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RESUMO 

O presente trabalho realizado através do Programa de Inclusão em Iniciação Científica – 
PIIC POSGRAP/PROEST/UFS, sob orientação da Profª Drª Verônica dos Reis Mariano 
Souza. Com objetivo de analisar a prática de inclusão de crianças autistas a partir do 
cotidiano em uma sala de aula do 1º ano do ensino fundamental em uma escola regular 
com o intuito de contribuir para o acesso e a permanência dos portadores dessa 
deficiência nessas instituições juntos aos alunos normais, para que assim, possam 
desenvolver sua comunicação, interação social e o cognitivo. É um estudo de caso de 
base etnográfica. Para a realização da pesquisa de campo de cunho qualitativo foram 
utilizados: coleta de dados, entrevistas estruturadas com a mãe da aluna, professoras e 
coordenadora pedagógica, observação participante e consulta a documentos. 

PALAVRAS CHAVE: Autismo. Ensino Regular. Inclusão. 

 

ABSTRACT 

This work done by Inclusion Program for Scientific Initiation - PIIC POSGRAP / 
PROEST / UFS, under the guidance of Prof. Dr. Veronica Mariano Souza dos Reis. 
Aiming to analyze the practice of inclusion of children with autism from the daily life in 
a classroom of 1st year of primary education in a regular school in order to contribute to 
the access and retention of people with this deficiency in these institutions together 
students with normal , so that they can develop their communication, social interaction 
and cognitive development. It is a case study based on ethnographic research. To carry 
out field research of a qualitative nature were used: data collection, interviews with the 
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mother of student, teacher and educational coordinator, participant observation, and 
documents. 
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INTRODUÇÃO 

 Em Sergipe são poucas as pesquisas realizadas sobre a inclusão da criança 

autista por se tratar de um distúrbio neurológico pouco conhecido. A escolha desse tema 

foi feita a partir da convivência diária com uma criança autista da qual despertou meu 

interesse para conhecer e me aprofundar nesse mundo Autista. A inclusão do autista 

ainda é pouco estudada e muitas vezes polêmica. Verificar as possibilidades da inclusão 

de crianças autistas em escolas regulares e saber se as necessidades dessas crianças 

estão sendo desenvolvidas para que obtenham avanços junto aos alunos normais em sua 

comunicação, interação social e desenvolvimento cognitivo são tentativas de contribuir 

para a inclusão escolar desse tipo de aluno que ainda sofre discriminação na escola e na 

sociedade mais ampla. 

 Com esse convívio também foi possível observar que o processo de inclusão 

necessita de subsídios e capacitação dos professores e demais funcionários da escola 

para criar métodos educativos que possibilitem além da integração a inclusão destes 

alunos em escolas regulares, efetivando assim o direito à educação como direito de 

todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, como garante a Constituição 

Federal de 1988, que dispõe em seu Art. 205 que a educação é um direito de todos e 

dever do Estado e da família, que esta terá a colaboração da sociedade, ao visar o pleno 

desenvolvimento da pessoa, e o seu preparo para o exercício da cidadania. 

 O Autismo é um Transtorno Global do Desenvolvimento (também chamado de 

Transtorno do Espectro Autista), caracterizado por alterações significativas na 

comunicação, na interação social e no comportamento da criança.1  

                                                           
1
 O texto encontra-se na íntegra na Cartilha “Direitos as Pessoas Autistas”. Disponível em: 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/34/figuras/DireitosPessoasAutismo_Leituras.pdf. 
Acessado em 15 de novembro de 2011. 
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A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 

20/12/1996, trata, especificamente, no Capítulo V, da Educação Especial. Define-a por 

modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, 

para pessoas com necessidades educacionais especiais, mas para haver a inclusão é 

necessário que não haja segregação entre ensino regular e especial. Esta reorganização 

na qual a educação especial passa a integrar a ação pedagógica do ensino regular 

chama-se Educação Inclusiva. 

 A Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva 

discorre em sua introdução que esta é uma ação política, cultural, social e pedagógica, 

desencadeada em defesa do direito de todos os alunos estarem juntos, aprendendo e 

participando, sem nenhum tipo de discriminação. 

 E o que são crianças com Necessidades Educacionais Especiais (NEE)? Segundo 

o PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – PNE (1994): 

Entende-se por criança com necessidade educacional especial aquela 
que apresenta claro distúrbio no desenvolvimento, originado durante a 
gestão, no nascimento, ou nos primeiros anos de vida. São exemplos 
disso: as deficiências sensoriais; a deficiência motora e mental; as 
deficiências sociais. 

