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Introdução

 O princípio democrático da educação para todos só se 
evidencia nos sistemas educacionais que se 
especializam em todos os alunos, não apenas em alguns 
deles, os alunos com deficiência. A inclusão, como 
conseqüência de um ensino de qualidade para todos os 
alunos provoca e exige da escola brasileira novos 
posicionamentos e é um motivo a mais para que o 
ensino se modernize e para que os professores 
aperfeiçoem as suas práticas (SANTOS, 2006). 

É uma inovação que implica num esforço de 
atualização e reestruturação das condições atuais da 
maioria de nossas escolas de nível básico. O motivo 
que sustenta a luta pela inclusão como uma nova 
perspectiva para as pessoas com deficiência é, sem 
dúvida, a qualidade de ensino nas escolas públicas e 
privadas, de modo que se tornem aptas para responder 
às necessidades de cada um de seus alunos, de acordo 
com suas especificidades, sem cair nas teias da 
educação especial como forma de exclusão.                       

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um 
breve estudo sobre psicoses e autismo retratando um 
pouco a visão que se tinha acerca dessas patologias e 
quais as perspectivas atuais no âmbito social e 
educacional. Para discutir essa temática é 
imprescindível ter bem claro o que é e como fazer a 
inclusão.                                                                                                     

A inclusão é uma inovação, cujo sentido tem sido 
muito distorcido e um movimento muito polemizado
pelos mais diferentes segmentos educacionais e sociais
(MAZZOTA,2005). No entanto, inserir alunos com 
déficits de toda ordem, permanentes ou temporários, 
mais graves ou menos severos no ensino regular nada 
mais é do que garantir o direito de todos à educação.

Material e métodos

Para a análise da temática, foram realizadas 
pesquisas documentais entre legislação educacional, 
legislação de âmbito nacional e também dentre as 

pesquisas científicas acerca do trabalho com alunos autistas 
e psicóticos.

Foram visitadas também 2 instituições de ensino, uma 
especializada em crianças com necessidades especiais e 
outra de ensino regular, para a observação do dia a dia 
dessas crianças, além de entrevistas com os profissionais 
responsáveis por esta educação.

Resultados

Referente às pesquisas científicas, alguns autores
(BUENO,1999; SANTOS,2006; GLAT,2001) destacam a 
importância da Lei nº. 9.394/96 ter um capítulo destinado a 
modalidade de inclusão. Podemos observar a importância e 
urgência em aplicar esses textos legais, se levarmos em 
conta, que no Brasil apenas 3% dos P.N.E.E., têm acesso e 
permanência na escola, necessitando muitas vezes, recorrer 
aos Conselhos Tutelares, para fazer valer esse direito 
inquestionável. 

Com a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
em 1997, onde se aborda a diversidade, temos no tocante à 
Adaptação Curricular a clara necessidade de adequarem 
objetivos, conteúdos e critérios de avaliação, de forma a 
atender as peculiaridades dos alunos. Temos, numa 
abordagem geral, o tema Interação e Cooperação, onde um 
dos objetivos da educação escolar é que os alunos 
aprendam a conviver em grupos, valorizando sua 
contribuição, respeitando suas características e limitações, 
e de forma mais específica, as Adaptações Curriculares 
Estratégias para Educação de Alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais.

Porém com todas essas leis, adaptações, estabelecimento de 
parâmetros e tantas outras ações pensadas e elaboradas, é 
ainda muito pouco, na prática nos deparamos com 
obstáculos de toda ordem, principalmente quando 
pensamos nessas questões em relação ao aluno portador de 
autismo e outros transtornos invasivos do desenvolvimento.



