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RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo discutir qual a visão das escolas sobre a inclusão de
crianças que têm o Transtorno do Espectro Autista (TEA). O assunto mostra-se
relevante diante do crescente número de alunos com deficiência nas escolas comuns
e na obrigatoriedade da inclusão deles na educação. Para investigar a questão, esta
pesquisa qualitativa, de cunho interpretativista, analisa quatro entrevistas
semiestruturadas realizadas com professores e gestores de duas escolas públicas e
de duas particulares da cidade de São Paulo (SP). A partir desta coleta de dados, as
informações foram organizadas segundo o conteúdo temático. As categorias definidas
circundam quatro eixos: a relação da escola com os familiares e os profissionais de
saúde da criança com autismo, o preparo dos docentes, o aprendizado e a
socialização dos alunos e as formas de interferência do TEA no processo de inclusão.
A discussão dos dados é estabelecida segundo a fundamentação teórica, que versa
sobre as diferentes interpretações do conceito de inclusão e sobre as definições de
aprendizagem e desenvolvimento de Vygotsky. Após a análise, conclui-se que os
entrevistados demonstraram preocupação com o ingresso dos alunos com autismo,
mas a permanência destes estudantes no colégio ainda é um desafio. Os docentes
mostram uma sobrecarga emocional diante do dever de modificar as aulas e as tarefas
da turma e revelam sentir medo do comportamento dos alunos autistas. Eles parecem
experimentar um fracasso pessoal quando não veem mudanças positivas nos
estudantes – e sentem orgulho quando notam algum tipo de conquista. Acerca da
compreensão do conceito de inclusão, esta dissertação revela que existem
divergências sobre os reais objetivos de se receber um aluno autista na escola – é
comum focar apenas na socialização, sem o mesmo afinco no aprendizado da criança.
Palavras-chave: Inclusão escolar. Autismo. Deficiência.
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ABSTRACT

This research aims at discussing how schools view the inclusion of children with Autism
Spectrum Disorder (ASD). The topic is relevant once the number of students with
special needs in regular schools has increased and there is now mandatory inclusion
of these students in the education system. To investigate this issue, this qualitative
research, of interpretative nature, analyses four semi structured interviews conducted
with teachers and managers of two public schools and two private schools in São Paulo
(SP). Based on this data, the information was organized according to its theme. The
defined categories are around four axis: the relationship between the school, the family
and the healthcare professionals of the autistic child; the teachers' preparedness; the
learning process; the socialization of the students; the ways ASD interferes in the
process of inclusion. The discussion of the data is established according to theoretical
foundation, which debates over the different interpretations of the concept of inclusion
and over Vygotsky's definitions of learning and development. After the analysis, it is
concluded that the interviewees worried about the admission of students with autism,
though the permanence of the students in school is still a challenge. The teachers
show an emotional response facing the duty of modifying the classes and their tasks
and they fear the autistic students' behavior in the classroom. These teachers seem to
experience a personal failure when they don't see positive changes in the students and
feel proud when notice some sort of achievement. As far as the comprehension of the
concept of inclusion is concerned, this essay reveals that there are divergences
between the real objectives of receiving na autistic student in class. It is common for
the school to focus on socialization only, without showing the same diligence when it
comes to the child's learning process.
Keywords: Scholar inclusion. Autism Spectrum Disorder. Special needs.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho busca discutir a visão de quatro escolas sobre a inclusão escolar
de crianças com autismo.
A ideia de inclusão – no caso aqui abordado, a escolar – não é compreendida
da mesma forma pelas instituições. Existe uma disparidade entre os documentos e
legislações, a forma como especialistas defendem o conceito e o modo como as
escolas estão agindo para buscar ser mais “inclusivas”.
Uma das dificuldades enfrentadas pelos profissionais na busca pela inclusão
ocorre pelo contexto em que a educação se insere. Situada em determinada realidade
política e social brasileira, torna-se dificultoso conseguir alcançar valores que não são
comumente aplicados no que está fora dos colégios – nas ruas, nos estabelecimentos
públicos, nas famílias.
A discussão sobre inclusão de alunos com necessidades educativas especiais
na escola regular enfrenta um desafio: por um lado, o sistema escolar tenta se alinhar
à legislação internacional, com postura avançada sobre direitos sociais; por outro,
existem limitações para concretizar e viabilizar as políticas inclusivas. Essas
dificuldades aparecem sob diversas formas e estão estritamente relacionadas à
maneira como a sociedade atual funciona, tal como assinalam Góes e Laplane (2004,
p. 2):
As dificuldades e os desafios postos pela inclusão escolar são das mais
variadas ordens e estão ligados à organização da nossa sociedade, aos
valores que nela prevalecem, às prioridades definidas pelas políticas
públicas, aos meios efetivamente disponibilizados para a implementação
dessas políticas, aos fatores relacionados à formação dos docentes, às
questões de infraestrutura e aos problemas vinculados à especificidade das
diferentes condições que afetam o desempenho acadêmico e a formação
pessoal de sujeitos que apresentam deficiências ou outras características que
os introduzem na categoria de alunos especiais.

O discurso da inclusão não se adapta, por vezes, à realidade educacional
brasileira. Ideias trazidas pelo processo de globalização, como a valorização dos
resultados – mostrar índices que comprovem o alto desempenho dos estudantes,
aplicar avaliações padronizadas a todos, estabelecer conhecimentos mínimos para
cada faixa etária –, fazem com que a escola se torne uma instituição rígida (GÓES;
LAPLANE, 2004). Ela pode aceitar a matrícula de alunos com deficiência, mas terá
dificuldades de conciliar a entrada dessas crianças com seus reais objetivos. A própria
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ideia de que a educação deve atender às necessidades do mercado, algo tão típico
do mundo globalizado, altera os preceitos da educação e gera novas diretrizes.
Castells (1995, p. 20) afirma que “o que caracteriza a globalização é que ela é
extraordinariamente excludente e inclusiva ao mesmo tempo. Inclui o que gera valor
e exclui o que não é dinâmico e não cria valor”.
Este modo de enxergar a educação entra em choque com a ideia de inclusão
escolar. A escola que busca ser “inclusiva” tenta ser o oposto da segregacionista – ou
seja, não classifica os alunos por nota, não exclui o diferente nem estabelece um
padrão de “normalidade”, ao qual todos devem se encaixar. No entanto, para Laplane
(2004, p. 18), existe um caráter que potencialmente transforma este objetivo em algo
que ela chama de “mítico”:
A afirmação de que a inclusão representa a única e melhor solução para
alunos, professores, pais e sociedade põe em evidência um mecanismo
discursivo que reside no fato de que em certo momento o discurso contradiz
a realidade educacional brasileira, caracterizada por classes superlotadas,
instalações físicas insuficientes, quadros docentes cuja formação deixa a
desejar. [...] Esse discurso apaga o quadro de tensões e contradições no qual
a política inclusiva se insere.

Góes e Laplane (2004) abordam um possível problema na questão da inclusão.
As autoras avaliam os documentos que defendem a educação inclusiva no Brasil e, a
partir disso, apontam que não basta instaurar uma nova lei para que a filosofia de
ensino mude:
Essa perspectiva de que transformações em educação se dão uma vez que
tenham sido instituídas na forma da lei é uma característica histórica da
educação brasileira. O raciocínio é o de que uma nova educação se faria
bastando criar uma condição de imposição legal aos sistemas educacionais.
[...] O mais provável é que esta imposição gere resistências, permitindo a
criação de uma cultura de tolerância da pessoa com deficiência, no interior
da escola, sem contudo que esta assuma a responsabilidade pelo
desenvolvimento escolar destes alunos (GÓES; LAPLANE, 2004, p. 35).

As mesmas autoras afirmam que é necessário que a escola se oriente de forma
a conceber a deficiência não apenas como um aspecto orgânico e biológico, e sim
focado nas relações sociais e na atenção educacional. O desenvolvimento e a
aprendizagem dessas crianças devem receber um novo olhar. Tal preceito entra em
choque com a relação Estado-sociedade.
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[...] Cabe relembrar que as maneiras de pensar e fazer a educação e a escola
hoje contam com um determinante a ser destacado na análise dessa política,
que é o fato de a escola estar inserida num quadro em que prevalece o
modelo neoliberal de relação Estado-sociedade, no qual se age para que a
educação básica seja universalizada, não como um direito e uma
necessidade constitutiva do homem, mas para dar sustentação ao modelo da
livre-iniciativa e às relações de competitividade. Universalização esta que é
instituída como se de natureza meramente contábil: mais alunos passando
pelo sistema [...] Nessas circunstâncias, um grande contingente de crianças
e jovens passa burocraticamente pela escola, na maioria dos casos vivendo
uma condição constitutiva de sujeito incapaz, desajustado ou pária (GÓES;
LAPLANE, 2004, p. 43-44).

A ideia de inclusão, englobando ideias de sociabilidade, aprendizagem e
desenvolvimento, é objeto de discussão entre profissionais envolvidos com a inclusão
escolar e acadêmicos. A dificuldade de aplicar o conceito à realidade e de entendê-lo
como algo concreto a ser colocado em prática nas salas de aula apresenta um desafio
às escolas.
Formação de professores para trabalhar com a educação inclusiva, adequação
do espaço físico a alunos com necessidades educativas especiais, mentalidade e
crenças da comunidade escolar, reconfiguração da filosofia de ensino e construção
de novas formas de enxergar a deficiência são desafios que as escolas passaram a
ter de enfrentar.
A legislação atual não permite que elas recusem a matrícula de uma criança –
a própria Constituição, por exemplo, proíbe qualquer forma de discriminação. Além
disso, a implementação do Plano de Desenvolvimento da Educação; o decreto n.
6.094, em 2007, que estabeleceu como diretriz a garantia do acesso e da permanência
dos estudantes com deficiência na escola (BRASIL, 2007); o decreto n. 6.949, em
2009, que define a obrigatoriedade de um sistema de educação inclusiva em todos os
níveis de ensino (BRASIL, 2009); e o de n. 7.611, de 2011, que institui o atendimento
educacional especializado gratuito e transversal a todos os níveis de ensino são
outras medidas recentes que coíbem esta prática de exclusão (BRASIL, 2011).
Com isso, a inclusão passa a ser um assunto com o qual as escolas lidam
diariamente. Mesmo que ofereçam resistência, que tentem mantê-lo em segundo
plano, defrontam-se com o tema.
Os números mostram uma mudança de padrão: as escolas especiais,
reservadas apenas para alunos com deficiência, cedem espaço para um número cada
vez maior de crianças com necessidades educativas especiais em colégios regulares,
principalmente nas instituições de ensino públicas. Não é preciso recorrer a datas
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distantes para perceber que a tendência matemática é que cada vez mais crianças
especiais estejam presentes nas salas de aula regulares, e não nas exclusivas a elas.
Tomando como base o Censo Escolar, divulgado pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), é possível notar esta
tendência (BRASIL, 2015a). Em 2011, no Brasil, 752.305 alunos com deficiência
estavam matriculados em colégios. Destes, 74,22% em salas comuns e 25,77% em
salas ou escolas especiais. Em 2015, o número de matriculados com deficiência
saltou para 930.683. Deste grupo, 81% estão em escolas regulares e 19,3% em salas
ou escolas especiais.
Apesar de ser claro que há o aumento de crianças com deficiência em
contextos não especiais, é importante entender que os índices não permitem avaliar
a qualidade do atendimento. Arantes et al. (2006) destacam que seriam necessários
outros índices para averiguar se, além do acesso à escola, está ocorrendo também o
acesso à educação, que elas definem como “processo de desenvolvimento da
capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando à
sua melhor integração individual e social” (FERREIRA, 1995 apud ARANTES et al.,
2006, p. 55). Não há, explicam Arantes et al., a declaração sobre qual tipo de apoio
estas crianças estão recebendo, qual a frequência delas nas aulas, qual a capacitação
dos profissionais que as atendem. Com isso, torna-se mais difícil saber qual o
distanciamento entre as políticas educacionais propostas e as realmente implantadas
nos colégios brasileiros.
A própria formação dos professores, dependendo da época em que ocorreu,
não abrange a capacitação para lidar com crianças com deficiência no contexto
escolar. Conforme enfatizam Arantes et al. (2006), ainda há muitos professores dos
sistemas de ensino com pouca familiaridade teórica e prática do assunto – os cursos
de Pedagogia, de acordo com as pesquisadoras, só tratavam do tópico em estudos
complementares.
Dado o fato de que a inclusão é garantida por lei e, mesmo assim, ainda não é
bem compreendida, este trabalho tem por objetivo discutir qual a visão das escolas
sobre a inclusão de crianças com deficiência. Mais precisamente, daquelas que têm
o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Dessa forma, pretende-se contribuir com a
comunidade escolar e acadêmica.
A escolha por focar em crianças que tenham o transtorno possui,
primeiramente, uma motivação pessoal. Em minha graduação em Jornalismo,
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dediquei-me a elaborar um livro-reportagem sobre inclusão escolar. Entrevistei
familiares de crianças com algum tipo de deficiência (visual, auditiva, paralisia
cerebral, paraplegia, síndrome de Down e autismo) para relatar a trajetória deles ao
buscarem e matricularem seus filhos em uma escola regular. Foram feitas visitas a
escolas particulares e públicas para entrevistar profissionais e saber como se dá a
inclusão de pessoas com necessidades educativas especiais. Durante o processo de
apuração de informações, entrevistei uma mãe de uma criança autista que havia
aprendido a ler e a escrever sozinha. E outra que, até aquele momento, aos 7 anos,
havia pronunciado poucas palavras. Uma terceira não estava na escola, porque sua
mãe não acreditava que algum profissional fosse capaz de lidar com suas crises de
nervosismo (que envolviam automutilação, agressão). O leque amplo de sintomas e o
quadro de dificuldade de socialização inquietaram-me quanto ao desafio de conseguir
incluir plenamente as crianças com autismo na escola. Elas pareciam, pelo que seus
familiares descreviam, ter um ganho significativo de desenvolvimento ao serem
matriculadas em colégios regulares. Ao mesmo tempo, os obstáculos para garantir a
participação delas eram desafiadores.
Por isso, optei por dedicar esta pesquisa a entender como as escolas veem a
inclusão de crianças do espectro autista. A forma como elas interpretam este conceito
parece influenciar no processo de recepção a esses alunos. É um engano pensar que
o autismo é algum tipo de transtorno raro. O número oficial dos Estados Unidos,
divulgado pelo Center of Diseases Control and Prevention (2014), afirma que 1 em 68
crianças de 8 anos de idade tem TEA. Outros estudos, com metodologias diferentes,
apontam para uma prevalência ainda maior: o mesmo órgão norte-americano
apresentou um índice de 1 a cada 45 pessoas de 3 a 17 anos sendo autista. Nessa
segunda pesquisa, foram usados formulários respondidos pelos pais, e não registros
médicos e escolares, como no primeiro. No Brasil, não existe, até agora, um
levantamento específico sobre o transtorno.
De qualquer forma, fica claro que é essencial dar atenção à forma como estas
crianças são incluídas em escolas regulares. Garantir a matrícula delas não é
suficiente para a comunidade científica aquietar-se. É necessário entender detalhes
deste processo escolar: aqui, o que será examinado é a forma como professores e
gestores escolares de dois colégios particulares e dois públicos analisam e
interpretam a inclusão de crianças com TEA.
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Nos últimos anos, as pesquisas em universidades sobre inclusão escolar
ocorrem com relativa frequência – há linhas específicas sobre educação especial em
instituições de ensino públicas e particulares no Brasil. Percebe-se que existe uma
preocupação com o tema nas mais diferentes perspectivas: foram encontradas teses
e dissertações em cursos de pós-graduação de Direito, de Fonoaudiologia, de
Odontologia, de Educação, de Linguística Aplicada, de Psicologia, de Ciências Sociais
e de Educação Física, por exemplo.
No entanto, não é comum encontrar estudos voltados especificamente às
crianças com autismo, ainda mais diante do crescente número de alunos com o
transtorno nas escolas. A seguir, serão mencionadas resumidamente as principais
pesquisas realizadas nos últimos 5 anos sobre inclusão de pessoas com deficiência
na escola e, em seguida, sobre inclusão de pessoas com autismo no ambiente
escolar.
Foram consultados os bancos de teses e dissertações da Universidade de São
Paulo (USP), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), da Universidade Estadual Paulista
(Unesp)

