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Introdução

No sentido etiológico, a palavra autismo origina do 
grego “autos”, que significa “próprio”. O autismo pode 
ser entendido como um transtorno do desenvolvimento 
em que a criança tem severas dificuldades em relação à 
interação social e à linguagem, comprometendo, em 
certa medida, seu convívio em sociedade. Segundo 
BETTELHEIM (1987) [1], o autismo pode ser 
considerado um distúrbio invasivo do desenvolvimento, 
como distúrbios globais do desenvolvimento ou como 
distúrbios abrangentes do desenvolvimento. Nesse 
século em que se discute a inclusão e o direito à 
cidadania, ainda há muito que fazer, em relação à 
inclusão de crianças com deficiência nas escolas 
regulares, particularmente crianças com transtornos 
como o autismo. Promover a inclusão de alunos 
autistas é uma inovação, cujo movimento tem um 
aspecto muito polêmico nos meios educacionais e 
sociais, entretanto, inserir esses alunos no ensino 
regular é garantir o direito de todos à educação. 

Este trabalho visou conhecer como procede a 
inclusão sócio-educacional de alunos autistas, a 
qualificação dos educadores, a adaptação estrutural do 
espaço escolar que essas crianças necessitam para uma 
melhor aprendizagem, além da interação dos desses 
alunos com outras crianças, possibilitando assim um 
avanço no quadro clínico desses alunos.

Material e métodos

Esta pesquisa foi realizada em duas escolas da rede 
municipal do Recife-PE, uma localizada no bairro do 
Cordeiro e outra no bairro da Macaxeira. Foram 
realizadas quatro visitas, uma para cada ano/série em 
que houvesse um aluno com diagnóstico de autismo 
incluído. As visitas tinham como objetivo observar a 
estrutura física, a interação do aluno autista com outras 
crianças do ensino regular, além de fazer uma 
entrevista semi-estruturada, destinada aos docentes e 
estagiárias acompanhantes dos alunos autistas. A 
entrevista constava de cinco questões que visavam
conhecer a formação dos profissionais envolvidos 
diretamente com os alunos, o espaço físico das escolas
e saber como esses profissionais percebiam a interação 
do aluno autista com as outras crianças.

Para concluir, foi feito a análise, sistematização e 
construção uma tabela com as respostas obtidas a partir das
seguintes questões: Q1. Você teve alguma orientação ou 
formação para trabalhar com o aluno portador de autismo? 
Q2. Quais são as maiores dificuldades na aprendizagem 
desse aluno? Q3. Você considera que esse aluno é incluído 
socialmente, quando o colocam na mesma sala com 
crianças que não tem o distúrbio que o aluno apresenta? 
Q4. Enquanto ao espaço físico, é apropriado para o aluno? 
Q5. Você acredita que, deveriam existir escolas 
especializadas para acolher melhor o aluno autista?

Resultados

Foram observados quatro alunos com transtorno invasivo 
do desenvolvimento, sendo um na Escola Municipal do 
bairro do Cordeiro e três na Escola Municipal na 
Macaxeira, dentre os quais dois irmãos. A partir das
observações foi possível perceber alguns elementos 
relativos à inclusão desses alunos, dentro e fora da sala de 
aula, se o espaço físico é apropriado para atendê-los e se o 
docente e a estagiária acompanhante recebem formação 
complementar para dá atendimento pedagógico a esses 
alunos. 

O aluno observado na primeira escola tem a idade de 
oito anos, sua interação em sala é comprometida, pois sua 
comunicação se restringe a toques e alguns vocábulos 
direcionado apenas à estagiária acompanhante. Segundo a
docente, ela não recebe nenhuma orientação ou possui 
formação especifica para atender o aluno e suas maiores 
dificuldades na aprendizagem do aluno têm relação com a 
família, à equipe pedagógica e recursos didáticos. O espaço 
físico da escola é considerado adequado para atender ao 
aluno autista, entretanto a docente acredita serem
necessárias escolas especializadas para atender o autista,
desde que seja em horário paralelo ao do ensino regular. 
Percebeu-se com isso que a docente é favorável a inclusão 
do aluno autista no ensino regular, desde que exista um 
apoio pedagógico além do profissional para atender as 
especificidades desse aluno. Nessa escola não tivemos 
contato formal com a estagiária acompanhante. 

