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A investigação anela refletir sobre demanda do estudante autista, um diálogo no cenário de educação
regular. A importância deste estudo consiste no ganho a consciência de que a educação inclusiva
com ênfase no atendimento ao estudante autista implica na contínua preparação dos que os assistem
dentro da escola. Objetiva-se averiguar como se dá o processo de atendimento ao estudante autista na
instituição de ensino regular. A realização desta deu-se através de observações e conversações com
professores, educadores de apoio pedagógico e acompanhantes especializados, em uma escola
privada da cidade de Recife, PE, Brasil em turmas de 5º ano do ensino fundamental. Esta pesquisa
comprova que não há ainda conhecimentos suficientes para o atendimento, bem como uma
“capacitação” específica à temática.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA E O AUTISMO: UM DIÁLOGO NECESSÁRIO COM A
ESCOLA.

INCLUSIVE EDUCATION AND AUTISM: A NECESSARY DIALOGUE WITH SCHOOL.

EDUCACIÓN INCLUSIVA Y AUTISMO: UN DIÁLOGO NECESARIO CON LA
ESCUELA.

EIXO: 4. EDUCAÇÃO INCLUSIVA

RESUMO

A investigação anela refletir sobre demanda do estudante autista, um diálogo no cenário de educação
regular. A importância deste estudo consiste no ganho a consciência de que a educação inclusiva
com ênfase no atendimento ao estudante autista implica na contínua preparação dos que os assistem
dentro da escola. Objetiva-se averiguar como se dá o processo de atendimento ao estudante autista na
instituição de ensino regular. A realização desta deu-se através de observações e conversações com
professores, educadores de apoio pedagógico e acompanhantes especializados, em uma escola
privada da cidade de Recife, PE, Brasil em turmas de 5º ano do ensino fundamental. Esta pesquisa
comprova que não há ainda conhecimentos suficientes para o atendimento, bem como uma
“capacitação” específica à temática.

Palavras-chaves: Educação inclusiva, Autismo, Ensino Regular. Estudante autista

ABSTRACT

The research yearns to reflect on autistic student demand, a dialogue in the regular education setting.
The importance of this study is to gain awareness that inclusive education with emphasis on service
to autistic students implies the continuous preparation of those who assist them within the school.
The objective is to investigate how the autistic student care process takes place in the regular
education institution. This was accomplished through observations and conversations with teachers,
pedagogical support educators and specialized companions, at School, Recife / PE in 5th grade
classes. This research proves that there is still not enough knowledge for care, as well as a specific
"training" on the theme.

Keywords: Inclusive Education. Autism. Regular education. Autistic student.

RESUMEN

La investigación anhela reflexionar sobre la demanda de estudiantes autistas, un diálogo en el
entorno de educación regular. La importancia de este estudio es tomar conciencia de que la
educación inclusiva con énfasis en el servicio a los estudiantes autistas implica la preparación
continua de quienes los asisten dentro de la escuela. El objetivo es investigar cómo se lleva a cabo el
proceso de atención de estudiantes autistas en la institución de educación regular. Esto se logró a
través de observaciones y conversaciones con maestros, educadores de apoyo pedagógico y
compañeros especializados, en la Escuela, Recife / PE en las clases de quinto grado. Esta
investigación demuestra que todavía no hay suficiente conocimiento para el cuidado, así como una
"capacitación" específica sobre el tema.

Palabras clave: Educación Inclusiva. Autismo. Educación Regular. Estudiante Autista.

INTRODUÇÃO
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A investigação anela refletir sobre demanda do estudante autista, um diálogo no cenário de educação
regular. A importância deste estudo consiste no ganho a consciência de que a educação inclusiva
com ênfase no atendimento ao estudante autista implica na contínua preparação dos que os assistem
dentro da escola. Objetiva-se averiguar como se dá o processo de atendimento ao estudante autista na
instituição de ensino regular. A realização desta deu-se através de observações e conversações com
professores, educadores de apoio pedagógico e acompanhantes especializados, em uma escola
privada da cidade de Recife, PE, Brasil em turmas de 5º ano do ensino fundamental. Esta pesquisa
comprova que não há ainda conhecimentos suficientes para o atendimento, bem como uma
“capacitação” específica à temática.

