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Resumo

O presente artigo é fruto das inquietações cotidianas a respeito da educação de um autista e como seus
familiares se posicionam em relação ao ensino público com o objetivo de destacar os possíveis obstáculos
na educação do autista. O texto tem como finalidade apresentar algumas possibilidades e limites
encontrados no cotidiano familiar e escolar do aluno autista sob um estudo de caso partindo de relatos da
mãe do autista e observações no período de uma semana.
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Abstract

This article is the result of everyday concerns about the education of an autistic and how their families are
positioned in relation to public education in order to highlight the possible obstacles in educating autistic.
The text aims to present some possibilities and limits found in family life and school autistic student in a
case study using the relates the mother of autistic and observations within one week.

Keywords: Autism, Education, Public Education.

INTRODUÇÃO:

A proposta da educação inclusiva surge no cenário mundial nos anos 90[2], e vem se constituindo também
numa área de interesse de estudos diversos devido aos limites enfrentados pelos profissionais da
educação. Assim, diversas instituições vêm desenvolvendo pesquisas voltadas para a inclusão de pessoas
portadoras de necessidades especiais no ensino público.

Kanner define, então, o Autismo como uma alteração do desenvolvimento com as seguintes
características: incapacidade para estabelecer relações com outras pessoas; atrasos e alterações na
aquisição da linguagem; o desejo obsessivo de imutabilidade no ambiente e tendência para atividades.
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O presente estudo é fruto das inquietações cotidianas a respeito da educação de um autista e como seus
familiares se posicionam em relação ao ensino público do município de Aracaju-SE, na qual se busca
desenvolver uma possível proposta de educação inclusiva. A necessidade de investigação das crianças com
autismo no ensino acontece considerando que historicamente, as características apresentadas por estas
crianças têm sido usadas como justificativa para a não inserção escolar.

A metodologia utilizada para a coleta de dados incluiu conversa informal com a mãe da criança desde sua
gestação até a idade atual da criança afim de verificar os obstáculos que a família precisa superar desde o
momento da gestação do bebê até a idade escolar e observações do cotidiano do autista na busca de
evidências quanto ao procedimento de inserção e relação do aluno autista na escola e com a família. O
objetivo principal destacar as prováveis dificuldades no processo de aceitação do aluno com deficiência no
ensino público regular ou não e em sua aprendizagem.

Apresento inicialmente as contribuições ao tema exclusão/inclusão[3] em sua dimensão escolar,
encerrando com a fala sobre a interação professor-aluno, caracterizando-a como uma troca social sujeita à
lógica das relações, em que exploro as contribuições Piagetianas sobre as interações sociais[4].

A escola que tradicionalmente desenvolveu mecanismos de exclusão e a chamada nova escola agora é
obrigada a atender a todas as crianças, quaisquer que sejam suas condições configurando um confuso
paradoxo (Macedo, 2005). A escola tradicional se concretizou por uma cultura das semelhanças, ao
contrário da escola inclusiva, que é pautada pelo trabalho com as diferenças.

A função da semelhança é possibilitar a organização do conhecido, isto é, diante de algo diferente ou novo,
buscamos classificar, conceituar, colocar o particular inserido em um geral sob o que rege o cognitivismo.
Essa forma de organizar o conhecimento opera pela lógica das classes, pela lógica dos conceitos. Segundo
Piaget[5], uma classe lógica é uma reunião de indivíduos que apresentam em comum a mesma qualidade,
ou seja, a lógica das classes opera pela reunião do que é comum ao critério, ao que pode ser afirmado ou
classificado em sua perspectiva.

A inclusão escolar tornou-se uma discussão que ultrapassa o âmbito da educação especial atingindo
classes sociais, semelhanças e diferenças. Embora para o conhecimento, diferenças e semelhanças sejam,
igualmente, fundamentais, o desafio está em relacioná-las, onde se deveriam reconhecer as semelhanças
sem apagar as diferenças.