e

da

Coordenação

de

Aperfeiçoamento

de

Pessoal

de

Nível

Superior (Capes). Esta última inclui trabalhos de diversas instituições de ensino do
país. Durante a pesquisa, foram utilizados os seguintes descritores para realizar a
busca nestes bancos: “inclusão de pessoas com deficiência”, “inclusão escolar” e
“inclusão autismo”.
Primeiramente, serão mencionados os principais trabalhos que abordam a
inclusão escolar em geral – não especificamente o autismo.
Sobre o relacionamento entre alunos com e sem necessidades educativas
especiais, há alguns estudos recentes que tratam do tema. Cabral (2011) foca
especificamente no aspecto da deficiência intelectual. Ela desenvolveu a pesquisa por
meio de um questionário, que tinha como objetivo identificar os relacionamentos entre
estes estudantes, e o aliou à observação de alguns momentos em que todos
conviviam. Após análise de dados, a pesquisadora concluiu que as pessoas com
deficiência estavam sendo segregadas.
Esta segregação dos alunos com necessidades educativas especiais também
foi uma conclusão à qual chegou Batista (2012), ao debruçar-se sobre o tema no
âmbito das Ciências Sociais, objetivando mostrar como ele é tratado com preconceito.
Seu foco é na inclusão escolar atual, em tempos que, de acordo com ela, olham mais
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para o sujeito e se livram da homogeneização. Ela utiliza a psicanálise para
desenvolver sua tese.
Outro aspecto analisado com frequência nos últimos anos diz respeito à
formação dos professores. Chambal (2012) desenvolveu a pesquisa sobre inclusão,
porém atribuiu o foco ao preparo inicial dos professores em Moçambique. Por mais
que o ambiente de estudo tenha sido distante – outro país –, houve em comum com
esta pesquisa a preocupação da perspectiva dos agentes de ensino sobre a inclusão.
Chambal analisou documentos nacionais de políticas educacionais, de instituições
formadoras de professores e de planos e programas das disciplinas, além de ouvir
coordenadores de seis instituições de ensino. Como conclusão, o pesquisador afirma
que houve uma abordagem reducionista sobre o tema da educação para pessoas com
deficiência, apesar de haver ações incipientes de inclusão.
Além de pensar na formação dos professores, as pesquisas também atribuíram
importância à perspectiva dos docentes acerca da inclusão. Kamilos (2012) estuda
especificamente aqueles que trabalham com os alunos surdos. A metodologia de
análise aproxima-se à desta dissertação, já que os dados foram examinados pela
teoria de análise de conteúdo proposta por Bardin (1979). Cinco profissionais foram
entrevistados, no formato semiestruturado, para que fosse possível refletir acerca da
inclusão do surdo. Concluiu-se que eles têm dúvidas sobre o que podem fazer para
acolher melhor estes estudantes.
Lupinacci (2015) também tem o objetivo de analisar a visão dos professores
sobre o tema. Ela realiza três entrevistas semiestruturadas com professoras e duas
com gestoras de educação infantil e ensino fundamental da rede particular de ensino
de São Paulo. Ela as analisa pela psicanálise e percebe que há angústia e sensação
de desamparo nessas profissionais.
Além de abordarem as questões de preparo dos professores e da visão que
eles têm sobre o processo de inclusão, algumas pesquisas atribuem o foco à
importância de elementos de apoio para que haja, de fato, a participação das crianças
com deficiência na escola – e não só a presença delas. Albano (2015), por exemplo,
investiga a importância do acompanhamento terapêutico como apoio ao processo de
inclusão de crianças com deficiência na escola regular. Para isso, analisa duas
experiências deste acompanhamento realizadas junto a um grupo que apoia projetos
de inclusão. São observadas questões como demandas, funções da escola, efeitos
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produzidos pela presença do acompanhante e pontos de tensão. Ela também ressalta
as diferenças entre o processo de inclusão e o de integração, normalizador.
Outra forma de apoio à inclusão é analisada por Carvalho (2016), que busca
entender a atuação de um dos núcleos da inclusão escolar: os auxiliares das crianças
com deficiência nas escolas regulares. A pesquisadora entrevista um agente escolar
e analisa os sentidos e significados constituídos por ele, segundo a psicologia sóciohistórica.
O recorte dos direitos relacionados à inclusão de pessoas com deficiência, que
tange esta pesquisa, mesmo que não sendo seu centro, foi abordado por Segalla
(2015). Ela analisa a forma como a Educação e o Direito têm importância vital para
garantir a inclusão. Estabelece como foco a relação que a família pode desenvolver
ao se relacionar com uma escola que forneça informações claras sobre o processo
pedagógico inclusivo.
Goes (2014) preocupa-se também com esses direitos, utilizando em seu estudo
os dados do Censo Escolar de 2012, divulgado pelo Inep. Ele analisa os resultados
das políticas de educação especial brasileira. O pesquisador, nas conclusões, reforça
que houve aumento nas matrículas de alunos com deficiência intelectual nas escolas
regulares e queda nas instituições especiais. Também aponta que há falta de dados
regionais para detalhar situações brasileiras mais específicas. Esta tendência
matemática de aumento da presença destes alunos nas escolas comuns foi, inclusive,
um dos fatores que justificaram a presente pesquisa sobre crianças com autismo. No
último levantamento, do Censo 2015, foram divulgados pela primeira vez os números
relativos aos munícipios.
O fechamento de escolas especiais, por sinal, foi objeto de pesquisa de
Lourenço (2013), que colocou como foco a decisão do Ministério da Educação (MEC)
de fechar escolas bilíngues para surdos. A pesquisadora analisou a repercussão deste
ato, com base na oposição entre os defensores da inclusão escolar e os partidários
da preservação da individualidade cultural das pessoas surdas. Como conclusão,
Lourenço afirma que o surdo nunca foi incluído de fato – e nunca pôde ser
protagonista, nem dentro, nem fora da escola.
Percebe-se, além disso, que existe a tendência de pesquisas focarem em
documentos e na legislação para analisar a inclusão – seja no âmbito municipal,
estadual ou federal, ou até mesmo nos princípios definidos pela escola. Lara (2016),
por exemplo, desenvolve o estudo sobre inclusão escolar de alunos com deficiência
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intelectual, analisando o documento que serve de referência para a educação
municipal de São Paulo quanto à inclusão. A teoria que embasa a pesquisa é a de
Vygotsky, precisamente os conceitos de zona de desenvolvimento proximal,
processos de mediação e exploração da capacidade de abstração de alunos com
deficiência intelectual.
Também na cidade de São Paulo, Bendinelli (2012) analisa a assistência
prestada à inclusão no município, com base em documentos, planos de educação e
depoimentos de profissionais. A pesquisadora conclui que a política de atendimento
complementar e suplementar de apoio à inclusão estava ocorrendo por convênios com
instituições privadas, ampliação de serviços, recrutamento de equipe e formação de
grupos que fomentavam estas iniciativas.
A política de auxílio à inclusão em São Paulo é objeto de outra pesquisa, focada
no atendimento educacional especializado complementar, realizado pela Apae-SP, a
crianças com deficiência intelectual. Como conclusão, Dias (2010) afirma que a
relação entre o professor especializado e o da classe comum exige mudanças na
cultura dos profissionais – para quebrar a ideia de que o primeiro é o responsável pelo
aprendizado das crianças com deficiência, e o segundo não.
Apesar de não serem o recorte principal deste estado da arte, é importante
estabelecer que alguns trabalhos focam especialmente em determinada deficiência.
Sobre a visual, por exemplo, há dois casos que, apesar de tratarem de outro tema,
aproximam-se desta pesquisa: Soares (2016), por exemplo, assim como neste
trabalho, discute a postura dos diretores sobre a deficiência e busca entender como a
ação deles pode ser ampliada para que a inclusão seja efetiva. Já Lima (2012) tem
em comum com esta dissertação o fato de fazer uma pesquisa qualitativa, com base
sócio-histórica cultural, ao buscar identificar os sentidos e significados que alunos com
baixa visão atribuem a desafios escolares.
Em relação às pesquisas sobre inclusão escolar de crianças com autismo, um
dos temas que costumam ser abordados refere-se às características do transtorno,
na perspectiva escolar. Araújo (2011) entrevista professores de escolas especiais
para avaliar os impasses que eles sofrem com crianças autistas. Chega à conclusão
de que estas instituições exclusivas a pessoas com deficiência assemelham-se mais
a um ambiente de experimentações clínicas do que de ensino.
Campos (2015), ainda mais por desenvolver uma pesquisa em Ciências da
Reabilitação, dedica-se também a estas características do autismo. Traça um paralelo
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entre o tempo de permanência da criança autista na escola e as habilidades
comunicativas dela. Ao analisar 44 alunos, conclui que aqueles com melhor
inteligência não verbal e com habilidades comunicativas e comportamentais
superiores tendem a permanecer mais tempo por semana na escola.
Além disso, outro trabalho que aborda a questão dos sintomas, focando em sua
alta variabilidade no autismo, é o de Afonso (2014). Ela busca compreender como os
professores do ensino fundamental avaliam e lidam com a questão da inclusão de
crianças com TEA.. Por meio de nove entrevistas com docentes do interior de São
Paulo, ela concluiu que a maior parte dos profissionais não tem conhecimento sobre
autismo. Por isso, sugere uma formação que alie a teoria à prática – para que não
ocorra a teorização que desumanize a criança e torne o autismo maior do que suas
características como ser humano.
Este aspecto da postura e da formação dos professores é mencionado por Silva
(2011), que analisa três escolas regulares, uma pública e duas particulares, em que
estão quatro alunos autistas. Por meio de entrevistas com as professoras e
observações das classes, a pesquisadora examina as práticas pedagógicas e conclui
que ainda existe o desconhecimento das especificidades do autismo e da inclusão. O
modelo de ensino tradicional dificulta a intervenção adequada dos docentes.
Outra forma encontrada de analisar a questão do autismo na escola é observar
crianças ou colégios em específico e, a partir disso, traçar conclusões sobre a
inclusão. É interessante notar, inclusive, que este recorte é feito em áreas diferentes
de conhecimento, mesmo focando na escolarização. Chabaribery (2015), por
exemplo, estuda, na perspectiva da Odontologia, o processo de adaptação de gêmeos
autistas na escola privada regular. Ela acompanha-os e conclui que, quando existe
uma parceria entre escola, fonoaudióloga e psicopedagoga, os participantes podem
ter melhor aproveitamento na escola em que estão inseridos.
Além de Chabaribery (2015), outra pesquisadora que foca em crianças
específicas é Rahme (2010), ao apresentar um panorama histórico da inclusão e
realizar filmagens e entrevistas para fazer um estudo de caso em uma escola com
uma aluna autista. Ela analisa a convivência e a participação desta estudante em sua
turma, na qual estudam pessoas entre 6 e 7 anos. Como conclusão, ela percebe que
persiste a busca pela homogeneização e ajustamento social das pessoas com
deficiência. A inclusão escolar ainda é um desafio, segundo o estudo.
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A observação de escolas com alunos autistas também foi feita por Fernandes
(2011), que se dedica ao estudo de caso de um colégio municipal em Fortaleza. Por
meio de entrevista semiestruturada, observações de sala e aplicação da Escala de
Avaliação de Ambientes de Educação Infantil, a pesquisadora percebe que a presença
de alunos com deficiência não mobiliza mudanças nas práticas da professora.
Modificações no modo de gerir a escola e de encaminhar o trabalho pedagógico são
essenciais para a inclusão destas crianças, de acordo com Fernandes.
Além disso, nos estudos dos últimos anos, há ainda a discussão sobre os
benefícios de crianças com autismo estudarem em escolas comuns. Goes (2012)
realiza esta discussão focando na comparação entre o ensino comum e o especial,
no âmbito da Psicologia Escolar. O pesquisador mostra o caso de pais que optaram
pela escola especial, na educação infantil, depois de matricularem seus filhos em
colégios comuns e não apreciarem a forma como a inclusão foi feita. Ele discute
também a vantagem que existiria em conviver com a diversidade nesta fase da vida.
Dos trabalhos que trataram de analisar os benefícios da inclusão, um deles foi
o de Pimentel (2013), no âmbito da Medicina. A pesquisadora concluiu que o ganho
mais citado pelos envolvidos é a sociabilidade das crianças, e não a aprendizagem –
algo considerado como preocupante por ela. Para chegar a esta ideia, aplicou um
questionário a 56 cuidadores de crianças e adolescentes diagnosticados no espectro
do autismo, que faziam terapia fonoaudiológica semanalmente, e a 51 professores de
escolas comuns e especiais que tinham como alunos crianças e adolescentes
autistas.
Correia (2012) dedica-se a examinar as implicações do processo da inclusão
olhando para o próprio indivíduo com autismo – sua voz, seus olhares, seus gestos,
suas ideias. Embasada na teoria sócio-histórica cultural na psicologia, a pesquisadora
vê a criança como um sujeito social, portanto capaz de perceber o mundo e de
reinventá-lo. Correia, então, realiza um estudo de caso do tipo etnográfico para
examinar um centro de educação infantil em Vitória, no Espírito Santo. Ela conclui que
a criança com autismo imprime sentido às situações que vive no grupo da sala e
ressalta a importância de a educação infantil favorecer o ato de escutar as pessoas
envolvidas no espaço.
A última pesquisa aqui citada trata do ponto de vista dos relacionamentos
tecidos na inclusão, tema do estudo de Lemos (2012), que busca analisar as
interações sociais de crianças do espectro autista com as demais alunas e a mediação
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feita pelas professoras em duas escolas de João Pessoa, na Paraíba. Após observar
situações no pátio e na sala de aula e de entrevistar os pais e os docentes de quatro
crianças com autismo, Lemos examina seus dados por meio da análise temática. Ela
conclui que as professoras agem, na maioria das vezes, baseadas na intuição, sem
respaldo teórico ou orientação. Para ela, o papel do psicólogo é vital para o processo
de inclusão escolar.
Percebe-se, portanto, que existe uma preocupação em estudar a inclusão de
pessoas com deficiência, mas que os estudos sobre especificamente as crianças com
autismo são menos comuns. Existem alguns que, como este, utilizam a pesquisa
qualitativa, com entrevistas semiestruturadas, para avaliar algum aspecto do processo
de inclusão. Este trabalho diferencia-se dos demais, no entanto, por contribuir com a
análise da visão das escolas sobre o tema. O objetivo específico é compreender que
sentidos os profissionais da educação atribuem à inclusão de alunos com o transtorno
autista.
As perguntas de pesquisa são as seguintes:
1) De que forma a escola vê a inclusão de crianças com autismo?
2) Como a escola pensa que deve agir e age para alcançar a inclusão destes
alunos?
a) Como a coordenação e os professores pensam que devem agir quanto à
dificuldade da quebra de rotina?
b) Qual deve ser, na concepção destes profissionais, a relação da escola com
os profissionais de saúde e com a família do aluno?
c) Como deve ocorrer, segundo estes professores, o estímulo para que haja
convivência e relação do autista com as outras crianças?
d) Qual deve ser a formação do professor para que ele esteja preparado para
o desafio da inclusão, na visão dele próprio?
Este trabalho será estruturado da seguinte forma: primeiramente, serão
expostos os principais conceitos sobre autismo, para que o leitor domine aspectos
básicos do tema, como sintomas e tratamento. Em seguida, será explicada a
metodologia de pesquisa, expondo as características da pesquisa qualitativa
interpretativista e contando quais são os participantes e o contexto em que eles se
encontram. Depois, a dissertação apresenta a fundamentação teórica, explanando a
inclusão e seus diferentes aspectos, aprendizado, socialização e desenvolvimento –
e mostrando como o autismo pode interferir no andamento do cotidiano escolar. Por
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último, a análise de dados examinará as entrevistas semiestruturadas com base nas
categorias temáticas definidas.
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2 TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Neste capítulo, serão expostas as principais características do TEA para que o
leitor se situe e compreenda as informações que serão discutidas nesta dissertação.
A seguir, inicialmente, este trabalho contextualiza o transtorno e explica brevemente
a situação de um possível aumento no número de casos atualmente.
O conceito de “espectro autista” foi criado em 1979 por Wing e Gould, após
perceberem que havia crianças com dificuldade de reciprocidade social, comunicação
e padrão de conduta, e que não eram propriamente autistas. A nova nomenclatura,
portanto, passou a significar uma categoria mais ampla, que inclui indivíduos com
diferentes graus de limitação (SURIAN, 2010). Segundo o Manual de Diagnóstico e
Estatística dos Transtornos Mentais 5ª edição – DSM-V – (APA, 2014), o TEA abrange
os diagnósticos de transtorno autista/autismo, Síndrome de Asperger ou transtorno
global do desenvolvimento sem outra especificação.
De acordo com as estimativas do U. S. Centers for Disease Control and
Prevention (CDC, 2014), agência do governo norte-americano que analisa tendências
de doenças, havia um caso de autismo para cada 68 crianças em idade escolar, em
2012. Na década de 1980, os cálculos mostravam que seriam de dois a três casos a
cada 5 mil crianças (RITVO et al., 1989).
O aumento do número de casos registrado nas estatísticas levantou o temor de
que estaria ocorrendo uma epidemia de autismo no mundo. Para Thompson (2014),
os pediatras, no passado, nunca haviam sido expostos a uma criança com autismo
durante a formação na universidade. Nas escolas públicas, afirma o autor, os alunos
com esta condição eram isolados em salas de aula exclusivas para alunos com
deficiências graves de desenvolvimento ou transtornos emocionais. Os professores
observavam estas crianças e as julgavam como um caso raro de deficiência.
Em 1998, foi publicado um artigo na revista médica The Lancet que sugeria
uma ligação entre a vacina tríplice viral e o autismo. Posteriormente, outros
pesquisadores reagiram à publicação e mostraram que não havia qualquer evidência
sobre a conexão entre os dois fatos (THOMPSON, 2014). A revista excluiu o estudo
de suas páginas, mas, mesmo assim, alarmou a população e levou o terror aos pais
(DEER, 2007).
O crescimento do número de casos de autismo nas estatísticas é explicado por
Thompson (2014) como, na verdade, um aumento de casos registrados, e não
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existentes. O autor explica que, em 1989, um novo teste para autismo, com mais
profissionais capacitados para a classificação e diagnóstico, foi posto em prática:
Protocolo de Observação para Diagnóstico de Autismo (Autism Diagnostic
Observation Schedule – Ados). Consequentemente, profissionais de educação e de
saúde passaram a identificar mais sinais de autismo, que antes eram desprezados.
No ano seguinte, as pesquisas registraram o aumento do número de casos.
Thompson (2014) relata que, quando trabalhou no campo do autismo nos anos
1960, só os casos mais severos eram identificados. Depois, em 1994, a Associação
Americana de Psiquiatria divulgou novos critérios diagnósticos. Crianças com autismo
de alto nível funcional, por exemplo, antes não seriam reconhecidas como autistas –
e passaram a entrar nas estatísticas.
A palavra “epidemia”, por isso, parece não ser adequada (THOMPSON, 2014).
De acordo com um relatório publicado pelo Centers of Disease Control and
Prevention, em março de 2016, o número de casos de autismo registrados nos
Estados Unidos continua sendo um para cada 68 crianças em idade escolar. Este
levantamento mostra estabilidade em relação aos anos anteriores – ou seja, não
estaria ocorrendo a suposta “epidemia”. No entanto, conforme estabelece o artigo,
ainda existem questões genéticas que devem ser analisadas. A proporção de meninos
para meninas com a condição do autismo permanece com cerca de 4,5 casos para
um. A idade dos pais na gestação da criança também pode estar relacionada à
prevalência atual do autismo. No entanto, são apenas hipóteses levantadas pelo
órgão norte-americano.
De qualquer forma, os dados contribuíram para alterar a imagem antiga do
autismo – ele não é mais considerado raro. Passa a ser objeto de estudo, de debate
nas revistas científicas e na imprensa. Um conhecimento maior sobre as
características do autismo é uma das formas de colaborar para a inclusão destas
pessoas (SURIAN, 2010).

2.1 CARACTERÍSTICAS DO AUTISMO

Nesta seção, serão expostas as principais características apresentadas pelos
indivíduos que têm autismo e que, portanto, fazem parte do TEA.
É comum haver noções preconceituosas sobre o que é uma criança com
autismo: um estereótipo de indivíduo que não faz contatos visuais, não sorri, não
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expressa sentimentos e não pensa abstratamente. No entanto, estas características
referem-se a uma visão estática do transtorno e desprezam uma informação
essencial: a diferença entre os indivíduos. O modo como o autismo apresenta-se, o
temperamento da pessoa, a personalidade dela e as competências ou dificuldades
que terá variam de uma para a outra. Não é correto generalizar (WHITMAN, 2015).
É possível dizer que o autismo é um distúrbio do desenvolvimento
neuropsicológico que se mostra por três aspectos mais marcantes: dificuldade em
interação social, em comunicação e em repertório de interesses e atividades
(SURIAN, 2010).
Estes sinais costumam aparecer até os três anos de idade, com relativa
frequência, em situações diversas. Podem aumentar e diminuir com o tempo, mas
raramente desaparecem por completo. O foco pode ser trocado: Thompson (2014)
conheceu um garoto, por exemplo, com autismo de alto nível funcional. Ele
perguntava, quando pequeno, todas as informações sobre o tempo: se iria chover,
qual era a previsão para o dia, se haveria tornado na região. Assistia a todo momento
aos programas de previsão do tempo e checava o termômetro da varanda.
Abruptamente, este interesse ritualístico se transferiu para videogames e,
posteriormente, a roubos a bancos (se ele poderia roubar um banco, se ele
conseguiria fingir que estava assaltando o local, se conseguiria lançar uma pedra em
direção ao vidro da agência bancária). Por mais que o foco mudasse, permanecia a
preocupação insistente com um mesmo assunto.
A manifestação de problemas na interação social costuma ser um dos sinais
mais típicos do transtorno autista (SURIAN, 2010). As habilidades sociais se mostram
incompatíveis ao que se observa em crianças da mesma idade que não sejam
autistas. Desenvolvimento de amizades íntimas é dificultoso – embora os laços
afetivos criados com os pais possam existir, por exemplo. O Diagnostical and
Statistical Manual for Mental Disorder (Manual de Diagnóstico e Estatística de
Desordens Mentais) e os critérios publicados pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) (apud SURIAN, 2010) apontam outros sinais de alteração na capacidade de
interação social:
a) anomalias

nos

comportamentos

não

verbais,

úteis

para

os

relacionamentos sociais, como não olhar para o interlocutor ou manter
uma distância atípica dele;
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b) falta de relacionamentos com pessoas da mesma idade, que pode
provocar isolamento;
c) ausência de tentativas de compartilhar experiências e interesses com
outras pessoas, como uma criança que não aponta para um objeto de
destaque para que sua mãe o veja;
d) falta de reciprocidade social e emotiva – evidenciada, por exemplo, em
uma criança que não tenta consolar a mãe quando vê que ela se
machucou, não faz carícias, dá beijo ou oferece o brinquedo para
agradá-la.
As brincadeiras, consequentemente, são diferentes das demais crianças.
Costumam ter uma natureza estereotipada, com uso repetitivo de um objeto;
preocupação com uma parte exclusiva do brinquedo; falta de imaginação para a
fantasia e o faz de conta; solidão e estrutura simplista. Há estudos que justificam essas
diferenças tanto pelas alterações sensoriais trazidas pelo autismo como pela falta de
controle executivo de suas funções. Sem brincar de maneira usual, as crianças
autistas passam a ter mais dificuldade para estabelecer relacionamentos sociais
significativos (WHITMAN, 2015).
Quanto à comunicação, as crianças podem não desenvolver linguagem oral ou
apresentar apenas fala com utilidade mínima – repetir frases literalmente como a
ouviram, por exemplo (a chamada ecolalia). Aquelas que têm autismo de alto
funcionamento podem conseguir falar, mas raramente têm entonação ou usam gestos
para acompanhar o que dizem. Quando bebês, o retardo ou a falta de linguagem são
sinais alarmantes que podem indicar o autismo (SURIAN, 2010). Aquelas que
conseguem falar podem apresentar características diferentes no uso da gramática e
da sintaxe, com dificuldade do uso do pretérito, inversão de pronomes e problemas
na formulação de perguntas, por exemplo. Quanto à absorção das informações,
Whitman (2015) afirma que a dificuldade de atenção e o fato de que a fala ocorre em
um contexto social podem fazer com que as crianças autistas tenham problemas para
entender os significados do discurso.
O terceiro quadro mais típico, sobre repertório de interesses e atividades, é
evidenciado por interesses muito restritos, fixação por uma rotina inflexível,
movimentos estereotipados e apego por uma parte específica de um objeto. Na
prática, estes itens podem ser observados, por exemplo, em uma criança que busca
saber tudo sobre dinossauros. As de funcionamento mais baixo podem colecionar
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objetos não funcionais, como barbantes. Os comportamentos repetitivos são mais
fortes do que nas demais crianças: duram mais tempo e são mais intensos. Ao quebrar
a rotina, como alterar o horário de uma refeição ou o caminho da escola para a casa,
podem ter acessos de raiva. Quando brincam de soprar bolhas de sabão, um autista
fica fascinado, por exemplo, pela superfície brilhante da bolha. Ou, ao ser apresentado
a um carrinho, vai girar a roda em vez de encostar o brinquedo no chão e fazê-lo
andar. Fica de frente a um celeiro de brinquedo, com animais de plástico, casinhas e
trator e fazendeiro, e se apega em abrir e fechar a porta do celeiro, sem interagir com
o restante dos elementos (THOMPSON, 2014).
Whitman (2015) também menciona outras características frequentemente
associadas ao autismo. Embora a questão do processamento sensorial não seja um
elemento-chave do transtorno, é um traço amplamente presente. Ela inclui hiper ou
hipossensibilidades auditivas, táteis, visuais, olfativas e gustativas. Ser abraçado, usar
certas vestimentas, caminhar na grama, incomodar-se com sons de buzinas,
perturbar-se com luzes piscantes ou apresentar restrições grandes na alimentação
são exemplos de consequências das alterações sensoriais. Acompanhar uma
conversa enquanto há ruídos ao fundo, regular o equilíbrio ou ter dificuldades motoras
também são traços comuns entre os autistas. Estas dificuldades fazem com que o
indivíduo pareça, aos olhos dos outros, ou intensamente agitado ou totalmente
retraído.
Estas características sensoriais possuem relação com as dificuldades motoras
da criança. A aprendizagem motora exige uma sequência de processos: uma fase
cognitiva, marcada pela obtenção de informações pelos sentidos, e uma fase prática,
usada para orientar o desempenho da pessoa. O controle motor pode apresentar uma
deficiência por múltiplas razões – prejuízos no sistema nervoso central,
musculoesquelético e periférico, além de componentes ligados ao planejamento motor
e ao processamento central. Isso traz alterações no comportamento da criança, como
dificuldade para se alimentar sozinha ou vestir-se, atrasos em atos básicos como
andar e engatinhar, posturas fora do comum, atos repetitivos, perturbações no
equilíbrio, complicações na fala e dispraxia (problema na formulação de um objetivo,
na descoberta de como cumpri-lo e na execução da tarefa pensada). A tentativa de
concretizar uma ação e não conseguir, desde bebê, pode aumentar o estresse da
pessoa com autismo (WHITMAN, 2015).
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Outro traço comumente encontrado é relativo à estimulação e à ativação: os
indivíduos podem ficar ansiosos, nervosos e temerosos com facilidade. Estes
comportamentos podem ser respostas ao ambiente ou descontrole emocional quando
se sentem incomodados. Waterhouse (2000) afirma que os autistas têm vidas
governadas pelo terror e pelo medo, com frequência – o que pode ser, para o
pesquisador, algo biológico ou até mesmo genético.
Whitman (2015) também elenca as deficiências cognitivas presentes nas
pessoas com autismo e afirma que é o campo de sintomas mais controverso, com
inúmeras teorias que explicam as razões destes prejuízos. O consenso maior, de
acordo com ele, é admitir o déficit em memória complexa, em capacidade de
reconhecer outras pessoas ou interpretar emoções, em conhecer a si mesmo, em
resolver problemas e em desenvolver o pensamento abstrato. É comum que uma
criança com autismo tenha “ilhas” de cognição preservadas – conseguindo, apesar
das dificuldades em outros aspectos, ter uma boa capacidade de memorização ou de
reconhecimento de objetos.
Estas características cognitivas levam muitos pais e professores a relatarem
dificuldades de aprendizado dos alunos autistas, apontando que estas crianças
distraem-se facilmente, têm uma desatenção a determinados estímulos ou não
entendem o que é considerado importante para as outras pessoas. Na parte relativa
à memorização, há relatos tanto de autistas com memorização de alta capacidade
quanto de outros que conseguem se lembrar de elementos visuais, mas não de
auditivos ou verbais. Um dos estudos de Millward et al. (2000) informa que crianças
autistas costumam ser menos propensas a se lembrar de eventos realizados por elas
mesmas. Já as não autistas lembram-se mais facilmente do que elas fizeram, e não
de algo que um companheiro realizou. Isso seria explicado pela dificuldade trazida
pelo autismo em criar um autorreconhecimento ou em entender a própria mente.
Diante de novas situações de aprendizagem, as crianças autistas podem
parecer confusas ou indefesas, impulsivas ou insistentes, perseverando em
estratégias ineficazes para tentar resolver um problema (ADRIEN et al., 1995).
Outros sinais também podem ser manifestados em alguns indivíduos autistas,
apesar de não serem mencionados nos critérios de diagnóstico: distúrbios de
alimentação (SURIAN, 2010) e transtornos do sono (WHITMAN, 2015).
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2.2 CARACTERÍSTICAS DA SÍNDROME DE ASPERGER

Outro quadro que também integra o TEA, conforme mencionado anteriormente,
é a Síndrome de Asperger. Nesta seção, serão expostas de forma simplificada as
informações acerca deste tema.
A Síndrome de Asperger tem características em comum com o transtorno
autista. No entanto, o desenvolvimento da linguagem pode ser equivalente ao da
média das crianças da mesma idade e a inabilidade social é menos forte
(THOMPSON, 2014).
Mesmo assim, existem disfunções sociais entre as pessoas com Síndrome de
Asperger: o contato visual é raro, não existe o uso de expressões faciais nem o de
gestos com o objetivo de se comunicar. É comum haver desdém por compartilhar
interesses. Falta empatia e capacidade de reciprocidade social (THOMPSON, 2014).
As habilidades verbais podem ser altas, mas costumam ser usadas para fazer
comentários sobre assuntos extremamente específicos – como a formação
montanhosa ou o nascimento de animais silvestres. Podem ter apego por destruir ou
desmontar objetos para analisar as partes que os compõem – a intenção não é
estragar o produto, e sim poder entender como ele funciona, conforme explica
Thompson (2014).
A quebra de rotina pode trazer acessos de raiva, como quando um adulto tenta
mudar o assunto de uma conversa. Nos momentos de irritação ou excitação, é comum
haver repetição de movimentos corporais, como rodopios ou agitação de braços.
Surian (2010) afirma que a categorização da Síndrome de Asperger divide os
cientistas. Alguns, de acordo com o autor, consideram que seja um autismo de alto
funcionamento. Outros preferem dizer que não existe apenas uma diferença
quantitativa de sintomas, e sim qualitativa. O consenso maior, segundo Surian, é que
tanto o autismo quanto a Síndrome de Asperger façam parte do chamado espectro
autista. O DSM-V (APA, 2014), inclusive, recomenda que o diagnóstico dos médicos
siga a nomenclatura de TEA para ambos os casos.
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2.3 CARACTERÍSTICAS DO TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO
SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO

O outro quadro que também integra o TEA, além do autismo e da Síndrome de
Asperger, é o transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação.
Primeiramente, é importante esclarecer que o transtorno é uma categoria
diagnóstica de exclusão. O indivíduo tem prejuízo severo no desenvolvimento da
interação social recíproca e na comunicação verbal e não verbal, ou possui
comportamentos e interesses estereotipados. O diagnóstico ocorre quando estas
características estão presentes, mas não há um quadro que possa ser denominado
como esquizofrenia, transtorno da personalidade esquiva ou transtorno autista
(FILHO; CUNHA, 2010).

