
INCLUSÃO ESCOLAR: UM ESTUDO SOBRE A APRENDIZAGEM DA CRIANÇA COM AUTISMO

Maria Aparecida da Silva Gomes[i]

Elizete Santos Balbino[ii]

Mirelly Karlla da Silva[iii]

4. Educação e Inclusão.

Resumo

A inclusão de crianças com autismo é um processo que está acontecendo nas escolas de ensino regular e,
hoje, a discussão nos remete a pensar sobre os aspectos relativos a aprendizagem escolar dessas crianças,
considerando toda dinmica implícita no modo de aprender de cada indivíduo, especialmente aqueles que
apresentam o autismo. Desse modo, o objetivo desse artigo é analisar a aprendizagem de crianças com
autismo incluídas na escola regular de ensino. A pesquisa utiliza a abordagem de natureza qualitativa e o
procedimento da coleta de dados foi realizado por meio de entrevistas semiestruturadas com quatro
professoras que lecionam para alunos com autismo. Com os resultados constatamos que existe uma
preocupação por parte das professoras em não só incluir, mas buscar formas alternativas para que a
aprendizagem destas crianças realmente aconteça da melhor forma possível.
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SCHOOL INCLUSION: A STUDY ABOUT THE LEARNING OF CHILDREN WITH AUTISM

Abstract

The inclusion of children with autism is a process that is happening in regular schools and today, the
discussion leads us to think about the aspects of the process relative to the school learning of these children,
considering all dynamic implicit mode of learning of each individual, especially those with autism. Thus, the
purpose of this article is to analyze the learning of children with autism included in regular schools. This
research used an approach of qualitative nature and the procedure of data collection was conducted through
semi-structured interviews with teachers who teach students with autism. With the results we found that
there is a concern by the teachers for not only include, but seek alternative ways to make the learning of
children with autism actually happens in the best possible way.

Keywords: Learning. Child with autism. School inclusion.

Introdução

A inclusão da criança com autismo no contexto escolar foi acontecendo paulatinamente e conquistando um
espaço que é de direito e que muito já se lutou. Nesse sentido, a aprendizagem escolar já está sendo vista
como um processo que acontece por meio da interação da criança com o ambiente em que a mesma está
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inserida, isto é, à medida que ela vai se relacionando com as outras crianças que estão ao seu redor, existe
um avanço na sua aprendizagem e no seu desenvolvimento.

Ao ser incluída no contexto escolar o nível de aprendizagem da criança só irá ser beneficiado, pois lá ela vai
aumentar as suas relações, interagindo com os demais colegas, professores e todos que fazem parte da
instituição.

Com esse pensamento, o artigo pretende analisar a aprendizagem de crianças com autismo incluídas na
escola regular de ensino.

A pesquisa utiliza a abordagem de natureza qualitativa e o procedimento da coleta de dados foi realizado por
meio de entrevistas semiestruturadas com professoras que lecionam para alunos com autismo.

Para fundamentar o estudo utilizamos os seguintes autores: Coscia (2010), Lago (2007), Salgado (2012),
Silva (2011), dentre outros.

Para entendermos de fato o que está sendo abordado, relataremos a inclusão da criança com autismo e como
se dá o seu desenvolvimento e aprendizagem. Devido às crianças com autismo terem uma maior dificuldade
de desenvolver uma interação social, é de suma importncia que a inclusão seja iniciada no contexto familiar,
os pais ao receberem o diagnóstico do autismo precisam buscar um acompanhamento especializado para que
a criança com autismo venha a desenvolver suas habilidades. Nos resultados e discussões apresentamos as
entrevistas que foram realizadas com as professoras que trabalham com crianças com autismo. Nas
considerações finais, percebemos a luta dos professores frente ao trabalho das crianças com autismo e a
necessidade de uma maior flexibilidade nas práticas utilizadas para que o processo de ensino-aprendizagem
realmente aconteça, além de ter conhecimento acerca das características peculiares que estas crianças
possuem para que assim o trabalho se efetue da melhor forma possível.

Inclusão da criança com autismo

O inicio das discussões do processo de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade de uma forma geral
foi marcado pela Declaração de Salamanca, documento internacionalmente reconhecido como referência na
luta por uma educação igualitária.

A Declaração de Salamanca defende que escolas regulares com orientação inclusiva constituem o meio mais
eficaz de combater atitudes discriminatórias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo educação para
todos. Além disso, sugere que tais escolas podem proporcionar educação eficaz para a maioria das crianças,
melhorar a eficiência e, consequentemente, o custo-benefício de todo o sistema educacional (BRASIL, 1994).

