava presente 
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e ofereceu a sua turma. Essa sala especial tem quatro alunos com autismo. Ao 

visitar essa turma conversei com a professora e no mesmo momento me surgiu um 

interesse muito grande sobre o tema que por falta de conhecimento, eu tinha outra 

visão sobre o autismo. Quebrei vários preconceitos e conceitos errôneos. A princípio 

eu não queria escrever sobre uma deficiência específica, mas depois de conhecer 

um pouco sobre o mundo dos autistas me veio um despertamento muito grande,algo 

desafiador diferente de tudo que eu já havia estudado. Percebi naquela hora que era 

um sinal que Deus estava me dando. Foi assim que eu decidi fazer o meu projeto 4 

na sala especial e aprender mais sobre o autismo. 

Confesso que foi desafiador. Não sabia nada sobre o Transtorno, muito 

menos como era feita a intervenção dos professores, mas graças a professora 

Maria-uma das bênçãos que Deus me presenteou -, se propôs a me ajudar. 

Mostrou-me cada material adaptado, explicou como eram feitos os planejamentos 

das aulas, cada atividade elaborada a partirda particularidade de cada aluno e a 

cada encontro eu fui me encantando cada vez mais pelo tema. 

Na turma há duas professoras no qual cada uma fica responsável por dois 

alunos. Comecei a observar os alunos de umadelas, o João de 8 anos e a Bruna de 

12 anos. As duas crianças tem autismo. Em um dos encontros, a professora Maria 

pediu que cada aluno falasse um pouco de si. Na vez do João, ele disse “Oi, eu sou 

oJoão, tenho 8 anos e sou autista. Vim da escola X, lá eu sofri Bullying, por isso que 

eu estou estudando aqui!”. Na mesma hora me bateu uma tristeza muito grande. Até 

que ponto iremos chegar com tantos preconceitos? Será que um dia seremos 

capazes de nos colocar no lugar do outro? Do outro que sempre foi excluído e 

escondido pela sociedade? 

Durante uma conversa com a professora, ela me sugeriu que eu escrevesse 

sobre o autismo contando a história do João.Emprestou-me alguns livros sobre o 

tema e pediu para que eu procurasse uma orientadora que falasse ou se 

interessasse pelo assunto. Foi assim que eu conheci a querida professora Fátima 

Vidal, minha orientadora que me aceitou de braços abertos para fazer orientação. 

Desde então dei continuidade na minha pesquisa na sala especial observando o 

desenvolvimento do aluno João. Posso dizer que hoje sou completamente 

apaixonada pelo autismo, um quebra-cabeçasquemuitos querem montar. Portanto, 

eis aqui, nas próximas páginas, a minha monografia. 
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Capítulo 3 PARTE II 
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MONOGRAFIA 

INTRODUÇÃO 

Hoje vivemos uma realidade em que falar de inclusão tornou-se algo de 

interesse para a sociedade. A ideia de uma sociedade inclusiva parte de um 

reconhecimento e valorização, como característica inerente a qualquer sociedade, 

na qual a garantia ao acesso e a participação de todos é fundamental. No entanto, 

as escolas estão buscando a não exclusão escolar, promovendo assim ações que 

garantem a permanência do aluno com necessidades educacionais especiais em 

uma sala regular.  

Segundo uma visão histórico-cultural, foram muitas barreiras e obstáculos 

vencidos para chegarmos à educação inclusiva que temos hoje. A educação 

inclusiva pretende buscar acessibilidade para todas as pessoas.  

Apesar de haver dispositivos legais acerca da inclusão eas políticas públicas 

implementadas, na prática, esses sujeitos ainda estão sendo vítimas da exclusão e 

preconceito por grande parte da sociedade. Essa inquietação veio me 

acompanhando toda a graduação.  

Durante os estágios obrigatórios pude conhecer um pouco mais sobre a 

criança com autismo. E foi possível perceber o quanto o diagnóstico pesa na vida 

dessas crianças. O sujeito em si como ser singular é deixado de lado. As pessoas 

estão presas a rótulos. Rótulos que as impõe limitações, que não dão oportunidades 

para essas crianças se tornarem pertencente daquele ambiente e de serem 

reconhecidas como sujeito. 

A partir dessas considerações surgiu, então, a seguinte questão: como os 

alunos com autismo vivem o seu processo de inclusão nas escolas? 

Partindo dessa questão, o objetivo geral pode ser definido da seguinte forma: 

Investigar a partir dos procedimentos de pesquisa, como as crianças com autismo 

vivem o seu processo de inclusão na escola. Diretamente ligados ao objetivo geral 

temos os objetivos específicos: 

 Descrever o processo histórico da educação inclusiva; 

 Pesquisar à luz das teorias o conceito de autismo; 

 Descrever, por meio da experiência em acompanhar uma criança com 

autismo, como está sendoseu processo de formação e inclusão. 
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Esta pesquisa está dividida em quatro capítulos, no qual relaciono as teorias 

com as vivências na escola.  O primeiro capítulo apresento as reflexões sobre o 

contexto histórico da educação inclusiva no Brasil. No segundo capítulo, trago o 

conceito de autismo a partir das teorias, a visão psicanalítica acerca do autismo e os 

métodos comportamentais (ABA; TEACCH; PECS). O terceiro capítulo trata da 

metodologia, no qual explicosobre a abordagem qualitativa, procedimentos de 

pesquisa, perguntas semiestruturadas, análise documental, observação participante, 

diário de campo. Ainda na metodologia, descrevo as características da escola, 

turma, professora e a criança de estudo. O capítulo quatro refere-se à análise da 

pesquisa realizada.  

Por fim, encerro a monografia com minhas considerações finais sobre todo o 

processo de inclusão da criança estudada. 
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Capítulo 4 1 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM ENFOQUE NO 
AUTISMO 

1.1 Educação inclusiva 

O processo de inclusão passou por vários marcos históricos, carregado de 

barreiras e obstáculos para que hoje pudesse chegar a inclusão escolar. Para isso, é 

preciso entender como aconteceu esse processo,a implantação da educação 

especial bem como achegada desses alunos na escola. 

Desde a antiguidade, a deficiência era considerada como algo sobrenatural, 

com uma visão mítica no qual era definida antes mesmo do nascimento das 

crianças. Segundo Tunes e Bartholo (2010, p. 137), para os egípcios, gregos e 

romanos a deficiência vinha como pecados cometidos no passado, castigo dos 

deuses ou até mesmo uma questão de azar. Essas pessoas por muito tempo foram 

consideradas “anormais” sendo mantidas escondidas ou consideradas malucas e 

internadas em hospitais psiquiátricos.A escola não era lugar para elas. 

Com o Cristianismo, o deficiente passou a serconsiderado um ser com alma, 

um filho de Deus. Ele passou a ser aceito, deixando de existir a possibilidade de ser 

eliminado. “O tratamento consiste, então, de preces, orações e doações, e a 

prevenção pode ser feita por meio de uma vida correta e regrada dentro dos padrões 

religiosos vigentes” (TUNES E BARTHOLO, 2010, p.137). Essa dualidade se 

perdura até hoje como sendo uma questão de pena, culpa ou pecado.  

Assim, embora incorporando os avanços do conhecimento 
científico, especialmente da neurofisiologia e da psicologia, 
para o tratamento dispensado aos deficientes, a visão 
naturalista retém a mesma ambivalência de antes, isto é, o 
assistencialismo e a segregação: prestar cuidado e abrigar os 
deficientes, todavia, distinguindo-os dos não deficientes. 
(TUNES E BARTHOLO, 2010, p. 139) 

No final do século XIX inicia-se a fase da segregação. A deficiência passou a 

ser vista como uma doença e com isso houve a criação de institutos, como o 

Instituto dos Meninos Cegos e o Instituto dos Surdos-Mudos. Para a época foi um 

grande avançoporém, a maioria das pessoas beneficiadas eram da classe alta ou 

para oscasos mais visionários. Em 1874 foi criado na Bahia, o Hospital Juliano 
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Moreira, para as pessoas com deficiência intelectual e em 1887 a “Escola México” 

na qual fazia atendimento com pessoas com deficiência intelectual e física. 

Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil passou por uma fase de 

estruturação da república o qual começaram a surgir divergências regionais 

ocorrendo mudanças na economia e educação. A educação passou a fazer parte de 

um sistema dualista, no qual as classes populares ainda não tinham acesso à 

escola. 

Após a primeira Guerra Mundial, com o intuito de nacionalizar a economia, o 

modelo econômico foi mudando. A preocupação estava em preparar o país para o 

crescimento industrial, sendo assim, investiram na educação.Um modelo de 

educação que visava romper com os paradigmas da escola tradicional baseada na 

escola novista, aplicada em outros países. 

No Brasil seus ativistas defendiam tanto a necessidade de 
preparar um país para o desenvolvimento através de reformas 
educacionais, quanto o direito de todos à educação, e por isso 
pregavam que a construção de um sistema estatal de ensino 
público, laico e gratuito, seria o único meio efetivo de combate 
às desigualdades sociais da nação. (MENDES, 2010, p. 96) 

Buscavam-se uma educação que rompesse com a desigualdade social por 

meio da caracterização de cada aluno, e ao mesmo tempo crianças que não se 

enquadravam no padrão estavam sendo excluídas por não atender as exigências 

escolares. Mendes (2010, p. 97) ressalta ainda, que mesmo com a implantação das 

escolas especiais e das classes especiais nas escolas públicas, o Brasil não levou 

em conta a conceituação, classificação e a criação de serviços.  

Francisco Campos, admirador da escola nova, trouxe professores psicólogos 

Europeus para ministrar cursos para professores em Minas Gerais. Com isso, chega 

ao Brasil uma psicóloga vinda da Rússia que influenciou no panorama nacional da 

Educação Especial, Helena Antipoff. Com o intuito de ter uma educação na rede 

pública baseada na composição de salas homogêneas em 1932, criou-se a 

Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais, que a partir de 1945, iria expandir no país 

(MENDES, 2010). 

É fundada em 1954 a primeira Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais-APAEno Rio de Janeiro que seguia o modelo dos Estados Unidos. A 

APAE foi criada por dois norte-americanos preocupados com a falta de 
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responsabilidade do estado com as pessoas com deficiência. 

Em 20 de Dezembro de 1961, passa a ser fundamentado nos dispositivos da 

primeira Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional – LDBEN, Lei nº 

4.024/61,o atendimento às pessoas com deficiência, na qual apareceu a expressão 

“educação dos excepcionais”.A partir da promulgação da LDBEN, as instituições de 

cunhofilantrópicoforam crescendo e se expandindo pois a Educação Pública não 

estava conseguindo dar o devido suporte à todos os alunos. 

Com a Ditatura militar, houve mudanças nas reformas educacionais em 

detrimento a perda da autonomia da Universidade. Nesse mesmo momento o 

crescimento de estabelecimentos para pessoas com deficiência intelectual foram 

crescendo cada vez mais. Logo, a necessidade de um desenvolvimento da 

educação especial no país.  

A segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1971, nº 

5.692/71, instaurou-se novos níveis de ensino sendo eles: o ensino do 1º grau e o 

ensino de 2º grau. No Artigo 9º evidencia-se o termo “tratamento especial” ao tratar 

dos alunos com deficiências físicas ou mentais, o qual tivessem um atraso quanto à 

idade regular de matrícula e os superdotados. Sendo assim, os alunos com 

necessidades especiais passaram a ser encaminhados para as escolas e classes 

especiais. (MENDES, 2010, p. 100) 

No I Plano Setorial de Educação e Cultural (1972-1974), a educação especial 

passa a ser prioridade e em julho de 1973 surge o Decreto 72.425, O Centro 

Nacional de Educação Especial – CENESP, junto ao Ministério de Educação. Dessa 

maneira, com o objetivo de melhoria na educação em geral, no final do década de 

setenta são implantados cursos de formação de professores para a educação 

especial. 

Ao longo da metade da década de oitenta com o fim da Ditadura Militar, 

surgiram novas iniciativas no panorama da educação especial a fim de melhorá-la. A 

integração das pessoas com deficiências na sociedade, sendo elas superdotadas ou 

com problemas de conduta, nas áreas de saúde, educação, trabalho e integração 

social. Assim, em 1985 o CENESP cria um comitê nacional juntamente com a 

Secretaria de Educação Especial para traçar sobre essa política de ação conjunta 

com o objetivo de integrar na sociedade, as pessoas com deficiência. 
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 No ano de 1981, houve o grande marco para educação especial, foi o Ano 

Internacional das Pessoas com Deficiência, considerado hoje como o embrião da 

educação inclusiva.  Nesse ano, a ONU usou a expressão “pessoas com deficiência” 

e não “os incapacitados” ou “os inválidos”. Foi assim que eles começaram a ganhar 

voz, podendo expressar todo o sentimento que tinham ao se sentirem excluídos da 

sociedade. (VIANA, 2013)  

Mendes (2010, p. 101-102) ressalta ainda que, após o fim da ditadura, a 

Constituição Federal de 1988 assegurou que a educação de pessoas com 

deficiência deveria ocorrer, na rede regular de ensino, assim, garantindo o direito 

educacional especializado. 