2.4 DIAGNÓSTICO

Nesta seção, retoma-se a explicação sobre o autismo/transtorno autista, mas
focando na forma como as famílias e os profissionais de saúde descobrem que a
criança tem o transtorno.
O diagnóstico do autismo é feito por um médico especialista, que pode ser um
psicólogo, um psiquiatra, um neurologista ou um neuropsiquiatra infantil, por exemplo.
Os critérios usados são os DSM-V e ICD-10 (consensuais internacionalmente, que
buscam identificar as características citadas acima) (SURIAN, 2010).
Os sinais típicos do autismo, em geral, aparecem antes dos 3 anos, embora o
diagnóstico dificilmente ocorra antes dessa idade. Para chegar ao resultado, os
médicos utilizam tanto o conhecimento sobre os critérios estabelecidos mundialmente,
como também a experiência em observar crianças com desenvolvimento típico e
atípico e as informações dadas pelos pais sobre o filho (SURIAN, 2010).
Antes de chegarem ao diagnóstico, os pais das crianças autistas costumam
relatar que os pediatras não desconfiavam de que houvesse algum transtorno –
afirmavam que bebês apresentam variabilidade considerável no ritmo de
desenvolvimento. Se o médico não encaminhar o paciente a uma avaliação mais
formal de desenvolvimento, dificilmente conseguirá chegar a conclusões corretas
antes de o bebê completar pelo menos 2 anos de idade (WHITMAN, 2015).
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Inicialmente, conforme estabelece Surian (2010), é feito um rastreamento geral,
quando os especialistas perguntam aos pais do paciente dados como: “A criança
brinca de faz de conta?”, “Ela já apontou o dedo para pedir alguma coisa?”. O médico
também observa se existe contato visual ao longo da consulta.
No entanto, este questionário não é suficiente para chegar ao diagnóstico. É
mais recomendável, de acordo com Surian (2010), fazer a chamada Autistic
Diagnostic Interview (Entrevista de Diagnóstico Autista), semiestruturada. O autor
explica que este método exige uma formação cara, não presente em todos os países.
O diagnóstico passa a ser sustentado, portanto, principalmente com base nos relatos
dos pais e na observação dos médicos.
Uma dúvida recorrente das famílias é a que profissionais recorrer para fazer a
avaliação da criança. Whitman (2015) afirma que não há uma resposta exata, já que
existe uma variação grande entre as comunidades. O ideal é que profissionais de
diferentes formações se envolvam no diagnóstico – psicólogos, educadores,
patologistas da fala, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais,
nutricionistas, pediatras do desenvolvimento e neurologistas pediátricos. Embora
alguns profissionais da saúde não tenham recebido formação na área das deficiências
do desenvolvimento, existe uma perspectiva de aumento dos cursos de
especialização e esforço dos médicos em direcionar seus pacientes a outros
profissionais mais preparados para lidar com o autismo.
As análises feitas pelos médicos devem ser realizadas em arranjos diversos,
que incluam ambientes como a casa da criança, a escola onde ela estuda, clínicas e
hospitais. Equipes transdisciplinares são encontradas com maior frequência em
centros especializados em deficiências do desenvolvimento ou em autismo. O ideal
seria que os pais recebessem a notícia do diagnóstico com todas as informações
reunidas, em vez de ouvirem pouco a pouco dados sobre o estado do filho. Também
seria adequado fornecer um apoio psicológico e emocional à família no momento de
dar a notícia de que a criança é autista – isso facilita e estimula que os pais procurem
os tratamentos adequados e tirem suas dúvidas sobre o transtorno (WHITMAN, 2015).
Thompson (2014) explicita que existem sintomas ligados ao autismo que não
são de autismo. É o caso, por exemplo, de crianças que têm apraxia motora da fala –
condição que dificulta a formação de sons. Elas possuem atraso na pronúncia de
palavras em relação às demais pessoas da mesma idade. Podem ignorar o que os
pais dizem, já que não conseguem responder de forma compreensível. Há também
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indivíduos adotados, que viviam em orfanatos de outros países e que não recebiam
atenção. Eles podem apresentar atraso na fala ou falta de habilidade social. São
exemplos que podem confundir no diagnóstico – não representam o autismo.
Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e ansiedade podem fazer com que as
crianças tenham maior dificuldade de fazer amizades. Famílias que educam o filho
sem que ele conviva com outras crianças provocam, em alguns casos, que a pessoa
seja menos sociável ou tenha menos habilidade para lidar com indivíduos da mesma
faixa etária. Este comportamento não se enquadra no autismo, mesmo que
inicialmente leve os médicos a desconfiarem de tal diagnóstico (THOMPSON, 2014).

2.5 TRATAMENTOS

O autismo, por ora, não tem cura. Nesta seção, serão expostos brevemente,
de forma simplificada, os tratamentos e atividades educativas que podem ajudar as
crianças a terem mais autocontrole, independência e bem-estar. Surian (2010) afirma
que é recomendável haver um acompanhamento médico que indique quais as
condições gerais de saúde do paciente. Os comportamentos de autolesão podem
estar relacionados a alguma doença, como hérnia ou infecção nas vias urinárias. Além
disso, exames que mensurem as capacidades de linguagem e de habilidades sociais
e que detectem se há déficit motor e cognitivo podem ajudar a escolher a melhor forma
de tratamento.
É essencial deixar claro, conforme explicita Surian (2010), que não existe uma
única forma de intervenção considerada a “melhor”. A variabilidade de sintomas e os
contextos individuais diferentes fazem com que cada criança tenha mais benefícios
com determinada forma de tratamento.
Serão mencionadas aqui algumas formas conhecidas de intervenção em
crianças com autismo. A pesquisadora não se propõe a esgotar todas as técnicas
existentes, e sim fornecer um panorama geral das estratégias possíveis de serem
adotadas por pais e médicos.
A intervenção comportamental fundamenta-se, em linhas gerais, em processos
de associação, condicionamento e imitação, com o objetivo de diminuir o
aparecimento de comportamentos prejudiciais à criança. Por meio de intensa
observação feita pelos pais e pelos terapeutas, busca-se descobrir quais são as
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funções e os fatores desencadeantes de determinadas posturas do paciente, para que
se ensine à criança uma nova maneira de atingir o mesmo fim (SURIAN, 2010).
Já o método Teacch (Tratamento e Educação para Autistas e Crianças com
Déficits Relacionados com a Comunicação) é uma forma de organizar os tratamentos
para crianças com autismo, seguindo critérios específicos. Criado na Carolina do
Norte, nos Estados Unidos, foi implantado em escolas e busca estabelecer
colaboração entre profissionais, pais e educadores para formular atividades em casa
e em instituições. Uma técnica comum é o uso de artifícios visuais, como fotos e
figuras afixadas nas paredes, ou de painéis que mostrem as tarefas que serão
realizadas no dia. Uma mesma sala pode ser diferenciada por cores para facilitar a
concentração e diminuir a ansiedade da quebra de rotina nas crianças com autismo
(SURIAN, 2010).
Quanto ao uso de remédios, existe uma escassez de experimentação. O
objetivo dos medicamentos usados é tentar diminuir a gravidade dos sintomas do
autismo. De acordo com Surian (2010), são usados principalmente aqueles da
categoria dos neuroléticos, como haloperidol e risperidona, buscando diminuir a
agressividade e a agitação. Os efeitos colaterais que provocam, no entanto, podem
permanecer mesmo após a suspensão dos remédios. Os pais devem ser informados
sobre quais são os riscos de determinado remédio que é receitado às crianças.
Existe também a intervenção da musicoterapia, que busca ensinar à criança
autista como tocar um instrumento musical. O tratamento coloca a pessoa em contato
com a audição de músicas para que os sons a acalmem e facilitem a interação social.
Além dela, a terapia com animais é usada com autistas, em sessões orientadas por
terapeutas. Proporcionando uma situação de relaxamento e prazer, é possível que a
criança passe a aprender e exercitar suas habilidades de interação (SURIAN, 2010).
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A seguir, serão discutidas as principais teorias que embasam esta dissertação:
inclusão, aprendizagem, desenvolvimento e socialização.

3.1 INCLUSÃO
Tornou-se comum usar o termo “escola inclusiva”. A expressão pode parecer
redundante, em primeiro plano, se pensarmos que cabe à escola incluir todos em seu
sistema de ensino. No entanto, os mecanismos com os quais esta instituição funciona
tornam-na desigual e favorecedora justamente da exclusão (KLEIN; HATTGE, 2010).
Por isso, o complemento “inclusiva” passa a ser usado correntemente.
Não é necessário recorrer diretamente às pessoas com deficiência para
evidenciar o modo como a educação comum em geral desfavorece a inclusão de todos
no sistema de ensino. Os colégios costumam afirmar que “cada aluno é um”, mas o
objetivo é que, no fim do ano, todos tenham chegado a um mesmo ponto de
conhecimento e aprendizado, estipulado para aquela etapa. Mantoan (2006) afirma
que a lógica da modernidade é enfatizar que todos são iguais e livres – um “todos”
homogeneizante, padronizador.
O aluno que foge do padrão imposto pela escola traz o imprevisível, o
impossível de ser calculado previamente. As práticas que costumam imperar no
sistema educacional brasileiro colocam ênfase no aspecto meritocrático (MANTOAN,
2006) – todos precisam se esforçar para atingir determinada nota e, assim, serem
classificados como capacitados para continuar avançando.
O movimento inclusivo entra em contato, portanto, com um contexto
educacional em que prevalecem a busca por um padrão homogeneizante e por uma
igualdade artificial. Mantoan (2006) explica que é importante que os colégios e a
sociedade percebam que a condição de igualdade não significa conceber que todos
os alunos sejam iguais em tudo. É preciso eliminar as desigualdades sociais – as
naturais não podem nem devem ser combatidas. Este pensamento baseia-se na teoria
de Bobbio (1997), por sua vez consolidada a partir de Rousseau (1978), em Discurso
sobre a origem da desigualdade entre os homens. Seguindo o raciocínio do autor, a
humanidade seria diferenciada pelas desigualdades naturais (produzidas pela
natureza) e pelas sociais (geradas a partir de relações de domínio econômico e
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político, por exemplo). Para atingir a igualdade, seria preciso eliminar as
desigualdades sociais – e não as naturais. Estas últimas seriam benéficas ou
indiferentes para o desenvolvimento da sociedade.
Há um desafio, ainda assim, de introjetar que a desigualdade natural não
precisa ser combatida. Prieto (2006) reforça que o conceito “inclusão escolar” costuma
ser interpretado com frequência pelas escolas, mesmo sem embasamento teórico,
como o dever de matricular as crianças com deficiência nas classes comuns. O
desafio, de acordo com a autora, é combater tal tipo de percepção:
Temos muitos desafios a enfrentar para atingir a educação como direito de
todos. Um deles é não permitir que esse direito seja traduzido meramente
como cumprimento da obrigação de matricular e manter alunos com
necessidades especiais em classes comuns. Se assim for, ou seja, se o
investimento na qualidade de ensino não se tornar uma ação constante, a
evolução das matrículas desse alunado na escola comum pode resultar em
recrudescimento da rejeição – já existente nas escolas – e em maior
dificuldade de estudarem com os outros alunos. Nesse caso, eles podem ter
acesso à escola, ou nela permanecer, apenas para atender a uma exigência
legal, sem que isso signifique reconhecimento de sua igualdade de direitos
(ARANTES et al., 2006, p. 35-36).

Não basta apenas obedecer à lei e aceitar a matrícula de crianças com
deficiência na escola comum, como uma mera obrigação legal. É preciso reconhecer
– e entender – que estes alunos devem desenvolver condições de participação em
sociedade. A existência de leis que coíbam práticas de rejeição a pessoas com
necessidades educativas especiais na escola é um passo importante. No entanto,
conforme explica Prieto (2006) no excerto acima, caso não haja o devido atendimento
a estes indivíduos e a “inclusão” resuma-se apenas à sua presença física nas salas
de aula, crescerá o risco de haver intolerância a eles. É preciso agir para proporcionar
cidadania, aprendizado e socialização de todos – não apenas fugir de processos
legais pela recusa de matrícula. O compartilhamento de experiências entre todos pode
favorecer, inclusive, o crescimento pessoal dos demais alunos.
Outra prática comum e equivocada, relacionada à presença de pessoas com
deficiência nas escolas, é confundir a inclusão com a definição de integração.
Fazendo um retrospecto, embasado por Sassaki (1999), nos anos 1960, houve um
boom no Brasil de abertura de instituições especializadas em pessoas com deficiência
– escolas especiais, centros de reabilitação, oficinas protegidas de trabalho. No fim
desta década, iniciou-se o período em que a integração social passou a ser introduzida
nas instituições. Pensava-se que essas pessoas com necessidades educativas
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especiais deveriam ter uma vida o máximo possível parecida com a dos demais, a
chamada “normalização”. Eram criados ambientes semelhantes ao de escolas
comuns (ou de trabalho, lazer) para que o indivíduo se sentisse em um local comum.
Em seguida, ocorreu a etapa do mainstreaming, por volta da década de 1980, em que
já se mostrava algum avanço na integração. Nas escolas, as crianças com deficiência
frequentavam mais de uma sala de aula: poderiam se juntar aos alunos da mesma
idade que elas em educação física e artes, por exemplo. A presença destas pessoas
com necessidades educativas especiais era ainda apenas física, sem haver a
preocupação ou o cuidado das instituições escolares de adaptarem atividades ou
buscarem o aprendizado e o desenvolvimento de todos. Existia um esforço unilateral
das famílias e dos próprios indivíduos com deficiência para que estes últimos
pudessem frequentar e se adaptar aos ambientes existentes. A escola não se
esforçaria para adaptar-se a eles, e sim o contrário. Em alguns casos, a integração se
manifestava também por salas exclusivas a pessoas com deficiência, mas dentro de
um colégio comum – outro tipo de segregação (SASSAKI, 1999).
Nenhuma dessas formas de integração social satisfaz plenamente os direitos
de todas as pessoas portadoras de deficiência, pois a integração pouco ou
nada exige da sociedade em termos de modificação de atitudes, de espaços
físicos, de objetos e de práticas sociais (SASSAKI, 1999, p. 34).

As pessoas com deficiência precisavam moldar-se às exigências dos serviços
especiais separados (como escola especial); acompanhar a dinâmica existente das
instituições tradicionais (como escola comum); tentar driblar os obstáculos nos
ambientes físicos; enfrentar o preconceito (SASSAKI, 1999).
Após o processo de integração, passou a existir a preocupação com a inclusão
social. A sociedade precisa se adaptar para poder incluir as pessoas com
necessidades educativas especiais, para que elas também assumam papéis na
sociedade. É um processo bilateral, como define Sassaki (1999, p. 4), no qual a
parceria entre as pessoas com deficiência e o restante dos indivíduos busca resolver
problemas e buscar soluções: “O desenvolvimento (por meio da educação,
reabilitação, qualificação profissional, etc.) das pessoas com deficiência deve ocorrer
dentro do processo de inclusão e não como um pré-requisito para estas pessoas
poderem fazer parte da sociedade [...]”.
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Essa diferenciação de integração e inclusão também é discutida por Werneck
(2003). Ela define que a inclusão seja a inserção total das crianças com deficiência na
escola, sem que elas precisem se preparar para isso; a ruptura com o sistema
educacional anteriormente vigente; a valorização das individualidades. Já a integração
é representada pela inserção parcial dos alunos com deficiência; contentamento com
pequenas mudanças; atendimento às pessoas com necessidades educativas
especiais desde que estejam aptas a frequentar a escola comum.
É neste ponto que é possível traçar a comparação com a interpretação
equivocada da inclusão. Uma escola pode pensar ser inclusiva por apenas aceitar a
matrícula das crianças com deficiência ou tomar a presença destes alunos como algo
acessório, sem modificar o projeto do colégio, fazendo apenas pequenos ajustes e
atribuindo a responsabilidade inteiramente ao professor (GÓES, 2004). Com esta
postura, no entanto, ela está praticando o conceito de integração, não de inclusão.
Não é porque ela recebe crianças com deficiência que pode acreditar ser
inclusiva. A transição entre integração e inclusão representa desafios ao sistema
educacional brasileiro. Dar oportunidades iguais nem sempre significa dirigir o mesmo
tratamento a todos – cada um pode depender de um meio diferente para conseguir
acessar o aprendizado, dependendo das condições históricas, sociais, culturais e
físico-mentais (GÓES, 2004).
A escola precisa compreender que não está fazendo um favor ao aluno com
deficiência ao proporcionar o ensino a ele – nem agir de forma a conseguir algo em
troca, como propaganda sobre sua proposta inclusiva ou cobrança extra de
mensalidade para as famílias das pessoas com deficiência. Ela deve oferecer espaço
de crescimento a todos, dando oportunidade de desenvolvimento para seus alunos.
“Entendo que o desafio que se apresenta é a construção de uma escola que propicie
uma mesma qualidade, que se revele na igualdade de oportunidades, sem
demagogia, sem paternalismo e com responsabilidade” (GÓES, 2004, p. 60).
Indo além, Klein e Hattge (2010) explicitam que é um equívoco colocar a
inclusão como apenas um imperativo legal ou como referente apenas à harmonia
social por meio da inserção de todos na escola. A educação depende, de acordo com
as autoras, também de investimentos financeiros para melhorar as condições de
acesso à escola e para qualificar professores, de modo que consigam trabalhar de
forma inclusiva. É necessário tomar providências para efetivar ações para o acesso,
o ingresso e a permanência bem-sucedida na escola (CARVALHO, 2009).
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A inclusão não admite a negação de serviços especializados às crianças com
deficiência. É necessário atender às diferentes necessidades:
Vale sempre enfatizar que a inclusão de indivíduos com necessidades
educacionais especiais na rede regular de ensino não consiste apenas na
sua permanência junto aos demais alunos, nem na negação dos serviços
especializados àqueles que deles necessitem. Ao contrário, implica uma
reorganização do sistema educacional, o que acarreta a revisão de antigas
concepções e paradigmas educacionais na busca de se possibilitar o
desenvolvimento cognitivo, cultural e social desses alunos, respeitando suas
diferenças e atendendo às suas necessidades (GLAT, NOGUEIRA; 2002, p.
26).

Aceitar a inclusão é também concordar que o paradigma educacional deve ser
revisto: objetivos da escola, valores, modos de avaliação e relacionamento entre
alunos e professores devem ser discutidos para que o desenvolvimento dos
estudantes seja viável.
Uma das formas de adaptar as práticas pedagógicas à entrada das crianças
com deficiência é pensar em um modo de atender às suas necessidades. O decreto
n. 7.611, de 17 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011), estabelece, dentre outros
princípios da educação inclusiva, o chamado atendimento educacional especializado
(AEE). O serviço deve ser oferecido de forma gratuita, de acordo com a legislação, a
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação. É importante ressaltar que ele deve ocorrer de forma
transversal às etapas de ensino, preferencialmente na rede regular.
O AEE compreende o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e de
pedagogia para garantir o acesso e a participação dos estudantes na educação.
Art. 3o São objetivos do atendimento educacional especializado:
I – prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino
regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as
necessidades individuais dos estudantes;
II – garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino
regular;
III – fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que
eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e
IV – assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis,
etapas e modalidades de ensino (BRASIL, 2011, artigo 3o).

Cabe à União, de acordo com o decreto, investir no aprimoramento do AEE,
por meio das seguintes medidas: implementação de salas de recursos multifuncionais;
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formação continuada de professores e gestores com foco na inclusão; adequação da
arquitetura dos prédios das escolas e a elaboração de recursos de acessibilidade.
Arantes et al. (2006) afirmam que a responsabilidade pela educação das
crianças com deficiência, após o aumento do número delas nas escolas comuns, tem
se deslocado para os municípios. Prefeituras agem de forma diferente: há algumas
que estabelecem formas de atendimento educacional especializado, outras mantêm
ainda os serviços especiais de ensino, uma parcela apenas se preocupa com a
presença das crianças no mesmo ambiente que as demais, e há ainda as que expõem
as famílias dos alunos a problemas como o corte do fornecimento de transporte
especial.
Mantoan e Santos (2010) afirmam que há vantagens para que o AEE seja
ofertado na escola comum, e não em um centro especializado fora do colégio. De
acordo com as autoras, o serviço propicia ao aluno um atendimento escolar completo,
em que estará sendo formado para a vida pública. Do ponto de vista do colégio, passa
a ser possível tratar e discutir os problemas do cotidiano educacional do aluno,
ocorridos na sala regular, no atendimento do AEE.
O Atendimento Educacional Especializado precisa estar em consonância
com a proposta pedagógica do ensino comum e abranger o enriquecimento
curricular, o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e
sinalização e tecnologia assistiva. O Atendimento Educacional Especializado
deve ser iniciado na fase de zero a três anos de idade, por meio de serviços
de estimulação precoce em parcerias com a saúde e assistência social. Na
educação básica, o Atendimento Educacional Especializado é organizado
para apoiar o desenvolvimento dos alunos, devendo ser obrigatório nos
sistemas de ensino e oferecido no turno inverso ao da classe comum. Tanto
as escolas regulares como centros especializados podem realizar esse
serviço educacional. Além disso, para atuar na educação especial, os
professores devem ter também conhecimentos específicos para o ensino do
sistema Braille, do Soroban, da orientação e mobilidade, das atividades de
vida autônoma, da comunicação alternativa, do desenvolvimento dos
processos mentais superiores, dos programas de enriquecimento curricular,
da adequação e produção de materiais didáticos e pedagógicos, da utilização
de recursos ópticos e não ópticos, da tecnologia assistiva e outros (BRASIL,
2008 apud MILANEZ, 2013, p. 27).

3.1.1 Formação dos Professores

Mantoan e Santos (2010) observam que os cursos de licenciatura estão em
descompasso com a realidade da educação e do mundo atual. As pesquisadoras
afirmam que a graduação costuma manter a organização curricular e modos de
aprendizagem que não acompanham as mudanças nas políticas de ensino. Poucos

41

cursos de formação de professor romperam com o modelo de transmissão de
conhecimentos e do estudo de metodologias, didática e conhecimentos gerais, como
psicologia e sociologia.
Não se trata de reduzir essa formação à prática pedagógica exclusivamente,
mas de expandi-la a partir do que emerge das situações vividas nas escolas
por alunos, professores e formadores em todo o transcorrer do curso.
Observa-se que os professores ainda permanecem presos à ideia de que só
é possível trabalhar com o aluno com hipótese diagnóstica de deficiência
intelectual a partir do momento em que existe um laudo médico que
efetivamente confirme essa hipótese (MANTOAN; SANTOS, 2010, p. 19).

A formação dos docentes, de acordo com Arantes et al. (2006), deveria ser
continuada, para que eles construam a competência de atender à exigência de
qualidade nas escolas inclusivas. Eles devem se tornar aptos para elaborar novas
propostas e práticas de ensino que atendam tanto aos demais alunos quanto aos que
têm necessidades educativas especiais. Os profissionais necessitam se tornar
capazes de analisar os conhecimentos dos estudantes, de elaborar e adaptar
materiais, de prever novas formas de avaliação que orientem os modos de
atendimento a eles. São, conforme afirma Xavier (2002), necessidades sociais e
históricas de superar as práticas pedagógicas que discriminam e segregam – para se
tornar ações educativas cidadãs.
Um dos aspectos que a formação de professor parece não abarcar com a
devida profundidade, de acordo com Xavier (2002), é justamente a educação
inclusiva. Os docentes têm dificuldade de compreender o conceito de deficiência, por
exemplo, e tendem a reduzir o aluno apenas à sua condição estabelecida em laudos
médicos.
Dessa forma, constatamos que essa dificuldade apresentada pela maioria
dos professores quanto à conceituação e compreensão da deficiência
intelectual limita a atuação deles com os alunos com deficiência intelectual,
tanto nas classes comuns como no Atendimento Educacional Especializado,
pois imaginam só ser possível algum tipo de intervenção com base no rótulo
que é dado ao aluno. Para pensarmos o Atendimento Educacional
Especializado de alunos com deficiência intelectual, é necessário
desvencilharmo-nos dos rótulos, dedicarmos a devida importância ao
diagnóstico da deficiência intelectual, sem perdermos de vista o próprio aluno,
suas dificuldades, porém, primordialmente, seu potencial de aprendizagem
(MILANEZ, 2013, p. 16).