Vários outros documentos e dispositivos legais existem e como exemplo podemos citar a Constituição Federal
de 1988 e as Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96, que afirma que a educação é
um direito de todos e que as pessoas com deficiência devem ter um atendimento educacional preferencial na
rede regular de ensino.

Entretanto, na percepção de Lago (2007, p. 22):

[...] Somente a legislação não é suficiente para garantir uma prática inclusiva nas
escolas, que, historicamente, desenvolvem uma rotina que se pode chamar de
excludente. Afinal é comum encontrarmos escolas com exames admissionais, em que
os alunos devem preencher alguns critérios para serem aceitos, bem como conseguir
aprovação segundo outros critérios preestabelecidos para garantir a continuidade dos
estudos.

Tendo por base uma análise feita acerca da nossa sociedade atual, a inclusão ainda assume o papel de grande
protagonista no contexto escolar e quando se trata da inclusão de crianças com autismo essa discussão se
acentua em virtude da variedade de características que cada criança com autismo possui e, ainda, da
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dificuldade em torno de seu diagnóstico.

O ideal seria que o ensino regular torne-se um espaço de acolhimento e obtenção de aprendizado. Para que
isto de fato ocorra à inclusão educacional tem que ser vista como uma luta de todos.

Ao tratarmos do autismo percebemos que as controvérsias em torno do assunto datam de muito tempo, mas
devemos enfatizar que independente disso precisamos entender que, como destaca Balbino et al (2013, p. 7):

A garantia à educação para as crianças com autismo é antes de tudo um dever de
todos que se preocupam em construir uma sociedade onde todos, independente de
suas características, possam desenvolver suas competências, pois o acesso das
crianças com autismo desde a primeira infncia em ambientes menos restritivos
contribui para que estas possam superar uma das suas maiores dificuldades que é a
interação social.

Outras características, que as crianças com autismo apresentam são: falta de reciprocidade social,
incapacidade para entender estados emocionais próprios e alheios, inabilidade para compartilhar emoções e
experiências com seus iguais, comportamentos desafiantes e pouco autocontrole. Dificuldades relacionadas
com a alteração, percepção, memória, incapacidade de elaborar e de dar sentido à informação e às
habilidades vinculadas com a solução de problemas (PÉREZ, 2007).

Frente às dificuldades citadas por Péres as crianças com autismo têm uma maior dificuldade de desenvolver
sua interação social, é de suma importncia que a inclusão seja iniciada no contexto familiar, e que os pais ao
receberem o diagnóstico do autismo busquem o auxílio de diversos profissionais e mantenham uma
interligação com a escola e suas metodologias de ensino.

Sendo assim o maior desafio da inclusão educacional é “[...] garantir o acesso aos conteúdos básicos na
escolarização das crianças com necessidades especiais. [...] a escola deve ser flexível quanto à metodologia,
avaliação, currículo e processo ensino-aprendizagem, garantindo a inclusão e o respeito a todos” (COSCIA,
2010, p. 35).

Nessa trajetória de dificuldades enfrentadas pelas famílias e as criança na busca do desenvolvimento e da
inclusão ocorrem diversos avanços principalmente no meio escolar. É importante salientar que esse meio
precisa estar adaptado para receber a criança com autismo.

Como afirma, Silva (2011, p. 52):

Dessa forma, acredita-se que para garantir a inclusão de alunos com necessidades
educacionais especiais a escola necessitará fazer modificações em sua estrutura e
que os professores precisarão realizar ajustes em sua prática, no sentido de adotar
estratégias e ações que atendam as necessidades desses alunos. Para os objetivos
deste trabalho, dar-se-á ênfase às ações que estão relacionadas à prática
pedagógica do professor.

Relatar acerca da inclusão de crianças com autismo no contexto escolar é um assunto complexo devido ao
fato de que por inúmeras vezes há uma formação de opiniões críticas e polêmicas e muitas vezes equivocadas
sobre a inserção da criança com autismo na escola.

Para Smith (2008, p.371): “É imperativo que os alunos com autismo vivam interações normativas,
programadas e apoiadas com as crianças de desenvolvimento normal. A inclusão, desse modo, oferece-lhes
modelos de papéis apropriados, nos quais podem observar como os outros se comportam e interagem”

Uma vez que a criança com autismo encontra-se em contato com outras crianças que não apresentam
diferenças no seu comportamento e aprendizagem pode haver alguns comportamentos agressivos que
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segundo Silva (2011) Apesar de não ser uma característica mencionada em diagnóstico, pode ser uma
dificuldade enfrentada pelo professor no trabalho com os alunos com autismo diz respeito aos
comportamentos auto e heteroagressivos que podem ser apresentados por eles. Na maioria das vezes o
professor não está preparado para lidar com estes comportamentos.