 

 E por que as crianças com NEE precisam ser assistidas por escolas regulares 

inclusivas? Para BUENO (1997): 

O conceito de portador de necessidades educacionais especiais 
abrange uma diversidade de sujeitos. Ao ganhar na amplitude e na 
quebra da estigmatização, perde na precisão. Tanto é assim que, ao 
lado do termo em questão, é preciso acrescentar a espécie de sujeito 
sobre o qual estamos nos referindo (p. 40). 
 

 O Processo de Inclusão tem início na primeira instituição da qual o indivíduo faz 

parte, que é a família, esta é a principal fonte de referência de valores morais e sociais, 

complementada pela escola. Essa relação forma o indivíduo, concretiza sua 

subjetividade, e relações afetivas, podendo potencializar o ser humano, possibilitando a 

promoção da sua autonomia e participação social. 
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 E como se deve trabalhar com essas crianças? Como inseri-las junto aos demais 

em escolas regulares? 

 A partir dessas definições questiona-se: Quais as práticas inclusivas que podem 

favorecer a permanência e aprendizagem da criança autista em seus diferentes graus de 

comprometimento nas escolas regulares? 

 Para responder aos questionamentos traçou-se o seguinte objetivo: Analisar a 

prática de inclusão de crianças autistas a partir do cotidiano em uma sala de aula do 1º 

ano do ensino fundamental de uma escola da rede particular. 

REVISÃO DE LITERATURA 

 Dentro dos aportes teóricos encontrados, é possível analisar que as práticas 

pedagógicas têm como função elaborar, a partir da identificação das limitações, recursos 

pedagógicos que possibilitem a plena participação, buscando a autonomia e a 

independência do indivíduo, para isto, adequar a realidade familiar e social ao 

aprendizado e o que fora passado enquanto conhecimento moral, educativo, e da própria 

formação do ser. Estas ações devem efetivar a participação social e ampliar as 

oportunidades profissionais e de escolarização. Ao apontar as práticas pedagógicas, 

Serra, 2006, enfatiza que é necessária a qualificação dos profissionais que atuarão na 

Educação Inclusiva. 

 Está disposto na Declaração de Salamanca: 

Inclusão e participação são essenciais à dignidade humana e ao gozo e 
exercício dos direitos humanos. No campo da educação, tal se reflete 
no desenvolvimento de estratégias que procuram proporcionar uma 
equalização genuína de oportunidades. A experiência em muitos 
países demonstra que a integração de crianças e jovens com 
necessidades educacionais especiais é mais eficazmente alcançada em 
escolas inclusivas que servem a todas as crianças de uma comunidade. 
(Declaração de Salamanca, 1994:61). 
 

 Visto à necessidade da adequação societária, da legislação, e da reformulação da 

Política de Educação como um todo para atender a essa nova demanda, já que o ensino 

regular e a educação especial um dissociado do outro não mais supriam de forma 

qualificada e unificada as questões colocadas pela dimensão de diversidade que trazem 



5 

 

as deficiências e transtornos, o processo de exclusão agora adentra no campo da 

inclusão. 

 A educação é um campo de diversidades, então não pode ser prestada de forma 

mecanizada, não há fórmulas, nem a única forma de exercer o papel do professor, por 

exemplo. Assim as práticas são mutáveis e deve estar adequada a realidade vivida 

dentro do local, o qual esta sendo executada. 

 A inclusão possibilita que equipes de vários profissionais atuem no mesmo 

propósito instigando a interdisciplinaridade, e traz novos conceitos para dentro do 

âmbito escolar, além de estarem modificando a cultura societária, que hoje alia a escola, 

família e sociedade, como parceiras e agentes socializadores que não devem e podem 

estar segregados um do outro. 

 Os autistas como não têm uma característica que seja notada fisicamente, ou que 

impossibilitem de exercer alguma atividade física, não são “percebidos” a primeira vista 

ou mesmo que se tenha um contato direto, o que torna a sua inclusão mais difícil, o 

senso comum coloca que o deficiente é aquele não pode exercer a maior parte das 

atividades tidas como comum, por isso até que a infantilização é tão latente dentro da 

nossa sociedade. O fato de existirem poucos estudos sobre inclusão de crianças autistas 

na rede comum de ensino parece refletir esta realidade, isto é, a de que existem poucas 

crianças incluídas, se comparadas àquelas com outras deficiências.2  

 Diante do autismo e toda a sua complexidade, em gerar no indivíduo limitações 

na comunicação, imaginação e interação, o desafio é ainda maior, pois algumas das 

características dos autistas é que são crianças arredias e isoladas, que murmuram muito, 

evitam a troca de olhar com outras pessoas e não interagem com o meio em que estão 

inseridas. Em alguns casos, geralmente nos graus de comprometimento mais severos, os 

autistas têm hipersinesia, ou seja, hiperatividade. Além de todas essas características de 

uma criança autista, é importante frisar que esse distúrbio vai do grau leve ao severo. A 

AMA – SP [...] “alerta que há graus diferenciados de autismo e que há, em instituições 

especializadas, (como a própria AMA), intervenções adequadas a cada tipo ou grau de 

comprometimento” [p. 24]. 