Como a presença das crianças com deficiência nas escolas é algo
relativamente recente, professores formados há mais tempo tiveram ainda menos
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relação com o tema em sua formação universitária. Consequentemente, eles possuem
pouca familiaridade teórica e prática relacionada à inclusão. No entanto, a educação
não pode pressupor que apenas alguns profissionais sejam especialistas em inclusão
– o conhecimento deve ser de todos. É preciso prover ensinamentos para os
professores e conscientizá-los da importância deste dever. Não bastaria investir em
formação caso os docentes não tivessem percepção dos benefícios do processo para
os alunos, para a escola e para o sistema de ensino (ARANTES et al., 2006).
Um dos preceitos que devem estar presentes na formação provida aos
docentes é que todos compreendam que a presença das crianças com deficiência na
escola não ocorre apenas para a socialização delas, e sim também para o
aprendizado. Caso não haja essa percepção, pode ocorrer a desmobilização para o
desenvolvimento de atividades adaptadas (ARANTES et al., 2006).
Ao referendar a importância da formação dos professores para a educação
inclusiva, não seria correto fazer com que a responsabilidade recaísse apenas no
esforço pessoal destes profissionais. Glat e Nogueira (2002) reforçam que as políticas
públicas devem ser voltadas para programas de capacitação e acompanhamento
contínuo dos docentes, para que eles sejam orientados a combater gradativamente a
exclusão escolar, “o que visa a beneficiar não apenas os alunos com necessidades
especiais, mas, de uma forma geral, a educação escolar como um todo” (GLAT;
NOGUEIRA, 2002, p. 27).
O profissional deve, de acordo com a resolução 2/01 (art. 18) (BRASIL, 2001),
se tornar capaz de perceber as necessidades educacionais dos alunos e valorizar a
educação inclusiva; flexibilizar as ações pedagógicas de acordo com a deficiência dos
alunos; avaliar continuamente o processo educativo e atuar em equipe com os demais
profissionais.
Esta necessidade de preparo também é apontada como básica por Xavier
(2002), que diz ser necessária de forma a superar a prática pedagógica de
discriminação e segregação. Para o autor, os professores devem ser preparados para
modificar a sociedade e levar a cidadania aos alunos.
Arantes et al. (2006) reforçam que muitos professores ainda têm pouca
familiaridade teórica e prática, porque não entraram em contato com este tipo de
conhecimento durante o curso universitário. O atendimento de alunos com
necessidades educativas especiais em salas comuns é uma conquista recente e,
portanto, para os docentes que se formaram em um período anterior à inclusão, as
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práticas pedagógicas deste campo eram tratadas apenas em habilitações ou cursos
complementares no ensino superior – não eram discutidas comumente nas aulas.
Por isso, é preciso desenvolver políticas públicas que cubram esta defasagem,
após detectar o perfil dos profissionais de educação que carecem de tal
conhecimento. Além disso, é necessário investir na reformulação dos programas de
formação, já que o conhecimento teórico e prático sobre inclusão não pode ficar
restrito apenas a “especialistas”. Os professores devem ser capazes de compreender
as necessidades dos alunos, de adaptar atividades, de criar materiais e de avaliar os
estudantes de forma a entender qual o melhor modo de reformular, se necessário, o
atendimento e a dinâmica das aulas (ARANTES et al., 2006).
Uma das formas de prover o preparo dos professores é conscientizá-los sobre
os benefícios da inclusão. Não basta impor aos docentes uma mudança radical na
forma de educar. Por mais que possa parecer óbvia a importância de formar cidadãos
em uma sala de aula heterogênea, é preciso buscar compreender que existe uma
mudança de paradigma na educação ao implementar a inclusão. Uma das formas de
respeitar o docente neste processo de mudança é ouvi-lo em suas aflições e angústias
(MARTINS, 2007). Um espaço de interlocução na escola, em que haja trocas de
experiências, pode ressignificar o discurso dos profissionais de educação – e
estimular que pensem em outras formas de atuação que sejam, por ora, possíveis.
Jesus e Effgen (2012) também apontam a importância de haver estes
encontros e debates. Baseados em Santos (2007), os teóricos explicam que a escola
deve ser um espaço que consiga criar alternativas para garantir a aprendizagem de
todos os alunos.
Para a ação docente no contexto da diversidade, necessário se faz trabalhar
com redes de encontros. Encontros de saberes, fazeres, reflexões,
metodologias, estratégias de ensino, recursos, perspectivas avaliativas, pois,
dessa forma, estaremos nos constituindo sujeitos coletivos. Vivemos o tempo
de tradução, isto é, o momento de criar diálogos entre os diferentes
conhecimentos e experiências disponíveis neste mundo tão plural e
heterogêneo (JESUS; EFFGEN, 2012, p. 21).

É possível, inclusive, enxergar tais encontros como pontos de colaboração –
para Magalhães (2014), um construto que organiza experiências coletivas, pelas quais
os envolvidos se constituem e se transformam, além de modificar os contextos em
que atuam.
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Colaborar é esse processo de construção com outros em que os sujeitos,
como agentes, trabalham juntos na compreensão e na transformação de si
mesmos, de outros e do mundo. Como já apontamos, está intimamente
relacionado ao construto de contradição, uma vez que entender as
organizações discursivas, nas negociações na produção de conhecimento,
envolve a compreensão das manifestações de contradição nos discursos dos
participantes [...] (MAGALHÃES, 2014, p. 25).

Estes encontros podem favorecer o sentimento de união e segurança dos
docentes. Sem proporcionar o preparo adequado aos professores, cria-se um
sentimento de ansiedade e desamparo a eles. Tessaro (2005) atribui o temor e a
insegurança dos docentes que receberão crianças com autismo ao desconhecimento
sobre inclusão: a falta de formação profissional gera sensação de impotência e de
dificuldade em apresentar um bom desempenho profissional. Outro modo de reagir é
buscar, de forma voraz, teorias psicológicas que possam ser transformadas em
métodos rápidos e eficazes para combater os problemas da inclusão (LEGNANI;
ALMEIDA, 2014 apud MARTINS, 2007).
No entanto, este argumento de que a falta de formação profissional gera
resultados negativos não é consensual. Existe, de fato, algo que possa ser chamado
de preparo prévio para lidar com o autismo, por exemplo? Bastos (2001) aponta que
persistir nesta ideia só contribui para gerar maior sensação de incompetência entre os
docentes que lidam com crianças com necessidades educativas especiais:
É preciso que se deixe de lado o mito de que os professores devem ser
especializados para que venham a atender melhor as crianças com
dificuldades especiais. Isso acaba por gerar uma “exclusão” do professor, que
nunca se vê capaz de exercer seu trabalho e impossibilitado de ocupar seu
lugar de educador (BASTOS, 2001, p. 2).

Por outro lado, a falta de formação específica para atender crianças com
necessidades educativas especiais faria com que as escolas agissem sob uma
estratégia de improviso. Góes (2004) afirma que é comum encontrar escolas cuja
conduta seja de que a presença da criança com deficiência, por si só, levaria ao
aprendizado dos professores sobre práticas inclusivas. Ou seja: os docentes e
coordenadores pedagógicos ajustariam a dinâmica das aulas e as atividades
conforme estes alunos com deficiência se matriculassem– e só a partir da chegada
de cada um é que seriam buscadas alternativas de ensino. Os problemas seriam
resolvidos conforme aparecessem, para só assim a escola se transformar. Para Góes
(2004, p. 75), “desse ponto de vista, a inclusão é reduzida a uma circunstância que se
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cria facilmente; não um processo longo, dependente de tarefas muito complexas da
intervenção educativa”.

3.1.2 Adaptação de Conteúdos e Avaliação

A discussão a ser travada é: se a escola aceita a matrícula de crianças com
deficiência e busca propiciar o desenvolvimento e o aprendizado a todos os alunos,
como deve adaptar os conteúdos a serem ensinados pela sala? Neste tópico, serão
apresentados alguns modos de interpretar esta questão.
Uma das formas de pensar a reformulação de atividades é focar no objetivo
que se quer alcançar com elas. Um currículo pode ser estabelecido de forma a
propiciar que as crianças alcancem habilidades que necessitam para serem
autônomas e independentes em seu contexto. Neste aspecto, surgem ações
importantes, como saber lidar com o dinheiro, entender o conceito de número, de
medidas e de tempo, por exemplo (PIMENTEL, 2013).
A parceria com a família pode, inclusive, ajudar na busca pela autonomia
destes alunos. É comum que os pais, diante da deficiência de seus filhos, pratiquem
uma infantilização prolongada deles, tratando-os sempre como crianças dependentes.
Neste sentido, poupam-nos de aprender a ir ao banheiro sozinhos ou de pensar e tirar
dúvidas sobre a sexualidade. Consequentemente, atrasa-se, mesmo que sem a
intenção clara, o amadurecimento destes indivíduos (SERRA, 2010). Cabe à escola,
neste sentido, estimular que a família prolongue o trabalho desenvolvido na sala de
aula e prossiga tentando propiciar a autonomia e o preparo para a vida adulta.
No entanto, esta busca incessante pela independência destes alunos não pode
deixar de lado a tentativa de fazê-los desenvolverem a capacidade de abstração e de
interpretação do simbólico – são habilidades também importantes para o aluno com
deficiência (PIMENTEL, 2013). Ao cometer este equívoco, existe o risco de
empobrecer a condição deste indivíduo e impedir que ele consiga raciocinar, utilizar a
capacidade de descobrir o que é visível e o que é invisível e pode ser previsto, criar e
inovar, e aprender a conhecer (BATISTA; MANTOAN, 2006).
Um modo de, justamente, buscar o desenvolvimento de habilidades como o
pensamento abstrato é alterar a metodologia de ensino, fazendo com que ela torne a
apresentação do conteúdo mais gradativa (ARAÚJO, 2005 apud PIMENTEL, 2013).
Por vezes, o próprio aluno pode eleger o formato da atividade, diante de um leque de

46

opções apresentado a ele. Em geral, é o contrário do que ocorre nas salas de aula: o
professor que costuma estabelecer o tipo de lição que será feita pelos estudantes. Um
exemplo a ser pensado é o ensino dos planetas do sistema solar para uma turma de
alunos com e sem deficiência. Há múltiplas atividades a serem oferecidas para a
turma: propostas de elaboração de texto; pesquisas em livros, revistas, jornais e
internet; confecção de cartazes, leituras de textos literários e poesias; apresentação
de seminários sobre o tema, etc. (BATISTA; MANTOAN, 2006).
O aluno com deficiência mental, assim como os demais colegas, escolhe a
atividade que mais lhe interessar, pois a sua capacidade de desempenho e
dos colegas não é pré-definida pelo professor. Essa prática é distinta
daquelas que habitualmente encontramos nas salas de aulas, nas quais o
professor escolhe e determina uma atividade para todos os alunos realizarem
individualmente e uniformemente, sendo que para os alunos com deficiência
mental ele oferece uma outra atividade facilitada sobre o mesmo assunto ou
até mesmo sobre outro completamente diferente (BATISTA; MANTOAN,
2006, p. 14).

O problema de oferecer atividades totalmente diferentes, como é mencionado
no fim do excerto acima, é quebrar o compartilhamento de experiências, tão
importante para o desenvolvimento das crianças. É nas atividades partilhadas e nas
interações sociais que “há o entrelaçamento das dimensões cultural e histórica,
constitutivas do funcionamento humano. É nas atividades que se concretizam o
relacionamento do microuniverso das funções psicológicas humanas e as condições
macrossociais” (FERREIRA; FERREIRA, 2004, p. 40-41).
Em resumo: o aluno com deficiência intelectual tem o direito e a necessidade
de desenvolver a criatividade e a capacidade de conhecer o mundo e a si mesmo. É
comum que os professores – e os cidadãos em geral – generalizem a capacidade
destas pessoas e, de forma preconceituosa, ajam com a tendência de minimizar as
potencialidades de quem tem alguma necessidade educativa especial.
Desse engano derivam todas as ações educativas que desconsideram o fato
de que cada pessoa é uma pessoa, que tem antecedentes diferentes de
formação, experiências de vida e que sempre é capaz de aprender e de
exprimir um conhecimento (BATISTA; MANTOAN, 2006, p. 21).

Tão importante quanto adaptar as atividades cotidianas na escola é, por
consequência, repensar também as formas de avaliação dos alunos. É preciso ter
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cautela para que o processo de provas e exames não signifique exclusão de algum
estudante (MANTOAN; SANTOS, 2010).
Na educação inclusiva, a avaliação não deve ser pensada com o intuito de
classificar ou comparar os alunos com deficiência em relação aos outros. Isso limita o
conhecimento e as potencialidades do indivíduo com necessidades educativas
especiais. O relevante, no lugar disso, é formular instrumentos de avaliação que
forneçam, por seus resultados, caminhos pedagógicos que possam ser seguidos em
sala de aula com aquela criança. As provas e atividades avaliativas devem ter como
principal intuito guiar o professor, mostrar a ele as dificuldades da criança e evidenciar
os avanços que foram conquistados por ela (GONZÁLEZ, 2002). Portanto, ao aplicar
uma mesma prova a todos, o profissional de educação apenas confirmará o
distanciamento existente entre o desempenho de cada aluno – sobretudo daqueles
que têm alguma deficiência em relação aos demais.
Mesmo aplicando formas da avaliação diferentes, é preciso ir além de detectar
carências dos alunos. É necessário construir propostas a partir do que for descoberto
e tomar providências de forma que, após descobrir as dificuldades do estudante, elas
possam ser sanadas (BRASIL, 2006). As famílias devem também ser ouvidas neste
processo, para identificar quais necessidades são vistas por elas e, dessa forma,
incluí-las na dinâmica das aulas e das avaliações.
Teixeira e Nunes (2014) também reforçam este tipo de raciocínio acerca da
avaliação. Enfatizam que as provas e atividades devem ser sempre coerentes com o
que é oferecido durante o ano letivo, para não causar injustiças. É preciso entender
que a realidade sócio-histórica cultural de cada aluno – inclusive daqueles que não
têm deficiência – é diferente, e por isso mesmo, as expectativas sobre o aprendizado
precisam ser adaptadas. Dois alunos autistas, por exemplo, não necessariamente
devem ser avaliados da mesma forma, já que cada um tem um histórico diferente e
níveis de aprendizado e desenvolvimento que podem ser distantes. Os procedimentos
de avaliação precisam, portanto, garantir um programa educativo que se adéque ao
ritmo de cada estudante.

3.1.3 Inclusão e Família

A inclusão de crianças com autismo pode se beneficiar do entrosamento entre
as diferentes partes que circundam a criança: a escola, os profissionais de saúde e a
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família. De acordo com Serra (2006), há três elementos fundamentais no processo
inclusivo: o sujeito incluído, o professor, que deve tentar promover o aprendizado e as
potencialidades da criança com deficiência, e a família.
Primeiramente, é importante entender que as famílias podem passar por um
período de luto simbólico, pela quebra de expectativas ao descobrir que o bebê
esperado tem alguma condição excepcional – física ou cognitiva. Depois de superado,
os pais (ou responsáveis por ela) devem se posicionar claramente em relação à
deficiência. Pode ser interessante que eles aproveitem as potencialidades da criança
para fazer com que ela tenha a maior autonomia possível. Uma das formas para que
isso aconteça é manter uma relação próxima e constante com a escola, fornecendo
informações sobre as formas de comunicação do filho, por exemplo (SERRA, 2006).
A resposta da escola também é relevante no processo: ao informar a família
sobre os avanços da criança, os pais passam a ter mais esperança e consciência do
que podem esperar do desenvolvimento do indivíduo. O trabalho de uma é uma
extensão do da outra.
De acordo com Brandão e Ferreira (2013), a troca de informações deve ocorrer,
se possível, de forma sistemática, combinada previamente com os pais do aluno. Os
educadores têm a possibilidade de apoiar os familiares detalhando os problemas de
desenvolvimento apresentados pelo estudante, explicando com detalhes como
funciona o processo de inclusão, sugerindo estratégias inclusivas, estimulando que os
pais valorizem as competências da criança e tentando auxiliá-los quanto a frustrações.
Esta parceria entre família e comunidade escolar pode servir também para
estabelecer quais as prioridades para o aprendizado da criança (NILSSON, 2003). Os
pais podem se perguntar o que aumentaria mais a qualidade de vida da pessoa, que
tipo de habilidades necessitam ser desenvolvidas para que ela alcance maior
autonomia e se esses objetivos traçados são possíveis de ser colocados em prática.
Os educadores, em resposta, podem apresentar seus recursos e opinar sobre o que
é, de fato, concretizável nas intenções dos pais. Ter metas é uma forma de ajudar a
satisfazer objetivos da família e a nortear o trabalho dos educadores.
As conversas constantes também podem ser úteis para aliviar a ansiedade dos
pais, que se preocupam, frequentemente, com o futuro a longo prazo dos filhos. É
preciso, de fato, que a escola destaque a importância de não infantilizar o aluno, e sim
de estimular sua máxima independência, dentro de seus limites. Mas isso pode
ocorrer de modo a respeitar a individualidade dele, a potencialidade e a capacidade
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criativa que já possui (GLAT, 2003) – aspectos a serem levados em conta na
formulação dos objetivos da escola.
De acordo com Polonia e Dessen (2005), o bom relacionamento entre as duas
partes – pais e escola – favorece as condições de aprendizado e de desenvolvimento
da criança. Uma das formas para que isso ocorra é haver o reconhecimento da
importância de cada um no processo de inclusão. O colégio em que o aluno com
necessidades educativas especiais estuda deve entender que a família desempenha
um papel relevante na trajetória educacional da criança – e na transformação da
sociedade.
A própria Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994) menciona a importância
de os pais participarem do processo de inclusão. Eles, que convivem diariamente com
a criança, detêm informações importantes sobre o comportamento, os hábitos e as
dificuldades do filho. Em resumo: quanto maior a troca de informações entre os
envolvidos, mais possibilidades há no trabalho inclusivo.
No entanto, é importante mencionar que a relação nem sempre é pacífica.
Conforme afirmam Aiello et al. (2002), há casos em que existem queixas sobre a
atuação da família. Professores reclamam, por exemplo, da ausência dos pais nas
reuniões convocadas pela escola e não sentem que seu trabalho está sendo
reconhecido. Por outro lado, familiares apontam problemas na duração das reuniões,
nos horários em que elas ocorrem e na dificuldade de compreender a linguagem
usada pelos educadores. Semensato e Bosa (2013) afirmam que os pais temem que
os professores não compreendam a razão de uma criança autista estar na escola.
Marques (2001, 2002) também aponta o surgimento de conflitos: pais de baixo
nível socioeconômico podem se sentir inseguros ao participar dos encontros na
escola. Tal comportamento, para o pesquisador, pode ter sido motivado tanto por seu
sentimento de inadequação ao contexto quanto por uma postura defensiva da
instituição de ensino, que não quer ser cobrada e que vê os pais como pessoas
incapazes de ajudar seus filhos. Um sistema ou projeto de colaboração entre os dois,
para Marques, é uma alternativa viável para solucionar o problema.

3.1.4 Inclusão e Profissionais de Saúde

Uma comunidade inclusiva também exige um diálogo entre a escola e os
profissionais fora dela – todos os especialistas de saúde relacionados ao aluno com
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necessidades educativas especiais (BRANDÃO; FERREIRA, 2013). O trabalho
realizado em conjunto pode trazer benefícios à criança com deficiência.
No quesito “profissionais de saúde”, podem ser considerados tanto os
professores das salas de apoio, como psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e
os demais envolvidos que acompanhem o desenvolvimento do aluno fora da sala de
aula.
Ao observar o aspecto da educação, Brandão e Ferreira (2013) afirmam que é
importante que todos os professores que lecionam à criança se apoiem para ajudá-la
a ganhar autonomia. Os demais profissionais, como os da área médica, são capazes
de fornecer informações sobre a melhor fora de tentar trabalhar com determinados
problemas de desenvolvimento. Podem também se esforçar paralelamente para que
o aluno caminhe em direção à máxima independência possível.
Professores que podem contar com esta retaguarda de profissionais da saúde
têm um trunfo: se fizerem reuniões frequentes e traçarem estratégias conjuntas,
podem ter resultados satisfatórios no desafio da inclusão. Brandão e Ferreira (2013)
analisaram outros estudos sobre este aspecto e levantaram algumas ideias que
devem ser discutidas pelo grupo. Entre elas, estão a quantidade de itens que uma
criança pode aprender em uma disciplina, o tempo permitido a ela para realizar uma
tarefa, o nível de ajuda que deve receber de outras pessoas para executar uma lição,
a forma como ela precisa responder (se é com símbolos, com palavras escritas ou
com gestos, por exemplo), o grau de dificuldade das tarefas, os objetivos dos
componentes curriculares, dentre outros aspectos considerados relevantes pela
equipe.
Frequentemente, quem poderá estabelecer o contato entre os professores e os
profissionais de saúde é a família – a parte em comum, que conhece todos os
especialistas tanto da educação, quanto da saúde. Esta triangulação, associada a
colegas de sala, vizinhos e pessoas que convivem com a criança, forma um conjunto
de diálogos e relações que podem colaborar para o trabalho de inclusão escolar.

3.1.5 Inclusão e Entorno

Os demais moradores do bairro, as famílias dos outros alunos e até os colegas
que estudam e vivem na região também são importantes aliados no processo de
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inclusão. Em primeiro lugar, o preparo da pessoa com deficiência deve ter como uma
das diretrizes prepará-la para atuar na comunidade (SERRA, 2006).
No entanto, o esforço não deve ser unidirecional. Os colegas que convivem
com a criança, os funcionários da limpeza e da cozinha, o inspetor, os vizinhos e todas
as pessoas que lidam com ela devem estar conscientes do valor social que existe na
inclusão e na solidariedade humana. A convivência e a aceitação do diferente, por
assim dizer, demandam uma mudança de mentalidade que não

ocorre

necessariamente de imediato (GÓES, 2004).
O acolhimento do aluno com deficiência é estimulado por ações de
sensibilização da comunidade – e uma delas pode ser a própria convivência com a
pessoa com deficiência. Noções de cidadania, respeito e valorização da pluralidade
se mostram como consequência do contato de pessoas envolvidas com o indivíduo
com necessidade educativa especial (MANTOAN, 1998).
Caso haja algum constrangimento na escola e a criança com deficiência não
se sinta à vontade para frequentá-la, os educadores devem estar atentos para
conversar com os demais alunos e buscar uma forma de lidar com a questão
(MENDES et al., 2003). Não basta focar somente no aluno com necessidade
educativa especial: é importante entender que ele faz parte de um contexto e que
aquele comportamento pode ter sido gerado por alguma experiência social.
Por isso, se o entorno demonstrar preconceito ou discriminação, é interessante
pensar que este posicionamento vai além da desinformação – foi gerado em um
processo histórico-cultural e moral da comunidade (GOFFMAN, 1982). Daí se faz
necessário educar para incluir.
Se as pessoas que convivem com a criança – mesmo que fora da escola, nas
ruas – tratarem-na sempre como inferior, discriminá-la e maltratá-la, a atitude pode
ser refletida na maneira como ela se coloca em sala de aula. Isso porque, de acordo
com Vygotsky (1934/1993, 1995), a constituição do indivíduo origina-se e transformase pela reconstrução e conversão do que é vivido no grupo social. Pela forma como
ocorre a mediação social entre o indivíduo, o mundo e as experiências coletivas, a
pessoa passa a atribuir um significado à realidade e a si. A maneira com que a
identidade da criança é formada é essencial para a postura dela na escola e em outros
contextos sociais. Por isso, existe a importância do envolvimento de todos no esforço
para caminhar em direção a uma educação (e uma comunidade) mais inclusiva.
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Portanto, aqueles que circundam a criança podem aprender a conviver com o
diferente e a não o discriminar. O próprio processo de aprendizado beneficiará a todos
e trará ganhos na sala de aula e na comunidade em geral.

3.2 APRENDIZADO, SOCIALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Nesta seção, serão discutidos os conceitos de aprendizado e socialização, e
suas relações com o desenvolvimento. Como base teórica, a pesquisa embasa-se em
Vygotsky (1987, 1995, 1996, 1997, 2007, 2008). Em seguida, serão apresentadas as
principais ideias do autor em relação às crianças com deficiência, expressas no que
chama de “defectologia”.
O aprendizado escolar tem uma diferença básica em relação ao que antecede
o escolar: ele é sistematizado. Além disso, aproveita-se do que Vygotsky (2007)
denomina como zona de desenvolvimento proximal (ZDP). Ela define as funções da
criança que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação –
ou seja, que estão em estado embrionário. O educador que detecta a zona de
desenvolvimento proximal de seu aluno pode ter acesso justamente a estas
capacidades que serão amadurecidas.
A zona de desenvolvimento proximal pode, portanto, tornar-se um conceito
poderoso nas pesquisas do desenvolvimento, conceito este que pode
aumentar de forma acentuada a eficiência e a utilidade da aplicação de
métodos diagnósticos do desenvolvimento mental a problemas educacionais
(VYGOTSKY, 2007, p. 99).

Para compreender o que é a zona de desenvolvimento proximal, é relevante
entender o nível de desenvolvimento real. Uma criança consegue fazer algo sozinha,
sem ajuda de um adulto. Os experimentos poderiam mostrar, por exemplo, que duas
crianças de 9 anos conseguem fazer exatamente as mesmas atividades de forma
independente. Mas, com o auxílio do professor, uma delas demonstra ser capaz de
realizar mais atividades que a outra – o que indica, para Vygotsky, que o curso de
aprendizado de cada uma será diferente. O aprendizado humano pressupõe, portanto,
“uma natureza social específica e um processo através do qual as crianças penetram
na vida intelectual daqueles que a cercam” (VYGOTSKY, 2007, p. 100).
Reforçar o que já foi aprendido é ineficaz para o desenvolvimento. Vygotsky
(2007) relembra estudos anteriores que dissertavam sobre a dificuldade de crianças
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“retardadas” (termo usado em seu livro) desenvolverem o pensamento abstrato – e o
consequente esforço das escolas em basear todo o ensino no concreto, já que seria
apenas o que estes alunos com necessidades educativas especiais conseguiriam
absorver. No entanto, para o psicólogo, deixar uma criança com deficiência intelectual
por si mesma é um erro. Justamente por ela ter dificuldade em atingir o pensamento
abstrato é que deveria haver um esforço para ela conseguir acessá-lo. Mesmo as
crianças sem deficiência são dirigidas para um aprendizado que já foi atingido, o que
é ineficaz (VYGOTSKY, 2007).
O “bom aprendizado” é justamente aquele que se adianta ao desenvolvimento
e que cria uma zona de desenvolvimento proximal – desperta processos internos de
desenvolvimento, que são capazes de operar quando a criança interage com pessoas
em seu ambiente e quando recebe cooperação de seus companheiros. “Uma vez
internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento
independente da criança” (VYGOTSKY, 2007, p. 103).
Vygotsky apresenta a hipótese de haver uma intensa e dinâmica relação de
influência recíproca entre esses dois processos. A aprendizagem precede
temporalmente o desenvolvimento, que consiste na interiorização progressiva de
instrumentos mediadores e se inicia sempre no exterior, na zona de desenvolvimento
proximal. É na interação com outros, principalmente em relações assimétricas com
seres mais competentes, que se estabelecem as zonas de desenvolvimento proximal
e se desenvolvem as funções mentais superiores.
A imitação, à qual Vygotsky atribui um papel nos processos interpessoais
através dos quais são internalizados mediadores pelos sujeitos, deve ser
compreendida nesse cenário conceitual, que inclui as noções de mediação,
de origem sociocultural das funções mentais superiores e de um enfoque
genético (MOURA; RIBAS, 2002, p. 208).