Diante desta situação, a priori é perceptível à falta de um investimento na formação acadêmica e continuada
adequada desses docentes para uma atuação especifica relacionada aos alunos com autismo.

Ainda nesta perspectiva Sampaio et al (2013, p. 7) cita:

Considerando que a formação continuada garantirá professores mais preparados,
mais dinmicos, com conhecimentos mais amplos e em permanente processo de
aprendizagem, os alunos se sentirão mais incluídos em seu ambiente escolar, pois
todos os professores [...] terão esse mesmo objetivo. Por sua vez, estes alunos
responderão ao estímulo de apoio e confiança com maior atenção às disciplinas,
participação colaborativa na escola e fora do ambiente escolar, melhorando inclusive
sua convivência [...].

O processo de aprendizagem na criança com autismo

A aprendizagem pode ser entendida como um processo no qual ocorre modificação de comportamento através
das experiências vivenciadas e construídas pelos indivíduos. O processo de aprendizagem acontece por meio
da interação da criança com o ambiente em que está inserida, isto é, à medida que ela vai se relacionando
com o que está ao seu redor, avança tanto a sua aprendizagem quanto o seu desenvolvimento.

Ao ser incluída no contexto escolar o nível de aprendizagem da criança só irá ser beneficiado, pois lá ela vai
aumentar as suas relações, interagindo com os demais colegas, professores e todos que fazem parte da
instituição.

Camargo; Bosa (2009, p. 66) destacam essa questão quando dizem que:

A interação com outras crianças da mesma faixa etária proporciona contextos sociais
que permitem vivenciar experiências que dão origem à troca de ideias, de papéis e o
compartilhamento de atividades que exigem negociação interpessoal e discussão
para a resolução de conflitos. No grupo de pares emergem as regras que estruturam
as atividades de cooperação e competição. Desse modo, a qualidade das interações
com iguais e a competência social influenciam-se mutuamente.

Todas essas questões não são diferentes com a criança com autismo visto que: “A criança com autismo é
capaz de aprender, como as outras crianças, entretanto, faz-se necessária a utilização de técnicas [...]
considerando as características do modo de ser e estar [...] dessa criança” (COSCIA, 2010, p. 19).

Nesse sentido, para que ocorra a aprendizagem da criança com autismo é necessário que aconteça um
trabalho em conjunto da família e da escola, do mesmo modo que é preciso uma adequação nas práticas
utilizadas em sala de aula, além de ter conhecimento das características singulares e o tempo de aprender
dessas crianças.

As crianças com este transtorno apresentam características peculiares como, por exemplo, a dificuldade de
entender uma metáfora, interpretar um texto ou mesmo recusa frente a um jogo de faz-de-conta, sugerindo
uma certa rigidez no desenvolvimento. Entretanto, algumas destas crianças aprendem a ler, escrever e
operar cálculos matemáticos, muitas vezes, mais facilmente que outros colegas da mesma faixa etária (LAGO,
2007, p. 42).

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/inclusao_escolar_um_estudo_sobre_a_aprendizagem_da_crianca_com_au.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Assim, cabe aos pais e a comunidade escolar se informarem com relação a essas características para que
consigam realizar um trabalho de qualidade e ter resultados na aprendizagem.

Não basta somente uma política pública ou uma reorganização curricular, mas, também um conhecimento das
características próprias dessas crianças, sendo necessária ao campo da educação uma revisão das concepções
educativas (SALGADO, 2012, p. 8).

Com relação às metodologias, Salgado (2012, p. 20) enfatiza que:

[...] as escolas precisam estar disponíveis a realizar flexibilizações curriculares, a fim
de que esses alunos recebam apoios diferentes daqueles costumeiramente
oferecidos. Cabe salientar que flexibilizar o currículo sob esta ótica, não implica
negá-lo na sua essência, e sim organizar suas modalidades adaptativas
(metodologias, avaliação, temporalidade) conforme as necessidades educacionais do
aluno para que se dê o acesso à aprendizagem.

Nesse contexto, o professor possui um papel de suma importncia na aprendizagem do aluno com autismo
sendo que “[...] Ele é o facilitador no processo educacional, e, para tanto, precisa reconhecer o nível de
desenvolvimento da criança” (COSCIA, 2010, p. 36).