As políticas de inclusão para as pessoas com necessidades educacionais 

especiais, passaram a ser discutidas e assim firmadas a partir da Declaração de 

Salamanca, realizada na Espanha em 1994, em cooperação com a UNESCO. Com 

o objetivo de promover uma educação para todos, que estabelece como princípio 

que as escolas regulares de ensino devem ser o lócus da inclusão, atendendo 

principalmente as que têm necessidades especiais.  

[...] qualquer pessoa portadora de deficiência tem o direito de 
expressar seus desejos com relação à sua educação, tanto 
quanto estes possam ser realizados. Pais possuem o direito 
inerente de serem consultados sobre a forma de educação 
mais apropriadas às necessidades, circunstâncias e aspirações 
de suas crianças. (SALAMANCA, 1994, p. 3) 

 De acordo com a Constituição Federal de 1988, é dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. (Art. 227 – Constituição de 1988)  

Vem-se discutindo sobre as diversas formas de políticas a respeito da 

inclusão escola. De acordo com a Declaração de Salamanca (1994, p. 3): 

[...] escolas devem buscar formas de educar tais crianças bem-
sucedidamente, incluindo aquelas que possuam desvantagens 
severas. Existe um consenso emergente de que crianças e 
jovenscom necessidades educacionais especiais devam ser 
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incluídas em arranjos educacionais feitos para a maioria das 
crianças. Isto levou ao conceito de escola inclusiva. O desafio 
que confronta a escola inclusiva é no que diz respeito ao 
desenvolvimento de uma pedagogia centrada na criança e 
capaz de bem-sucedidamente educar todas as crianças, 
incluindo aquelas que possuam desvantagens severa. 

 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 2013, 

12.796, que altera a LEI Nº 9394/96, no qual a educação especial, como modalidade 

de educação escolar designado para os educandos com necessidades específicas, 

deverá ser oferecida, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 58).  

A educação inclusiva prevê que todas as crianças devem aprender juntas, 

independentemente de suas diferenças ou dificuldades porém, não acontece dessa 

maneira, muitas vezes as crianças com necessidades educacionais específicas 

entram na rede regular de ensino e são, obrigadas a se adequar a escola, ou seja, 

precisam entrar no ritmo da turma, sem levar em conta as suas particularidades.  

A Lei Brasileira da Inclusão (lei nª 13.146/15), promulgada pelo Decreto nº 

6.949, de 25 de Agosto de 2009, promove e assegura, em condições de igualdade, o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais para a pessoa com deficiência, 

visando a sua inclusão na sociedade. (Art. 1º). 

 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 
(Art. 2º) 
 

 Com a criação desta lei, foi possível garantir uma acessibilidade maior para a 

pessoa com deficiência definida como um direito, possibilitando que esta tenha 

condições de acesso à segurança, autonomia, de espaços, mobiliários, 

equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação, comunicação, sistemas 

e tecnologias, bem como outros serviços e instalações tanto de uso público ou 

privado, tanto na zona rural ou urbana, por pessoa com ou sem deficiência ou com 

mobilidade reduzida (art.3), o direito à educação é assegurado como um sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado por toda a vida, alcançando 

o máximo desenvolvimento dos talentos, habilidades físicas, sensoriais, intelectuais 
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e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de 

aprendizagem. (art. 27) 

 

No entanto para que haja uma inclusão de fato, é necessário proporcionar 

para esses alunos uma educação de qualidade, onde haja respeito as diversidades 

e particularidades, promovendo assim oportunidades iguais para todos. 

1.2 Dispositivos legais acerca do autismo 

 Em 2012, foi sancionada a lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional 

de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Nela a 

pessoa com o transtorno do espectro autista é considerada:  

 

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. (§ 
1º, inciso I e II) 

 

 De acordo com a lei, a pessoa com transtorno do espectro autista é 

considerada pessoa com deficiência, em todos os efeitos legais. Entre vários outros 

direitos, no Art. 3º, inciso I, II e II declara que são direitos da pessoa com o 

transtorno, “a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da 

personalidade, a segurança e o lazer”; como a “proteção contra qualquer forma de 

abuso e exploração” e também ao “acesso a ações e serviços de saúde, com vistas 

à atenção integral às suas necessidades de saúde”. 
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Capítulo 5 2A CRIANÇA COM AUTISMO NA ESCOLA 

2.1 HISTÓRICO DO CONCEITO DE AUTISMO 

No contexto histórico, o primeiro registro de clínica psicanalítica com uma 

criança autista ocorreu em 1930, tratamento de um garoto de três anos, o pequeno 

Dick, publicado por Melanie Klein. No entanto, o termo autismo já era conhecido. Foi 

empregado originalmente por EugèneBleuler em 1911, para descrever um dos 

sintomasdo mundo interno do esquizofrênico. (TAFURI, 2003, p.11) 

Em 1943, Léo Kanner, médico austríaco residente nos Estados Unidos, onde 

se tornou um dos fundadores da psiquiatria infantil, realizou estudos e pesquisas 

com onze crianças que apresentavam comportamentos estranhos e peculiares, 

caracterizados por estereotipias e por outros sintomas aliados a uma dificuldade no 

estabelecimento de relações interpessoais. (ORRÚ, 2012) 

Para Kanner, o autismo deixou de ser um sintoma secundário das 

esquizofrenias, como determinava Bleuler, e passou a ser sintoma de uma síndrome 

única, no qual era observada em certas crianças um isolamento austístico extremo, 

desde o início da vida. 

As características apresentadas por esse grupo de crianças 
eram: incapacidade para estabelecer relações com as pessoas, 
um vasto conjunto de atrasos e alterações na aquisição e uso 
da linguagem e uma obsessão em manter o ambiente intacto, 
acompanhada da tendência a repetir uma sequência limitada 
de atividades ritualizadas. O alheamento em que viviam era 
extremo, desde os primeiros anos de vida, como se não 
estivessem no mundo, sem responder a nenhum estímulo 
externo, mantendo-se em um isolamento rígido e peculiar. 
Apresentavam, porém, aparência agradável e inteligente, além 
de possuírem habilidades especiais e uma memória 
excepcional. (ORRÚ, 2012, p.18) 

Além dessas características apresentadas, Kanner observou outro aspecto 

em comum nos casos apresentados. As crianças vinham de famílias extremamente 

inteligentes, filhos de médicos, escritores, pessoas que apresentavam um nível alto 
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de conhecimento acima da média; Levou-se então a considerar que o aparecimento 

da síndrome poderia ser causada pela frieza afetiva dos familiares e crises de 

personalidade mesmo antes do nascimento. 

 

O fato se deveria à gestação conturbada ou rejeitada pela qual 
o feto passara, sem relacionar-se com a mãe e, 
consequentemente, com os pais ou qualquer outra pessoa 
após o nascimento, perdendo totalmente sua possibilidade de 
comunicar-se. (Orrú, 2012, p.19-20) 
 
 

Desde a década 40, o autismo passou a ser signo de um déficit cerebral 

inato, biologicamente determinado, que incapacitaria o indivíduo a estabelecer 

relações normais com pessoas bem como um isolamento extremo desde o 

nascimento. Com o tempo houveram algumas contradições de Kanner ao relatar, 

segundo eleque as crianças sofriam de um distúrbio do contato afetivo, sendo 

consideradas mais tarde como autistas. Acreditava-se que essas crianças não 

tinham a capacidade de obter uma linguagem para a comunicação. Surpreso com a 

competência de algumas crianças em memorização, Kanner escreveu:  

O vocabulário incrível das crianças que adquiriram a 
linguagem, a excelente memória para acontecimentos 
ocorridos há vários anos, a fenomenal capacidade de decorar 
poemas e nomes e lembrar-se precisamente de sequências e 
esquemas complexos, testemunham uma boa inteligência no 
sentido comumente aceito deste termo. (KANNER apud 
CAVALCANTI e ROCHA, 2001, p.44) 

Mesmo observando casos nos quais as crianças apresentavam linguagem, 

em 1943, concluiu o seu texto afirmando que elas não tinham a habilidade de 

desenvolver uma comunicação e que, quando havia frases formadas, usava 

algumas metáforas para dizer que eram apenas a junção de palavras já ouvidas e 

repetidas. 

Por muito tempo várias metáforas terríveis acompanharam 
tantos os familiares quanto quem trabalhava com essas 
crianças: “tomadas desligadas”, “conchas”, “fortalezas vazias”, 
“carapaças”, “ovo”, “buraco negro”, são algumas metáforas que 
definem o autismo. (CAVALCANTI e ROCHA, 2001, p. 12) 
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 Depois de três anos, em 1946, ele retoma novamente essa questão da 

linguagem, alegando que:   

 

Não se pode afirmar a ausência de sentido da linguagem na 
síndrome do autismo infantil precoce. Reafirmando sua 
surpresa diante do que chamou de “inacreditável capacidade 
poética e criadora” dessas crianças, Kanner defendeu que 
embora pareçam fora do contexto e sem sentido, as palavras e 
frases emitidas pelas crianças tiveram um sentido quando 
originalmente pronunciada. (CAVALVANTI e ROCHA, 2001, p. 
45) 

Mesmo com as mudanças em relação ao diagnóstico sobre o autismo, fica 

evidente queKanner, em sua primeira conclusão ao definir que as crianças não eram 

capazes de adquirir linguagem perpetua até hoje e criam muitos questionamentos 

nos pais sobre o conceito de autismo. 

Durante os anos 50 e 60 do século passado, houve muita 
confusão sobre a natureza do autismo e sua etiologia, e a 
crença mais comum era a de que o autismo era causado por 
pais não emocionalmente responsivos a seus filhos (a hipótese 
da “mãe geladeira”). (KLIN A, 2006, S/2)  

Na mesma época em que Kanner estava tentando definir o autismo, Hans 

Asperger estava fazendo um estudo com quatro crianças que apresentavam 

comportamentos que não haviam sido observado por Kanner.Grandin e Panek 

(2016) afirma em seu livro que as crianças observadas por Asperger possuíam: 

[...] falta de empatia, pouca capacidade de fazer amigos, 
conversas unilaterais, absorção intensa em interesse em 
especial e movimentos desajeitados”, observando também que 
essas crianças podiam falar sem parar sobre seus assuntos 
favoritos; ele apelidou de “professorezinhos”. (GRANDIN E 
PANEK, 2016, p. 22) 

Hans Asperger considerou essa síndrome como sendo uma “psicopatia 

autista”, mas devida algumas confusões associadas à palavra psicopatia, criou-se o 

termo do diagnóstico da Síndrome de Asperger. 

A partir da década de 1960, a psiquiatra LornaWing, começou a publicar 
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textos sobre assuntos relacionados ao autismo, na qual começou a traduzir para o 

inglês os trabalhos de Asperger, tornando-os populares suas teorias. LornaWing 

tinha uma filha com autismo. Ela foi a primeira pessoa a descrever a tríade de 

sintomas: alterações na sociabilidade, comunicação/linguagem e padrão alterado de 

comportamentos. Os sintomas poderiam ocorrer em diferentes graus de intensidade 

e, portanto, com diferentes manifestações. (SILVA, 2012) 

Orrú (2012) retrata que a partir das controvérsias que houveram para definir o 

autismo, ele passou a ser visto por dois olhares diferentes: uma através da 

psicogenicidade, no qual o autismo é resultado de uma desorganização da 

personalidade no quadro das psicoses e outra, vista pela organicidade, pela qual 

determina o autismo com sendo um distúrbio global do desenvolvimento das 

habilidades de comunicação verbal e não verbal e da atividade imaginativa. 

Silva (2012), argumenta que por muito tempo o autismo infantil fez parte de 

um subgrupo dentro das psicoses infantis. A partir da década de 80, ele passa a ter 

um reconhecimento especial, não sendo mais considerado como um sintoma da 

esquizofrenia, no qual os estudos foram sendo aprofundados. Com isso foi possível 

ter um diagnóstico com seus critérios específicos. 