Consequentemente, o processo de desenvolvimento ocorre de forma mais
lenta que o de aprendizado. Por exemplo: aprender as quatro operações matemáticas
levará futuramente ao desenvolvimento de funções complexas de desenvolvimento
no pensamento das crianças. O aprendizado, portanto, é um aspecto necessário para
que a criança atinja funções psicológicas culturalmente organizadas e humanas.
Brinquedos ou a própria instrução escolar fazem com que o aluno crie uma zona de
desenvolvimento proximal que vai ajudá-lo a elaborar habilidades e conhecimentos
socialmente disponíveis para depois internalizá-los (VYGOTSKY, 2007).
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Este raciocínio de Vygotsky explicita o que ele pensa sobre as funções
superiores: elas ocorrem em um movimento que começa de um processo interpessoal
para seguir ao intrapessoal: “A internalização de formas culturais de comportamento
envolve a reconstrução da atividade psicológica tendo como base as operações com
signos” (VYGOTSKY, 2007, p. 58). As atividades são socialmente enraizadas e
historicamente desenvolvidas: é o que difere a psicologia humana da psicologia
animal.
Ao postular o fluxo de internalização das habilidades, Góes (2008) discute que
não seria correto entender este movimento do desenvolvimento como apenas uma
passagem do externo para o interno. Existe uma transformação requisitada neste
processo, guiada pela forma como o sujeito atribui significado ao que vivencia.
Tendo como base este processo de desenvolvimento, fica evidente a
importância da palavra e da linguagem como forma de conduzir as operações mentais,
controlar seu curso e direcionar-se à solução de um problema. Os conceitos começam
a se formar na infância e, como o amadurecimento das funções intelectuais e da base
psicológica, eles se completam na puberdade.
Como o aluno “é” sempre em conjunto, em contextos sociais, a escola tem
primordial importância para promover o conhecimento escolar e o desenvolvimento
pessoal. Na perspectiva sócio-histórica cultural, os colégios são espaços de
compartilhamento de experiências culturais (FERREIRA; FERREIRA, 2004). A
socialização não deve ser compreendida apenas como a utilização de um mesmo
espaço para todos, e sim como um local que possibilite o convívio de pessoas com
realidades diferentes – não só das com deficiência, mas também das que têm
realidades socioeconômicas, religiosas ou culturais distintas (ARANTES et al., 2006).

3.3 DEFECTOLOGIA

Conforme mencionado acima, Vygotsky (2007) enfatiza que existe o hábito,
principalmente em relação a crianças com deficiência, de insistir no conhecimento que
elas já adquiriram, desistindo de provocar o desenvolvimento delas à frente do que já
conquistaram – em outras palavras, há uma resistência em formar a zona de
desenvolvimento proximal ao se relacionar com crianças que, de imediato, podem
parecer que nunca conseguirão atingir o nível de pensamento abstrato.
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Exatamente este raciocínio serve como base para Vygotsky criticar as escolas
especiais. Mesmo consciente de que o teórico vivia em um contexto histórico diferente
do brasileiro, tanto em tempo quanto em espaço, é possível transferir as observações
dele para o ensino especial em geral. Os colégios centram o ensino nas funções
elementares das crianças com necessidades educativas especiais e reforçam os
limites que elas parecem ter por causa da deficiência (GÓES, 2008). Referindo-se a
Vygotsky, Góes (2007, p. 4) afirma que o estudioso
Rejeita o ensino por meio de treinamentos penosos e de técnicas ajustadas
à deficiência, tornando o trabalho educativo no que, em diversos escritos, ele
chama de “pedagogia minimalista”, “cultura sensorial” e “ortopedia
psicológica”. Rejeita o ensino por meio de treinamentos penosos e de
técnicas ajustadas à deficiência, bem como a marcante segregação dos
ambientes de ensino.

A escola, portanto, deve definir suas metas para além dos limites que ela atribui
à criança com deficiência, livrando-se do hábito de impor ao aluno apenas atividades
repetitivas. O estudante deve ser envolvido no mundo comum, para que a educação
valorize e possibilite o acesso dele ao que o circunda (GÓES, 2007).
A proposta de Vygotsky é a da compensação: não se busca eliminar o déficit
da criança, e sim buscar meios de desenvolver técnicas que o minimizem. No caso da
pessoa com deficiência visual, por exemplo, o braile tem a importância de conseguir
viabilizar a leitura e a escrita do indivíduo. A cegueira, neste caso, é compensada pela
linguagem, e não exatamente pela questão sensorial do tato ou da audição
(VYGOTSKY, 1997).
A superação do déficit concretiza-se em experiências de formação que visem
às funções psíquicas superiores, que são maximamente educáveis em comparação
com as elementares, essas últimas mais afetadas pelo núcleo primário da deficiência.
Por isso, o trabalho educativo precisa ser orientado para o domínio de atividades
culturalmente relevantes, para a elevação dos níveis de generalidade de pensamento
e para a capacidade de significar o mundo (GÓES, 2007).
A identidade da criança não deve ser reduzida à deficiência, tampouco esta
pode ser considerada um empecilho para o desenvolvimento intelectual do aluno. A
compensação é o mecanismo que pode ajudar o indivíduo com necessidades
educativas especiais, reconhecendo que ele possui caráter ativo e formas de enfrentar
as demandas do meio (ANACHE, 2007).
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Em tradução livre de Anache (2008, p. 49), com base no que Vygotsky afirma
sobre compensação (VYGOTSKY, 1997):
A educação das crianças com diferentes defeitos deve basear-se no fato de
que, simultaneamente com o defeito, estão dadas também as tendências
psicológicas de uma direção oposta; estão dadas as possibilidades de
compensação para vencer o defeito e de que precisamente essas
possibilidades se apresentam em primeiro plano no desenvolvimento da
criança e devem ser incluídas no processo educacional como sua força
motriz. Estruturar todo o processo educativo, segundo a direção das
tendências naturais à supercompensação, significa não atenuar as
dificuldades que surgem do defeito, mas pôr em tensão todas as forças para
sua compensação (VYGOTSKY, 1997 apud ANACHE, 2008, p. 47).

Vygotsky disserta que a criança com deficiência pode atingir o mesmo patamar
de desenvolvimento das demais, desde que seja corretamente estimulada por
professores capacitados. O uso de ferramentas historicamente desenvolvidas pode
ajudar o aluno com necessidades educativas especiais a formatar e organizar o
mundo – o problema é que, em geral, estes instrumentos foram formulados para
pessoas sem limitações. Devem ser fabricadas, portanto, ferramentas acessíveis a
essas crianças com deficiência, como leitura labial para as surdas (KNOX; STEVENS,
1993). O que é relevante não é exatamente o tipo de ferramenta, e sim o significado
que está por trás dela. Seja um gesto para os surdos ou o braile para os cegos, o que
importa é permitir à criança internalizar a linguagem e, a partir dela, desenvolver as
funções superiores.
Por meio da utilização das novas ferramentas, a criança com deficiência vai
viver o processo de compensação, mencionado anteriormente. É importante reforçar
que ele não consiste em um mero mecanismo de substituição de uma função
fisiológica por outra – e sim em uma complexa reestruturação de toda a atividade
psicológica (KNOX; STEVENS, 1993).
Esta forma de conceituar o mecanismo de compensação, na época em que
Vygotsky o estudou, contrapunha-se às duas principais correntes da época, acerca
deste tema. No final do século XIX e no início do século XX, ainda circulava a lógica
de que existiria uma força divina, que atribuiria à pessoa com necessidades
educativas especiais uma sensibilidade para compensar sua deficiência. A outra
vertente, biológica, via a compensação como a forma de o organismo humano
compensar o mau funcionamento de determinada função do corpo, como a visão, com
um melhor funcionamento de outro órgão. Dainez e Smolka (2014) analisaram a
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posição de Vygotsky neste contexto e concluíram que o psicólogo se opôs às duas
vertentes, elaborando a teoria da compensação com um cunho social. A educação
passa a ser vista por ele como uma forma de prover à pessoa com deficiência sua
participação na sociedade.
Vygotsky (1997) postula, a partir de então, que a escola não deve elaborar um
ensino embasado no defeito orgânico (termo usado pelo próprio autor) de um
indivíduo, e sim no desenvolvimento potencial das funções humanas complexas que
ele pode alcançar. Ou seja: o conceito de compensação deixou de focar no patológico
para ser colocado no campo educacional, social e de formação da personalidade.
“Neste sentido, o que ressaltamos é a importância da mudança de concepção que
conduz o trabalho educativo da criança com deficiência, isto é, a necessidade de
contemplar e de orientar o olhar não para o defeito, mas para a pessoa como um todo
[...]” (DAINEZ; SMOLKA, 2014, p. 1.097).
Dainez e Smolka (2014) dedicam-se também a analisar um texto posterior de
Vygotsky (1997), chamado “La colectividad como factor de desarrollo del niño
deficiente”, publicado em 1931. As autoras apontam que, nesta obra, o psicólogo
enfatiza a questão das funções psicológicas superiores, nas quais “a ação humana
tem o poder de agir”. O autor, neste texto, reforça o que já foi apontado neste capítulo:
a questão do signo (recursos auxiliares e instrumentos psicológicos, por exemplo)
como forma de modificar a estrutura e o funcionamento psicológico da criança. “Os
defeitos podem ser compensados por meios artificiais” (VYGOTSKY; LURIA, 1996, p.
225).
É interessante observar que a teoria combatida por Vygotsky (2007) de não
enxergar a deficiência como apenas um traço biológico é ainda uma preocupação de
pesquisadores no século XXI. Dessa forma, conclui-se que o funcionamento do
sistema educacional brasileiro persiste na insistência de certa “patologização” do
indivíduo com necessidades educativas especiais, deixando de lado que ele seja um
ser social.
Veiga-Neto (2001) aponta que a biologia humana, nos últimos séculos,
preocupou-se exatamente em classificar e ordenar as características físicas, químicas
e psicológicas dos humanos, determinando, a partir disso, quem pode ser considerado
“normal” ou “anormal”.
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[...] A influência do pensamento clínico significou a edificação de um sistema
educacional paralelo ao sistema de educação formal das crianças ditas
normais. Se, por um lado, a dicotomia decorrente do modelo médico acentuou
o fosso entre os conceitos de doença e saúde, normalidade e anormalidade,
por outro, constatamos a construção, ao longo do século XIX e XX, de um
sistema paralelo de atendimento terapêutico-pedagógico das crianças com
deficiência. A mesma lógica da normatividade, presente no modelo clínico,
em que a pessoa com deficiência ou com algum distúrbio é vista como
incompleta, alimenta o fluxo de fragmentação social entre a escola ou
instituição regular e a escola ou instituição especial (BEYER, 2006, p. 9-10).

Skliar e Souza (2000, p. 19) criticam o ponto de vista de profissionais que
examinam os sujeitos incluídos de forma “medicalizada e orientada para o cuidado e
tratamento – uma ortopedia dos corpos e mentes”, com o “propósito institucional de
fronteira de inclusão/exclusão”. Eles colocam a deficiência como uma questão cultural,
não só biológica – aproximando-se do discurso de Vygotsky em sua obra sobre
defectologia (1997). Santos (2010, p. 12) apresenta um ponto de vista também
contrário a essa medicalização: “a educação especial, por exemplo, utiliza-se dos
binarismos (perfeito/imperfeito; normalidade/anormalidade; completude/incompletude
etc.) como elementos centrais para categorizar a identidade de seus sujeitos”.

3.4 OS SINTOMAS DO AUTISMO E A ESCOLA

Goergen (2013), adaptando Notbohm (2005), menciona a importância dos
professores e colegas da criança com autismo saberem antecipadamente algumas
características possíveis de existirem no transtorno. A pesquisadora não se atém a
nomenclaturas técnicas, e sim a comportamentos comuns, que podem ser observados
mesmo pelas outras crianças, na convivência diária.
Entre eles, está o fato de que é importante entender a diferença de “não querer
fazer” e de “não poder fazer”. Por vezes, a criança com autismo pode não
compreender a ordem dada ao coletivo à distância. Nesse caso, uma alternativa é
falar diretamente com ela, com ordens diretas, para ampliar a chance de
compreensão. A pesquisadora também pede que todos sejam pacientes quanto a
possíveis dificuldades de vocabulário, já que pode ser complicado para o autista, por
vezes, definir o que sente com palavras. A linguagem corporal, nestas situações, pode
ser relevante na transmissão da mensagem da criança (GOERGEN, 2013).
Procurar auxiliar os relacionamentos sociais também é algo bem-vindo, já que
a antecipação do contato com o outro é algo difícil para alguém com autismo.
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Colocando-se no lugar da criança com o transtorno, Goergen (2013) se posiciona
quanto à forma como a sala de aula deve ver o colega: ter paciência e vê-lo como um
sujeito com diferentes habilidades, não apenas como uma pessoa com limitações.
O esforço para promover a inclusão de crianças com autismo justifica-se, além
da questão da cidadania e do direito à educação, também pelos avanços que este
ambiente promove nelas. A rede regular pode colaborar para melhoria nos processos
de ensino-aprendizagem, socialização e inserção no meio social – principalmente se
houver profissionais qualificados e auxílio de uma equipe multidisciplinar (FILHO;
LOWENTAL, 2013 apud CARVALHO, 2009).
A inclusão escolar promove às crianças com TEA oportunidades de convivência
com outras crianças da mesma idade, tornando-se um espaço de aprendizagem e de
desenvolvimento social. Possibilita-se o estímulo de suas capacidades interativas,
impedindo o isolamento contínuo. Acredita-se que as habilidades sociais são
passíveis de serem adquiridas pelas trocas que acontecem no processo de
aprendizagem social. A oportunidade de interação com pares é a base para o
desenvolvimento de qualquer criança (FILHO; LOWENTAL, 2013).
O processo também traz benefícios aos outros alunos, que conviverão e
aprenderão com a diferença. No entanto, é preciso enfatizar que tais ganhos podem
ser conquistados quando há respeito às diferenças de cada um (FILHO; LOWENTAL,
2013).
A escola necessita ficar atenta para não reforçar as possíveis dificuldades de
socialização apresentadas pelo aluno autista. Caso a criança demonstre interesse por
informática, não se pode dar um computador a ela como forma de substituir a
companhia dos colegas na hora do recreio, por exemplo.
É importante oportunizar situações de interesse conciliadas com o
envolvimento de outros alunos, propondo atividades em que o aluno com
transtorno global de desenvolvimento necessite entrar em relação e troca
com algum colega, evitando-se reforçar os prejuízos na área do
compartilhamento social e oportunizando os desafios necessários para o
desenvolvimento de habilidades neste campo (FILHO; CUNHA, 2010, p. 36).

Bosa (2002) afirma que é comum professores apresentarem ideias distorcidas
a respeito do autismo, principalmente no quesito da comunicação. As preocupações
trazem medo e ansiedade aos docentes, que centram frequentemente seus
pensamentos nos sintomas do transtorno – não na criança em si.
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Referir-se ao aluno com autismo verbalmente, sem evitar este contato por
causa do transtorno, é uma forma aconselhável de o professor estimular a turma a ver
esta criança como uma colega. Este tipo de postura pode fazer com que todos da sala
se sintam à vontade para conversar e interagir com o autista, algo benéfico a ele
(FILHO; CUNHA, 2010).
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA

Neste capítulo, é apresentada a metodologia aplicada a esta pesquisa.
Primeiramente, serão expostas as principais características da pesquisa qualitativa.
Depois, a dissertação apresentará a justificativa da escolha de entrevista
semiestruturada como forma de coleta de dados. E, por último, serão contextualizados
os participantes da pesquisa e as escolas nas quais trabalham.

4.1 PESQUISA QUALITATIVA

Esta pesquisa trata da análise dos dados de forma qualitativa, pois tem como
foco as qualidades das entidades e os processos e significados, sem medi-los em
quesitos de quantidade, volume ou intensidade. Para o pesquisador, é relevante
ressaltar o caráter socialmente constituído da realidade e observar como a experiência
se criou e recebeu um significado (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 23). O pesquisador
deve ter como foco principal justamente isto: a perspectiva dos participantes, a
maneira como encaram as questões e atribuem sentido à vida e a fatos específicos.
Dessa forma, torna-se possível acessar o dinamismo interno das situações (LÜDCKE;
ANDRÉ, 2013).
Minayo (2007) elabora uma definição para o que a autora chama de método
qualitativo. É uma citação relevante justamente por ressaltar que ele tem o benefício
de estudar as relações humanas, os contextos em que as situações ocorrem, com
embasamento teórico contundente:
[...] É o que se aplica ao estudo da história, das relações, das representações,
das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que
os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a
si mesmos, sentem e pensam. [...] Esse tipo de método que tem fundamento
teórico, além de permitir desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos
referentes a grupos particulares, propicia a construção de novas abordagens,
revisão e criação de novos conceitos e categorias durante a investigação
(MINAYO, 2007, p. 57).

Apesar de haver essa característica de compreender a situação de grupos
específicos, é importante ressaltar que o pesquisador qualitativo não é um observador
neutro – ele também está situado em determinado contexto e possui valores que
interferem na forma como capta a realidade. A investigação qualitativa, portanto, é um
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projeto cívico, participativo, em que o pesquisador e os sujeitos pesquisados
“envolvem-se em um diálogo moral contínuo” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 391).
Nesta observação, conforme estabelecem Nelson e colaboradores (1992, p. 4
apud DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 21), reforça-se o caráter transdisciplinar e
interdisciplinar. Para eles, existe um compromisso com a “perspectiva naturalista e a
compreensão interpretativa da experiência humana”. Ela traz uma sensibilidade geral,
pós-moderna; aliada, por outro lado, a uma análise “mais restrita à definição
positivista, pós-positivista, humanista e naturalista”.
A pesquisa qualitativa não prevê que haja uma construção preliminar de uma
hipótese para tentar prová-la na análise de dados. O pesquisador deve, de fato, ter
um foco antes de iniciar o processo de coleta de informações. A tendência é que este
foco, antes mais amplo, torne-se afunilado e direto conforme o andamento da
pesquisa (LÜDCKE; ANDRÉ, 2013).
O delineamento do objeto a ser estudado se dá progressivamente, em ligação
com o campo, junto à interação dos dados, sem desprezar a leitura bibliográfica sobre
o que já foi afirmado acerca do assunto (DESLAURIERS; KÉRISIT, 2012).
Ao longo do desenvolvimento, é possível que o pesquisador qualitativo se
depare com obstáculos do cotidiano, limitações estas que não são encontradas no
estudo quantitativo, no qual os métodos empíricos são mais remotos e matemáticos
(DENZIN; LINCOLN, 2006).
Outro ponto de divergência significativo entre a pesquisa qualitativa e a
quantitativa é garantia da riqueza das descrições (DENZIN; LINCOLN, 2006). Na
primeira, é visto como essencial que o mundo social seja esmiuçado e descrito em
detalhes, enquanto a última não atribui tamanha importância em tal prática. Modelos
matemáticos, como tabelas e gráficos, elaboram uma narrativa mais impessoal para
um pesquisador quantitativo.
Cavalcanti e Moita Lopes (1991) também elencam características da pesquisa
qualitativa: ela deve ser exploratória, não exigir hipóteses prévias, como acima
mencionado, permitir ao pesquisador que tome decisões ao longo do processo,
atentar-se para o particular e viabilizar uma teorização que se baseie nos dados
coletados.
No caso da presente pesquisa qualitativa, ela é interpretativista, já que,
conforme define Schwandt (2006, p. 309), busca compreender uma ação social a
partir do significado que a constitui: “Dizer que uma ação humana é significativa é o
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mesmo que alegar que esta possui um certo conteúdo intencional que indica seu tipo
de ação”.
Além disso, o interpretativismo se define por considerar a ação humana
importante, evidenciar o respeito e a fidelidade à experiência de vida que analisa e
compreender o significado subjetivo de uma ação de maneira objetiva (DENZIN;
LINCOLN, 2006).
Schultz (1962) esclarece que esta metodologia é representada por um
processo que ele chama de “Verstehen”: forma como todos nós interpretamos o
significado das nossas ações e dos outros conforme interagimos entre nós. Para ele,
o termo também denomina um método das ciências sociais, no qual o pesquisador
reconstrói o que os participantes haviam compreendido sobre o processo.
Existe uma contribuição da hermenêutica na filosofia interpretativista, já que se
pressupõe que o pesquisador compreenda o todo, o contexto, para que possa analisar
uma parte. Este princípio é aplicável nesta dissertação, já que, sem considerar a
realidade sócio-histórica dos participantes, seus discursos não seriam corretamente
interpretados.

4.2 CONTEXTO DA COLETA DE DADOS

A coleta de dados desta pesquisa ocorreu em quatro escolas da cidade de São
Paulo (SP): duas públicas e duas particulares. Elas estão listadas, a seguir, na ordem
respectiva aos professores mencionados na seção posterior.
1- A escola municipal “A” localiza-se na Vila Prel, zona sul de São Paulo. Ela
pertence à Diretoria Regional de Educação do Campo Limpo e possui 676 alunos
matriculados, de acordo com a prefeitura da cidade. As salas de aula abrangem
turmas do primeiro ao nono ano. Há sala de informática, quadra e espaço aberto para
as crianças.
De acordo com o Levantamento do Núcleo de Estudos da Violência da USP
(EBC, 2015), o distrito do Campo Limpo tem taxa de 21,9 homicídios a cada 100 mil
habitantes – ocupa a 6ª posição, dentre os 93 distritos, com maior índice de violência.
Este dado está informado aqui para que fique exposta a condição da comunidade que
vive próxima à escola.
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2- A escola estadual “B” se situa no Conjunto Habitacional José Bonifácio, na
zona leste de São Paulo. No distrito, há predominância de prédios populares e áreas
semirrurais.
A escola possui uma sala de recursos multifuncionais para atendimento
educacional especializado (AEE) – no contraturno escolar, alunos da própria escola e
de outras instituições de ensino da região frequentam o espaço.
Os estudantes são de ensino fundamental. O colégio possui 17 salas de aula,
um laboratório de informática com 20 computadores e quadra de esportes descoberta.
3- A escola “C” é particular e cobra mensalidades a partir de R$ 2.153
(educação infantil) a R$ 2.896 (ensino médio) por aluno. Com unidades no Morumbi,
no Butantã e na Granja Viana, ela atende estudantes da educação infantil até o ensino
médio. A filosofia de ensino é construtivista e o currículo das disciplinas é baseado na
teoria da complexidade.
As três unidades têm espaços de área verde. No Morumbi e no Butantã, as
salas de aula têm de 47 a 49 m² e são equipadas com computador, wireless e projetor
multimídia. Na Granja Viana, a unidade conta com ambientes mais flexíveis, em que
há comunicação interna entre as turmas. Todas as unidades possuem auditório,
bibliotecas, laboratórios, ateliês, quadras esportivas, cantinas e parques.
De acordo com dado do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira), o nível socioeconômico dos alunos é considerado
“muito alto”.
4- O colégio “D” é particular e se situa no bairro de Santana, na zona norte de
São Paulo. A escola é católica e afirma que sua proposta pedagógica é de abordagem
reflexiva. O objetivo é que o aluno se forme à luz da fé cristã, com atuação na
sociedade em que vive, transformando-a com ética e responsabilidade.
São atendidos alunos de educação infantil até o ensino médio. Quanto à
infraestrutura, são 14 mil m² de área construída, 35 salas de aula, ateliê, biblioteca,
sala multimídia, capela, laboratórios, quadras poliesportivas, playground, salas de
dança, ginástica artística, música e de jogos e cantina.
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4.3 PARTICIPANTES
Os participantes da pesquisa1 são professores e coordenadores relacionados
à inclusão de crianças com deficiência, inclusive de autistas. Cada um deles trabalha
em uma das escolas acima mencionadas, respectivamente. A seguir, listo o perfil
deles:
a) André formou-se no ensino médio no Recife, Pernambuco, em 1999. Na
universidade, estudou Pedagogia e concluiu a graduação em 2010, na
Uniban,

faculdade

particular

de

São

Paulo.