                                                           
2
 Disponível em http://www.scielo.br/pdf/psoc/v21n1/08.pdf . Acesso em 15 de novembro de 2011. 
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 A psicomotricidade pode ser vivenciada como prática pedagógica para crianças 

autistas, os jogos trabalham o lúdico; o psicológico; o físico; o motor, considerado como 

uma ação livre que possibilita o ser humano expressar a sua imaginação, que promove a 

relação corporal. Assim, CORNEILSEN (2007), acredita que a criança descobre o 

mundo através do corpo e quanto maior for a sua vivência corporal, melhor será a sua 

visão de mundo. 

METODOLOGIA 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa com abordagem de Estudo de Caso de Base 

Etnográfico em função da especificidade do problema e da possibilidade de estudá-lo 

em profundidade. 

 O Estudo de Caso de Base Etnográfico permite ao pesquisador análises mais 

profundas a respeito do que está sendo pesquisado, pois por ser agente participativo na 

ação, o mesmo intervém e com isso, contribui para uma possível solução do problema. 

 São características do Estudo Etnográfico: 

• Trabalho de campo prolongado, onde o pesquisador tem contato com o objeto de 

estudo e o meio que o cerca; 

• O principal responsável pela coleta de dados é o pesquisador; 

• Utiliza um conjunto de técnicas para coletar dados sobre os valores, os hábitos, 

as crenças, as práticas e os comportamentos de um grupo social (André, 1995, 

p. 27-28); 

• Observação participante, entrevista (s) estruturada (s) e consultas a documentos. 

Para Bogdan; Biklen (1994, p. 90-91), o estudo de caso etnográfico é o estudo de 

um caso de observação. 

Já a observação participante para YIN, 2010: “é uma modalidade especial de 

observação na qual você não é simplesmente um observador passivo”. Ou seja, o 

pesquisador é totalmente livre para interferir ou não, escolher quais os dados relevantes 

que deverão ser destacados na pesquisa. 
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Outro método utilizado para obtenção de dados dessa pesquisa foi a entrevista 

estruturada feita com a mãe, professoras e coordenadora pedagógica da escola. Foi 

escolhido esse tipo de entrevista por permitir ao entrevistador um maior controle 

durante a aplicação desta. 

Segundo André (1997): 

A utilização de diferentes técnicas e de coletas de fontes variadas de 
dados também caracteriza os estudos etnográficos, ainda que o método 
básico seja a observação participante. O pesquisador em geral conjuga 
dados de observação e de entrevistas com resultados de testes ou com 
material obtido através de levantamentos, registros, documentos, 
fotografias e produções do próprio grupo pesquisado, o que lhe 
permite uma “descrição densa” da realidade pesquisada (p. 39). 
 
 

 O contexto da pesquisa foi uma escola da rede particular de ensino que trabalha 

com a inclusão de crianças autistas. São sujeitos da pesquisa uma criança do 1º ano do 

ensino fundamental, a professora, os pais e a coordenação pedagógica da escola. A 

coleta de dados foi feita através da observação da criança no contexto da sala de aula, de 

entrevistas estruturadas com pais e coordenadores. Após a coleta de dados foram 

levantados e analisados os pontos relevantes e depois analisados a luz da bibliografia 

existente sobre o tema. 

Caracterização da Escola 

 A escola é de pequeno porte, está localizada na cidade de Aracaju, no bairro 

Grageru. Funciona em dois turnos: matutino e vespertino, sendo que no turno vespertino 

funciona apenas como reforço escolar. Possuía 74 alunos, e na sala em que a aluna se 

encontrava havia 28 alunos: 17 meninas e 11 meninos. É uma escola composta por 

alunos de classe média alta, onde seu principal objetivo é trabalhar e desenvolver o 

aluno independente de síndrome, deficiência que ele tenha ou não. Ou seja, sendo 

portador de alguma deficiência ou “dito normal”. 

 A equipe profissional está especificada no quadro abaixo: 

Direção Coordenação 

Pedagógica 

Professores Auxiliar de 

Professores 

Secretário Serviço 

Geral 

1 1 6 2 1 1 
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Por ser uma escola que trabalha a inclusão escolar, o acompanhamento dos 

alunos é feito individualmente a depender a dificuldade, necessidade, e/ou deficiência 

apresentada por cada um deles. Seu índice de aprovação é de 99,0%. Com os alunos que 

têm algum tipo de síndrome, deficiência, o atendimento que recebem por parte de outros 

profissionais especializados em cada caso é realizado fora da escola, mas isso não 

significa que se necessário esses profissionais podem ir a escola, tanto para conversar 

com professores e coordenadores, quanto para observar e/ou trabalhar algo com o aluno 

em sala de aula junto aos demais colegas de classe. 