As deficiências presentes na escola pressupõem diferentes formas de se relacionar com o educando e com
o próprio conhecimento, exige mudanças na infra-estrutura e aceitação por uma escola mais séria e justa
que deve receber todos os alunos sendo ou não deficientes.

SOCIALIZAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DOS DADOS

Em seguida apresento os dados coletados durante o período do estudo de caso e visita a instituição onde o
aluno está matriculado.

No seguinte relato a mãe de um autista, denominado de R., para proteger sua identidade, em fase escolar
com idade de 6 anos retrata as dificuldades enfrentadas no dia a dia como o comportamento do filho em
casa e na escola.

Durante a gestação alguns sintomas indicaram que a mãe teria uma gravidez difícil com um possível parto
de risco. Após sentir algumas dores e ocorrer sangramentos a mãe procurou o médico e fez os devidos
exames que a informaram da sua situação. Hoje mãe de três L.C. fala um pouco sobre as três gestações.
Seu primeiro filho nasceu de parto normal e não apresentou grandes problemas durante a gestação. Hoje
ele tem 7 anos e apresenta desenvolvimento dito normal. A segunda gestação, cujo fruto é nosso estudo
de caso, apresentou as peculiaridades já informadas. Já a Terceira gestação transcorreu de forma
tranquila e ela concebeu a criança em parto normal.
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Concentrando a atenção sobre o nosso caso de estudo, na hora do parto o médico surpreendeu-se, pois
mesmo tendo sinalizado um possível parto de risco não fora dessa forma que aconteceu e a criança nasceu
aparentemente saudável de parto normal. Foi realizado o tradicional exame do pezinho onde nada fora
constatado além da normalidade da criança, porém a mãe revelou que em todas as três gestações em
esteve sob extremo estresse; as duas primeiras o pai não acreditava que os meninos fossem seus filhos e
a terceira gestação, já de outro casamento ela não revela o motivo pelo qual sofreu o estresse.

Segundo a mãe da criança sentindo-se responsável pelo comportamento agressivo e indiferente do
namorado quanto a paternidade ela numa tentativa desesperada de resolver sua situação tentou
interromper a sua segunda gestação com o conselho de amigas e soluções caseiras, mas a tentativa de
aborto não foi bem sucedida. A gestação seguiu seu curso normal e ela então resolveu aceitar a criança.

Após o nascimento do bebê e o tradicional exame do pezinho, já realizado, a mãe preferiu passar por cima
das dificuldades e cuidou do filho da maneira com havia cuidado do primeiro. No entanto o tempo passou e
a criança passou a dar sinais de que não eram comuns, segundo a mãe. Os sinais eram: movimentos
sistemáticos e repetitivos, falta de interação do filho com os demais parentes a família, e fixava olhar
apenas na tela da televisão quando algo o interessava, sorria sem motivo aparente e quando completou
um ano de idade deu seus primeiros passos e outros sinais surgiram como giros, pulos, e gritos de modo
desordenado, mas de aparente felicidade além de apresentar aversão à abraços e carinhos que careciam
de toque e interação entre a criança e o outro individuo. O sinal mais forte, para a família, foi a ausência
da fala quando a criança já completara 3 anos de idade e então a partir dai um tio materno levantou a
hipótese de uma deficiência intelectual e os familiares a principio relutaram para acreditar na
possibilidade. O tempo passou e com 4 anos completos a criança permanecia sem avanços na fala e então
a família resolveu procurar o médico. A dificuldade de comunicação verbal também é um dos sinais do
autista como já vimos anteriormente.