Posteriormente,

especializou-se em psicopedagogia, mas afirma ter focado somente na
teoria, sem aprender noções práticas de inclusão ou de problemas de
aprendizagem
No início de 2015, soube que daria aula pela primeira vez a uma menina
autista, na escola “A”. Ele possui uma relação de confiança e
proximidade com a mãe da aluna. Em 2016, foi novamente professor da
sala da garota. Ele organizou um diário com as principais anotações a
respeito do desempenho e do comportamento da estudante;
b) Dora é professora na escola estadual “B” e possui habilitação em
deficiência intelectual. Ela atua na sala TEA, específica para
atendimento de crianças com transtorno do espectro autista. No
contraturno escolar, recebe estudantes da própria escola e de outras da
região. Ela conta que sua função já foi recusada por outros professores;
c) Gisele é orientadora de práticas inclusivas da escola particular “C”, em
São Paulo. Ela oferece atendimento às crianças com necessidades
educativas especiais da instituição de ensino. Aponta as diretrizes aos
professores e auxilia na preparação dos materiais e das avaliações e no
atendimento aos pais dos alunos com deficiência.
Em determinados momentos do cronograma escolar, a orientadora
dirige atividades exclusivas aos estudantes com deficiência. Afirma que,
a cada aluno com necessidade educacional especial que recebe, tenta
adaptar o colégio para que ele seja incluído;

1

Os nomes reais dos participantes foram preservados. A pesquisa foi submetida e aprovada pelo
Comitê de Ética da PUC-SP (CAAE 55934716.7.0000.5482 e parecer 1604532).
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d) Arlete é pedagoga e trabalha no colégio particular “D”, na zona norte de
São Paulo. Ele já ministrou aulas no Colégio da Polícia, em educação
infantil – depois disso, por mais que ela prefira lidar com crianças
menores, seguiu sua carreira no ensino fundamental 2. Sua função
atualmente, por mais que não haja um nome para o cargo, é coordenar
os alunos com deficiência e auxiliar os professores no preparo de provas
e de aulas para estas crianças e adolescentes.
A escola não possuía qualquer política de inclusão – todos os alunos
com deficiência eram reunidos em uma mesma sala, com crianças de
todas as idades, para a realização da prova. Depois de perceberem que
não era mais possível não adaptar avaliações, delegaram estes
cuidados a Arlete. Ela não tinha formação específica em inclusão, então
procurou um curso de uma semana sobre o assunto, no Senac. Desde
então, lê e pesquisa sobre formas de auxiliar os professores. Ministra
palestras aos docentes para explicar sobre deficiências e adaptações;
e) pesquisadora: eu, Luiza Bonemer Tenente, sou formada em Jornalismo
pela Faculdade Cásper Líbero, com conclusão em 2013. No trabalho de
conclusão do curso, optei por escrever um livro-reportagem – um dos
formatos permitidos – sobre inclusão escolar. A escolha do tema foi
motivada pelo meu interesse em assuntos relacionados à acessibilidade,
à educação e a pessoas com deficiência.
Como parte do trabalho, escutei os depoimentos de mães de crianças com
necessidades educativas especiais: com síndrome de Down, autismo, paralisia
cerebral, paraplegia, surdez e cegueira. Cada capítulo do livro contava a história de
uma delas e focava, principalmente, na questão escolar. Narrativas diferentes
mostravam como havia sido o processo de inclusão nos colégios públicos e
particulares onde estudavam.
Durante o ano em que apurei e escrevi meu TCC da faculdade, imergi em um
universo em que a deficiência passava a ser o centro de preocupações, de desafios,
de sofrimento, de amor e de ganhos. Toda a marginalização enfrentada por aquelas
pessoas, em um mundo ainda pouco acessível a elas, era contraposta a uma
dedicação e um interesse enormes pela deficiência, em suas casas e famílias. Aquele
era o assunto principal na vida delas. E a luta por conseguir a garantia de seus direitos,
em relação à inclusão escolar, me despertou ainda mais interesse pela questão.
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Depois de concluído o livro, não foi possível me desligar daquelas pessoas e
histórias. E um dos aspectos que mais me cativou foi o autismo. A dificuldade de
chegar ao diagnóstico daquelas crianças e a grande variabilidade de sintomas no
espectro autista chamaram a minha atenção. Uma das mães que entrevistei, na
época, me contou que seu filho, autista, havia aprendido a ler sozinho. Outra mãe
relatou que sua filha não havia desenvolvido a fala. A diferença de quadros me
provocou em relação à inclusão escolar. Como a escola deveria se organizar para
garantir o desenvolvimento das crianças com autismo? A lei não permite que colégios
recusem a matrícula. Eles precisam lidar com a questão.
Foi inspirada nesse interesse que decidi fazer o mestrado em Linguística
Aplicada e Estudos da Linguagem, na linha de pesquisa Linguagem e Educação, na
PUC-SP, e dedicar minha dissertação à inclusão de crianças com autismo. Dessa vez,
o interesse seria entender qual a visão que as escolas têm sobre este assunto.

4.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Para investigar questões envolvidas na inclusão escolar das crianças com
autismo, foi escolhida a entrevista como principal instrumento de coleta de dados. Isso
porque, por meio dela, é possível ter acesso tanto a informações primárias, que
poderiam também ser descobertas por outras fontes, como também a dados que se
referem especificamente à experiência vivida pelo participante (MINAYO, 2007). Ela
permite que o pesquisador chegue a
informações que tratam da reflexão do próprio sujeito sobre a realidade que
vivencia e a que os cientistas sociais costumam denominar “subjetivos” e só
podem ser conseguidos com a contribuição da pessoa. Constituem uma
representação da realidade: ideias, crenças, maneira de pensar, opiniões,
sentimentos, maneiras de sentir, maneiras de atuar, condutas; projeções para
o futuro; razões conscientes ou inconscientes de determinadas atitudes e
comportamentos (MINAYO, 2007, p. 262).

A vantagem da entrevista é ter a captação imediata do que é dito (LÜDCKE;
ANDRÉ, 2013), sem a perda de dados. Todos os depoimentos foram gravados, para
que nenhuma informação ficasse sob dúvida. Posteriormente, a transcrição foi feita
com total fidelidade ao que foi falado no diálogo, de modo que a análise possa se
basear em dados reais.
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Para orientar as entrevistas realizadas nesta pesquisa, foi feita a escolha pelo
formato semiestruturado – pela liberdade em formular novas questões a partir do que
é dito pelo interlocutor. De acordo com Minayo (2007), a entrevista semiestruturada
combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de
discorrer sobre o tema sem precisar se prender a indagações anteriormente
formuladas. Um instrumento mais flexível, que permita a adaptação das perguntas no
decorrer do diálogo, pareceu ser mais adequado para investigar a questão.
Com o decorrer das conversas realizadas na pesquisa, foi necessário tentar
perceber quando o interlocutor estava se sentindo mais à vontade, para então tocar
em assuntos mais profundos (MINAYO, 2007). Nestes momentos, especialmente, o
fato de a entrevista ser semiestruturada mostrou-se uma opção que dá mais liberdade
para aprofundar conhecimentos. Um comentário feito pelo professor, por exemplo,
gera uma dúvida e uma pergunta que não estavam previstas no roteiro inicial.
Para conhecer mais profundamente a história dos envolvidos e seus discursos,
a entrevista semiestruturada já pôde ser pensada anteriormente como mais longa. Um
roteiro de itens básicos a serem abordados foi feito antes de cada visita – reforçando
que serviram apenas como um guia para nortear a entrevista, mas sem a obrigação
de seguir aquela exata ordem de perguntas.
A opção feita, em todas as entrevistas realizadas nesta pesquisa, foi tentar criar
um ambiente confortável para o entrevistado, de modo que ele não se sentisse
invadido, sabatinado ou julgado pela pesquisadora (LÜDCKE; ANDRÉ, 2013).
Percebe-se que, em muitos casos, existe uma insegurança dos professores em falar
sobre

falhas

ou

experiências

malsucedidas

no

processo

de

inclusão.

Consequentemente, foi essencial deixar claro que a intenção da pesquisa não era
julgar ou condenar os envolvidos – e sim tentar compreender a realidade em que
vivem.
Na coleta de dados, para criar este ambiente confortável, em que o participante
se sente à vontade para se expressar, seguiram-se as seguintes etapas:
apresentação da pesquisadora, explicitação do interesse da pesquisa e de por que
ela é relevante, explicação dos motivos que levaram a tal investigação, justificativa da
escolha daquele indivíduo como fonte de informações, garantia de anonimato e sigilo
e conversa inicial para descontração (MINAYO, 2007).
Respeitar a cultura da pessoa ouvida e demonstrar atenção pelo que é dito foi
preciso para garantir que ela se sentisse à vontade. O sigilo das informações também
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foi exposto desde o início, para que não houvesse temor ou constrangimento
(POUPART, 2012).
Por isso, perguntas muito delicadas, que envolvem experiências mais íntimas
ou dolorosas, não iniciaram nenhuma das entrevistas. Depois da apresentação de
cada uma das partes, o diálogo começou com questões mais abrangentes, como o
conceito de inclusão ou o número de crianças especiais na sala em que o professor
leciona.
Concomitante à entrevista, foram feitas anotações manuscritas durante a
conversa. Foi tomado o cuidado, no entanto, de não demonstrar desvio de atenção ao
fazer as anotações no caderno. O entrevistado poderia se intimidar ou deixar de dizer
algo importante se percebesse que o pesquisador estava concentrado em outra tarefa,
e não no que estava sendo exposto ali (POUPART, 2012).
Dada a condição de especificidade de cada indivíduo, seguiu-se, portanto, um
dos princípios da pesquisa qualitativa: colher os dados no ambiente natural e usá-lo
como fonte de informação (LÜDCKE; ANDRÉ, 2013). Não foram todas as escolas que
permitiram a entrada da pesquisadora na sala de aula. Mas, mesmo assim, foi
relevante observar e entrevistar os professores em seu local de trabalho – mesmo que
fosse uma sala de descanso ou uma coordenadoria. Isso já permitiu absorver as
condições do entorno do colégio, a forma como o profissional estava sendo tratado
pelos colegas que interrompiam a entrevista, a estrutura do local, dentre outros
fatores. Os dados coletados foram descritivos e englobaram o ambiente, os gestos,
as reações, as relações e os diálogos travados na interação com a pesquisadora –
quem, inclusive, é parte da pesquisa.
Durante a coleta de dados, houve preocupação com processo, não só com o
produto. Não bastaria pensar na inclusão escolar tomando como base apenas o
desempenho da criança autista em determinado instante. O que a levou a apresentar
determinado comportamento em sala de aula foi objeto de interesse nas entrevistas.
No caso de uma das alunas, Yara, sua interação com as colegas ocorre de forma
espontânea. As próprias amigas procuram a menina e todas se juntam para realizar
determinada tarefa. Neste caso, foi preciso perguntar para o professor qual foi o
processo que a levou à melhora nas relações sociais.
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4.5 METODOLOGIA DA ANÁLISE DE DADOS

Após a transcrição das entrevistas e a discussão dos dados com a orientadora,
foram selecionados excertos para serem analisados. Eles foram agrupados de acordo
com o conteúdo temático, para discussão a partir da fundamentação teórica da
dissertação.
De acordo com Minayo (2007), a análise do material recolhido busca atingir três
objetivos principais: ultrapassagem da incerteza, para que as perguntas de pesquisa
sejam respondidas, enriquecimento da leitura, para superar o olhar imediato e chegar
às significações relevantes, e a integração das descobertas, de modo que se
compreenda a lógica interna das falas dos entrevistados.
Foram analisados os conteúdos temáticos, definidos por Bardin (1979, p. 42)
como:
Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas
mensagens.

A modalidade da análise de conteúdo aqui explicitada diz respeito à análise
temática. Neste contexto, isso significa descobrir os núcleos de sentido que formam
os discursos das escolas. O processo é feito em três etapas, conforme explica Minayo
(2007):
a) pré-análise – norteando-se pelos objetivos da pesquisa, é necessário
fazer uma “leitura flutuante”, como denomina a autora, para que se entre
em contato com o material colhido e comece a se aprofundar a leitura.
Em seguida, as transcrições das entrevistas devem ser ainda mais
exploradas, de modo que seja possível decidir se é necessário
reformular as indagações iniciais. Neste estágio de pré-análise, é
necessário determinar as delimitações dentro do contexto, os recortes
que serão feitos, as categorizações e os conceitos teóricos mais gerais
que aparecem no material;
b) exploração do material – Minayo (2007) prossegue na explicação das
etapas ao sugerir que a análise contemple as categorias de pesquisa,
ou seja, as expressões significativas segundo as quais o material é
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organizado. Em outras palavras: o texto é reduzido às categorias mais
importantes. As transcrições das entrevistas são recortadas segundo
estas unidades – cada uma pode ser formada por determinada fala,
personagem ou acontecimento em que a pré-análise se debruçou;
c) tratamento dos dados – o pesquisador passa a interpretar o material
colhido segundo as categorias definidas anteriormente. O que o apoia
neste momento é o quadro teórico definido no estudo.
É necessário deixar claro que, nesta pesquisa, não houve a escolha de fazer
levantamentos

estatísticos

ou

quantitativos

para

analisar

as

falas

dos

professores/gestores, e sim o trabalho sobre os significados expostos por eles nas
entrevistas.
De acordo com Lüdcke e André (2013), a construção de categorias é um
processo dinâmico, que é modificado e origina novos focos de interesse. As autoras
chamam atenção para o fato de que um arcabouço teórico bem determinado pode
ajudar a selecionar primeiramente os temas. Detectar aqueles que são mais
recorrentes e que reaparecem em contextos diferentes são o primeiro passo. Aqueles
dados que parecerem discrepantes devem ser analisados posteriormente – e não
descartados de imediato. Depois da criação das categorias, é o pesquisador quem
deve aprofundar o material, explorar novas ligações e, talvez, reorganizar os dados
(GUBA; LINCOLN, 1981).
Patton (1980, p. 313) afirma que:
Esse esforço de detectar padrões, temas e categorias é um processo criativo
que requer julgamentos cuidadosos sobre o que é realmente relevante e
significativo nos dados. Como as pessoas que analisam dados qualitativos
não têm testes estatísticos para dizer-lhes se uma observação é ou não
significativa, elas devem basear-se na sua própria inteligência, experiência e
julgamento.
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5 ANÁLISE DE DADOS

A seguir, serão discutidos os dados colhidos a partir das quatro entrevistas
semiestruturadas com professores e coordenadores de escolas em São Paulo,
especificados na seção 4.3.

5.1 RELAÇÃO DA ESCOLA COM OS FAMILIARES E OS PROFISSIONAIS DE
SAÚDE DA CRIANÇA COM AUTISMO

A relação da escola com a família é apresentada por teóricos como um
elemento importante da inclusão. O tópico, inclusive, é mencionado com frequência
nos discursos dos professores. Na subseção 5.1.1 da dissertação, serão analisados,
primeiramente, os excertos em que os docentes relatam casos em que os familiares
do aluno autista mantêm uma relação de proximidade com o colégio. Em seguida, os
trechos estudados serão os que dizem respeito às relações consideradas
problemáticas com as famílias dos alunos.
Na subseção 5.1.2, a pesquisadora analisará excertos que apontam a
importância do diálogo entre a escola e os profissionais de saúde envolvidos na vida
do aluno com autismo.

5.1.1 Família

André, no excerto a seguir, conta sobre o caso de Yara, sua aluna que tem
autismo severo. Ele mantém uma relação próxima com a mãe da menina, Mara.
Excerto 1:
André: E a família passa a maior parte do tempo com o filho, desde o
nascimento. Eles podem trazer pra gente o que facilita entender o
comportamento dela em sala de aula. A Mara conta tudo o que aconteceu em
casa, se não comeu, se não dormiu direito. Ela antecipa para a gente
compreender o comportamento dela [da Yara]. E diz que se ela [Yara] tiver
um problema maior, ela [Mara] vem buscar. A mãe da Yara é muito presente
nesse aspecto, ela nos comunica sobre os avanços, “nossa, Yara tá fazendo
isso, fazendo aquilo”. Aí a gente vai se motivando por causa desse retorno,
nossa, tá dando certo. E aí ficamos agindo para ela melhorar cada vez mais.

A mãe da menina, Mara, tem proximidade com o colégio e se coloca à
disposição para ajudar o docente. No excerto acima, o professor demonstra se sentir
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mais seguro ao saber que a mãe da aluna estará disponível caso ocorra alguma
emergência. Aproxima-se do que Polonia e Dessen (2005) afirmam, sobre como o
bom relacionamento entre família e escola pode favorecer o desenvolvimento da
criança. André parece reconhecer a importância da mãe de Yara no processo de
inclusão, a ponto de dizer que se sente estimulado ao ouvir o retorno positivo dela. E
a mãe da menina, ao se dispor a fornecer informações sobre a filha, também
demonstra compreender a relevância de haver esta troca constante entre escola e lar
da criança autista.
A relação dos profissionais da escola – sejam os professores, os auxiliares ou
a coordenação – parece ser primordial para que a inclusão caminhe, no ponto de vista
de André. Este pensamento remete ao que Serra (2006) afirma: o diálogo próximo
entre as duas partes auxilia, por exemplo, no fornecimento de informações sobre a
criança.
Quando André demonstra lidar melhor com seus medos e inseguranças, parece
dizer que a inclusão de Yara caminha com maior sucesso. Este tipo de conclusão
aproxima-se do que Semensato e Bosa (2013) observaram em seus estudos: em
geral, existe um temor dos docentes quanto aos sintomas da criança, o que gera medo
e ansiedade. No caso de André, o apoio que recebe de Mara alivia estas sensações
de desamparo e de temor em relação ao desconhecido.
Gisele, coordenadora de práticas inclusivas em uma escola particular, também
aborda o assunto da relação com a família:
Excerto 2:
Gisele: Que você consegue falar com os pais o que precisa falar, cria relações
de parceria com os pais de confiança. Não é aquele pai que é só militante. E
esquece que o filho tem limitações. Teve uma criança aqui, que hoje é
grandão, tá aqui há 9 anos, chegou com 6, com fralda, com muitas limitações,
fazia muito cocô, cocô de adulto, que vai escorrendo. Muito difícil. Eu via os
pais insistindo. Ok, vamos lá, vamos ver o que é possível. Mas chega num
momento, os pais olham muito para o filho, ele tá no oitavo ano, e a mãe falou
“não dá para ele vir na primeira aula”. Se a gente falasse, não ia ficar bem,
mas ela mesma percebeu, “vou levar ele a partir das oito”. Porque até
conseguir olhar para o filho dela e considerar as condições que o filho dela
tem, tudo bem, qualquer coisa a gente consegue voltar a entrar cedo.

Neste caso acima, a mãe de um aluno percebeu que seria mais apropriado que
o filho entrasse na escola a partir da segunda aula, já que a tentativa de acordar cedo
não havia dado certo. Como, de acordo com a coordenadora, existe esta abertura da
escola em adaptar-se a contextos adversos, o diálogo entre as duas partes motivou
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outra solução – testar se, entrando mais tarde, a criança se sentiria melhor nas aulas.
No ponto de vista de Gisele, a qualidade de vida está acima do que ela chama de
“militância”, que é buscar ao máximo que o aluno com deficiência tenha exatamente
a mesma rotina que os demais. Se for preciso fazer alterações que sejam consensuais
entre família e escola, elas serão, sim, realizadas, afirma Gisele.
Este tipo de troca de informações remete ao que Nilsson (2003) aponta como
relevante na inclusão: a possibilidade de que a relação escola-família auxilie no
estabelecimento de prioridades para o aprendizado da criança. No excerto 2, a
coordenadora Gisele relata que, por vezes, prefere que a família perceba quais
adaptações devem ser feitas para melhorar o bem-estar do aluno na escola.
No entanto, os dados mostram que, por mais que os profissionais da educação
tenham consciência da importância da proximidade com a família, nem sempre esta
parceria ocorre de forma pacífica. A professora Arlete conta o caso de um aluno
autista, chamado Nino:
Excerto 3
Arlete: A mãe dele não aceita. O Nino é de boca mesmo. Outro problema da
escola. Os pais são inclusão, os filhos não. Eles não aceitam. A maioria não
aceita.
É difícil porque é para o bem da criança. A mãe acha que só por não ter o
laudo ele não é. Tenho um caso aqui muito sério, porque a mãe e o pai
exigem um monte de providência, mas ninguém pode saber que a criança é
autista. E pergunta leis, pergunta regras, questiona professora e não aceita.
Pesquisadora: Faz tratamento fora?
Arlete: Vai em psicóloga, fono, em tudo o que você imaginar, mas ninguém
pode falar que ele é autista.
Pesquisadora: É problema com a palavra mesmo?
Arlete: Se você perguntar como o Nino é, ela vai responder que ele tá ótimo,
se desenvolvendo superbem. Ela fala como se ele fosse uma criança normal.
Fisicamente ele é normal mesmo, inteligente, mas eles são inteligentes, né.
Mas a mãe não aceita, o pai menos ainda.

A mãe do garoto não admite o uso da palavra “autismo” para se referir à criança.
Ela procura tratamentos para o menino, providencia a assistência terapêutica de que
ele necessita, mas não aceita que a escola se refira a Nino como “autista”.
Neste excerto, Arlete se refere aos pais de Nino como sendo “de inclusão”. Com
esta expressão, ela parece querer dizer que eles que são as pessoas a necessitar de
um cuidado extra, de uma adaptação – e não a criança.
A coordenadora deixa claro que enxerga como essencial a parceria com a
família, “para o bem da criança”. Mas mostra que, sem o laudo médico que descreve
a deficiência do aluno, alguns pais acreditam que a deficiência desapareceria –
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apenas pela falta de qualquer fator que legitime a existência do autismo (seja o
documento médico ou o próprio uso do termo “autista”).
Nesta situação descrita por Arlete, cabe lembrar o que afirma a pesquisa de
Aiello et al. (2002): as queixas sobre a atuação da família são comuns. A ausência
dos pais nas reuniões convocadas pela escola faz com que, de acordo com os
estudiosos, os professores sintam que seu trabalho não está sendo reconhecido.
No excerto 4, a causa do conflito entre o colégio e os pais de Nino parece ser
a dificuldade de aceitação da deficiência da criança, por parte da família.
Excerto 4
Arlete: A psicóloga dele falou comigo, mas a mãe não. Eu, a diretora, a gente
já chamou ela aqui, mas ela não conversa sobre o autismo. Você chega para
ela, conversa, mas não admite que você fale que ele é autista.
Pesquisadora: A relação com a família é importante?
Arlete: A Sara vem aqui, conversa com a gente, faz observação na sala dele,
anota tudo...
Pesquisadora: Sara é a psicóloga?
Arlete: Sim. Anota tudo. Mas a mãe não assume que ele é autista. Já falamos
em marcar hora, [tentamos] no pátio, mas não pode. É absurdo como é um
caso diferente do outro. O Nino, a gente pode reprovar quando quiser, a gente
não tem nada. Onde que prova que seu filho tem algum problema? Olha as
reuniões de atendimento: não compareceu, não compareceu [mostra folha de
papel com a presença em reuniões]. A gente precisa se cercar de todos os
lados, porque eles fecham a escola.

A noção de inclusão, neste trecho, assume um sentido extra, associado às
escolas particulares: além da preocupação em incluir, pela filosofia de ensino e de
cidadania, existe uma preocupação que soa empresarial – o medo do processo, o
temor de que a escola feche, caso não cumpra a obrigação legal de oferecer suporte
aos alunos com deficiência. “A gente precisa se cercar de todos os lados, porque eles
fecham a escola”, afirma Arlete, no excerto 4. A frase possibilita levantar esta
possibilidade: a insistência em chamar a mãe de Nino para reuniões tem, ao que
parece, uma ligação com a preocupação da escola com o desenvolvimento do aluno.
Mas há também este fator ligado ao medo: passa a ser essencial documentar tudo,
para que os pais não se voltem contra o colégio e processem-no.
É importante levar em conta o contexto em que as famílias de crianças com
autismo podem se encontrar. A sobrecarga de tarefas, a demora nos atendimentos
médicos, a despesa com profissionais e o excesso de responsabilidades das mães
passam a ser problemas que causam estresse (SEMENSATO; BOSA, 2013). Até
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mesmo a relação conjugal pode ser abalada, dependendo da forma como o casal lida
com o transtorno do filho.
O excerto 5 ainda demonstra uma certa revolta pessoal de Arlete, ao não se
conformar com a ausência da mãe de Nino.
Excerto 5
Arlete: Como a mãe pode menosprezar uma criança dessa? Como não
investe, não vai atrás? Ele é lindo, tem olhos azuis, é cativante. Queria que
você visse ele fazendo as coisas no computador. Tablet, pega, como se fosse
a coisa mais normal para ele.