Na segunda escola encontramos três alunos autistas e 
dentre eles dois irmãos, sendo um de seis anos de idade e 
cuja docente afirmou ser superdotado por ter se 
alfabetizado aos três anos de idade. Já o outro irmão, de



catorze anos de idade, não se comunica verbalmente, 
mas realiza as atividades que lhe são postas. O outro 
aluno também tem catorze anos de idade, porém não se 
comunica verbalmente, só através de gestos e 
movimentos. Os alunos encontram-se matriculados em 
salas diferentes. O de seis anos está no segundo ano (1ª 
série), seu irmão no 5º ano (4ª série) e o terceiro aluno 
no 4º ano (3ª série). Foram entrevistadas a professora e 
a estagiária do segundo ano, a estagiária do quarto ano 
e a professora do quinto ano. Observou-se, a partir das 
respostas da professora do segundo ano, que a mesma 
não dispõe de orientação ou formação complementar 
oferecida pela rede de ensino, e a mesma tenta suprir 
esse déficit procurando informações através de 
terceiros e leituras. Alega também não ter qualquer tipo 
de dificuldade com o aluno, visto que ele encontra-se 
alfabetizado. Considera-o incluído, pois participa de 
todas as atividades em sala de aula. Em relação à 
estrutura (espaço físico da escola), ela diz ser 
apropriado devido ao amplo espaço externo e interno 
da sala de aula. No que se refere à necessidade de
escolas especializadas, a professora acredita que o 
aluno deva ter um acompanhamento especializado, 
porém o mesmo deve ser paralelo ao ensino regular e 
que haja uma troca de informação entre os dois 
ambientes. Todavia ao analisarmos as respostas da 
estagiária, percebeu-se certa contradição em relação às 
falas da professora, ao considerar o ambiente 
inapropriado. Quanto ao aluno do quarto ano não 
tivemos contato com a professora, sendo entrevistada 
apenas a estagiária acompanhante. Em seu depoimento 
ela diz ter orientação para atender ao aluno autista 
através da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE), considerando-o incluído e o 
espaço físico da escola apropriado para os movimentos 
do aluno. A entrevistada não concorda com existência 
de escolas especializadas, considerando-as como uma 
forma de excluir e não de incluir socialmente. Por fim,
as falas da professora do quinto ano não foram 
suficientes para conhecer como se dá a inserção de seu 
aluno autista no ensino regular, respondendo aos 
questionamentos de forma breve e evasiva, e alegando 
não possuir formação específica, sendo a estagiária 
acompanhante a responsável pelas atividades 
desenvolvidas com o aluno. Não podemos coletar 
dados substanciais sobre o aluno devido ao fato da 
estagiaria estar ausente durante as visitas realizadas à
escola.
Discussão

Sabe-se que as escolas em geral não possuem 
estrutura física adequada para receber alunos com 
necessidades educacionais especificas. Pois, segundo a 
Resolução Nº2 de 11 de setembro de 2001, Artigo 2º, 
“os sistemas de ensino devem matricular todos os 
alunos cabendo as escolas organizarem-se para o 

atendimento aos educandos com necessidades educacionais 
especiais, assegurando as condições necessárias para 
educação de qualidade para todos” [4]. Ressalta-se através 
desse trabalho a importância da estruturação, da integração 
dos meios, familiar, técnico, profissional e científico, na 
sociedade e da abordagem não apenas multidisciplinar, 
porém, interdisciplinar, buscando novas perspectivas de 
inserção o mais completa possível do autista no convívio 
social. O autismo não é uma condição de "tudo ou nada", 
pois é visto como algo constante, que vai do grau leve ao 
severo. 

Os alunos autistas respondem bem aos sistemas 
organizados, cabe ao professor organizar a sala de aula para 
que consiga de forma efetiva ensinar os alunos autistas. 