 Jerusalinsky em seu livro “Psicanálise do Autismo” (2012) explica que no 

campo da psicopatologia da psicanálise são classificadas e reconhecidas por três 

categorias sendo elas: neuroses, psicoses e perversões. Elas se diferenciam umas 

das outras para determinar a maneira de como o sujeito se defende frente as 

dificuldades enfrentadas em expressar seus desejos com a realidade. 

 

[..] a prevalência de automatismos cria uma mecanismo de 
exclusão da criança a respeito da linguagem. É por isso que os 
autistas desviam seu olhar não de qualquer coisa, mas 
especificamente do outro semelhante, assim como se fazem de 
surdos, não a qualquer som, mas especificamente ao outro 
falante. (JERUSALINSKY, 2012, p. 65) 

 

 Para que a criança consiga interpretar o mundo ao seu redor, é preciso que 

haja uma ponte em que se firme um encontro entre ela e o Outro Primordial, 

supostamente a mãe. A partir desse momento, a criança se reconhece nos outros a 

partir de sua voz, expressões e manifestações que causam no outro, ou seja, 

consegue enxergar as condições que deve desempenhar para ser reconhecida. 
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O autismo consiste fundamentalmente no fracasso na 
construção dessas redes de linguagem – fornecidas do saber 
sobre o mundo e as pessoas – e na prevalência de 
automatismos que, disparados de modo puro e espontâneo 
carecem de qualquer valor relacional e fazem resistência à 
entrada do outro no mundo da criança, e, consequentemente, 
na entrada dela no mundo familiar e social. (JERUSALINSKY, 
12012, 2º edição, p. 60) 

 

De acordo com a Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, 

em maio de 2013, a Classificação Americana Para os Transtornos Mentais DSM traz 

algumas revisões o qual constituiu a edição 5, o DSM-5: 

[...] os Transtornos Globais do Desenvolvimento, que incluíam 
o Autismo, Transtorno Desintegrativo da Infância e as 
Síndromes de Asperger e Rett foram absorvidos por um único 
diagnóstico, Transtornos do Espectro Autista. A mudança 
refletiu a visão científica de que aqueles transtornos são na 
verdade uma mesma condição com gradações em dois grupos 
de sintomas: Déficit na comunicação e interação social; 
Padrão de comportamentos, interesses e atividades 
restritos e repetitivos. Apesar da crítica de alguns clínicos 
que argumentam que existem diferenças significativas entre os 
transtornos, a APA entendeu que não há vantagens 
diagnósticas ou terapêuticas na divisão e observa que a 
dificuldade em subclassificar o transtorno poderia confundir o 
clínico dificultando um diagnóstico apropriado. (Rev. Bras. de 
Ter. Comp. Cogn., 2014, Vol. XVI, no. 1, 67-82) 

 De acordo com Brunoni; Mercadante; Schwartzman (2014), o transtorno 

envolve sempre as áreas da interação social, da comunicação e do comportamento 

em graus variáveis de severidade.  

 O cérebro autista funciona de um jeito diferente, sendo um sujeito único e 

exclusivo enquanto ser humano. O termo “autismo” não enquadra as mesmas 

peculiaridades para todos os sujeitos. Além disso,a parte sensorial deles é muito 

afetada.  De acordo com Grandin e Panek (2016, p. 78) “cerca de nove em dez 

pessoas com autismo apresentam um ou mais transtornos sensoriais.” 

 

Os cinco sentidos são como compreendemos tudo o que não 
somos. Visão, audição, olfato, paladar e tato são as cinco 
maneiras – as únicas cinco maneiras – como o universo pode 
se comunicar conosco. Deste modo, nossos sentidos definem a 
realidade para cada um de nós. Quando seus sentidos 
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funcionam normalmente, você pode supor que sua realidade 
sensorial é muito similar à realidade sensorial de todos aqueles 
cujos sentidos funcionam normalmente. Afinal, eles evoluíram 
para captar uma realidade comum – para nos permitir 
interpretar, do modo mais confiável possível, as informações de 
que necessitamos para sobreviver. Mas e quando seus 
sentidos não funcionam normalmente?” (GRANDIN E PANEK, 
2019, p.78) 
 

Grandin e Panek (2016) em seu livro “O Cérebro Autista”, explica que são 

vários os estudos sobre o autismo, normalmente os cientistas procuram estudar 

sobre o comportamento, preocupando-se apenas em socializá-los. Mas questiona-se 

sobre “como socializar pessoas que não toleram o ambiente no qual devem se 

mostrar sociáveis?”  

 

[...] apesar dos avanços, fica claro que a questão dos 
problemas sensoriais não é prioritária. Os problemas sensoriais 
autistas são “ubíquos”. [...] aprendi a conviver com o som das 
mãos sob o jato de ar do secador e os alarmes das portas dos 
aeroportos. Para algumas pessoas, no entanto, os problemas 
sensoriais causam transtornos. Elas não conseguem conviver 
em ambientes normais, como escritórios e restaurantes. A dor 
e a confusão definem suas vidas.” (GRANDIN E PANEK, 2016, 
p. 79-81) 
 

Vale salientar que, de acordo com Orrú (2012), as manifestações 

comportamentais diferenciam-se segundo seus níveis em relações com o ambiente, 

a linguagem, histórico de vida, condições clínicas, ou seja, assim como todos nós 

seres humanos. Portanto, nem todo tratamento que venha a dar resultado para um 

sujeito possa dar certo para à outra pessoa.  

[...] Todos somos indivíduos, todos temos uma série de hábitos, 
capacidades, preferências, limitações. O que seria um cérebro 
completamente normal? Um cérebro médio em todos os 
sentidos, com o número médio de conexões neuronais, o 
tamanho médio da amígdala e do cerebelo, o comprimento 
médio do corpo caloso? Provavelmente seria muito chato. 
(GRANDIN E PANEK, 2016, p. 113) 

Além disso, de acordo com Grandin e Panek (2016), é preciso conhecer e 

entender o sujeito autista, a causa e não apenas o diagnóstico.  Normalmente as 

pessoas ficam presas a rótulos preocupando-se apenas com a palavra “autismo”.  
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2.2Abordagens comportamentais 
 

 Os estudos relacionados ao comportamento enfocando a criança autista 

foram as primeiras pesquisas de Ferster (1961) e Ferster e DeMyer (1961,1962). 

Realizadas em laboratório, foi possível mostrar, de forma concreta como aplicar, os 

princípios de aprendizagem destas crianças de acordo com adequações ambientais 

que provocaram alterações no comportamento delas. (ORRÚ, 2012) 

 De acordo com Ferster, a questão da aprendizagem do comportamento 

autista poderia ser controlado por suas consequências, partindo das variáveis 

históricas e ambientais o qual o comportamento da criança com autismo não seria 

funcional. 

 

Com procedimento do treinamento de comportamentos dos 
repertórios citados, são utilizadas as ações de imitar e de 
observar instruções apresentadas (repertórios de apoio), 
nomeação, posse de objetos e descrição de ações diversas 
(verbais); reconhecimento das partes do corpo e 
discriminações receptivo-motoras. A ação de imitar sempre 
acontece a partir do modelo que é fornecido pelo professor, 
seguindo uma determinada frequência. (ORRÚ, 2012, p.59) 
 
No treino das instruções verbais que visam a aprendizado de 
responder a instruções simples e complexas, o professor induz 
o aluno a emitir as respostas desejadas por meio de pistas 
verbais que vão, aos poucos, dissipando-se, conforme as 
respostas do aluno estejam sob controle das instruções que lhe 
foram repassadas. Detalhando: o professor apresenta ao aluno 
blocos lógicos e lhe diz o nome de cada um deles. Solicita ao 
aluno que segue a forma que representa o quadrado. Na 
ausência da resposta correta, o professor ajuda o aluno a 
reconhecer a peça solicitada por meio de repetições verbais e 
indicações, até que este seja capaz de pegar aquela peça 
corretamente.(ORRÚ, 2012, p.59) 

 

 A abordagem comportamental consiste em vários treinos seguidos de 

repetições para que aluno aprenda e possa realizar tal comportamento desejado e 

de forma correta. 
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2.2.1 ABA 

 

 O método ABA (AppliedBehaviorAnalysis)- Análise do Comportamento 

Aplicada, consiste seus estudos a partir de observações, análise na qual explica a 

associação entre o ambiente, o comportamento e a aprendizagem. “Uma vez que 

um comportamento é analisado, um plano de ação pode ser implementado para 

modificar aquele comportamento”.  

O Behaviorismo concentra-se na análise objetiva do 
comportamento observável e mensurável em oposição, por 
exemplo, à abordagem psicanalítica, que assume que muito do 
nosso comportamento deve-se a processos inconscientes. 
(INTRODUÇÃO À ABA – CAPÍTULO 1-4) 

 
 É chamado de Condicionamento Operante quando é preciso modificar 

comportamentos partindo-se de um reforçador que possivelmente irá aumentar a 

probabilidade para que aquele comportamento se repita novamente. (INTRODUÇÃO 

À ABA – CAPÍTULO 1-4)  

[...] aprendemos através de associações e nosso 
comportamento é “modificado” através das consequências. 
Tentamos coisas e elas funcionam; então as 
fazemosnovamente. Tentamos coisas e elas não funcionam; 
então é menos provável que as façamosnovamente. Nosso 
comportamento foi “modificado” pelo resultado ou 
consequência. (INTRODUÇÃO À ABA – CAPÍTULO 1-4) 

Dentro do campo da ABA possui um método chamado DTT 

(DiscreteTrialTeaching) – Ensino por Tentativas Discretas. Em 1987, o psicólogo Ivar 

Lovaas, aplicou o método pela primeira vez para ensinar crianças com autismo.  O 

DTT é dividido por sequências complicadas para o aprendizado seguidos por 

pequenos passos ou “discretos” ensinando-os um por vez durante uma série de 

“tentativas”, com a ajuda de um reforçador positivo no qual seria por meio de 

prêmios e por fim, o grau de ajuda caso for necessário para que seja alcançado o 

objetivo proposto. (INTRODUÇÃO À ABA – cap.1-6) 
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De acordo com a apostila, o método não resulta em punições. Concentra-se 

apenas em premiações a partir do comportamento desejado. Ele pode ser aplicado 

em escolas, buscando trabalhar todas as áreas de acordo com as particularidades 

da criança. Quanto a idade, o programa pode ser trabalhado em qualquer idade. 

 

2.2.2 O TEACCH 
 

 O programa TEACCH (TreiatmentandAducationofAutisticandrelated 

Communication hadicappedChildren) – Tratamento e Educação para Crianças 

Autistas com desvantagem na Comunicação, surgiu em 1966 pelo Dr. Eric Schopler, 

como uma prática psicopedagógica “que questionava a prática clínica de sua época 

– a mesma que concebia a origem do autismo segundo uma causa emocional, 

devendo ser tratado pela concepção da psicanálise.” (ORRÚ, 2012, p. 60) 

 O programa tem como fundamento trabalhar de modo operacional os 

comportamentos de crianças autistas, por meio de estímulos visuais e 

audiocinestesicovisuais para produzir a comunicação. Utiliza-se do reforçador 

positivo no qual o ambiente é totalmente manipulado pelo profissional, sendo ele um 

professor ou um terapeuta visando o desaparecimento de alguns comportamentos 

inadequados. 

A metodologia de ensino se dá a partir da condução das mãos 
do aluno que faz uso dos símbolos, em um contínuo 
direcionamento de sua ação até que se encontre em condições 
(ou se mostre capaz) de realizar a atividade proposta sozinho, 
porém, com o uso do recurso visual. (...) Para tanto, 
desenvolve repertórios de comportamentos baseados em 
rotinas que são direcionadas por meio de recurso visual em 
uma estruturação física e material utilizado, que prima reduzir 
problemas de comportamentos inadequados e por organizar 
seu comportamento para que possa haver aprendizagem. O 
programa cria condições para avaliar o aluno por tarefas que 
classifiquem de acordo com o nível de desenvolvimento 
cognitivo e interacional apresentado, por acreditar que o 
desenvolvimento de comportamentos inadequados gera 
autonomia. (Orrú, 2012, p. 61-62) 

 
Com o objetivo de trabalhar a autonomia da criança, o método TEACCH 

baseia-se na adaptação do ambiente, fazendo o uso de imagens e símbolos para 

que futuramente possa ser internalizado pela criança facilitando a compreensão do 
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aluno focando sempre na sua independência na resolução das atividades bem como 

a sua rotina diária.  