Confundem-se, neste caso, os interesses da escola particular como empresa,
o afeto que comove e revolta a professora e o luto simbólico dos pais, que parecem
ainda não ter aceitado o autismo do filho.
O professor André reforça o prejuízo sentido no desenvolvimento do aluno
autista quando a escola não consegue o apoio da família da criança. Em oposição ao
que o docente relatou sobre a parceria que consegue estabelecer com Mara, mãe de
Yara, existem também os casos em que não há aproximação (excerto 6):
Excerto 6
André: Tem pai que não é presente. Na questão da inclusão, já ouvi falar de
alunos especiais que têm um certo problema e aí o pai fala que tá lavando
roupa e diz que não vai buscar, que precisa esperar perua. A escola e o
professor ficam desamparados. Quem tem mais poder que a família? A
escola espera uma participação da família. O que eu posso dizer para a
família? Toda essa dinâmica precisa ser analisada, trabalhada. Precisamos
ter informação do que fazer, dos direitos. Tá muito escuro ainda. A gente não
sabe praticamente nada. O aluno da inclusão tem direitos diferentes.
A gente não sabe o que a família quer ou não que a gente faça.

No excerto 6, André mostra o desamparo que sente ao perceber que não pode
contar com a colaboração da família. Também afirma explicitamente que espera a
participação dos pais da criança – e reconhece o papel vital que eles têm ao deter
conhecimento sobre o filho. Deixa claro, além disso, que gostaria de unir-se aos
familiares para traçar as expectativas e objetivos que todos terão em relação ao aluno
autista – ato apontado por Nilsson (2003) como um fator importante na inclusão.
Semensato e Bosa (2013) apontam que a relação entre a família e os
profissionais que atendem a criança pode, de fato, ser conflituosa, pela demanda
física, emocional e prática que ambas as partes recebem. A insatisfação e a decepção
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em não perceberem mudanças nos filhos, mesmo após tratamentos, gera problemas
nestas relações.
A professora Dora lida também com casos em que as famílias se mostram
ausentes (excerto 7):
Excerto 7
Dora: Qual a trajetória desse aluno? A mãe não aceita que ele tenha a
doença. Desculpe, não é doença. É transtorno. Então ela parou o tratamento
dele, ele tomava o remédio no psiquiatra, conseguia na escola trabalhar com
materiais e jogos de madeira. Mas ela achou que o filho estava dopado, então
retirou os remédios por conta própria. As crianças da sala aceitavam ele,
agora não querem mais. Estão com medo. E outra coisa: muito tempo dele
na sala de aula, precisávamos reduzir. Chamamos a mãe e ela não aceita.

Dora parece querer dizer, neste trecho 7, que a falta de proximidade com os
pais de um aluno autista está atrapalhando o relacionamento dele com os colegas de
sala. A relação das crianças, antes pacífica, passou a apresentar problemas.
“Chamamos a mãe e ela não aceita”, diz a professora. Dora, com isso, aparenta querer
dizer que a mãe do menino não aceita o autismo, tampouco a necessidade de ter de
ir à escola conversar sobre o filho com os professores.
A docente, que trabalha em uma sala de apoio a crianças autistas dentro de
uma escola pública, demonstra incômodo quando não consegue trazer um aluno com
o transtorno para este atendimento especial. É o que se vê no excerto 8:
Excerto 8
Dora: Porque agora ele come papel, come giz de cera, come giz da lousa. E
ele pega o caderno das crianças para rasgar. Então tá incontrolável. Ele
precisava frequentar essa sala. Mas NUNCA VEIO. A mãe não aceita. Já
convocamos, já pedimos. A diretora vai encaminhar ao conselho tutelar.
Porque tá prejudicando.
Pesquisadora: Você acha importante o diálogo com a família?
Dora: É essencial, essencial no tratamento do aluno. As famílias parceiras,
nossa, é um desenvolvimento fantástico para os alunos.

O desenvolvimento da criança, no ponto de vista de Dora, ocorreria mais
amplamente caso este aluno ao qual se refere frequentasse a sala de atendimento
especial. Mais uma vez, parece que o docente sente que seu trabalho está sendo
desvalorizado quando observa algum descaso por parte da família. Impede que
chegue ao “desenvolvimento fantástico” que ela declara ocorrer quando há o diálogo
com os pais da criança.
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Para Dora, este desencontro entre família e professores, no caso da escola
pública onde trabalha, ocorre principalmente pelo medo da cobrança. Os pais não
desejam ter este tipo de responsabilidade, segundo o que a psicopedagoga declara
no excerto 9:
Excerto 9
Pesquisadora: Vocês se reúnem com a as famílias?
Dora: Sim, todos eles trazem o filho, mesmo que venha de Ligado [menção
ao serviço de transporte para pessoas com deficiência], de transporte do
Estado. Mas os pais vêm junto. Aí a gente conversa: “e aí, Denise como foi
hoje?”, “Ah, hoje ele tá mais agitado, hoje aconteceu isso e isso”. É um
contato o tempo todo, uma troca. Mas com essa mãe não. Ela não vem na
sala e quando chega para deixá-lo na sala regular, deixa com a cuidadora e
nem entra. Não quer contato nenhum, porque sabe que vai ser cobrada e não
quer ser cobrada.

A professora Dora deixa claro que, na opinião dela, os encontros com a família
devem ser frequentes. Já Gisele não vê a mesma necessidade, apesar de achar vital
que exista a proximidade entre as partes:
Excerto 10
Gisele: Não dou orientação para pai, eles que têm que me orientar. Eu atendo
uma vez por semestre, quando dá muito trabalho eu chamo mais. Mas vou
chamar para quê? Para dizer que seu filho tá dando muito trabalho? Eles
sabem que o filho dá muito trabalho.
Pesquisadora: E para perguntar se em casa está assim [com algum
problema]?
Gisele: Sim, se é para fazer indicação de trabalho terapêutico. Mas como as
orientadoras chamam os outros pais, às vezes se [o filho] não tá indo bem.

Gisele, no excerto 10, parece interpretar que, para buscar a inclusão, não deve
requisitar necessariamente mais vezes a visita dos pais das crianças com
necessidades educativas especiais. Ela não vê justificativas para isso, porque acredita
que as famílias já tenham consciência das dificuldades e problemas dos autistas. Os
fatores que farão com que Gisele marque reuniões extras com estes pais são os
mesmos que os de outras crianças: se o aluno não estiver indo bem nas aulas. É uma
interpretação do conceito de inclusão que difere da de Dora – na visão desta, incluir é
também fornecer um apoio extra e constante para os pais dos estudantes com
necessidades educativas especiais.
Outra questão que pode trazer conflitos, especialmente na escola pública, é
quando os pais são chamados pela escola antes de receberem o diagnóstico de
autismo da criança. Os professores, convivendo com os alunos, podem notar algum
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comportamento que lhes chame a atenção. Dora, por exemplo, relata que notou em
um estudante traços que indicariam o espectro autista. Ela convocou a mãe da criança
e recomendou que ela procurasse um especialista da área de saúde:
Excerto 11
Dora: No ano retrasado, na outra sala em que eu estava, percebi que era
autista. E aí passei 6 meses observando, com minha experiência que graças
a Deus me dá. Chamei a mãe, disse que dava muito problema na escola,
chamei, conversei. Falei: “mãe, só tô sugerindo que procure um neurologista,
preciso saber o que tá acontecendo com ele”. Ela me perguntou: “o que você
acha que é?’ Respondi que do que eu conhecia, parecia estar dentro do
espectro autista. Ela me respondeu dizendo que tinha um autista na família,
e que isso aumentaria os riscos. Mas saiu de lá da escola direto para a
delegacia. Direto.
Pesquisadora: Mas com base no quê?
Dora: Que eu estava rotulando o filho dela de louco, dizendo que a filha dela
era AUTISTA. Aí falei: tudo bem, né, fui chamada, falei da minha experiência
e da minha formação. Adivinha onde ele tá? Frequentando a minha sala.
Levou realmente, teve uma crise quando estava no hall do consultório
médico, o médico de dentro da sala percebeu e disse “seu filho tem
problema”. Aí ela levou e foi laudado como autista. Semana passada veio
trazer aqui. Eu olhei nos olhos dela e falei: olha, de verdade, de verdade, eu
gostaria muito, muito mesmo de estar errada quando diagnostiquei teu filho,
mas infelizmente minha experiência me dava essa capacidade. Mas que bom
que ela [mãe] trouxe [a criança à sala de apoio da escola].

Neste excerto, assim como no trecho 3, a professora precisa lidar com as
consequências da resistência dos pais em aceitarem o autismo de seus filhos. No
caso de Dora, houve um impacto mais grave e intempestivo de ir à delegacia para
denunciar a professora – que teria dito que a criança é “louca” e “autista”. Percebese, assim como no caso de Nino (excerto 3), que a palavra “autismo” representa um
peso grande para as famílias, uma dificuldade em ouvir e falar o termo. A mãe de Nino
parece ainda não saber lidar com esta questão. Já neste outro exemplo do aluno de
Dora (excerto 11), o chamado luto simbólico (SERRA, 2006) indica ter sido mais curto,
já que a mãe retornou à sala de apoio para pedir ajuda.

5.1.2 Profissionais de Saúde

André aborda a questão de se relacionar com os profissionais de saúde
envolvidos na vida de Yara:
Excerto 12
André: Ontem, eu fui para o psicólogo da Yara. É um ambiente muito
agradável. Eles reforçam a oralidade e trabalham muito com ela. Só que eles
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trabalham com sistema de recompensa. Se ela acerta três figuras, ganha
chocolate. Mas é a todo momento e isso me atrapalha. Ela fazia atividade na
escola e corria para o armário [pegar doce].
Quando eu dou marshmallow, é a cada quatro dias ou quatro meses. Dou
quando tá passando pela sala, mas nada a ver com atividade. Não por
recompensa. Ela precisa saber que tem que fazer atividade como os outros,
sem recompensa.
Eles dão o objeto no centro da mão dela, porque ela tem dificuldade motora.
Vi que eles colocam lá e parece o menino lobo. Agora eu ajudo ela a pegar
com os dedos. Como lá eles trabalham com uva passa, ela não consegue
segurar com o dedo, já põe direto na boca. Mas as crianças estão achando
feio e dão risada de como ela come. Ela tem dificuldade de pegar um
pouquinho. Precisa ir treinando. A gente tem uma comunicação com agenda.
Eu vou ao psicólogo, observo, é uma troca.
Pesquisadora: E você passa mais tempo com ela do que eles, né?
André: Sim. A Mara deixou eu escrever na agenda para mostrar para o
psicólogo e ela deixou. O ambiente é bem gostoso e o autista é bem
valorizado lá. Parece clínica particular, mas é pública.

Neste trecho, a descrição do tratamento de Yara aparenta ser de tendência
behaviorista, já que a menina ganha recompensas quando atinge o objetivo
pretendido. Ao perceber isso, o professor André entendeu por que a menina corria
para o armário de doces sempre quando concluía alguma atividade. Para André,
conhecer a linha de tratamento foi relevante neste aspecto: ele pôde passar a sugerir
uma comunicação constante pela agenda, para que tanto a esfera educacional quanto
a de saúde caminhassem juntas.
Brandão e Ferreira (2013) afirmam que é benéfico ao aluno com deficiência que
os especialistas de saúde trabalhem juntamente aos professores. Estão incluídos
tanto psicólogos como fisioterapeutas, fonoaudiólogos e outros profissionais que
acompanhem a criança fora da sala de aula.
Seguir a mesma linha psicológica ou filosofia pode facilitar que o trabalho
caminhe, de acordo com o que conta o professor André.
Gisele também reforça a importância do diálogo com os profissionais de saúde,
como pode ser observado no excerto 13.
Excerto 13
Gisele: Se você tem uma equipe de tratamento que ajuda, que é bacana.
Lógico que bacana no meu julgamento. Bacana que...
Pesquisadora: Que colabore?
Gisele: Que colabore, e eu tô falando do ponto de vista da concepção. Numa
escola construtivista, a gente não pode acreditar que um aluno aprenda pelo
treino, pelo estímulo e pela resposta. Tenho vários alunos que têm essa
abordagem e é ok, mas a parceria é menor.
Excerto 14
Dora: A psicóloga dos alunos meus marcou para conversar. Vai vir aqui e
falar o que ela acha, eu falo que eu acho. Aí há essa troca, a interação.
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Gisele e Dora parecem ter a mesma opinião sobre a necessidade do diálogo
constante com os profissionais que fazem as terapias com a criança autista. A primeira
manifesta que a relação com a equipe é ainda melhor se pensam pela mesma linha
da psicologia ou da filosofia. E reforça a importância de também ser ouvida por eles:
deve haver, no ponto de vista da professora, uma troca.

5.2 PREPARO DOS PROFESSORES

Nesta seção da análise de dados, será discutido o preparo dos professores
envolvidos com crianças com autismo. O tópico foi mencionado por todos os docentes
e coordenadores entrevistados – seja sob a forma de queixa sobre a própria formação
deficitária ou de reclamação sobre o preparo de outros profissionais envolvidos.
Na primeira subseção, será abordado o preparo formal da equipe escolar,
relativo a cursos ou formação acadêmica. Na segunda, serão analisados os excertos
referentes à relação dos docentes com seus colegas e com a coordenação. E, por
último, em 5.2.3, a pesquisadora examinará trechos das entrevistas que dissertem
sobre a resistência à formação específica para a inclusão.

5.2.1 Formação

A professora Arlete associa a postura dos professores em relação à inclusão
com a formação docente, que ela julga deficitária. No excerto 15, ela afirma que não
é culpa dos profissionais não saberem lidar com os alunos autistas. No entanto,
manifesta enxergar como obrigação que todos se esforcem para reparar a falta de
conhecimento sobre o transtorno.
Excerto 15
Pesquisadora: É consequência de despreparo?
Arlete: Sim. E hoje em dia tem muito aluno, tenho 40. Não vejo só o ruim
deles [professores]. Eles não foram preparados para isso. São professores
mais antigos. Na época deles, se você é inclusão, fica em casa, sua mãe te
ensina, te educa. É o conjunto. Não é culpa deles. Mas olhar para a pessoa,
né.
Pesquisadora: Tem os comprometidos [com a causa]?
Arlete: Sim. A diretora pediu para eu fazer palestra e ensinar. Eles
começaram a olhar diferente. Vieram perguntar onde procurar material. Digita
no Google, material do quinto ano. Ok, química é difícil, não tem de quinta
série, tem ciências. Física, para quarto ano do fund [fundamental] 1, não
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existe. Mas procura, tenha boa vontade, se coloca no lugar da inclusão, como
você se sentiria se seu irmão fosse?

Mais uma vez, Arlete utiliza o termo “de inclusão” para se referir aos alunos
com necessidades educativas especiais, conforme apontado anteriormente. Ela diz:
“se coloca no lugar da inclusão, como você se sentiria se seu irmão fosse [de
inclusão]?”. Neste trecho, a professora recorre a um argumento relativo à emoção,
parecendo deixar implícito que os docentes devem se dedicar aos alunos com
deficiência por uma razão de cidadania e de humanidade.
Arlete também exprime que os professores definidos por ela como “mais
antigos” podem não ter o entendimento da relevância de rever as práticas
pedagógicas em sala de aula. Este tipo de opinião associa-se ao que Glat e Nogueira
(2002) reforçam: a inclusão não pode consistir apenas na permanência das crianças
com deficiência com os demais alunos, nem na negação de serviços especializados
a elas. É necessário fazer uma reorganização do sistema educacional e uma revisão
de antigas práticas, para possibilitar o desenvolvimento dos alunos, conforme
discutido no capítulo teórico sobre inclusão.
Ao ser questionada sobre qual seria o preparo ideal para os professores
(excerto 16), Arlete afirma que um curso ou uma disciplina na faculdade forneceriam
um respaldo aos docentes.
Excerto 16
Pesquisadora: O que é o ideal para eles?
Arlete: Um curso. Devia ser lei, matéria de faculdade, é fato. Na faculdade,
eu tinha braile. É lei você ter um curso. Como você vai falar com a pessoa?
Letras, pedagogia, tem que saber. É um preparo, o mínimo que tem que ter.
Para estar na posição.
Precisaria ter preparo na faculdade, deveria ser obrigatório.

Apesar de afirmar que seria necessário ter um curso ou uma disciplina na
universidade, Arlete também diz, logo em seguida (excerto 17), que nunca poderá
dizer que “está preparada” para lidar com o autismo em sala de aula.
Excerto 17
Pesquisadora: Mesmo com tantos casos de autismo, é difícil dizer que tá
preparado?
Arlete: Acho que nunca vamos poder falar isso. Com o Alex [aluno autista], a
gente sabe lidar por causa dos anos, eu não tô aqui todos esses anos, mas
quando as minhas filhas estudavam [aqui], ele já estava [nessa escola]. Mas
acho que nunca vai [poder dizer que está preparado]. Você pode estar
preparada como um ser humano. Mas você nunca sabe. Pode mexer com
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um, com outro não. Precisa esperar chegar e ir adaptando. Sempre
estudando.

No excerto 17, Arlete parece dizer que a prática e o estudo contínuo são
essenciais para a formação do professor, aliados a uma formação prévia na faculdade
ou em algum curso específico. A afirmação aproxima-se da teoria de Arantes et al.
(2006), de que muitos professores ainda têm pouca familiaridade teórica e prática,
porque não entraram em contato com este tipo de conhecimento durante o curso
universitário.
A necessidade de preparo é apontada como básica por Xavier (2002), que diz
ser necessária de forma a superar a prática pedagógica de discriminação e
segregação. Para o autor, os professores devem se formar de modo a contribuir para
transformar a sociedade e tornar os indivíduos cidadãos. Isso parece se encaixar à
preocupação de Arlete em dizer “Como você vai falar com eles?” ou “Você pode estar
preparada como um ser humano”. Nestas duas orações, a professora aponta para a
necessidade de compreender e aceitar a importância da inclusão como um dever
cidadão.
O professor André tem opinião semelhante à de Arlete: também se queixa da
falta de preparo na faculdade e enxerga a formação deficitária de profissionais como
um ponto a ser consertado na inclusão.
Excerto 18
Pesquisadora: E quanto ao preparo dos professores? Você tem
especialização?
André: Eu fiz psicopedagogia, mas não fiz estágio. Só fiquei na teoria. A
preparação é essencial, embora a prefeitura prepare o estagiário (tem curso).
Eu tive um respaldo voltado para a alfabetização e aí incorporam a questão
da inclusão superficialmente, sem aprofundar. Mas nem todos os professores
participam do Pnaic [menção ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa], só do primeiro ao terceiro ano. Tem professores que têm dois cargos,
não conseguem participar, não têm tempo. Eu penso que a inclusão precisa
melhorar no preparo para os professores.
Pesquisadora: O que você acha que deveria ser feito para preparar?
André: Um curso e, dentro da própria escola, um momento de reunião
pedagógica. Eu acho que precisa abranger todos os profissionais da
educação.

A importância dos encontros e das reuniões pedagógicas, apresentada no
capítulo teórico, aparece claramente no excerto 18. Como já discutido, Jesus e Effgen
(2012), baseados em Santos (2007), explicam que a escola deve ser um espaço que
consiga criar alternativas para garantir a aprendizagem de todos os alunos.
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A prática resolve? O contexto de formação prévia, seja como disciplina de
faculdade, curso ou reunião formadora, não é visto da mesma maneira pelos
profissionais ouvidos nesta pesquisa. A coordenadora de inclusão de uma escola
particular, Gisele, acredita que a prática e o contato constante com as crianças
autistas (ou com necessidades educativas especiais em geral) sejam mais eficazes
para o melhor atendimento inclusivo. É o que se nota no excerto 19:
Excerto 19
Gisele: Eu sou professora, sou parceira dos professores em todas as
questões. Mas essa coisa de “não estou preparado”... Claro que quanto mais
informação o professor tiver [é] melhor, ter contato com os profissionais que
cuidam dessas crianças, fazer cursos. Eu tenho contato muito próximo, é
muito importante. Formação como meio para ter como fim atender a essas
crianças. Mas não existe um processo de você se forma e depois pode
atender as crianças. Na minha cabeça, é o oposto, o atendimento dessas
crianças é um meio de formação para que você possa atender cada vez
melhor. Um ciclo da rede construtivista é ação-reflexão-ação. Se você não se
depara com essa criança, você não se forma. Tem a lei, mas é muito mais
comum encontrar agora criança autista na escola. Elas invadiram a escola,
graças a Deus, e formaram os professores. Estão formando e colocando as
escolas numa sinuca de bico importante. É difícil, abala as estruturas de
qualquer escola, o professor/equipe gestora se depara com a condição de
“não sei”. Mas essa falta que a gente quer provocar nas crianças autistas
precisa ser provocada também na escola. As próprias crianças instauram. E
se elas não vierem, porque é muito difícil lidar com os entraves educacionais,
éticos, da relação com as outras famílias, financeiro, não dá para pôr isso
embaixo do tapete. Mas se elas não entram, não mostram do que precisam
para se formar. Elas desestruturam a escola. O grito da criança autista que a
escola inteira ouve paralisa, você olha para os pais que estão esperando os
filhos na porta... Tudo isso acontece. A gente fica: esconde ou não esconde?
Porque vão achar que estamos matando.

Sobre a noção de que a presença da criança com deficiência na escola é que
motiva o aprendizado dos professores sobre inclusão, Góes (2004) afirma que é uma
forma comum de lidar com o assunto. Os docentes se ajustam conforme estes alunos
se matriculam e, a partir disso, são buscados recursos. Os problemas vão sendo
resolvidos conforme aparecem, para que a escola se transforme.
No excerto 20, Gisele parece reforçar novamente o raciocínio de que é preciso
esperar o aluno chegar para que a escola se mobilize e se prepare.
Excerto 20
Pesquisadora: Hoje, cada vez mais vemos as crianças especiais na escola.
E uma coordenadora de escola pode pensar: como vou preparar uma escola
para receber Síndrome de Down, autismo, cadeirante, paralisia cerebral?
Gisele: Não tem resposta. Por exemplo. Não tenho nenhuma criança cega na
escola. Então até pouco tempo atrás eu pensava “nossa, ainda bem que
nunca apareceu, como eu ia fazer?”. Hoje eu já falo, nossa, “por que não
aparece logo para eu saber como vou fazer?”. Mas eu preciso dela, preciso
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que ela me ensine. Eu só vou fazer besteira quando chegar, mas preciso dela.
Como as crianças autistas. A primeira criança autista muito comprometida
que chegou punha a escola de pernas pro ar.

No excerto 20, Gisele parece mostrar que o pensamento de receber a criança
para aí se adaptar a ela não é, a princípio, uma forma de deixar a inclusão de lado, na
opinião dela. Existe a preocupação em se preparar para receber todos os alunos –
mas ela vem acompanhada de um sentimento de incapacidade ou insuficiência de
prever como será a adaptação de um aluno, antes que ele de fato esteja no colégio.
Gisele conta que nunca teve um aluno cego e que isso atualmente a angustia. Ela
prefere que chegue, em breve, algum estudante com deficiência visual, para que
possa aprender com ele. A coordenadora se refere ao autismo como um caso que se
aplica a este pensamento: a primeira criança autista que chegou, de acordo com ela
“punha a escola de pernas pro ar”. Ela se preocupava, conforme mostra o excerto 19,
com o que os outros pais pensariam ao ouvir os gritos do aluno com autismo. “Mas eu
preciso dela, preciso que ela me ensine”, afirma Gisele.
O professor André, além de ser favorável às reuniões de formação docente,
também acredita na prática como um meio de ensino sobre inclusão, conforme afirma
no excerto 21.
Excerto 21
Pesquisadora: O que melhorar [na inclusão dos autistas]?
André: A formação do professor, através de cursos, as reuniões pedagógicas.
Muita preparação. Atividades realmente na prática, proporcionar isso para o
professor para que ele possa ter segurança em seu trabalho.
Acho que cada criança é diferente da outra. Não tem como achar que pegar
uma tá preparado para qualquer outra.
Até as ditas normais são diferentes umas das outras. Eu trabalho diferente
com cada um, são ritmos diferentes de aprendizagem, principalmente na
inclusão.
Eu nunca vou estar preparado para uma criança especial, vai ser na prática.
Mas é importante eu ter um respaldo para que eu possa ter pelo menos em
que eu me apoiar.

Góes (2004) diz que o professor, apesar de sobrecarregado em sua função,
ainda detém o papel principal na inclusão. E ele não tem tido experiências formativas
suficientes ou suporte humano e material para lidar com esta nova demanda.
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5.2.2 A Relação entre a Equipe Escolar

A professora da sala de apoio aos autistas em uma escola pública, Dora,
também afirma que os encontros entre profissionais da escola podem ajudar na
inclusão das crianças com deficiência.
Excerto 22
Dora: O que eu falo para os meus professores: “vai receber uma criança, sabe
antes, prepare-se, procure no Google o que é a doença, a patologia, o que
você vai ter que fazer, prepara a sala para receber essa criança. Antes de ela
chegar. Porque nada que eu falo da criança é na frente dela. Eu sempre
converso com os professores. Faço aqui alguns ATPCs falando de
deficiência.
Pesquisadora: O que é isso?
Dora: São horas coletivas dos professores. Vou abranger todos os
professores da escola. Falei sobre o autismo, que é o que mais pesa para
eles, falei de TDH, vou falar de esquizofrenia, a gente tem recebido. E
deficiência intelectual, eles têm uma visão muito... diferente do que é a
doença.
Excerto 23
Pesquisadora: É possível estarem preparados ou é só na prática?
Dora: Pelo que percebo, eles não têm tempo para essa formação. A gente
recebe muito pouco de salário. Então o professor que trabalha até 11h30
aqui, pega outra escola 13h fica até 19h30, não tem tempo para estudar.