Ainda de acordo com Coscia (2010, p. 36):

O professor precisa observar se o aluno está atento para receber as instruções e
precisa também demonstrar a atividade na frente dele para que possa ser executada
de maneira correta. Assim, é fundamental a ajuda de um professor auxiliar ou o
número reduzido de alunos por sala, para que o educador possa realizar o trabalho
individualizado com este aluno e estimulá-lo a avançar no processo de ensino.

Sendo assim, o professor é fundamental nesse processo, mas precisa do apoio de toda a escola para realizar
seu trabalho, uma vez que a inclusão e efetivação da aprendizagem “[...] é um processo que exige o
envolvimento de toda a comunidade escolar [...] para que esse aluno não só tenha acesso à escola regular,
mas tenha garantido a sua permanência com sucesso neste espaço” (SILVA, 2011, p. 51).

Para realizar o processo de aprendizagem com as crianças com autismo é necessária a realização de um
trabalho sistematizado e baseado em rotinas, além da criança possuir um acompanhamento especializado que
complemente o aprendizado do cotidiano escolar.

Além disso, é importante enfatizar que o ambiente de aprendizagem deve ser propício e estimulante e que o
ensino aconteça de forma natural para que a criança tenha interesse em realizar a atividade proposta e se
sinta envolvida enquanto suas necessidades estejam sendo atendidas.

As escolas inclusivas têm como princípio fundamental que todos os alunos aprendam juntos
independentemente das dificuldades e das diferenças, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de
aprendizagem (LOPES, 2011, p. 127).

E também é importante destacar que o afeto existente entre professor e aluno é essencial porque a criança
com autismo precisa ser mais estimulada e receber mais atenção que as crianças ditas normais.

É fundamental que o professor sempre observe o comportamento do aluno com autismo e verifique se o
mesmo está conseguindo acompanhar as atividades.

Mello (2007, p. 30) aconselha que esse aluno:

1. Sente o mais próximo possível do professor.

2. Seja requisitado como ajudante do professor algumas vezes.
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3. Use agendas e calendários, listas de tarefas e listas de verificação.

4. Seja ajudado para poder trabalhar e concentrar-se por períodos cada

vez mais longos.

5. Seja estimulado a trabalhar em grupo e a aprender a esperar a vez.

6. Aprenda a pedir ajuda.

7. Tenha apoio durante o recreio onde, por exemplo poderá dedicar-se

a seus assuntos de interesse, pois caso contrário poderá vagar,

dedicar-se a algum assunto inusitado ou ser alvo de brincadeiras dos

colegas.

8. Seja elogiado sempre que for bem sucedido.

Logo, é de suma importncia que a criança com autismo quando inserida no contexto escolar seja atendida e
assistida de todas as formas, pois somente assim, tendo apoio familiar, de toda comunidade acadêmica, apoio
especializado, ela poderá obter sucesso na sua aprendizagem e desenvolvimento.

Procedimentos metodológicos

Salientando a análise da inclusão escolar e da aprendizagem da criança com autismo optamos pela
abordagem de natureza qualitativa, pois a mesma não é generalizável, mas exploratória, no sentido de buscar
conhecimento para uma questão sobre a qual as informações disponíveis são, ainda, insuficientes (VIEIRA,
2009).

A coleta de dados ocorreu através de entrevistas semiestruturadas com quatro professoras que lecionam para
alunos com autismo. Com o intuito de preservar as identidades das professoras supracitadas utilizamos
nomes fictícios. Preferimos realizar a obtenção de dados por meio de entrevistas por considerá-la “[...] um
procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no
tratamento de um problema social” (LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 178).

Diante do que foi exposto, os dados coletados foram minuciosamente averiguados a fim de obtermos com
precisão um resultado satisfatório, para que o estudo fosse concluído com êxito.

Resultados e discussões

A efetivação da inclusão escolar e do processo de aprendizagem das crianças com autismo é a temática desta
pesquisa, que visa uma reflexão acerca das problemáticas que existiram e existem na nossa sociedade.

Os dados coletados nesta pesquisa foram realizados por meio de entrevistas com quatro professoras, dando
ênfase as questões relacionadas à aprendizagem da criança com autismo e as estratégias de ensino utilizadas
para que esse processo ocorra.

Quando questionadas com relação ao processo de aprendizagem da criança com autismo as docentes
relataram que:

[...] a aprendizagem do aluno é muita lenta quase parando, quer dizer, não são
todos porque [...] têm alunos com autismo que eles são muito inteligentes [...]
porque eles têm habilidade pra alguma coisa, e a gente tem que descobrir que
habilidade é essa pra poder inseri-lo pra poder envolvê-lo nas atividades [...]
(ANTÔNIA, 2013).
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A aprendizagem dele já é avaliada [...] através do lúdico e na maioria das vezes eles
conseguem [...] pegar e rabiscar (GABRIELA, 2013).