2.2.3CSAs – o PECS 
 

A comunicação Suplementar e/ou Alternativa (CSA), é um tipo de 

comunicação por troca de imagens, desenvolvida como um suporte de comunicação 

suplementar, tendo como principal objeto símbolos e imagens de apoio, para que a 

criança com autismo que se encontra em situações de incapacidade possa se 

comunicar e realizar seus desejos.  

 Nele, contém os mais variados tipos de sistemas simbólicos para auxiliar o 

trabalho com pessoas com déficits com enfoque na comunicação. Dentre eles, 

existe o PECS (Picture Exchange Communication System) o sistema de intercâmbio 

de imagens. 

Foi desenvolvido em 1985 como um sistema de intervenção 
aumentativa/alternativa de comunicação exclusivo para 
indivíduos com transtorno do espectro do autismo e doenças 
do desenvolvimento relacionadas. Usado pela primeira vez 
num programa em Delaware ‘DelawareAutisticProgram’, PECS 
tem recebido reconhecimento mundial por focar no 
componente de iniciação de comunicação. PECS não requer 
materiais complexos ou caros. Foi criado pensando em 
educadores, famílias e cuidadores, por isso é facilmente 
utilizado em uma variedade de situações.(inhttp://www.pecs-
brazil.com/pecs.php) 

 
O PECS é divido em seis fases no qual vai aumentando o grau de acordo 

com o desenvolvimento do aluno. 

Na fase 1, os alunos aprendem a trocar uma única figura para 
itens ou atividades que eles realmente querem; Na fase 2, 
ainda usando uma única figura, os alunos aprendem a 
generalizar esta nova habilidade e usá-la em lugares 
diferentes, com pessoas diferentes e usando distâncias 
variadas. Eles aprendem a serem comunicadores persistentes; 
Na fase 3, os alunos aprendem a escolher entre duas ou mais 
figuras para pedir seus itens favoritos. Estes são colocados em 
uma pasta de comunicação com tiras de velcro onde as figuras 
são armazenadas e facilmente removidas para a comunicação; 
Na fase 4, os alunos aprendem a construir frases simples em 

http://www.pecs-brazil.com/pecs.php
http://www.pecs-brazil.com/pecs.php
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uma tira de sentença usando um ícone "Eu quero" seguido por 
uma figura do item que está sendo solicitado; Na fase 5, os 
alunos aprendem a usar PECS para responder à pergunta: "O 
que você quer?"; E por sim, na fase 6, os alunos aprendem a 
comentar em resposta a perguntas como: "O que você vê?", "O 
que você ouve?" e "O que é isso?". Eles aprendem a compor 
sentenças começando com "Eu vejo", "Eu ouço", "Eu sinto", "É 
um". (http://www.pecs-brazil.com/pecs.php) 

 

O PECS trabalha a comunicação da criança a partir das suas necessidades. 

A criança com autismo vai adquirindo habilidade gradativamente com treinos, 

apontando as imagens e associando com seus desejos (brinquedos, alimentos, 

objetos). Vale salientar que é de suma importância que o terapeuta ou educador crie 

vínculo com o aluno possibilitando uma boa mediação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pecs-brazil.com/pecs.php
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3 METODOLOGIA 

3.1 Pesquisa Qualitativa 

 Para Minayo (2001), a pesquisapropõe analisar o ambiente preocupando-se 

com as ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, 

trabalhando com o universo de significados, os valores, crenças e as relações mais 

profundas. 

A diferença entre qualitativo-quantitativo é de natureza. 
Enquanto cientistas sociais que trabalham com estatística 
apreendem dos fenômenos apenas a região "visível, ecológica, 
morfológica e concreta", a abordagem qualitativa aprofunda-se 
no mundo dos significados das ações e relações humanas, um 
lado não perceptível e não captável em equações, médias e 
estatísticas. (MINAYO, 2001, p. 22) 

 
Com a pesquisa qualitativa, é possível compreender e entender como é o 

ambiente escolar que o aluno com autismo está inserido a partir das experiências 

individuais da pesquisadora.  

3.2 Entrevistas semiestruturadas 

Outro procedimento utilizado para a pesquisa foram as entrevistas 

semiestruturadas que, de acordo com Triviños (2010): 

A entrevista semiestruturada, em geral, parte de certos 
questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, 
que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem 
amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que 
vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 
informante. (TRIVIÑOS, 2010, p.146). 

 

A entrevista semiestruturada parte de perguntas previamente formuladas na 

qual permite abrir um espaço amplo para outras perguntas à medida que recebem 

as respostas do participante. É importante salientar que o instrumento utilizado tem 
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como ponto importante gerar espontaneidade e liberdade do entrevistado, gerando 

assim uma rica investigação. 

3.3 Observação Participante 

A observação participante segundo Gil (2008), consiste na observação ativa 

tendo a participação real sobre o terminado grupo. Através dela é possível chegar ao 

conhecimento da vida de um grupo a partir do interior dele mesmo. Ela pode se dar 

de duas formas: “(a) natural, quando o observador pertence à mesma comunidade 

ou grupo que investiga; e (b) artificial, quando o observador se integra ao grupo com 

o objetivo de realizar uma investigação”. 

Portanto, a pesquisa apresentada, foi majoritariamente a de participação 

artificial, mas em vários momentos da presença em campo, a pesquisadora 

participou mais ativamente da prática docente e acompanhamento das crianças. 

3.4Diário de Campo 

Segundo Minayo (2001), o diário de campo é: 

[...] diário é um instrumento ao qual recorremos em qualquer 
momento da rotina do trabalho que estamos realizando. Ele, na 
verdade, é um "amigo silencioso" que não pode ser 
subestimado quanto à sua importância. Nele diariamente 
podemos colocar nossas percepções, angústias, 
questionamentos e informações que não são obtidas através 
da utilização de outras técnicas. (MINAYO, 2001, p. 63) 

 Com ele é possível fazer anotações, desde o momento da ida ao campo até 

o final da fase de investigação no qual auxiliará na pesquisa como objeto de estudo. 

3.5Procedimento de pesquisa 

A pesquisa realizada é qualitativa, baseia-se em um diário de campo, fruto de 

vivências dos projetos 4 fase 1 e 2. Durante um ano foram feitas as observações. A 

prática foi realizada duas vezes por semana, 5 horas em cada encontro totalizando 

180 horas. As mediações foram realizadas com atividades lúdicas, observações, 

tendo como objetivo observar o ambiente escolar em que esse aluno com 

necessidades educacionais especais está inserido e como é o seu processo de 

escolarização em uma escola inclusiva. O estudo foi realizado em uma turma de 
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classe especial com uma criança de 8 (oito) anos do sexo masculino diagnosticado 

com TEA (Transtorno do Espectro Autista). 

O estudo realizado baseia-se, principalmente, em relatórios de observação 

construído ao longo do ano (diário de campo) a partir de um estágio obrigatório, o 

projeto 4 fase 1 e 2 da Universidade de Brasília, análise de documentos médicos 

referentes ao aluno, entrevista com a mãe do aluno, professores, material da escola 

e observação participante.  

A escolha da escola considerou indicações de professores e alunos da 

Universidade de Brasília, mediante os objetivos da pesquisa. 

3.6Caracterização da Escola 

Essa pesquisa foi realizada em uma escola regular da rede pública de ensino 

fundamental, localizada em Brasília-DF, que vai do 1° ano ao 5° ano e atende alunos 

nos dois turnos, matutino e vespertino. A escola é constituída por 17 salas de aula, 

sendo seis delas turmas de classe especial, voltadas para o atendimento de alunos 

com autismo. As outras onze são turmas regulares inclusivas nas modalidades: 

TGD, TDAH e DI. Há ainda uma sala de informática, uma biblioteca, uma sala de 

recursos, uma secretaria, uma direção, SOE, sala de apoio e também uma sala de 

professores, reservada para planejamentos e reuniões. Há um espaço central amplo 

que é o ambiente no qual os alunos passam a maior parte do recreio. Na escola não 

tem quadra de esportes, só tem um pequeno parque de areia que é pouco explorada 

pelos alunos. Na hora do recreio, o orientador educacional, os professores das 

turmas especiais e os monitores ficam responsáveis por cuidar das crianças. São 

disponibilizados vários brinquedos para as crianças brincarem no recreio.  

Na escola há vários murais que sempre estão sendo atualizados, neles 

podemos encontrar trabalhos dos estudantes em comemoração ao dia das mães, 

folclore, dia das crianças, projetos realizados pelas turmas e comunicados em geral.  

Todos os dias ao chegarem na escola, os alunos sentam no chão do pátio de 

acordo com a sua turma para receber os professores. Esse é o momento no qual 

são feitos os comunicados em geral para os alunos. São tocados o hino nacional, o 

hino da escola e o hino de Brasília uma vez por semana. 

A escola, atualmente, conta com 15 alunos ao todo nas turmas especiais, 

somando os turnos matutino e vespertino. Há ainda os alunos incluídos nas turmas 
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regulares. Nas turmas especiais, cada professora é responsável por dois alunos, 

sendo que em cada sala há duas professoras e quatro alunos. Cada dupla de 

professor segue uma rotina. Sempre que possível, as professoras levam os alunos 

para passear pela vizinhança, vão ao cinema, correios, banca de revistas, levam 

para conhecer alguns pontos turísticos de Brasília, para explorar cada vez mais o 

conhecimento deles. Algum desses alunos fazem vivências em turmas regulares. 

Geralmente cada turma possui um monitor ou alunos da Universidade de Brasília-

UnB que fazem parte do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) que acompanham os alunos autistas ou ajudam com toda a turma. 

3.7Caracterização da turma 

É uma turma de Classe Especial com quatro alunos e dois professores. Cada 

professor fica responsável por dois alunos. Os quatro alunos são autistas. Todos os 

dias eles chegam felizes na sala de aula, existe uma parceria muito grande entre os 

familiares e a escola. As duas professoras são parceiras, sempre fazem atividades 

conjuntas, respeitando sempre as particularidades de cada aluno.  

As professoras são muito dinâmicas nos conteúdos, sempre estão explorando 

a criatividade dos alunos com jogos didáticos, contação de histórias, atividades 

artísticas, customização. Na sexta-feira tem o dia da cozinha experimental. Através 

dela, as professoras exploram conteúdos e também incentivam os alunos a 

experimentarem coisas novas bem como a quebra da barreira que muitos autistas 

têm com alimentos, cheiros e texturas. Na terça-feira os alunos vão para a Escola 

Parque, a qual oferece atividades artísticas, sociais e de recreação (música, dança, 

teatro, pintura, exposições, grêmios e educação física. 

 

3.8 Caracterização da professora 
 

A professora do aluno de pesquisacursou o ensino médio no Colégio São 

José localizado em Formosa-GO. Fez magistério. Cursou no ensino superior Letras 

Português Latim no UniCeub e Pedagogia na Faculdade de Ciências Wenceslau 

Brás – FACIBRA, em São Paulo-SP. Se especializou em Literatura Brasileira na 

Universidade de Brasília-UnB, em Clínica Interdisciplinar nos Transtornos Mentais 

da Criança e do Adolescente na Universidade Católica e Psicopedagogia Clínica na 
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Universidade Gama Filho. Tem 19 anos de Magistério e 11 anos de Classe Especial. 

A professora tem dois alunos na turma da classe especial. Para ela, a classe 

especial é um espaço transitório de vivência estruturada e concreta de 

aprendizagem, no qual as atividades desenvolvidas devem ser planejadas com 

vistas à inclusão futura do aluno no ensino regular. Ela explica que nesse espaço é 

fundamental olhar o aluno e não o transtorno. Seu objetivo é oferecer condições de 

aprendizagem onde as possibilidades de sucesso sejam mais frequentes que as de 

fracasso e sempre valorizando tanto o esforço quanto o resultado, respeitando o 

ritmo de cada aluno. 

3.9 Caracterização do aluno 
 

O pequeno João¹ está atualmente com oito anos. É uma criança muito alegre, 

divertida, amorosa e que encanta a todos. Nasceu do dia 15 de Janeiro de 2008. 

João é gemelar de uma menina. Tem um irmão de 29 anos por parte de pai. Do 

casal, um irmão de 17 anos. Uma irmã morreu com três anos devido a uma reação 

medular à medicação utilizada para uma crise de sinusite. João é fruto de uma 

fertilização in vitro. Conforme relata a mãe, sua gestação foi de alto risco por causa 

do problema de hipertensão. Em seu primeiro mês constatou-se refluxo 

gastroesofágico, e foi tratado com medicações. Aos seis meses de idade parou de 

mamar. Em 2010, foi fechado o diagnóstico de João como TID (Transtorno Invasivo 

do Desenvolvimento), sendo classificado como CID-10:F84.  