Segundo a ASA[6] indivíduos com autismo usualmente exibem pelo menos metade de características
como: Dificuldade de relacionamento com outras pessoas; riso inapropriado; pouco ou nenhum contato
visual - não olha nos olhos; aparente insensibilidade à dor - não responde adequadamente a uma situação
de dor; preferência pela solidão; modos arredios - busca o isolamento e não procura outras crianças;
rotação de objetos - brinca de forma inadequada ou bizarra com os mais variados objetos; inapropriada
fixação em objetos; perceptível hiperatividade ou extrema inatividade - muitos têm problemas de sono ou
excesso de passividade; ausência de resposta aos métodos normais de ensino - muitos precisam de
material adaptado; insistência em repetição, resistência à mudança de rotina; não tem real medo do
perigo (consciência de situações que envolvam perigo); procedimento com poses bizarras (fixar objeto
ficando de cócoras; colocar-se de pé numa perna só; impedir a passagem por uma porta, somente
liberando-a após tocar de uma determinada maneira os alisares); ecolalia (repete palavras ou frases em
lugar da linguagem normal); recusa colo ou afagos - bebês preferem ficar no chão que no colo; age como
se estivesse surdo - não responde pelo nome; dificuldade em expressar necessidades - sem ou limitada
linguagem oral e/ou corporal (gestos); acessos de raiva - demonstra extrema aflição sem razão aparente;
irregular habilidade motora - pode não querer chutar uma bola, mas pode arrumar blocos; desorganização
sensorial - hipo ou hipersensibilidade, por exemplo, auditiva; não faz referência social - entra num lugar
desconhecido sem antes olhar para o adulto (pai/mãe) para fazer referência antes e saber se é seguro

É importante dizer que nem todos os indivíduos com autismo apresentam todos estes sintomas, porém
muitos dos sintomas estão presentes entre os 12 e os 24 meses da criança. Eles variam de leve a grave e
em intensidade de sintoma para sintoma, pois o autismo se manifesta de forma única em cada pessoa.
Esses sintomas não são o que determinam o diagnóstico do autista sendo necessário acompanhamento
dos médicos da área de deficiências.

Após avaliação médica foi constatado um possível caso de autismo em nível médio com possibilidades de
melhora, porém o autismo não tem cura e que o inicio do tratamento deveria ser acelerado e a família
jamais desistir. A mãe julgou que o médico não havia dado tanta importância a seu filho por se tratar do
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sistema público de saúde.

A mãe então foi em busca dos direitos do filho, solicitou beneficio junto ao governo e uma escola de
educação especial: O CRAS[7].

O CRAS, também conhecido como "Casas da Família", é uma unidade pública estatal responsável pela
oferta de serviços continuados de proteção social básica de assistência social às famílias, grupos e
indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Esses Centros são espaços físicos localizados
estrategicamente em áreas de pobreza. O Cras é integrante do Sistema Único da Assistência Social
(Suas).
O principal serviço ofertado pelo Cras é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), cuja
execução é obrigatória e exclusiva. Este consiste em um trabalho de caráter continuado que visa fortalecer
a função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo o acesso e usufruto de
direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.
As ações desenvolvidas têm como objetivo fortalecer vínculos familiares e comunitários; promover o
acesso à renda; contribuir para a autonomia e emancipação social das famílias; atuar de forma preventiva,
evitando que as famílias atendidas tenham os direitos violados, recaindo em situações de risco social.
Atividades desenvolvidas pela instituição passam pelo cuidado com as famílias como seu cadastramento e
levantamento das necessidades das famílias até atendimentos psicossociais individuais e/ou em grupos
além de encaminhamento à rede social de serviços.

No centro educacional de menores do CRAS o atendimento é dirigido a crianças e adolescentes do sexo
masculino, com deficiência leves e moderadas, em caráter de abandono e situação de vulnerabilidade. Os
acolhidos têm acompanhamento médico, tanto na parte clínica como mental e em casos de urgência são
encaminhados aos hospitais da rede municipal ou do estado.

O CRAS é uma instituição de educação especial (segregativa) que auxilia apenas a crianças com
deficiências. É preciso ter cuidado ao matricular uma criança com deficiência em uma escola normal, pois
ela corre o risco de ser vitima de bullying, mesmo assim ela pode apresentar um quadro de melhora por
conviver com crianças ditas não deficientes podendo, inclusive, imitar o comportamento dessas crianças.
No entanto na escola de educação especial há profissionais capacitados especificamente para as
deficiências dessa criança. Cabe aos pais decidir onde matricular seus filhos tendo sempre o cuidado de
buscar informações quanto ao desenvolvimento do seu filho. Cada caso é um caso e precisa de reflexão,
estudo, observação e acompanhamento sempre.