Devido a isso, a educação regular de ensino ao refletir sobre como o atendimento ao estudante
autista, para servir da melhor maneira possível de forma consistente e satisfatoriamente perpassa pela
preparação de todos envolvidos com o sistema educacional.

Na Constituição Brasileira (1988) seu Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, no
Capítulo I – Dos Direitos e deveres individuais e Coletivos, no artigo 5º:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
prosperidade... (CF, 1988).

A bem da verdade, em toda dissertação da Constituição Brasileira (1988) firma garantir os direitos a
todas as pessoas.

A lutar social marcada pela década de 90, essa constrói uma grande mobilização ativista na defesa de
direitos da pessoa deficiente tanto no âmbito da saúde quanto no cenário da educação escolar, dentre
outras áreas.

Na cidade de Jomtien, localizada em Tailândia, precisamente no ano de 1990, nesta mesma década
uma significativa Reunião Conjunta foram discutidos os princípios para garantir o acesso e a
promoção das necessidades de educação básica para todas as pessoas.

Na cidade de Jomtien, localizada em Tailândia, precisamente no ano de 1990, nesta mesma década
uma significativa Reunião Conjunta foram discutidos os princípios para garantir o acesso e a
promoção das necessidades de educação básica para todas as pessoas.

A Declaração de Salamanca (1994) alerta para que toda pessoa identificada por alguma deficiência,
requerem educação especial e, portanto, precisam participar se possível, em escolas regulares. Assim,
a preocupação da educação com a inclusão desde o acesso à permanência como um trabalho
adequado atendimentos a todos.

A doença mental é uma condição caracterizada por desenvolvimento anormal e degenerativo
interação social, canais de comunicação e comportamento Tais comportamentos variam de maneiras
auto evidente e com um grau de rigor, apresentada de maneira diferente em cada autista. (APA,
2013).

METODOLOGIA

A realização desta investigação é de natureza qualitativa, deu-se através de observações e
conversações com professores, educadores de apoio pedagógico e acompanhantes especializados, em
uma escola privada da cidade de Recife, PE, Brasil em turmas de 5º ano do ensino fundamental. Foi
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apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, na qual lido e assinado pelos sujeitos
com forma de autorização a investigação.

A realização desta deu-se através de observações e conversações. São sujeitos deste estudo: uma
professora com formação inicial Normal Médio e Licenciatura em Geografia 33 anos, uma cuidadora
– estudante do 1º período do curso de Pedagogia, uma coordenadora de apoio pedagógico com
formação em Pedagogia e Psicopedagogia Institucional de uma escola privada em Recife, PE, Brasil.
A professora está referida pelo nome de Cristina, a cuidadora com o nome de Sorriso, e a
coordenadora de apoio Magali. Os nomes dados aos sujeitos são fictícios.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA

“Temos direito à igualdade, quando a diferença nos inferioriza, e direito à diferença, quando a
igualdade nos descaracteriza”. (BOAVENTURA)

Conforme com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
define-se que:

Em todas as etapas e modalidades da educação básica, o atendimento
educacional especializado é organizado para apoiar o desenvolvimento dos
alunos, constituindo oferta obrigatória dos sistemas de ensino. Deve ser
realizado no turno inverso ao da classe comum, na própria escola ou centro
especializado que realize esse serviço educacional... [...] No processo de
avaliação, o professor deve criar estratégias considerando que alguns alunos
podem demandar ampliação de tempo para a realização dos trabalhos e o uso
da língua de sinais, de textos em Braille, de informática ou de tecnologia
assistiva como uma prática cotidiana (BRASIL, 2007, p. 16).

O professor tem um papel fundamental - o de instigar todos os estudantes interagir sem rotular
nenhum deles, promover caminhos para que nenhum a mais menos fique de fora, isolado, esquecido
das atividades, das brincadeiras, da vida.

Neste contexto, não é estudante autista que deve adapta-se a estrutura escolar, as didáticas única,
portanto o a educação escolar que necessitar de ampliar suas possibilidades ao atendimento a pessoa
autista. Kelman (2010) nos colocar isso muito às claras,

Compete à escola adaptar-se para atender às capacidades e necessidades do
estudante na classe comum, mobilizando ações e práticas diversificadas que,
além do acesso, propicie condições de permanência exitosa no contexto
escolar. (KELMAN, et al, 2010, p. 226).