 De acordo com a ficha de avaliação, João situa dentro do espectro autista, 

com um comprometimento nas áreas de socialização e comunicação, com 

dificuldades de antecipação e flexibilidade comportamental e limitações que 

envolvem a habilidade simbólica.João começou o seu processo de escolarização em 

uma escola particular, mas atualmente frequenta a classe especial.  
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1 Nome fictício para preservar o anonimato do participante. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

A análise crítica e discussão do contexto da pesquisa foi feita a partir do diário 

de campo em um escola do Distrito Federal. Neste capítulo apresentarei alguns 

recortes de acompanhamento da criança de estudo. A criança de estudo João, tem 8 

anos, estuda em uma turma de classe especial de uma escola pública da rede de 

ensino do distrito federal. Ele foi diagnosticado com autismo.  

Com base nas informações da turma, professora e por meio dos 

procedimentos de observação participante bem como as entrevistas, apresentarei 

algumas observações do aluno que geraram indagações. O estudo possibilitou a 

identificação de aspectos importantes sobre o processo de inclusão na escola. 

 

4.1 Os primeiros impasses de João antes de se constituir 
 

A história do pequeno João nos faz refletir sobre a importância de enxergar o 

ser que há dentro das pessoas com autismo e não apenas o diagnóstico. Muitas 

barreiras existiram e ainda existem para que ele possa ser e agir como uma criança 

dita “normal”. Desde o nascimento sua vida e de sua família mudou completamente 

e, mesmo em meio a tantos obstáculos, João nunca deixou de ser a criança amável, 

inteligente, interessado, cativante e singular.  

4.1.1 O diagnóstico 
 

Desde os seus primeiros dias de vida João apresentou um refluxo 

gastroesofágico, parou de mamar aos seis meses de idade.  Com um 1 (um) ano de 

idade a mãe notou que o seu filho apresentava um desenvolvimento diferente da 

média das crianças, no primeiro momento achou que o João estava com algum 

problema de audição pois não reagia a sons quando chamado e foi a procura de um 

especialista no qual foi feita toda uma investigação com o Otorrino. Com o tempo 

João começou a apresentar fobia social. 

[...]daí começou a fobia social e aí sim eu vi que não era 
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realmente uma questão de audição. Depois dos exames vi que 
a audição dele estava normal, mas eu desconfiava que ele 
tinha alguma coisa pois apresentava movimentos de flapping, 
fobia social, o choro dele não era de manha, era um choro de 
desespero [...] (Mãe) 

Ao observar que o resultado dos exames de audição que estavam normais, ele foi 

encaminhado para um psiquiatra infantil. 

[...]quando fui para a psiquiatra eu já tinha estudado alguma 
coisa por conta própria. Quando a psiquiatra veio me entregar 
o laudo eu já tinha feito o diagnóstico, eu já sabia. (Mãe) 

 

De acordo com o relatório médico constaram mais algumas observações em 

João: 

As observações constam ainda de dificuldades na 
interação/comunicação, grita quando apresenta algum tipo de 
desconforto, não aceita bem o contato físico, tendência à 
repetição de atividades, preferência por partes de objetos (de 
brinquedos), preferência por rotinas (gosta) e limitação 
importante na dieta. (Relatório médico) 

 
Foram feitos todos os exames tais como: X-frágil; Potencial evocado auditivo; 

Pesquisa liminar auditivo eletrofisiológico; Emissões otoacústicas; Audiometria 

comportamental; Mapa cariótipo. Em 2010, foi fechado o diagnóstico de João como 

Transtorno Invasivo do Desenvolvimento (TID), sendo classificado como CID-

10:F84.  

 De acordo com a ficha de avaliação, João situa-se dentro do espectro autista, 

com um comprometimento nas áreas de socialização e comunicação, com 

dificuldades de antecipação e flexibilidade comportamental e limitações que 

envolvem a habilidade simbólica. Porém, de acordo com a pontuação, exclui a 

apresentação de um caso clássico. A pontuação total foi 66 (sessenta e seis). Para a 

mãe, João possui autismo clássico. 
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Logo em seguida, João começou a fazer os tratamentos com a 

psicopedagoga, terapia ocupacional, fonoaudióloga, equoterapia, psicoterapia e 

estimulação precoce. João nunca foi medicado por causa do autismo. O único 

medicamento que ele toma até hoje é por causa da restrição alimentar. 

4.1.2 A família frente ao diagnóstico 
  

Normalmente as pessoas ao receberem um diagnótisco seja ele qual for, 

costumam pensar no como serão suas vidas daqui pra frente, por onde ir, quais 

atendimentos escolher, enfim, insegurança. Diferentemente da mãe do pequeno 

João, que mesmo em meio a tantos problemas enfrentados com a falecimento de 

sua filha, acredita que quando a pessoa se prontifica a ser mãe ela vai amar do jeito 

que vier. Como ela já havia notado alguma diferença no João antes mesmo de ir ao 
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médico, buscou meios para obter conhecimento sobre o que seu filho poderia ter, 

com o tempo a família toda já sabia, então ela não teve nenhum problema quanto a 

isso. Como relata a mãe, a única indagação ao chegar na consulta foi: “o meu filho 

vai poder ser feliz?” 

 

“Única coisa que eu perguntei para a psiquiatra foi se ele 
poderia ser feliz. E ela disse que ele poderia ser feliz, então eu 
nunca questionei por eu ter um filho especial nunca, nunca.” 
(Mãe) 

 

Em contrapartida, o pai nunca aceitou o fato de que João seja autista. Ele 

culpa a mãe pela a morte da filha e por João ter nascido autista.Ela comenta que 

desde quando o filho começou a fazer estimulação precoce o pai questionava o 

porquê do filho estar “naquele lugar” com “aquelas pessoas”.  

É possível perceber que, ainda hoje, mesmo após vários estudos e avanços 

sobre o autismo, o preconceito não deixa de acompanhá-lo. As pessoas costumam 

deixar de lado o sujeito, um ser singular, com suas particularidades, limitações e se 

prendem a um diagnóstico, sendo assim rotuladas. Cada ser é único, singular e para 

o autismo não deixa de ser diferente. Grandin e Panek (2016), explicam: 

Toda hora sou procurada por pais que dizem coisas como: 
“Primeiro, meu filho foi diagnosticado com autismo de alto grau. 
Depois, foi diagnosticado com transtorno de déficit de atenção 
com hiperatividade. Depois com Asperger. O que ele tem?” 
Entendo a frustação deles. Estão à mercê de um sistema 
médico repleto de pensadores presos a rótulos. Mas os pais 
fazem parte deste sistema. Eles me perguntam: “Qual é a coisa 
mais importante para uma criança autista?” ou “O que fazer 
com uma criança que se porta mal?”. Mas o que isso quer 
dizer? Digo que esse tipo de pensamento é preso a rótulos 
porque pessoas ficam tão preocupadas com a palavra para a 
coisa que já não veem a coisa em si. (GRANDIN E PANEK, 
2016, p. 112) 

Com o tempo João foi parando de fazer as terapias ou por ter recebido alta ou 

pelo fato do pai não aceitar que o filho tinha autismo, então parava de pagar as 

consultas. Conforme relata a mãe: 

“Os tratamentos foram fundamentais para o João. Se eu 
tivesse demorado eu acredito que ele não iria falar porque 
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elenão pronunciava nenhuma palavra, ele só gritava. Acredito 
que se tivesse demorado para poder intervir, vamos supor que 
se eu tivesse descoberto com quatro anos de idade o João 
nunca falaria. Muito inteligente ele, sempre foi, mas em 
questão da fala o tratamento foi fundamental, foram nítidos os 
resultados. “(Mãe) 

 
Comenta também que: 

 

“Acredito que o João nasceu com a dificuldade junto com a 
solução por causa da sua irmã. Por ser gemelar a irmã 
estimula ele 24 horas por dia. Foi fechado o diagnóstico dela 
com Transtorno Hipercinético então assim, aquela agitada, 
aquela que vai na frente. A vida inteira ela estimulou ele, 
instigou ele “vamos João, vamos!” juntamente com o irmão 
mais velho que é um exemplo para ele, então eu acho que o 
tratamento foi 50% mas que o empenho e a ajuda da família de 
uma forma geral, acho que se ele não tivesse os irmãos, o 
estimulo que ele tem dentro de casa acho que não tido o 
mesmo resultado”. (Mãe) 

 

Apesar da barreira que existe entre o pai, a mãe e os irmão de João, sempre 

estiveram buscando formas para que ele se sinta uma pessoa como qualquer outra. 

Para a mãe, João desde o início se tornou alvo de crescimento constante em sua 

vida. Comenta que João ensina muita mais ela do que ela o ensina. Com isso, é 

possível perceber o quão é importante reconhecer e olhar as pessoas com ou sem 

deficiência como um ser de possibilidades. 

4.2 João em seu processo de aprendizagem 
 

Com dois anos de idade João entrou na escola da rede privada de ensino, 

localizada no Lago Norte, Brasília-DF. No mesmo ano em que entrou na escola, no 

horário contrário frequentava a estimulação precoce. Em uma conversa com a mãe 

sobre o processo de adaptação na escola, relata ela que:  

“João sempre teve suas dificuldades. Quando ele entrou na 
escola foi muito difícil por causa da mudança de rotina, não 
aceitava trocar o amiguinho, sempre tinha que ser o mesmo 
amiguinho do lado esquerdo. Sempre teve dificuldades na 
parte motora fina, o movimento de pinça foi um dos momentos 
em que tivemos mais dificuldades com ele, mas sempre foi 



51 

 

muito inteligente, muito! A questão da fala no início da 
educação infantil realmente foi muito complicado, pois quando 
ele começou a falar com 3 (três anos) ele soltava algumas 
palavras, era muito difícil de entender. O cognitivo dele, a 
inteligência, a compreensão sempre foi perfeita. Ele apesar de 
não falar com 2 (dois) anos, ele ligava o computador, entrava 
no Google, ia na barra de ferramenta, entrava no histórico e 
colocava no site que ele queria.” (Mãe) 

 

 Conforme o relatório com a Terapeuta Ocupacional, João apresentou: falhas 

nos mecanismos de modulação sensorial no sistema nervoso central; disfunções no 

planejamento e estratégias de atividades motoras e dificuldades motoras, 

perceptivas e sensoriais.Ao entrar na alfabetização, João apresentou bastante 

dificuldade. Para a mãe, a professora era “preconceituosa e despreparada”.  

[...] ela dizia que lá não era o lugar dele. Ela queria que ele 
escrevesse com letra cursiva e ele tinha dificuldade porque o 
movimento de pinça veio muito tardio. Ainda hoje ele tem 
dificuldade na parte motora fina, ele é mais lento para escrever 
e ainda tem a parte do perfeccionismo. Se não fica bonito ele 
apaga vinte vezes pois tem que sair bonitinho, redondinho, 
desenhado, perfeito. Realmente o negócio foi complicado 
porque chegou na metade do ano ele já sabia ler, as crianças 
ainda estavam aprendendo a ler, ele só não escrevia mas ele 
aprendia muito além do que as crianças tinham aprendido 
então para ele aquilo se tornava monótono. Realmente o 
primeiro ano foi um ano marcante para mim. Quando eu levava 
o João para escola, íamos nós dois chorando. (Mãe) 

 

A partir daí os problemas se agravaram. Por não conseguir entrar no ritmo da 

turma, João começou a sofrer Bullying. 

 

“[...] as crianças viam a reação dele por não conseguir 
acompanhar a turma com relação a escrita. A professora não 
tentava fazer uma adequação curricular uma adequação de 
material mesmo. Porque ela não colocava ele pra marcar X 
para ele não ter que escrever tanto, para que fosse no tempo 
dele e aí ele não aguentava e surtava. Foi complicado as 
pessoas entenderem que ele tinha essa dificuldade mas 
também a sabedoria que ele tem que é só dele. Ele aprendia 
muito rápido, mas tem dificuldades que parece ser fácil para a 
gente mas que para ele não é.” (Mãe) 
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“No segundo ano apesar de ter mudado a professora, eles 
persistiam que ele tinha que escrever com letra cursiva e ele 
começava a surtar. A partir daí as crianças começaram a 
praticar bullying com o João. Toda a sala era chamada para as 
festinhas menos o João e a irmã. A irmã não era chamada 
porque tomava as dores do irmão.” (Mãe) 
 

 

Ao ficar incomodada com a situação que o João estava passando e sabendo 

que o processo seria lento, a mãe resolveu na metade do ano colocá-lo na escola 

que está estudando atualmente. Ele ficava um período na escola particular e a tarde 

ia para a da rede de ensino pública, na turma da classe especial. No primeiro 

momento o objetivo da mãe não era que ele tivesse de fato uma aprendizagem na 

nova escola, mas que ele pudesse criar vínculo com a escola, se harmonizado com 

o ambiente para que não tivesse problema na hora de ter que deixar a outra escola. 