Podemos observar através destes relatos que a aprendizagem do aluno acontece gradativamente e de forma
singular, pois a criança com autismo ela precisa de uma atenção diferenciada por parte do professor e o modo
de avaliá-la não pode ser o mesmo que o das outras crianças ditas normais.

De acordo com Pichon-Rivière (1995 apud Lüdke, 2011, p.13), pode-se pensar em intervenções que
contemplem novos olhares, novas formas de escuta e novos planejamentos de estratégias de
ensino-aprendizagem para esses educandos. E nunca esquecer que o vínculo é o grande agente que
possibilita e dinamiza o aprendizado e a formação de laços sociais saudáveis.

Quando indagadas sobre a evolução da aprendizagem da criança com autismo ao interagirem com os demais
colegas de classe, elas responderam que:

[...] eu acho que aprende, porque está inserido na sala de aula junto com os outros
[...] é uma troca aonde eles vão aprendendo um com o outro né O autista vai
aprender com o outro aluno, o outro aluno vai aprender com o autista, e assim eu
[....] tenho certeza que colocar o aluno com deficiência só [...] eles não vão evoluir
(ANTÔNIA, 2013).

Eu acredito que ajuda [...] só que criança que tem autismo precisa sim de um
atendimento especializado na área, o contato com outras crianças com certeza vai
ajudar, a interação dele com os outros (GABRIELA, 2013).

Aprende, porque você não pode viver isoladamente porque se você for trabalhar só
ali [...] como lidar com os outros colegas né como interagir com os outros, a gente
tem que tá trabalhando junto com todo mundo, com todo mundo contribuindo
(GRAZIELA, 2013).

É notório que há sim um grande avanço dos alunos com autismo quando estes estão inseridos no meio
escolar e interagem de forma direta com os outros colegas de sala.

A inclusão escolar proporciona às crianças com autismo oportunidades de convivência com seus pares. Desse
modo, a companhia compartilhada da criança com autismo na escola dá oportunidades do contato social e
favorece o seu desenvolvimento (COSCIA, 2010, p. 35).

Foram abordadas também as temáticas relacionadas sobre as estratégias de ensino para trabalhar com
crianças com autismo:

[...] eu procuro utilizar jogos, música e procuro também envolvê-los utilizando a
música [...] aí o trabalho fica mais fácil (GABRIELA, 2013).

Estou tentando despertar o interesse dele, levo papel e tintas pra ele desenhar, ele
gosta muito do quadro, então, ele vai sozinho pra o quadro e deixando ele a
vontade, buscando sempre despertar a curiosidade dele (BIANCA,2013).

Os professores precisam utilizar recursos diferenciados e sempre inovar na sua prática pedagógica para assim
ter um melhor rendimento no aprendizado do aluno com autismo, visto que “[...] a prática pedagógica neste
nível de ensino deve estimular a participação das crianças nas brincadeiras, interações, atividades corporais e
outras atividades que estimulem a autonomia dos alunos” (SILVA, 2011, p.94).

Sendo assim, concluímos que o desafio da inclusão escolar de alunos com autismo não é fácil, porém é
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possível se o professor e toda comunidade escolar estiverem dispostos a quebrarem barreiras e buscar
sempre inovações que visem a maior obtenção de aprendizado por parte da criança.

Considerações finais

Ao fim do trabalho, podemos observar que o processo de inclusão mesmo com todas as dificuldades está
progredindo gradualmente e cada vez mais vai ganhando seu espaço. É de suma importncia que haja uma
interligação direta da família com a escola, pois estes são fundamentais para que a criança com autismo
possa se desenvolver com sucesso.

A partir dos dados coletadas percebemos a luta dos professores frente ao trabalho de inclusão de crianças
com autismo, assim ocorrendo uma flexibilidade nas práticas utilizadas para que o processo de
ensino-aprendizagem realmente aconteça, além de ter conhecimento acerca das características peculiares que
estas crianças possuem para que assim o trabalho se efetue da melhor forma possível.

Frente ao que já foi exposto podemos enfatizar que a formação continuada do professor é essencial porque
ela será decisiva. É através dela que ele saberá como conduzir a aula para todos os alunos e especificamente
aos alunos com autismo, pois tendo pleno conhecimento das carências do mesmo, ele suprirá essas
necessidades com mais facilidade.

Por fim, podemos concluir que para a inclusão de crianças com autismo acontecer será preciso o
comprometimento de todos os envolvidos na luta pelos direitos de igualdade e de uma educação para todos.
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