No caso do CRAS as crianças têm dois dias de atividades durante a semana e o computador é usado como
tecnologia assistiva, alguns são adaptados e outros não. A escola possui transporte próprio que busca e
traz os alunos até suas residências. O educando R. está com 6 anos de idade. Começou a estudar com 5
anos e ainda não está alfabetizado fala poucas e simples palavras que surgiu na fase escolar. O seu
comportamento durante as atividades do CRAS é semelhante ao comportamento diário. R. prefere não
relacionar-se com as outras crianças e nem com os profissionais que o auxiliam. Em casa não se relaciona
nem mesmo com os irmãos e mantém comportamento intimidador e agressivo com estranhos
conduzindo-os até a porta de saída e não se agradar em estar na rua chora quando isso acontece e quer
estar no braço o tempo inteiro como se estivesse assustado, mas se for em horário de pouco movimento
R. automaticamente corre descontroladamente pela rua sem se importar com nenhum tipo de perigo.

Os profissionais que o atendem diz que R. é bastante é difícil de lhe dar e que quase não aceita nada que é
sugerido. Na opinião dele é o caso mais complicado que eles já puderam presenciar até o presente
momento, mas acreditam que com paciência e perseverança o comportamento dele melhora e que o mais
importante é a família não desistir nunca.

CONCLUSÃO

Segundo Adriana Mora, Estela Shimabukuro e Andréa Lungwitz Cleto o envolvimento da família na área
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educacional é fundamental. A qualidade de vida da família também deve ser um fator a ser observado e
cuidado, o acolhimento pode proporcionar conforto e melhor desenvolvimento ao aluno. O segredo de um
trabalho educacional efetivo é olhar cada aluno como único, fazendo com que a individualização seja o
ponto-chave desse programa.Pois há um mito comum em dizerque o autista geralmente é uma pessoa
retardada ou que sabe poucas palavras (ou até mesmo que não sabe alguma). Problemas na inteligência
geral ou no desenvolvimento de linguagem, em alguns casos, podem realmente estar presentes, mas
como dito acima nem todos são assim e alguns indivíduos apresentam um elevado índice de inteligência.

As tarefas diárias estão constantemente sendo comprometidas por R. desde quando acorda para escovar
os dentes e tomar banho passando pela hora da medicação e chegando a hora de dormir. Se a mãe tentar
medicá-lo, por exemplo, R. a belisca, e corre sem parar pela casa, grita e chora. Passa o dia tirando os
lençóis da cama e as toalhas da mesa e as arrasta pela casa colocando-as na boca quase sempre
sorridente, mas a mãe e toda a família acompanha o desenvolvimento de R. na escola e não pretendem
para de fazê-lo.

Acompanhando o caso de R. e os depoimentos de sua mãe pode-se constatar o quanto seria difícil
mantê-lo em uma escola de ensino regular, pois o sistema público ainda não está preparado para receber
o contingente de crianças com necessidades educacionais especiais implicado no comprometimento da
alfabetização dos alunos devido a pouca capacidade dos professores atuantes. A precariedade de todo um
sistema prejudica o desenvolvimento educacional de todos os alunos. Os profissionais precisam de
recursos e formação adequada as diversas deficiências além de uma escola com infraestrutura
completamente adequada para o desenvolvimento dessas crianças. O sistema educacional brasileiro está
muito distante de oferecer um tipo de escola com os recursos necessários para abranger todos os alunos
que ali se matricularem principalmente os deficientes de modo em geral. Sem esquecer a realidade do
bullying em toda sociedade vigente é preciso pensar um pouco mais sobre o papel da escola que oferece
uma educação especial direcionada a essas crianças que precisam do seu espaço e não conseguem pelos
inúmeros obstáculos gerados pela desigualdade social que gera o preconceito e a discriminação em larga
escala.O autismo é um transtorno nunca desaparece completamente, porém com os cuidados adequados o
indivíduo se torna cada vez mais adaptado socialmente.
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