Em Maio de 2015, João foi matriculado na escola que atualmente estuda. Comenta 

a mãe: 

“Ano passado quando ele foi acolhido na classe especial pela a 
professora que soube acolher ele, entendia o que ele queria, 
entendia o que ele sabia, que deu valor no aprendizado dele, 
que fez a adequação curricular, entendeu?! Quando eu 
chegava para buscar ele para ir para a outra escola ele vinha 
todo feliz. Você vê a importância de você ser acolhido.” (Mãe) 

4.3A influência do professor na vida do aluno 
 

Neste ano, João está sendo acompanhado pela professora Maria. A 

professora trabalha com o livro do 3º ano do ensino fundamental bem como outras 

atividades adaptadas pela a mesma. Duas vezes por semana, João faz vivência na 

turma do 3º ano para que haja uma interação maior dele com a turma e também 

para que ele comesse a se adaptar e crie vínculo com uma turma regular que 

futuramente estará nela. 

As vivências são planejadas e discutidas em conjunto pelos 
professores de forma colaborativa, nesse momento são 
discutidas as atividades que serão realizadas com as devidas 
adequações necessárias para o aluno autista, a fim de que o 
grupo realize a mesma atividade. (Professora-Maria) 
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 Sempre que surgem oportunidades, a mãe do João e a professora 

conversam com ele sobre a mudança da classe especial para a turma regular que 

acontecerá no ano seguinte. As vezes ele fica apreensivo pois criou muito vínculo 

com a professora e seus colegas de turma. Mudar sua rotina será um tanto 

desafiador, mas necessário para seu desenvolvimento e aprendizagem. 

Já estou conversando com ele desde o início do ano. É tudo 
muito adaptado, avisado. Por exemplo, ano que vem a minha 
menina sabe que vai mudar de turma, o João sabe, mas até ele 
aceitar é outra história. É por isso que ele levou um ano para 
sair da outra escola.Foi por isso ele ficava um período aqui e lá 
para poder desvincular com mais facilidade. (Mãe) 

João criou um vínculo muito forte com a professora, apesar de suas 

particularidades e por ainda carregar uma bagagem muito grande da antiga escola, 

ele sempre procura agradar a todos, concluir as atividades com muito capricho e 

fazer amigos. Ainda por ter uma grande resistência quanto aos alimentos, toda 

sexta-feira a professora faz uma aula diferente. O dia da cozinha experimental. Essa 

aula tem por objetivo trabalhar os conteúdos de uma forma mais dinâmica no qual os 

alunos não só observam como aprendem na prática e também a ajuda na tentativa 

da quebra de resistência com certos alimentos. João não come frutas. Para ele o 

cheiro delas é muito forte. Em uma aula de cozinha experimental, a professora 

ensinou a fazer salada de frutas. Desde o início da aula João ficou distante, falando 

que o cheiro estava muito forte. Em vários momentos a professora perguntava se ele 

queria experimentar alguma fruta mas João não quis. Apesar disso, ele participou da 

aula, sentou com os outros colegas mas não tocava em ninguém que estava 

mexendo com as frutas. A professora sempre procura conversar com o João sobre a 

importância de alguns alimentos para ter uma alimentação saudável e, é possível 

observar o esforço que ele têm para querer experimentar mas, o medo é maior. 

“Algumas pessoas não suportam certos odores. “[...] Algumas pessoas 

simplesmente não suportam certos sabores.” (GRANDIN E PANEK, 2016, p. 103-

104) 

Os desafios são grandes, tanto para a professora quanto para João. É muito 

importante o professor criar vínculo com o aluno, procurar conhecê-lo e assim propor 

atividades do seu interesse e que respeite o seu tempo. 

 A professora comenta que sempre foi apaixonada pelo ensino especial. 
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Trabalhar em uma classe especial foi uma decisão que surgiu quando estava 

atuando no Centro de Ensino Especial. Foi um período em que enriqueceu muito a 

sua carreira como educadora. Um espaço no qual teve a oportunidade de conhecer 

e atuar com diversas pessoas com deficiência. Afirma que são muitos os desafios. 

 

O primeiro desafio do professor de classe especial é tornar-se 
significativo para seu aluno, formar vínculo, conquistá-lo e essa 
conquista será a chave para o sucesso, somente a partir dessa 
vitória e por intermédio do professor se abrirá para o aluno um 
universo de possibilidades de interesses, de descobertas, de 
experimentações de vivências, de emoções, de sensações 
boas ou não, de conhecimentos de aprendizagens adequadas 
ou não e de tantas outras coisas que a vida nos proporciona e 
que aprendemos desde que nascemos. (Professora-Maria) 
 
[...] o mais importante é o desconhecimento da etiologia do 
transtorno, a variedade e diversidade de cada aluno é um 
complicador para a execução do plano pedagógico individual. 
O autismo sempre é acompanhado por outras comorbidades, 
esse fator interfere na intervenção do professor que necessita 
ter uma excelente formação continuada para ser capaz de 
oferecer ao seu aluno um plano de ensino eficiente. Lembrando 
a importância de se partir sempre das possibilidades do sujeito. 
(Professora-Maria) 
 
 

Desde o primeiro dia de estágio, foi possível perceber a relação que existe 

entre professor-aluno. A professora com muita dedicação, sempre procura tornar a 

sua aula especial e, apesar de haver uma rotina diária os alunos sempre estão 

dispostos para conhecer e aprender coisas novas. Sempre que possível ela leva 

seus alunos para explorar os conteúdos de uma forma mais viva, ou seja, tirando 

dos livros e levando para a vida real. Como por exemplo, a ida ao supermercado 

para comprar os ingredientes para a cozinha experimental no qual João aprendeu 

como usar o dinheiro o preço de cada ingrediente. No dia que fomos aos correios, 

onde João aprendeu como faz para mandar uma carta dentre outros passeios que 

são feitos com frequência. 

Por mais que a professora usufrua de métodos comportamentais de 

reforçador - o ABA -, é possível perceber que ela não utiliza como método único de 

aprendizagem e que consegue abrir uma outra esfera de mundo para o João, dando 

assim autonomia para a criança. A disponibilidade psíquica e profissional da 

professora o acolhe e ensina, e este é o ganho maior da relação estabelecida. 
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Apesar de existir muitos preconceitos com a classe especial, a professora 

explica que a classe especial é apenas um espaço transitório ideal para a inclusão. 

 

Os alunos autistas necessitam de modelos de comportamento 
para desenvolver habilidades sociais e de convivência com 
seus pares. (Professora-Maria) 

 

Por fim, citarei um pequeno texto pessoal da professora no qual tive acesso. 

Nele, ela expõe algumas de suas experiências bem como sua gratidão em trabalhar 

com alunos autistas. Nele ela fala de seu trabalho com João. 

 

Quando trabalhamos com crianças especiais extrapolamos os 
objetivos acadêmicos e diariamente experimentamos o prazer 
de mostrar ao aluno que ele poderá nos “usar”, não somente 
como ferramenta para alcançar um objetivo ou para abrir uma 
porta, mas também para saber que o sol brilha lá fora, para ter 
coragem para balançar em pé que eu estarei atrás dele 
segurando-o para ele não cair, para estar ao seu lado quando 
ele tiver que superar e provar uma cenoura. Vou mostrar a ele 
que o meu colo e meu abraço pode trazer conforto para a sua 
dor, seu medo e sua angústia, que a minha segurança pode 
fortalecer sua dúvida, que a minha firmeza pode desbancar o 
seu medo, que a minha disponibilidade sempre traz a 
possibilidade de trocas mesmo que sejam mínimas, que o meu 
olhar sempre encontra o dele mesmo que fugazmente, e assim 
sempre serei para meu aluno incentivadora da busca de 
equilíbrio, a facilitadora do encontro dele com ele próprio e com 
as outras pessoas, e criadora de infinitas oportunidades de 
vivências cognitivas e afetivas, das quais ele tanto precisa para 
aprender a significar o mundo e principalmente a “se significar” 
dentro dele. 
Cada avanço conseguido com o meu aluno autista não é 
possível ser mensurado, nesse caminho escolhido descubro no 
dia a dia os tesouros ao final de cada pequena trajetória, a 
cada conquista renasce a esperança. É muito difícil 
compreender, só vivenciando essa situação, experienciando 
cada momento para dimensionar o que se sente no dia a dia. 
A essência está no professor; que deve: ter conhecimento 
teórico atualizado sobre os transtornos deste aluno. É de suma 
importância conhecer o ritmo de seu aluno de aprendizagem e 
o desenvolvimento psicológico. Não se pode incorrer no erro de 
pensar que a prática se constrói sem a teoria. Os conceitos 
teóricos são fundamentais para o esclarecimento de tantas 
dúvidas e por ventura tenhamos a respeito do que o aluno tem. 
Ter conhecimento dos conceitos. (Professora-Maria) 

  



56 

 

4.4Desafios diários 

 

João é sempre muito cuidadoso com seus materiais. Os lápis que ficam 

guardados em seu estojo sempre são arrumados na mesma maneira, ele sabe tudo 

o que tem dentro. A professora procura sempre deixá-los em seusdevidos lugares, 

por exemplo, ele só toma água em uma única garrafinha, então sempre deixa uma 

guardada de reserva para que ele não tenha crises. 

Em uma aula na Escola Parque, tive a oportunidade de acompanhá-lo na 

ausência da professora. João chegou na escola todo feliz. Excepcionalmente, 

naquele dia ele tinha esquecido sua garrafinha e como estávamos em outra escola 

não foi possível estar com a reserva. Ele tem muita dificuldade para ingerir água, é 

preciso sempre lembrá-lo. Então sua mãe foi comprar uma garrafinha de água. 

Quando João percebeu que aquela não era a sua garrafinha em que usa todos os 

dias, começou a dar crise. Para ele, tomar aquela água era como se fosse intoxicá-

lo. Sua mãe explicara que só havia mudava a embalagem, que a água era a mesma 

mas João não aceitou. Foram um dos momentos em que me senti mais 

desconfortável, sem saber como agir. Ao ver João chorando, a mãe não aguentou e 

começou a chorar também pois não havia nenhuma maneira que fizesse com que 

João se controlasse.Comenta que aquele momento o fez lembrar de uma situação 

muito parecida em que João deu essa mesma crise por causa da água e no 

momento em que estava dirigindo, bateu o carro. Isso o abalou muito naquele 

instante. 

Quando viu que não tinha mais jeito, falou para João que não precisava tomar 

água. Ele por ser uma criança muito obediente que sempre procura agradar as 

pessoas, falou para a mãe que ela não precisava chorar pois iria beber a água. 

Naquele momento percebi o quanto ele se esforça para quebrar essas barreiras. 

Neste dia ele chorou em todas as aulas e mesmo falando que não precisava beber 

água ele dizia: “eu tenho que beber água, a minha mãe pediu, eu vou beber!” 

João é uma criança que se cobra muito. Errar para ele é inaceitável. Ao 

chegar na escola, normalmente a professora propõe alguma atividade livre para que 

ele e a outra aluna desenhem livremente. Em uma aula, a professora estava falando 

sobre os animais do cerrado e propôs que os alunos desenhassem o lobo-guará. 

João optou por fazer o seu desenho na lousa. Ele estava desenhado de acordo com 

o cartaz que estava grudado na parede. Para mim, o desenho estava excelente, mas 
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João a cada traço feito ele apagava. Começou a chorar falando que não sabia 

desenhar, que o desenho estava feio e de imediato já quis desistir. A professora com 

toda a atenção, conversou com João e ajudou a fazer o desenho mas mesmo assim 

não estava satisfeito. 