Nesta perspectiva, a escola cria assume o papel de promovedora de ações favoráveis para uma
aprendizagem prazerosa ao alcance de todos os estudantes na medida e dosagem, não contra gotas,
mas, nas adaptações, readaptações, (des) construções de alternativas didáticas a fim de contribuir
com o desenvolvimento integral do estudante autista.

AUTISMO

Vamos iniciar está seção por apresentar características gerais e marcantes do autismo, através dos
estudos de Kanner (1943) citado por (MENEZES, 2012, p. 37), seguem:

• Tendência ao isolamento;
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• Ausência de movimento antecipatório;
• Dificuldades na comunicação, alterações na linguagem, com ecolalia e inversão pronominal;
• Problemas comportamentais com atividades e movimentos repetitivos;
• Resistência à mudanças e limitação de atividade espontânea.
• Bom potencial cognitivo, embora não demonstram.
• Capacidade de memorizar grande quantidade de material sem sentido ou efeito prático;
• Dificuldade motora global e problemas com a mastigação alimentação.

Desse modo, é imprescindível que professor-guia, mediadores, cuidadores, acompanhantes entre
outras denominação aos que auxiliam o estudante autista se aproximem o máximo possível da
essência de demanda do autismo. E, além dos conhecimentos que caracterizam uma pessoa autista
ser humano capaz de desenvolver habilidades mediante um processo de didáticas alternativas.
Devem os quem assistem, além do conhecer, saber ser o assistente - uma pessoa humanizada.

Para Menezes (2012),

O autista sente dificuldade em se relacionar ou se comunicar com outras
pessoas, uma vez que ele não usa a fala como um meio de comunicação. Não
se comunicando com outras pessoas acaba passando a impressão de que a
pessoa autista vive sempre em um mundo próprio, criado por ele e que não
interage fora dele. (MENEZES, 2012, p. 25).

Diga Não! Esse enunciado propõe a sociedade, a comunidade escolar dizer não a falta de importância
das pessoas autistas, embora não seja tarefa nada fácil, principalmente aos que labutam no cenário
escolar, no atendimento do estudante autista, mesmo assim Diga Não ao ato de tornar o estudante
autista como um número que corresponde a obrigação da Lei. Pratique o verbo amor ao meio a
diferença. Gauderer (1985) descreve,

Como vivem em um mundo muito confuso, é compreensível que crianças
autistas tentem se apegar às poucas coisas que conseguem entender. Elas
gostam de manter as mesmas rotinas, uma leve mudança pode provocar gritos
e acessos de raiva. Também se tornam bastante apegadas a objetos, que
podem ser brinquedos comuns ou coisas aparentemente sem atrativos
(GAUDERER, 1985, p. 119).

Na perspectiva do Diga Não, o que Gauderer (1985) descrever acima é sem dúvida um excelente
norte para que o estudante autista não seja desprezado em quaisquer que seja o ambiente,
principalmente o escolar.

A presidenta da República Federal do Brasil Dilma Rousseff no ano de 2012 decreta e sanciona a
LEI Nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos
da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, em seu Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno
do espectro autista:

I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e
o lazer;

II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de
saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;
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b) o atendimento multiprofissional;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;

IV - o acesso:

a) à educação e ao ensino profissionalizante;

b) à moradia, inclusive à residência protegida;

c) ao mercado de trabalho;

d) à previdência social e à assistência social.

O que diz ao Art. 7º “O gestor escolar, ou autoridade competente, que recusar a matrícula de aluno
com transtorno do espectro autista, ou qualquer outro tipo de deficiência, será punido com multa de 3
(três) a 20 (vinte) salários-mínimos.”

Do Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999 em seu Art. 5º e 7º:

I - desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo
a assegurar a plena integração da pessoa portadora de deficiência no contexto
socioeconômico e cultural;

III - respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber
igualdade de oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos que
lhes são assegurados, sem privilégios ou paternalismos.

Art. 7º I - o acesso, o ingresso e a permanência da pessoa portadora de
deficiência em todos os serviços oferecidos à comunidade.

O cumprimento do dever igualdade de oportunidade consiste em respeitar as diferenças. A
ignorância impede a melhoria de um sistema, a propósito a falta de conhecimento gerar
pré-conceitos, e, nesse sentido a tendência do ignorante é imaginar que a pessoa portadora de
deficiência é menor. Portanto, romper com esse estigma é construir valores de reconhecimentos dos
direitos por direito.