Escola especializada

Na instituição de ensino especializada em educação 
especial na qual fizemos esta pesquisa, atualmente 
estão matriculados 69 alunos, dentre esses, quatro são 
autistas e um diagnosticado psicótico. Nesta escola, são 
desenvolvidas atividades que contemplem e 
desenvolvam capacidades cognitivas, motoras e o 
trabalho com a socialização dos alunos. Uma criança 
autista prefere estar só, não forma relações pessoal 
íntima, não abraça, evitam contato de olho, resiste às 
mudanças, é excessivamente presa a objetos familiares 
e repete continuamente certos atos e rituais. A criança 
pode começar a falar depois de outras crianças da 
mesma idade, pode usar o idioma de um modo 
estranho, ou pode não conseguir - por não poder ou não 
querer - falar nada. Dessa forma os alunos são 
estimulados a outras formas de comunicação para 
facilitar o relacionamento na escola. 

Com o aluno que apresenta quadro clínico psicótico - o 
relacionamento prejudicado com as pessoas, confusão 
de identidade pessoal e inconsciência do eu, 
preocupação anormal com alguns objetos, resistência a 
mudanças no ambiente, diminuição ou aumento de 
sensibilidade aos estímulos sensoriais, reação de 
ansiedade excessiva ou ajuda em resposta à menor 
mudança, perturbação da linguagem e da fala, 
perturbações da mobilidade (hiper ou hipoatividade), 
desempenho assimétrico nos testes de inteligência com 
área de funcionamento normal a superiores intercaladas 
com áreas de atraso no desenvolvimento intelectual
(CHARMICHAEL, 1975), o trabalho não é diferente. 
A escola conta com uma equipe multidisciplinar, 
composta por pedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos,
para o efetivo trabalho com alunos portadores das mais 
diferentes necessidades.

Escola Regular

A integração ou inclusão de alunos com necessidades 
especiais no sistema regular de ensino tem sido sem 
dúvida, a questão referente à Educação Especial mais 
discutida no nosso país nas últimas décadas. Este tema, 
que por tanto tempo, salvo algumas experiências
isoladas, ficou restrito ao debate em congressos e 
textos da literatura especializada, hoje tornasse
proposta de intervenção amparada e fomentada pela 
legislação em vigor, e determinante das políticas 
públicas educacionais tanto em nível federal, quanto 
estadual e municipal (GLAT, 1995).

Durante a pesquisa de campo na escola regular da rede 
municipal de Recife, percebemos que ainda é 
necessário um verdadeiro comprometimento com a 
Educação Inclusiva. A escola tem em seus registros a 
matricula de 7 alunos portadores de necessidades 
especiais, mas nenhum professor regente tem a 
formação específica, conta apenas com a Professora 

Itinerante que faz visitas à escola de duas a três vezes por 
semana. Em uma das salas que observamos a rotina de um 
desses alunos - diagnosticada como esquizofrênica, 
hiperativa e com autismo leve, a professora mostrou-se 
impaciente e ausente de métodos para inserir a aluna nas 
atividades regulares que propunha. Em um dos momentos, 
ela acusou a criança de:

P1: “(...)ela é agitadora da turma. Ela não me deixa dar 
aula, só fica gritando o tempo todo!”

A aluna era acompanhada por um estagiário contratado 
pela prefeitura que tinha o papel de mantê-la “controlada”.
Essa prática caracteriza a necessidade latente de mudanças 
e comprometimentos de ordem política com a efetivação do 
acesso à educação pública de qualidade prevista na LDB 
9.394 de 1996.

Discussão

As pessoas com deficiência mental e autismo são 
capazes de crescer, aprender e desenvolver-se. Com a ajuda 
adequada, as crianças com deficiência mental e autismo 
podem viver de forma satisfatória a sua vida adulta. Uma 
criança com atraso mental pode obter resultados escolares 
muito interessantes. É importante avaliar a necessidade 
específica da criança e seu grau de comprometimento para 
direcioná-la para a escola mais adequada: educação 
especial ou escola regular com adequação do currículo à 
criança. A maior parte dos alunos necessita de apoio para o 
desenvolvimento de competências adaptativas, necessárias 
para viver, trabalhar e divertir-se na comunidade.

Nesse sentido é necessário que pais e professores 
desenvolvam atitudes que colaborem com a inclusão na 
sociedade.
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