[...] ainda hoje ele tem dificuldade na parte motora fina, ele é 
mais lento para escrever e ainda tem a parte do 
perfeccionismo. Se não fica bonito ele apaga vinte vezes pois 
tem que sair bonitinho, redondinho, desenhado, perfeito. (Mãe) 

 
Ainda hoje João traz consigo uma carga muito pesada da antiga escola. O 

bullying sofrido fez com que talvez ele nunca se esqueça. No primeiro dia em que o 

conheci a primeira coisa que ele falou foi: “Oi, eu sou o João, tenho 8 anos e sou 

autista. Eu vim da Escola X. Lá eu sofri bullying, por isso que eu estou estudando 

aqui!”. O que mais me impressiona é sua coragem em dizer que ele é autista e que 

foi vítima de bullying.  

Em um dia tive a oportunidade de apresentar uma sequência didática na 

turma que o João faz vivência duas vezes por semana. Iríamos trabalhar em cima da 

fábula “A lebre e a tartaruga”. No primeiro momento expliquei sobre a atividade que 

seria aplicada e entreguei a fábula impressa. Após fazerem uma leitura silenciosa, 

pedi para que os alunos abrissem uma roda para dialogarmos sobre o que acharam 

da moral da história. Conversamos sobre diversos assuntos. Em um momento um 

aluno levantou a mão e falou que não achou certo a atitude da lebre, que se achava 

melhor que a tartaruga e que duvidou de sua capacidade. Comentou também que se 

alguém nos faz algum mal, não devemos agir da mesma maneira. Nesse momento 

João levantou a mão e disse: “Acho que sou uma pessoa ruim! Eu xinguei o garoto 

da outra escola que fez bullying comigo. Não deveria ter feito isso”. É possível 

perceber que João carrega esses sentimentos com ele.  

4.5Uma criança pertencente 
 

Confesso que no primeiro dia de estágio fiquei um pouco apreensiva por não 

ter conhecimento algum sobre autismo, muitos preconceitos ainda rodeavam a 

minha cabeça mas eu precisava vivenciá-los. De imediato fui muito bem recebida 

pela professora da sala. Quando os seus alunos chegaram foi possível notar que 
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eles estranharam por ser uma pessoa desconhecida no meio deles. Após me 

apresentar, educadamente, cada aluno falou um pouco de si. Naquele momento eu 

já me apaixonei pela turma. Perguntas surgiam em minha cabeça, tais como: “Mas 

para mim uma criança autista não possui uma comunicação verbal” ou “Como eles 

conseguem compreender tão bem?” ou até mesmo “Porque eles não estão se 

“batendo”?” 

A partir daí, houve uma desconstrução de tudo aquilo que a sociedade tenta 

nos mostrar sobre o sujeito autista. A mídia com a sua grande influência as vezes 

deixa a desejar, pois mesmo com tantas políticas implantadas as pessoas com 

necessidades educacionais especiais ainda não é vista como deveriam ser no meio 

social. Nesse mesmo dia, após alguns instantes João e Bruna já haviam simpatizado 

comigo, seguravam a minha mão e conversavam comigo. Cada dia era uma nova 

experiência. A professora sempre disposta para me explicar sobre o transtorno, 

sempre que possível me dava oportunidade para ajuda-los nas atividades e em 

pouco tempo, criei um vínculo muito forte com a turma. Em um dia, comentou 

comigo sobre a história de João e após saber o que havia passada na outra escola, 

me despertou um interesse muito grande em contar a história do pequeno João. 

Com as observações pude perceber que João mesmo com suas 

particularidades, é uma criança que é amável por todos na escola. Sua 

compreensão e inteligência o faz tornar referências para outros alunos. Todos os 

dias, antes do intervalo seus colegas da turma do 3º ano vão em sua sala para 

buscá-lo para brincar. Diferente da outra escola, em todas as festinhas a turma da 

classe especial sempre é convidada.  

A lógica do pertencimento (o outro sente-se radicalmente 
dentro de um grupo) e ética inclusiva (a diferença e diversidade 
estão nos discursos e nas práticas de acolhimento, construção 
e produção de conhecimento) são fios fundamentais para tecer 
a teia que sustentará a prática em uma escola plural. 
(RODRIGUES, 2012, p. 75) 

A rotina existe? As crises também? Os medos? Anseios? Preconceitos? 

Perturbações? Sim, existem! Mas nunca foi uma problemática para que João fosse 

uma criança feliz. Apesar de ter passado por muitos problemas, ele foi acolhido por 

uma escola que o entende, que o faz sentir pertencente e por mais que a exclusão 

ainda exista o João se sente bem em seu ambiente escola. 
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Capítulo 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Meu nome é João, estudo na Escola Classe X em 

sala especial. A minha escola é pequena, às vezes 

na hora do recreio eu brinco com o Miguel ou cuido 

do Arthur. A hora do relaxamento é o momento mais 

legal, assistimos DVD, ficamos deitados e 

descansamos. Depois do relaxamento, escovamos os 

dentes e fazemos atividades. Eu gosto de vir à escola 

mesmo que chova e eu amo a escola, este é o meu 

lugar.  

Minha escola (João) 

 

O presento estudo teve como objetivo investigar como as crianças com 

autismo vivem o seu processo de inclusão na escola. A partir das observações, 

inquietações, experiências, entrevistas, foi possível chegar a algumas 

considerações. 

A escola é o espaço ideal para ocorrer a inclusão. Nela contamos com a 

colaboração de todos os envolvidos. Primeiramente, a escola precisa ser acessível 

para o aluno, devendo atender a todas as suas necessidades. Escola essa que não 

enxerga somente a deficiência, mas o sujeito em sua singularidade. 

 A relação do professor com o aluno é a chave para o caminho da 

aprendizagem e inclusão social. O professor como peça principal, tem como função 

primordial conhecer o aluno, criar vínculo, respeitar o seu tempo bem como fazer 

com que essas crianças se sintam pertencentes. O apoio da família e comunidade 

também são fundamentais para essa inclusão. 

Através da pesquisa realizada, notamos que mesmo ainda hoje, existem 

escolas ditas “inclusivas”, que aceitam o aluno com necessidade educacional 
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específica, mas o deixa de lado, tornando-o alvo de preconceito e exclusão, uma 

escola que não se adequa ao aluno. No entanto, existem aquelas escolas que 

buscam por um inclusão, que olham para o sujeito, que percebem que essas 

crianças vão muito além de um diagnóstico, como foi o caso do pequeno João.  

Notamos ainda que mesmo com tantas críticas voltadas para a formação dos 

professores, existem aqueles que sempre estão se aperfeiçoando, se especializando 

acerca do autismo e procurando não ficar presos apenas a modelos 

comportamentais, rotinas, tornando os alunos “robotizados”, mas buscando sempre 

a autonomia dessas crianças, para que elas possam sentir-se pertencentes ao 

ambiente acolhedor. A escola que buscamos, hoje, é uma escola para todos. 

Considera-se, a partir dessa pesquisa, que o aluno com autismo sente-se 

pertencente em seu ambiente escolar, independente da abordagem teórica, se 

acolhido, reconhecido pelos sujeitos responsáveis por seu desenvolvimento e 

aprendizagem na escola e se tiver ao seu alcance todas as possibilidades de inter-

relação com os objetos de conhecimento, interação com os outros, acesso e 

condições de permanência na escola. 

Por fim, foi possível concluir que o aluno acompanhado ao longo desse 

trabalho se sente bem na escola que estuda. Ao sentir-se pertencente ao espaço 

escolar o seu caminho seguirá, sem dúvidas, sempre em frente com o apoio da 

escola e da família. 
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Capítulo 7 PARTE III  
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Capítulo 8 PERSPECTIVAS FUTURAS 

Concluir o curso de Pedagogia está sendo uma das minhas maiores 

realizações pessoais. Minhas perspectivas profissionais estão voltadas 

primeiramente em trabalhar com crianças com autismo. Pretendo prestar concurso 

público para a Secretaria de Educação, buscar especializações na área para a 

educação de crianças autistas. Por fim, gostaria de fazer mestrado na Universidade 

de Brasília futuramente. 

De todos os meus projetos o mais desejante é passar no concurso da 

Secretaria de Educação e poder trabalhar com crianças com necessidades 

educacionais específicas. 
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Capítulo 11  APÊNDICE A. TERMO DE COMPROMISSO 

CUIDADOS ÉTICOS – TERMO DE COMPROMISSO PARA FINS DE PESQUISA 

ACADÊMICA 

 Esse é um termo de compromisso entre pesquisador e pesquisa. Neste ato, e 

para todos os fins em direito admitidos, estabelece-se vínculo entre o espaço 

educacional e/ou pessoa entrevistada com o pesquisador para a realização da 

pesquisa de campo e sua posterior publicação. 

 Sendo um vínculo entre Bianca MidoryGermínioKawashima, formanda do 

curso de Pedagogia da Universidade de Brasília do segundo semestre de 2016, com 

o destinatário citado abaixo. 

 Fica aberto aos espaços e pessoas entrevistas que a qualquer momento 

possam repensar sobre esse termo de compromisso e suspendê-lo. Porém espero 

que nosso encontro tenha sido tão grandioso, rico e especial quanto foi para mim e 

que essa ajuda seja também um reconhecimento da singularidade desse encontro. 

Obrigada a todos e todos! 

 

Nome do espaço educacional: 

__________________________________________________________________ 

 

Nome da pessoa entrevistada:  

__________________________________________________________________ 

 

Assinatura: 

__________________________________________________________________ 

 

 

____ de __________________________ de 2016. 
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Capítulo 12  APÊNDICE B. TERMO DE CONSENTIMENTO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de Identificação: 

Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Pedagogia pela Universidade de 
Brasília. 

Pesquisador responsável: Bianca MidoryGermínioKawashima sob a orientação da 
Prof.ª Drª. Fátima Lucília Vidal Rodrigues. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade de Brasília – 
Faculdade de Educação. 

Telefones para contato: (61) / (61)  

Nome do voluntário: 

___________________________________________________________________ 

Idade: ________ anos   R.G. _______________________ 

Responsável legal (quando for o caso): 

__________________________________________________________________ 

R.G. Responsável legal: _______________________ 

 

A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os 

procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua 

dignidade. Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente o pesquisador e a orientadora terão conhecimento dos 

dados. 

 Ao participar desta pesquisa a Sr. (ª) não terá nenhum benefício direto. 

 O Sr. (ª) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, 

bem como nada será pago por sua participação. 

Eu, ____________________________________________________________, R.G. 

nº _______________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Participante 
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Capítulo 13  ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

Dados de Identificação  

Nome:  

Idade:  

Tempo de secretaria de educação:  

Formação acadêmica:  

Tempo trabalhando com sujeitos com autismo:  

 

1) Para você o que é a classe especial? 

2) O que te levou a escolher trabalhar com alunos com necessidades 

educacionais especiais? 

3) Na sua opinião, qual o perfil ideal para ser professor de classe especial? 

4) Quais os desafios de atuar em classe especial? 

5) Como você vê o processo de aprendizagem do aluno autista? 

6) Como é realizado o processo de aprendizagem do aluno TEA? 

7) O que você considera fundamental para que um aluno com 

deficiência/autismo esteja incluído em sala comum? 

8) O que é adequação curricular para o aluno especial? 

9) Ao seu ver, quais as habilidades que os alunos especiais necessitam para 

serem incluídos em sala comum? 

10)  Você concorda ou não com a inclusão? 
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ANEXO I – ENTREVISTA COM A PROFESSORA MARIA– 56 ANOS; 19 ANOS DE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; FORMAÇÃO ACADÊMICA EM LETRAS 

PORTUGUÊS LATIM E PEDAGOGIA; 11 ANOS TRABALHANDO COM 

SUJEITOS COM AUTISMO. 

 

1) Para você o que é a classe especial? 

R= Classe especial é um espaço transitório de vivência estruturada e 

concreta da aprendizagem. As atividades desenvolvidas devem ser 

planejadas com vistas à inclusão futura do aluno no ensino regular. Nesse 

espaço é fundamental olhar o aluno e não o transtorno, oferecer condições 

de aprendizagem onde as possibilidades de sucesso sejam mais frequentes 

que as de fracasso e valorizar tanto o esforço quanto o resultado, respeitar o 

ritmo de cada aluno. 

2) O que te levou a escolher trabalhar com alunos com necessidades 

educacionais especiais? 

R= Eu sempre fu apaixonada pelo ensino especial. A minha decisão de 

escolher trabalhar em classe especial surgiu no período em que atuei no 

Centro de Ensino Especial 1. Foi um período muito rico em minha carreira 

como educadora, tive oportunidade de conhecer e atuar com diversas 

pessoas com necessidades especiais e aumentou a minha certeza que eu 

tinha perfil para trabalhar no ensino especial. 

3) Na sua opinião, qual o perfil ideal para ser professor de classe especial? 