DIÁLOGANDO COM A ESCOLA

Com finalidade de conhecer na prática como se dá a inclusão de criança autista no ambiente escolar
de ensino regular, o diálogo com: a professora, a cuidadora e com a coordenadora de apoio
pedagógico. Com a palavra:

A professora nos relata que: (sic) “Não tenho conhecimento suficiente sobre autismo. Então, não é
uma tarefa nada fácil, porém busco através diálogos com meus pares, leituras, cursos online um
norte para realizar um trabalho que favoreça prazer e êxito no atendimento do estudante autista.”
Ainda, a professora que aqui está identificada pelo nome Cristina, relata sobre sua base acadêmica,

Durante os três anos que cursei o magistério (1981-1983) em uma escola pública da
rede estadual, em nenhum momento sequer se falavam em educação inclusiva,
muito menos em autismo. Anos depois no ensino superior (Licenciatura em Plena
em Geografia), também não recordo de nenhuma disciplina que abordasse essa
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temática. Ora, creio que não havia nenhuma compreensão em incluir criança
deficiente nas salas de ensino regular. Até porque se uma criança apresentasse
comportamento fora dos padrões determinado como “normais” pela pelas regras da
escola, e/ou sociedade, esse mesmo era expulso, muitas vezes rotulado como
“doido” um ser incapaz que estar em meio às outras crianças, uma “fruta estragar”
que consequentemente irá “apodrece” os outros estudantes. (Cristina, março, 2019).

Diante do exposto, a exclusão está claramente expressa no discurso da professora Cristina, via regras
de uma educação que tem não olhar compreender que a educação é para todos. Ainda, acerca da sua
trajetória, de vivência em sala de aula a professor diz:

E, se batesse com a cabeça, era porque o sujeito era tão mal comportado, sem
educação que bate a cabeça na carteira escolar ou parede com a intenção de
destruí-las. Os que não conseguia realizar uma atividade, esse não era proposta
mais obrigatória, o estudante tachado de “burro”. Entenda isso na década de 80. É
sabido que a matrícula de pessoas deficientes, vamos aqui chamar atenção para o
autista é obrigatória. Ainda, creio que o cumprimento da Lei não se faz acontecer
uma educação inclusiva, mas, simplesmente a integração da pessoa deficiente no
ambiente de ensino regular. (prof.ª Cristina, março, de 2019).

No entanto, para que a educação inclusiva não se resuma apenas na obrigação de garantir a matrícula
do estudante autista, Evangelista (2017, p.28) chama atenção para medida em que as mudanças
acontecem, dentro e fora do contexto inserido, e tão exigente, não podendo deixar-se atrofiar por
práticas simplistas e enrijecedora da ação criativa. “Não cabendo mais manter-se ignorante e
conformista.”

A coordenadora de apoio pedagógico nos revela que: (sic) “há certo desconforto por parte do
professor, ao atendimento a criança deficiente em particular – o estudante autista. O desconforto
aparece no momento da mediação direta – contato direto com o estudante, demonstrando que não
sabe como lhe com as necessidades demandas pelo estudante autista. Como por exemplo: Mediar à
execução das tarefas em sala de aula.” A coordenadora ainda coloca que:

Precisamos considerar que, mesmo com a presença da cuidadora, as
atividades ainda são poucas direcionadas ao estudante autista, digo em
relação ao conteúdo programático. A turma é de 5º ano do ensino
fundamental, um ano escolar que são exigidas proficiência em Língua
Portuguesa, Matemática, outros. Com isso, subtende que as crianças estão
alfabetizadas, na verdade a maioria ainda tem déficit nesses componentes.
Mas, é preciso alfabetizar e cumprir com o programa, mesmo quando no
discurso diz que não, porém as avaliações externas dizem que sim. (Magali,
abril, 2019).

Em relação ao desconforto mencionado nos discursos acima, parece-nos que se basear na cobrança
de prestar um exame de comprovação apenas de proficiência e não o desenvolvimento integral do ser
humano na medida em cabe cada “gota de água” no passo a passo em que se dá o processo de ensino
e aprendizagem de quaisquer pessoas.