A Criança 

Durante todo o tempo de convívio com “A”, ela sempre se mostrou muito 

tranquila. Às vezes dispersa devido à síndrome, mas isso não a impede de avançar nos 

estudos e desenvolvimento das suas principais dificuldades: a comunicação e interação 

social. 

“A” entrou com três anos e meio ainda sem ser diagnosticada. E após apresentar 

algumas características específicas do autismo (principalmente o isolamento), a mãe foi 

aconselhada a levá-la a um psicólogo pela professora. E foi quando “A” recebeu o 

diagnóstico de “Espectro Autista Leve”. Durante o período de convívio, “A” tinha entre 

cinco e seis anos. 

A aluna sempre apresentou um comportamento diferenciado dos demais colegas 

de classe como, por exemplo: repetições de movimentos (pulos, balanço das mãos, etc.). 

Para realizar as atividades era preciso em alguns momentos a ajuda de um profissional 

(professor ou auxiliar) que ficasse e/ou sentasse ao seu lado, e/ou chamá-la pelo nome 

para que sua atenção fosse voltada para a atividade que estava sendo feita. 

Sua interação com os demais colegas de classe no início não era tão fácil, apesar 

de todos terem um carinho por ela. Pois, não é tão simples para as crianças entender o 

porquê de nem sempre “A” se interessar pelas mesmas brincadeiras delas. Sempre 

fizemos por onde inseri-la em tudo que estava sendo feito com os demais alunos e 

quando menos esperávamos éramos surpreendidas com uma reação por parte dela, que 
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ora participava, ora parecia que não nos escutava, ou até mesmo, como se não estivesse 

ali naquele momento. 

“A” fazia Ballet, participava das apresentações culturais que a escola promove. 

Às vezes se interessava pelas brincadeiras dos colegas, cumpria todas as suas tarefas 

escolares, mesmo necessitando de acompanhamento individualizado algumas vezes. 

Quando apresentava alguma dificuldade em algo que estava sendo explicado (conteúdo 

escolar) era surpreendente a forma que ela desenvolvia ao compreender tal assunto. 

“A” mora com os pais, e a irmã, pessoas que são responsáveis e ativos tanto 

pelos estímulos quanto pelos avanços da mesma. 

A Família 

 A família sempre se mostrou muito presente e dedicada quanto ao 

desenvolvimento e educação de “A”. De todos os familiares, a mãe é a que mais a 

acompanha, nas atividades escolares assim como também nas atividades que “A” realiza 

juntos aos outros profissionais que participam ativamente do desenvolvimento e 

avanços da criança. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Com base nas leituras realizadas, observações e consultas aos documentos da 

aluna objeto de estudo para esta pesquisa, constata-se a possibilidade de uma inclusão 

escolar eficaz para alunos autistas respeitando, lógico, seus limites e estimulando-os em 

suas maiores dificuldades para que se desenvolvam juntos aos demais colegas de classe. 

 A partir das respostas da mãe de “A” durante a entrevista, nota-se o quão é 

importante a existência de escolas regulares inclusivas para que crianças com NEE 

evoluam três aspectos essenciais (principalmente nos autistas): interação social, 

comunicação e desenvolvimento cognitivo.  

 Ao relatar sobre como sua filha chegou a escola e como está hoje (momento em 

que foi realizada a entrevista), ela se emociona e se enche de orgulho e alegria. 

CONCLUSÕES 
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 Após tudo que foi observado e analisado conclui-se que uma escola regular 

inclusiva é de fundamental importância para o desenvolvimento de crianças com 

Necessidades Educacionais Especiais – NEE e que o Atendimento Educacional 

Especializado – AEE é um dos métodos que auxiliam para esse desenvolvimento. 

 Outro ponto favorável para a socialização do aluno é inseri-lo em toda e 

qualquer atividade que seja realizada. Ou seja, atividades em grupo junto aos colegas de 

classe, atividades culturais e brincadeiras. 

 Não se pode deixar de mencionar mais uma vez, a importância da família como 

suporte para o crescimento e estímulos da criança. É na família que se aprendem os 

princípios básicos da vida. Ela é a responsável em formar e educar a criança 

transmitindo os principais valores morais. 

 Em um trabalho conjunto com a escola, a família também é um dos principais 

agentes socializadores e eficaz para o desenvolvimento cognitivo, social e 

comunicativo. 

 Assim pode-se afirmar que a aceitação e o acompanhamento da família junto a 

escola promovem o desenvolvimento da criança autista em suas principais limitações: 

desenvolvimento cognitivo, social e comunicativo. Tornando-as independentes e 

autônomas em seu âmbito social. 
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