R= O professor de classe especial deverá ser tolerante a frustação, 

persistente e ter consistência. Ter conhecimento como o aluno funciona, 

quais são suas possiblidades e dificuldades. Deve ser um profissional que 

tenha conhecimento teórico atualizado sobre o transtorno do aluno para que 

sua atuação seja eficiente. É importante que o professor saiba estabelecer 

um canal de comunicação com seu aluno e seja sensível, afetuoso, firme, 

seguro, emocionalmente estável, assertivo, organizado, sereno e 

entusiasmado. 

4) Quais os desafios de atuar em classe especial? 

R= São muitos desafios. Para mim o mais importante é o desconhecimento 

da etiologia do transtorno, a variedade e diversidade de cada aluno é um 

complicador para execução do plano pedagógico individual. O autismo 
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sempre é acompanhado por outras comorbidades, esse fator interfere na 

intervenção do professor que necessita ter uma excelente formação 

continuada para ser capaz de oferecer ao seu aluno um plano de ensino 

eficiente. Lembrando de se partir sempre das possibilidades do sujeito. 

5) Como você vê o processo de aprendizagem do aluno autista? 

R= Diferenciado. São mais visuais, necessitam de material concreto, 

necessitam de pistas visuais e muita repetição. 

6) Como é realizado o processo de aprendizagem do aluno TEA? 

R= Por meio de uma abordagem concreta, visual e prática. Com material 

adaptado às necessidades e singularidades de cada aluno. 

7) O que você considera fundamental para que um aluno com 

deficiência/autismo esteja incluído em sala comum? 

R= Primeiro planeja-se um projeto de inclusão junto ao professor da classe 

regular. As vivências são planejadas e discutidas em conjunto pelos 

professores de forma colaborativa, nesse momento são discutidas as 

atividades que serão realizadas com as devidas adequações necessárias 

para o aluno autista, a fim de que o grupo realize a mesma atividade. 

8) O que é adequação curricular para o aluno especial? 

R= A adequação curricular são pequenos ajustes realizados no currículo 

(materiais pedagógicos e o Projeto Político Pedagógico) e também na 

estrutura do espaço físico da sala de aula a fim de proporcionar ao aluno 

com necessidades especiais condições adequadas no processo de ensino 

aprendizagem. 

9) Ao seu ver, quais as habilidades que os alunos especiais necessitam para 

serem incluídos em sala comum? 

R= Condições adaptativas (uso do banheiro com autonomia; cuidar do seu 

material; comer; vestir-se; permanecer sentado, etc.) comunicar-se (fala; 

PECS; libras), compreender comandos, estar em processo de alfabetização 

no nível alfabético. 

10)  Você concorda ou não com a inclusão? 

R= Sim, como disse na primeira pergunta a classe especial é um espaço 

transitório, o ideal para a inclusão. Os alunos autistas necessitam de 

modelos de comportamento para desenvolver habilidades sociais e de 

convivência com seus pares. 
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ANEXO II – ENTREVISTA COM A MÃE DO JOÃO 
 

1) Como foi a sua gestação? Parto? 

R= Gestação de auto risco porque eu sou hipertensa, então a gravidez inteira eu tive 

problema de hipertensão. O Gabriel foi através de fertilização in vitro o que não tem 

associação com a patologia dele, o meu parto foi cesariano porque era gemelar e eu 

já tinha duas cesarianas anteriores e por conta da pressão alta e por ter sido um 

parto de 32 semanas.  

2) Quando você percebeu que o seu filho apresentava alguma deficiência? 

R= Por volta de 1 ano e meio eu já sabia que ele tinha uma necessidade especial. 

Eu não sabia o que era. No momento eu achei que ele estava ficando surdo, ai eu 

procurei um otorrino, foi feito toda uma investigação. Daí começou a fobia social e aí 

sim eu vi que não era realmente uma questão de audição. Depois dos exames vi 

que a audição dele estava normal, mas eu desconfiava que ele tinha alguma coisa 

pois apresentava movimentos de flapping, fobia social, o choro dele não era de 

manha, era um choro de desespero.  Ele tinha desespero quando as pessoas 

chegavam perto dele. Ele arrancava os seus cabelos e os meus também. Depois 

começou a questão da fala, daí eu fui estudar. Foi quando veio o resultado do 

otorrino, a pediatra me encaminhou para um psiquiatra infantil, quando fui para o 

psiquiatra eu já tinha estudado alguma coisa por conta própria. Quando a psiquiatra 

veio me entregar o laudo eu já tinha feito o diagnóstico, eu já sabia.  

3) Demorou muito o diagnóstico? 

R= Não demorou muito, pois era muito nítido, muito marcante. Foram duas sessões 

com a psiquiatra. Ele sendo um autista clássico foi bem notório para fechar o 

diagnóstico. 

4) Quais exames ele fez? 

R= X-frágil; Potencial evocado auditivo; Pesquisa liminar auditivo eletrofisiológico; 

Emissões otoacústicas; Audiometria comportamental; Mapa cariótipo.  

5) Quando soube do diagnóstico, qual foi a sua reação e dos familiares? 

R= Todo mundo já sabia. Eu não tive problema nenhum com isso. Eu acredito, 

também não sei se é por causa da minha formação, como eu fui criada ou por causa 

da minha opção religiosa eu acredito que quando você se prontifica a ser mãe você 
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vai amar de qualquer forma do jeito que vier. Então foi muito tranquilo. Única coisa 

que eu perguntei pra psiquiatra foi se ele poderia ser feliz. E ela disse que ele 

poderia ser feliz, então eu nunca questionei por eu ter um filho especial nunca, 

nunca.  Eu acho que ele me ensina muito mais do que eu ensino pra ele. Ele me 

ajuda muito mais do que eu ajudo ele a superar as dificuldades que a gente tem. As 

questões humanas que a gente tem, as questões carnais. Ele me ajuda muito, ele é 

muito puro, muito mais puro do que eu, então ele vai me ensinando o que a gente 

tem que ser agora. Quanto ao pai, ele nunca aceitou de forma alguma. Ele não 

aceita. Ele fala que não sabe qual foi a desgraça pior, se foi a filha dele ter morrido 

ou o João ter nascido autista. Mas ele é ignorante apesar de ser médico, apesar de 

ter instrução que não quer dizer que tem educação. Ele teve muita vergonha quando 

o João foi fazer estimulação precoce que foi indicado pra escola especial. A primeira 

festinha lá ele perguntou o que o filho dele estava fazendo no meio daquelas 

pessoas como se “aquelas” pessoas fossem pior que ele. Ele não aceita. Hoje em 

dia ele finge que aceita mas na realidade ele não aceita. Ele diz que se o João é 

doente é por causa do sangue ruim da mãe. 

6) Quais os tratamentos ele fez para o autismo? 

R= Estimulação precoce, fonoaudióloga, terapia ocupacional, psicoterapia, 

Equoterapia, psicopedagoga. Com o tempo fomos eliminando algumas terapias ou 

por questão financeira ou porque ele realmente recebeu alta.  

7) Você observou melhoras no comportamento? 

R= Os tratamentos foram fundamentais para o João. Se eu tivesse demorado eu 

acredito que ele não iria falar porque ele não pronunciava nenhuma palavra, ele só 

gritava. Acredito que se tivesse demorado para poder intervir, vamos supor que se 

eu tivesse descoberto com quatro anos de idade o João nunca falaria. Muito 

inteligente ele, sempre foi, mas em questão da fala o tratamento foi fundamental, 

foram nítidos os resultados. Acredito que o João nasceu com a dificuldade junto com 

a solução por causa da sua irmã. Por ser gemelar a irmã estimula ele 24 horas por 

dia. Foi fechado o diagnóstico dela com Transtorno Hipercinético então assim, 

aquela agitada, aquela que vai na frente. A vida inteira ela estimulou ele, instigou ele 

“vamos João, vamos!” juntamente com o irmão mais velho que é um exemplo para 

ele, então eu acho que o tratamento foi 50% mas que o empenho e a ajuda da 

família de uma forma geral, acho que se ele não tivesse os irmãos, o estimulo que 

ele tem dentro de casa acho que não tido o mesmo resultado. 
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8) Com quantos anos ele entrou na escola? 

R= Com dois anos ele entrou na estimulação precoce e na escola. Foi quando veio o 

diagnóstico. Ele fez a avaliação em janeiro o resultado veio em Maio ai ele já foi 

encaminhado para estimulação independe do diagnóstico. O diagnótisco foi dado 

mais tardio lá para o mês de agosto, mas ele já estava na escola por indicação 

médica para ele começar a ter o convívio social, para ele se adaptar. 

9) Como foi o seu processo de aprendizagem? Ele se adaptou bem na 

escola? 

R= João sempre teve suas dificuldades. Quando ele entrou na escola foi muito difícil 

por causa da mudança de rotina, não aceitava trocar o amiguinho, sempre tinha que 

ser o mesmo amiguinho do lado esquerdo. Sempre teve dificuldades na parte 

motora fina, o movimento de pinça foi um dos momentos em que tivemos mais 

dificuldades com ele, mas sempre foi muito inteligente, muito! A questão da fala no 

início da educação infantil realmente foi muito complicado, pois quando ele começou 

a falar com três anos ele soltava algumas palavras, era muito difícil de entender. O 

cognitivo dele, a inteligência, a compreensão sempre foi perfeita. Ele apesar de não 

falar com 2 anos, ele ligava o computador, entrava no Google, ia na barra de 

ferramenta, entrava no histórico e colocava no site que ele queria. 

Quando ela entrou na alfabetização o bicho pegou! Ele estava nas mãos de uma 

professora totalmente preconceituosa e despreparada. Ela dizia que lá não era o 

lugar dele. Ela queria que ele escrevesse com letra cursiva e ele tinha dificuldade 

porque o movimento de pinça veio muito tardio. Ainda hoje ele tem dificuldade na 

parte motora fina, ele é mais lento para escrever e ainda tem a parte do 

perfeccionismo. Se não fica bonito ele apaga vinte vezes pois tem que sair bonitinho, 

redondinho, desenhado, perfeito. Realmente o negócio foi complicado porque 

chegou na metade do ano ele já sabia ler, as crianças ainda estavam aprendendo a 

ler, ele só não escrevia mas ele aprendia muito além do que as crianças tinham 

aprendido então para ele aquilo se tornava monótono. Realmente o primeiro ano foi 

um ano marcante para mim. Quando eu levava o João para escola, íamos nós dois 

chorando. Então as crianças viam a reação dele por não conseguir acompanhar a 

turma com relação a escrita. A professora não tentava fazer uma adequação 

curricular uma adequação de material mesmo. Porque ela não colocava ele pra 

marcar X para ele não ter que escrever tanto, para que fosse no tempo dele e aí ele 

não aguentava e surtava. Foi complicado as pessoas entenderem que ele tinha essa 
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dificuldade mas também tinha a sabedoria que ele tem que é só dele. Ele aprendia 

muito rápido, mas tem dificuldades que parece ser fácil para a gente mas que para 

ele não é. No segundo ano apesar de ter mudado a professora, eles persistiam que 

ele tinha que escrever com letra cursiva e ele começava a surtar. A partir daí as 

crianças começaram a praticar bullying com o João. Toda a sala era chamada para 

as festinhas menos o João e a irmã. A irmã não era chamada porque tomava as 

dores do irmão. 

Eu comecei a ficar incomodada com o que João estava passando, eu sabia que o 

processo seria lento. Então na metade do ano eu resolvi colocar ele aqui na escola. 

Ele ficou início do ano lá e metade do ano ele ficava lá e aqui. Não estava 

preocupada com a questão pedagógica, eu só queria que ele criasse vínculo com a 

escola.  

Ano passado quando ele foi acolhido na classe especial pela a professora que 

soube acolher ele, entendia o que ele queria, entendia o que ele sabia, que deu 

valor no aprendizado dele, que fez a adequação curricular, entendeu?! Quando eu 

chegava para buscar ele para ir para a outra escola ele vinha todo feliz. Você vê a 

importância de você ser acolhido. 

Ano que vem o João para a classe regular do 4º ano. Já estou conversando com ele 

desde o início do ano. É tudo muito adaptado, avisado. Por exemplo, ano que vem a 

minha menina sabe que vai mudar de turma, o João sabe, mas até ele aceitar é 

outra história. É por isso que ele levou um ano para sair da outra escola. Foi por isso 

ele ficava um período aqui e lá para poder desvincular com mais facilidade. 
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ANEXO III – TEXTO DO ALUNO JOÃO 
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