Para alcançar objetivos de aprendizagem, o professor 
deve se valer de estratégias, como a organização da sala de 
aula - o que vem se mostrando útil para alunos autistas, 
independente da idade, a programação das atividades e
métodos de ensino, bem como o atendimento 
individualizado, garantindo assim  maiores possibilidades 
de êxito. Segundo Mantoan (1999) [3], da UNICAMP, a 
inclusão tem sido uma inovação, cujo sentido tem sido 
muito distorcido e gerado polêmicas nos diferentes 
segmentos educacionais e sociais. Para Mantoan [3], “a 
inclusão causa mudança de perspectiva educacional, pois a 
mesma não se limita a ajudar somente os alunos que 
apresentam dificuldades na escola, mas apoia a todos: 
professores, pessoal administrativo, para que se obtenha 
sucesso na corrente educativa geral”. A presença de alunos 
autistas, em uma sala de aula regular é uma situação rara 
nas escolas, porém, as possibilidades de se conseguir 
progressos significativos desses alunos na educação por 
meio de adequação das práticas pedagógicas à diversidade 
dos aprendizes são bastante representativas.
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Tabela. Respostas a entrevista feita a professoras e estagiárias acompanhantes da Escola Municipal Darcy Ribeiro e Escola Municipal Nadir Colaço, 
situadas na cidade do Recife-PE.



Escola Municipal Darcy Ribeiro
Questõe

s
Respostas da professora [1] Estagiária [1]

1 Infelizmente não. -
2 A falta de momentos exclusivos, a colaboração da família, 

orientação do profissional que o acompanha, materiais 
pedagógicos e o número de alunos em sala.

-

3 Com seis meses acompanhando (...) percebi que socialmente 
ele avançou.

-

4 Acredito que sim. -
5 Poderia ser um horário complementar (...) um trabalho mais 

especifico, com outros profissionais, sem descartar o convívio 
em uma escola regular.

-

Obs. A estagiária não foi entrevistada.
Escola Municipal Nadir Colaço

Questõe
s

Respostas da professora [2] Estagiária [2]

1 Nenhuma corro atrás, converso com outros professores que 
tenham experiências (...), pesquiso na internet, mas formação 
nenhuma (...). Troco informações com a psicóloga dele (...).

Quem mim dá as informações é a professora (...). Só houve uma 
capacitação ao longo do ano.

2 Nenhuma, ele é superdotado, se alfabetizou aos três anos de 
idade. (...)

Ele já sabe ler e escrever faz tudo, não tem dificuldades na 
aprendizagem (...).

3 Cem por cento incluído, participando sempre, desde que 
respeitando as limitações dele. Ele participa de tudo dentro da 
sala.

Não, porque as crianças estão com ele desde o ano passado (...).

4 Cem por cento apropriado, tem bastante espaço, áreas onde 
podemos realizar atividades fora de sala (...).

É muito pequeno, ele não fica só na sala de aula, fica pelos 
corredores (...).

5 Acredito que eles tenham que ter um acompanhamento 
paralelo, mas sem deixar de freqüentar o ensino regular (...). 
Essa troca não só beneficia o aluno especial (...), mas talvez 
muito mais aos que não são especiais (...).

Por um lado, acho que deveria, por outro não. Tem casos que não dá 
para ficarem em sala de aula, os casos mais avançados (agressivos, 
(...).

Escola Municipal Nadir Colaço
Questõe

s
Respostas da professora [3] Estagiária [3]

1 - Sim, na APAE, para cada autista eles elaboram uma atividade 
diferente (...).

2 - Preconceito por parte de alguns professores que não aceitam, as vezes 
a família não ajuda também, agressividade (...).

3 - Ele é incluído, (...) mas não interage (...), a única coisa que ele 
conseguiu foi se socializar (...).

4 - Não era, mas fez uma reforma, esta bem melhor.
5 - Não, porque é inclusão, deve incluir com outras crianças. Ele tem 

dificuldades de interagir e se for para uma escola só de especial como 
é que ele vai interagir com as crianças normais.

Obs. A professora não foi entrevistada.
Escola Municipal Nadir Colaço

Questõe
s

Respostas da professora [4] Estagiária [1]

1 Não tenho, a acompanhante dele é quem tem toda a 
orientação.

-

2 -
-

3 Ele não fala, não grita. Faz as atividades diferenciadas. 
Comunica-se através de gestos, portanto há interação.

-

4 Sim. -
5 -

-
Obs. A estagiária não foi entrevistada.