A cuidadora, nossa conversa com a “acompanhante especializada” (cuidadora) – em sua primeira
(sic) “fui convidada para auxiliar a professora em sala aula, ou seja, cuidar de uma criança autista.
Bem, eu gosto muito criança e já cuidei além da minha de outras no ambiente-casa.” Não tenho
formação na área, nenhum curso que me pudesse auxiliar para atender o estudante autista”.

Perguntado a cuidadora Sorriso, como se deu o processo de seleção para ser uma das cuidadoras a
acompanhar estudante deficiente, em especial o de demanda autista, Sorriso explicar:
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Não passei por um processo seletivo, foi por indicação. Como já havido
trabalhado cuidando de crianças esse foi um ponto positivo para minha
admissão. Mas confesso que foi um tanto diferente do que eu já realizado ao
cuidar de crianças. Dessa vez, eu precisava saber como me aproximar do
menino com autismo, digo que para nossa felicidade ele aceitou que eu me
aproximasse dela. A professora falou que não tinha habilidades, pouco
conhecimento. E que não teve nenhuma formação inicial e continuada. Que
apenas tinha sido informada que teria três crianças com necessidades
especiais. A professora é muito dedicada e carinhosa com todos os alunos. A
professora me incentivou a estudar, fazer leituras, assistir vídeos relacionados
ao autismo. A mesma me ajudou a fazer minha matrícula no curso de
pedagogia, e, em nossas horas livres passamos a conversar e elaborar
atividades voltadas para atender a nossas crianças autistas. (Cuidadora,
março, 2019).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados apontam variáveis: tempo formação (com mais de 30 anos no exercício); Licenciatura
não corresponde ao curso de pedagogia; sem curso de especialização na área de educação inclusiva,
ou cursos afins. Essas variáveis sugere a valorização de uma didática tradicional de ensino, assim, se
desviando de práticas educativas criativas, inovadoras. Desse modo, dificultando ação da inclusão no
cenário escolar.

Contudo não se resume a inclusão apenas nas variáveis supracitadas, mas, também pressupõe a
comunhão da didática aliada a uma pedagogia humanizada, como nos afirma Evangelista (2018),

Pois o anseio por um norte, do qual possibilite uma prática pedagógica
ininterruptamente do processo que passe pela anulação de prática robotizada,
enrejicedora do desenvolvimento libertador, o professor deverá mergulhar no
seu interior, local onde há um vasto campo para auto compreensão, para
mudar e dar novos rumos, novos modos de ensinar e novas maneiras de
provocar que o estudante desenvolva seu processo de aprendizagem.
(EVANGELISTA, 2018, p.3).

Sendo assim, para que a didática promova a matética ao estudante autista na educação de ensino
regular é preciso os mediadores atendam às especificidades demandada pelo autismo.

No que diz respeito a cuidadora, a escola atende a especificidade do Parágrafo único. “Em casos de
comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de
ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado.” Exceto
no tocante “especializado”. Contudo, no decorre de nossa investigação a acompanhante vai
construindo-se em uma excelente mediadora.

Segundo Silva (2012), com o tempo a criança desenvolve seus próprios instrumentos para manter
relações e aprendizagem, se tornando cada vez mais hábil socialmente.

CONSIDERAÇÕES

Com base nos resultados sugere que o melhor caminho é o da preparação dos profissionais da
educação – professor, coordenador de apoio pedagógico o cuidador antes de assumir o trabalho com
estudante autista, passarem primeiro por formação inicial e continuada com ênfase no transtorno do
espectro autista e em outras necessidades, para habitua-se, assim, para que já nas salas de aula, em
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especial os estudante autista, não seja apenas um número.

Diante disso, fica claro que a relação da inclusão e integração está para além da efetivação da
matrícula, do ingresso e da permanência do estudante com deficiências cognitivas em salas de aulas
do regular- comum.

Por certo, quando mais estiverem professores, cuidadores, educadores apoios preparados e
dedicados, com certeza, evita-se a invisibilidade mais tarde o estudante autista; quanto mais
estiverem se aperfeiçoando, estudando, instigados pelo será para todos, na qual maiores é a
possibilidade de que encontrem novos modos de trilhar no caminhão da educação inclusiva,
aproveita-se, enfim, a inclusão na singularidade plural de estudante.
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