No excerto 22, Dora relata que realiza ATPCs (Aula de Trabalho Pedagógico
Coletivo), reuniões cuja finalidade é refletir sobre a prática docente e elaborar um
projeto pedagógico na escola. A professora manifesta que utiliza este tempo para
explanar aos docentes sobre as deficiências e o que significa cada uma delas. No
entanto, parece ser insuficiente apenas conversar sobre o assunto. Buscar na internet
sobre os transtornos ou doenças passa a ser uma alternativa para que os professores,
sem a formação sobre inclusão, consigam se familiarizar com o autismo, por exemplo,
antes de receber um aluno.
Um fator que dificulta a realização de encontros entre os professores é
justamente a condição sob a qual trabalham. Com salários baixos, eles precisam
conciliar dois empregos, o que reduz o tempo que teriam para estudar.
Tanto Dora, no excerto 22, quanto André, no excerto 21, parecem desejar um
contexto colaborativo de reflexão sobre a inclusão. Ambos manifestam pensar que
estes encontros seriam uma alternativa para melhorar a capacitação dos profissionais
– próximo ao que Vygotsky (apud HOLZMAN; NEWMAN, 2010, p. 30) chama de “uma
forma coletiva de trabalhar junto”.
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Com base no conceito de Magalhães (2014), as reuniões das escolas de André
e Dora poderiam se tornar colaborativas se criassem um contexto de confiança entre
os participantes, em que todos pudessem manifestar suas dúvidas e emoções sem
constrangimentos, e sim repensando a si mesmos. Também necessitariam construir
uma mutualidade e interdependência entre todos os professores presentes nos
encontros, incluindo discussões sobre as diferenças e as concordâncias entre todos;
compartilhar teorias e propostas que visem a reorganizar as práticas da escola;
elaborar a linguagem como um fator dialético e dialógico, organizado pela
argumentação; e descrever experiências de teoria e prática que possam ajudar os
colegas.
Magalhães (2014) reforça, no entanto, que a implementação de reuniões
formativas e colaborativas não é algo simples, já que uniria sujeitos com constituições
sócio-históricas diferentes, que possivelmente enxergam de modo distinto os papéis
de docente-aluno, os conceitos de ensino-aprendizagem e de linguagem. Os sujeitos
pesquisados mencionam, como será exposto mais à frente, como há professores que
se mostram mais abertos à inclusão e outros que ainda resistem a aceitá-la. É um
exemplo de discordância que pode ocorrer nas reuniões do corpo docente.
Glat e Nogueira (2002) explicitam que a legislação, como o Plano Nacional de
Educação, prevê a formação continuada dos professores. E reforçam que não basta
existir esta obrigação legal: é preciso que as políticas públicas auxiliem o docente em
seu preparo contínuo. Os autores afirmam que elas devem ser concretizadas na forma
de programas de capacitação e acompanhamento contínuo, para orientar o trabalho
dos professores, diminuir gradativamente a exclusão escolar e, consequentemente,
beneficiar não apenas os alunos com necessidades educativas especiais, mas a
educação escolar como um todo (GLAT; NOGUEIRA, 2002).

5.2.3 A Resistência à Formação

Nas entrevistas com os professores, fica nítido como existem queixas sobre a
postura de colegas quanto à inclusão – principalmente referentes à resistência acerca
de dar aula a crianças com necessidades educativas especiais.
A professora Dora relata ter interesse pessoal em aprender mais sobre autismo
– e é isso o que a faz se dedicar à inclusão e aos cuidados de crianças com o
transtorno em uma sala de apoio.
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Excerto 24
Denise: Não sou especialista em autismo, sou curiosa em autismo, porque
eu amo a síndrome. Estudo por minha conta. Nessa sala, pode chegar a
qualquer momento um especialista em autismo e eu perder minha vaga. Mas
tô aqui há dois anos e eles não conseguem achar um especialista em
autismo.
Pesquisadora: Você é pedagoga?
Denise: Sou psicopedagoga. Com habilitação em deficiência intelectual.
Então eu gosto da síndrome, eu estudo muito. Mas não sou especialista.
Pesquisadora: Você percebe que na escola em geral o preparo do professor
vai mais da vontade dele do que apoio da escola?
Denise: Sim, totalmente.

O envolvimento pessoal com a causa aparece também no sentido de
resistência e de não aceitação, conforme o relato de Arlete. Ela busca orientar os
docentes sobre inclusão, apesar de não ter uma função explicitamente formativa. E
conta que, em alguns casos, é difícil fazer com que o professor se envolva:
Excerto 25
Pesquisadora: Para os alunos com deficiência, qual a função da escola?
Arlete: Tem a lei que a Secretaria da Educação exige, mas eu brigo com
professor todo dia. Os professores têm muita dificuldade, brigo com eles todo
dia, porque não aceitam que o aluno precise de necessidades especiais. Não
aceita. É uma linha: o pai, o professor, o aluno é o que menos me dá trabalho.
Eles não aceitam. Vamos supor, eu tenho um professor que não aceita fazer
prova de inclusão.
O professor precisa se comprometer. Fiz palestra, expliquei o que é déficit de
atenção, o que precisa, um por um. E eles trazem prova assim. Tem
coordenadora maravilhosa que corrige, manda fazer de novo, porque senão
não tem comprometimento. O professor de matemática é uma guerra, não
aceita.

Já a coordenadora de práticas inclusivas, Gisele, e o professor André usam o
termo “medo” para descrever a postura dos docentes no relacionamento com crianças
autistas.
Excerto 26
Pesquisadora: Existe um temor delas [professoras e assistentes]?
Gisele: Sim, até meu. Você tem medo porque você apanha, sai arranhado.
Não por causa do autismo, porque a gente invade a vida deles. É assustador,
ele grita, faz cocô em você. Dá medo mesmo, fico pensando se o professor
precisa se sujeitar a isso. Tô mais calejada que elas, mas elas têm medo, é
a situação do desconhecido, do medo, do fracasso. [Elas pensam]: “Eu não
era tão boa professora?”
Pesquisadora: Acha que o temor é maior com autismo?
Gisele: Antigamente, problema era Síndrome de Down. Você tinha medo.
Hoje é pufff. A bola da vez é o autismo, daqui a pouco vai passar. Continua
sendo difícil, como Down é, mas vai entrar outra moda.
Pesquisadora: Por que vai ficando mais fácil?
Gisele: Porque a gente aprende, vai ficando menos surpresa.
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Pesquisadora: Os professores se queixam depois das crianças autistas?
Observações?
Gisele: Eles reclamam, é muito difícil. Reclama. Pede ajuda. É o dia a dia ali.
É assim que a escola vai aprender. Eu não tinha ideia do que eu precisava.
Não sei se o que preciso hoje é o que vou precisar daqui a 5 anos.
Pesquisadora: Não dá pra dizer que o mundo é cor de rosa, né? Até os pais...
Gisele: É difícil mesmo, enche o saco. Às vezes a professora sai chorando
porque não consegue fazer nada. Prefiro uma que fale “não aguento mais”
que uma que diga “pode deixar”. Se a gente não lida com isso, a gente não
avança.
Excerto 27
Pesquisadora: Como é a reação do professor?
André: É de medo, de como lidar, que atividade passar. Será que eu tô certo,
que eu tô errado? É um tiro no escuro, você não sabe que tipo de atividade
vai oferecer. O que você fez para esse aluno? Que atividade trabalhou? O
aluno desenvolveu ou não? Como fazer isso sem um preparo?
Depende da direção da escola. Aqui tem bastante material, mas o professor
muitas vezes não sabe trabalhar. Não é da mesma forma com todos os
alunos. Você vai na incerteza se é no certo ou no errado. É tudo na base da
tentativa. Isso que precisaria acabar. Precisaria ter mais informação na
prática. “O material é para isso ou para aquilo?”, “A criança é autista, mas
considere normal”. Aí o professor sabe o que pode fazer. Porque o professor
tem medo.

No excerto 25, o termo “não aceita” é repetido cinco vezes pela professora
Arlete. Ela reforça que os professores não se conformam com o dever de terem de
ensinar a crianças que fogem do padrão das escolas. Chega a afirmar, inclusive, que
o professor “dá mais trabalho” que o próprio aluno e seus pais. “É uma guerra”, de
acordo com ela. É importante lembrar que, nesta escola onde Arlete trabalha, os
alunos com deficiência não recebiam um projeto pedagógico – eram apenas
colocados nas salas de aula. Há alguns anos, no entanto, o colégio passou a se
dedicar à questão da inclusão. Mas os professores “mais antigos”, por exemplo, como
já dito por Arlete, ainda não a aceitaram.
É relevante destacar que o termo “aceitação” admite que a escola seja um
espaço que possa existir sem essas crianças com necessidades educativas especiais.
O professor seria o sujeito a concordar ou não com a presença delas.
Controversamente, o ambiente escolar deveria ser pensado, conforme argumentam
Arantes et al. (2006), como valorizador da diversidade humana. Um local onde as
crianças possam se tornar cidadãs iguais. No entanto, como os mesmos teóricos
ressaltam, isso exige um rompimento com o modelo tradicional de escola, em que
todos têm o mesmo ritmo de aprendizagem e devem se adaptar a um modelo
meritocrático, baseado em notas. Pensar a escola inclusiva sem reconsiderar esta
filosofia educacional é uma distorção conceitual (ARANTES et al., 2006).
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Mas, como ainda há um número reduzido de alunos com deficiência por sala,
a escola passa por um efeito tranquilizador e transfere toda a responsabilidade da
inclusão para professor da turma – que pode reagir, como os casos descritos por
Arlete, de forma a só adaptar levemente um projeto pedagógico, e não a criar um
novo, que considere a diversidade da turma (GÓES, 2004).
Gisele, no excerto 26, parece demonstrar, de certa forma, que ainda caminha
para considerar que faz parte da vida escolar lidar com crianças autistas (ou com
qualquer outra deficiência). Apesar de afirmar que não gosta de dizer “escola
inclusiva”, porque faz parte de uma “escola” ser obrigatoriamente “inclusiva”, ela
afirma: “É assustador, ele grita, faz cocô em você. Dá medo mesmo, fico pensando se
o professor precisa se sujeitar a isso”. O uso da expressão “se o professor precisa se
sujeitar a isso” parece significar que ainda há um caminho para entender a função da
educação comum como naturalmente inclusiva – o professor que “precisa se sujeitar”
é aquele, entende-se, que faz além do que usualmente era pensado para sua função.
O medo descrito por Gisele (excerto 26) e André (excerto 27) é uma reação que
aparece em outros estudos voltados à postura do professor frente ao aluno autista.
Martins (2007) aponta que seus entrevistados – docentes com alunos que têm o
transtorno – sentem-se despreparados e inseguros.
Tessaro (2005) atribui o temor e a insegurança à falta de preparo que os
docentes sentem ter. Isso geraria, de acordo com a pesquisadora, a impotência e a
dificuldade de apresentar um bom desempenho profissional. No entanto, afirma
também que é preciso questionar se existe, de fato, este preparo prévio para lidar com
o autismo. Bastos (2001) aponta que há um conflito entre a sensação de
incompetência e o ensino a crianças com necessidades educativas especiais – muitas
vezes, o docente não se sente capaz de realizar seu trabalho.
Legnani e Almeida (2014) afirmam que os educadores buscam, de forma voraz,
teorias psicológicas que possam ser transformadas em métodos rápidos e eficazes
para combater os problemas da inclusão, conforme cita Martins (2007).
Martins (2007) sugere que, diante deste impasse, o professor seja ouvido em
suas aflições e angústias. Ao criar um espaço de interlocução na escola, o profissional
poderá ser amparado e, dessa forma, conseguirá ressignificar seu discurso – tentando
pensar em outras formas de atuação que sejam, por ora, possíveis.
No excerto 26, a coordenadora Gisele relata a frustração da professora que “sai
chorando porque não consegue fazer nada”. E diz que prefere um sentimento realista
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de “não aguento mais” a um conformista de “pode deixar”. Isso porque, na perspectiva
da profissional, o avanço virá do choque e da insatisfação do docente. Se ele aceitar
prontamente os recursos que possui, provavelmente não progredirá. É preciso entrar
em contato com a dificuldade para aprender a superá-la, segundo Gisele. No entanto,
ela mesma ressalta que estes obstáculos são difíceis, chegam a até “encher o saco”,
nas palavras da coordenadora.
O professor André também descreve a insegurança e a frustração de não
conseguir entender se está agindo corretamente na inclusão de sua aluna autista.
“Será que eu tô certo, que eu tô errado?”, pergunta. Diferentemente de Gisele, ele crê
que o ideal não seja esperar entrar em contato com uma criança para depois refletir
mais sobre ela. “É tudo na base da tentativa”, “é um tiro no escuro”, “isso que
precisaria acabar”. Ele associa o medo ao desconhecimento e enxerga que a
formação pedagógica aliviaria a insegurança dos profissionais.
A professora de sala de apoio, Dora, conta que existe também a reação de
rejeição dos docentes – aqueles que, sentindo-se incapazes, preferem não lidar com
o problema.
Excerto 28
Dora: Eu tinha uma professora numa escola que ela falava para mim: eu sei
que você passa o tempo todo observando o perfil dos professores, não
adianta colocar deficiente na minha sala, eu não sei lidar, fique sabendo que
quando for escolher, não me escolha.
Pesquisadora: Você coloca?
Dora: Não. Mas prefiro que não fique camuflado. Porque se fica camuflado o
professor tá na ponta da sala e o aluno tá na outra, porque não quer contato.
Então eu prefiro que fale: eu não tenho o perfil. Então eu tenho que estar
sempre observando.

Neste excerto, Dora parece preferir que o professor sem vontade de lidar com
a inclusão manifeste seu descontentamento e seu desejo de nunca dar aula a uma
criança com deficiência. Mais uma vez, percebe-se como a inclusão ainda é um
estágio a ser atingido: não é algo natural, por mais que a legislação tenha avançado.
Já Gisele não permite que algum professor não queira ter alunos autistas:
Excerto 29
Gisele: Faço uma reunião para falar com eles [professores]. Falar só da
inclusão. Posso até falar que é para eles usarem o tempo para preparar
material, mas é do tema. Não importa quem tem aluno [com necessidade
educativa especial] e quem não tem. Quem ainda não tem privilégio de ter
um aluno atendido por mim no grupo vai ter ano que vem, fica tranquilo.
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São posturas diferentes para a mesma questão: diante da resistência do
professor, Dora prefere não arriscar que ele ministre aulas a uma criança com
deficiência, porque pode deixá-la isolada. Gisele parece desafiar a postura de recuo
dos docentes, ao dizer que “quem ainda não tem o privilégio de ter um aluno” com
necessidade educativa especial ainda o terá, “fica tranquilo”.

5.3 SOCIALIZAÇÃO E APRENDIZADO

A socialização e o aprendizado das crianças autistas aparecem no depoimento
dos professores e coordenadores. Na visão de alguns profissionais ou até mesmo da
família do aluno, a inclusão deve existir apenas pelo relacionamento com os colegas
– sem focar no conhecimento ou aprendizado.
No primeiro item, serão apresentados e analisados excertos em que os
professores abordam diretamente a questão da convivência e da cognição das
crianças autistas. No segundo, serão discutidos aspectos sobre os modos de avaliar
estes alunos. E, por último, a pesquisadora demonstrará o ponto de vista dos
entrevistados sobre a necessidade de um profissional auxiliar na sala de aula.

5.3.1 Conhecimento

Na fala de pais ou profissionais da educação, a inclusão, no ponto de vista
deles, pode focar mais no aspecto social da escola do que no aprendizado. Em outros
casos, coordenadores e professores parecem ter consciência sobre a importância de
conciliar ambos.
A professora Arlete reporta, primeiramente, que a mãe de Alex havia falado que
a intenção de matriculá-lo na escola regular seria ajudar na interação com outras
crianças – uma das dificuldades comuns entre os autistas.
Excerto 30
Arlete: [A mãe do Alex] Deixou claro que aqui era para ele interagir com as
pessoas, porque ele já tinha chegado no limite do aprendizado dele. Desde
pequenininho, ela aceita, conversa sobre isso, não é problema, todo mundo
sabe. Os alunos conversam com ele, mas às vezes ele não sabe o que tá
falando.
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Em outro momento da entrevista, a professora é questionada sobre qual, na
visão dela, é o objetivo de incluir.
Excerto 31
Pesquisadora: Você acha que a escola deveria ter função de ensinar?
Arlete: A partir do momento que aceita, precisa se comprometer com ele, não
tá aqui de paisagem, não é planta na cadeira. Precisa de alguém para mediar
de vez em quando. Ou então não aceita, ou faz direito ou não faz. Hoje eu
tenho essa visão.

No excerto 31, portanto, Arlete posiciona-se em relação à função da escola e
afirma que o aluno “não está de paisagem, não é planta na cadeira”, “ou [a escola] faz
direito ou não faz”. Mais adiante, no entanto, percebe-se uma contradição na fala da
professora.
Excerto 32
Pesquisadora: E você vê ganhos nas crianças?
Arlete: Sim, o Nino principalmente. Porque ele tá na fase de transição, do
bebê para criança. É o que mais aprende. O Alex chegou num ponto que não
vai mais sair daqui. Não vai passar de matéria, sabe ler conta e ler e escrever.
Não vai aprender matérias... pode aprender a fazer atividade, mas pode ser
que amanhã ele não se lembre. O Nino, não. Ele não sabia contar, hoje ele
sabe. Ele fala inglês. Tá tendo... e a Natália, estamos começando agora.
Sabe cor, figura geométrica.

Apesar de, no excerto 31, a professora dizer que a escola precisa se
comprometer com o ensino do aluno, ela afirma, no excerto 32, que o “Alex chegou
num ponto que não vai mais sair daqui”. A docente compara o desempenho de três
alunos autistas da escola, sendo Alex o mais velho, Nino, criança, e Natália, bebê.
Para a professora, ainda há benefícios cognitivos a serem observados nos dois
estudantes menores – ressalta, por exemplo, que não sabiam contar nem identificar
as cores e hoje já sabem. Mas, na visão dela, Alex estagnou-se na parte de
conhecimentos da matéria: consegue ler e escrever e não tem capacidade de
aprender mais ou de recordar a informação que adquiriu.
Para Vygotsky (2007), o “bom aprendizado” é aquele que se adianta ao
desenvolvimento. Reforçar aquilo que já foi aprendido é ineficaz. O psicólogo relembra
estudos anteriores que dissertavam sobre a dificuldade de crianças “retardadas”
desenvolverem o pensamento abstrato – e o consequente esforço das escolas em
basear todo o ensino no concreto, já que seria o que estes alunos conseguiriam
absorver. No entanto, para o russo, deixar uma criança “retardada” por si mesma é
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um erro. Justamente por ela ter dificuldade em desenvolver o pensamento abstrato é
que deveria ser direcionado um esforço para ela conseguir atingi-lo. Mesmo as
crianças sem deficiência, de acordo com Vygotsky, são dirigidas para um aprendizado
que já foi atingido, o que é ineficaz (VIGOTSKY, 2007).
A postura de focar no que Alex já aprendeu e acreditar que ele não sairá disso
é também negar a criação da zona de desenvolvimento proximal formada entre ele e
os colegas. O desafio do professor, segundo Vygotsky (2007), é ter acesso, por meio
da ZDP, ao que está em processo de maturação no aluno – para que seja viável
estimular a execução destas atividades.
A professora Dora, que trabalha na sala de apoio aos autistas, identifica este
problema na escola: a crença de que a inclusão é ligada à socialização, e não à
criação de conhecimento ou ao desenvolvimento cognitivo.
Excerto 33
Dora: Olhando para o lado de acolhimento, de desenvolvimento de criança
que tenha a síndrome, é fantástico, se desenvolve muito, muito, em convívio
com a outra criança que é normal. Tanto que ele se desenvolve como as
outras crianças também aprendem muito com eles. A inclusão nessa hora é
fantástica de se ver. Mas quando vai para o lado da aprendizagem da criança,
o professor deixa muito a desejar. Não tem o tempo para adaptar o currículo.
Acha que adaptação de currículo é eu preparar uma atividade diferente para
o aluno diferente, diferente dos outros. O aluno com deficiência não aceita
isso, não quer ser diferente, não quer fazer atividade diferente. O que eu
passo aqui é que adapte, mas que não seja diferente dos outros. ISSO É A
INCLUSÃO [fala mais alto]. É complicado nesses termos. A escola que tem
um professor habilitado para ter essas orientações caminha, mas infelizmente
são poucos os professores que fazem essa pós-graduação. Essa escola tem
muita sorte porque tem sala de TGB [transtorno global de desenvolvimento]
e tem a sala de deficiência intelectual.

No excerto 33, a professora Dora associa a falta de formação adequada dos
professores à carência de adaptação de atividades para os alunos com autismo. Ela
vê inúmeros benefícios na parte social da inclusão – o aprendizado, de acordo com
ela, existe para todos os alunos na convivência com a criança com deficiência. No
entanto, “o professor deixa muito a desejar” na transmissão de conteúdo. Ela explica
que gostaria que todos os docentes soubessem adaptar atividades, em vez de criar
algo totalmente diferente do que é feito pelos demais estudantes.
Já o professor André, após ler sobre inclusão, optou por não colocar o foco
sobre o que sua aluna Yara, autista, não sabe fazer. O docente guia as lições e as
aulas seguindo este raciocínio.
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Excerto 34
Pesquisadora: Você foca na deficiência?
André: Não. Não dá para tratar o aluno especial como especial, e sim como
aluno. Eu proponho as atividades, mas não exijo o mesmo da Yara do que
dos outros. Aí o resultado vem, do modo como ela pode oferecer. Aí a gente
começa a oferecer novas atividades.
Mas é importante não focar na patologia, no “ela não entende, não oraliza,
para que falar se ela não dá conta”, se você ficar nisso, não faz nada.
Precisa propor a atividade para ela.
Pesquisadora: Que tipo de atividades ela faz?
André: Por exemplo: ela trabalha com cores, com tinta, com animal, conta
historinha e dá desenho depois para ela pintar. A gente conta Cinderela e dá
pintura da Cinderela para ela pintar. Conta feijãozinho de 1 a 10. Enquanto
os outros estão na matemática.
A gente faz atividade de rasgadura de crepom, de jornal. De ábaco. De
encaixe. Para ela associar as cores. Ela participa de grupos de seminários da
sala de aula. A gente estava trabalhando e aí os alunos precisavam falar o
que entenderam. A gente dá tesoura e cola para ela ir fazer. Os outros
também. Ela está incluída no grupo e fazendo a mesma atividade, mas exijo
coisas diferentes.
Ela foi apresentar e segurou o cartaz, o aluno apresentando. Depois que a
colega saiu, ela falou alguma coisa, aí quando eu fui perguntar, ela saiu
correndo. Mas ela imitou. Quando os alunos pegaram o cartaz, ela pegou
também, tomou inciativa. A questão da imitação é muito importante para ela.
Quando algum colega conseguiu resolver uma questão, peço para ele ir à
lousa explicar. Aí ela vai até lá, pega o giz e fala algo. A gente incentiva: fala,
Yara, o que você entendeu? E ela fica riscando. A imitação é muito
importante. É um ganho que essas crianças têm na escola pública.

É possível relacionar o excerto 34 ao que Vygotsky (1997) discorre sobre
direcionar o esforço ao que a criança com deficiência não consegue fazer – em vez
de focar somente no que ela já conquistou. Yara participa das mesmas atividades que
os colegas, mas o professor exige outro tipo de desempenho a ela. De acordo com
André, caso fosse focar somente no que “ela não entende, não oraliza”, “não faria
nada”, ficaria estagnado.
A imitação, destacada por Vygotsky (2007), é vista pelo professor como um
aspecto importante do aprendizado de Yara. Ele cita exemplos de quando ela segura
o cartaz e se dirige à turma, como se fosse falar, mesmo não tendo a fala desenvolvida
e só pronunciando poucas palavras, sempre isoladas. A menina reproduz a postura
de seus colegas quando segura o giz e vai em direção à lousa para tirar alguma dúvida
dos amigos. Por mais que a ação não se complete, André atribui importância ao fato
de Yara ter imitado o ritual dos outros colegas de sala em ações na escola.
Conforme apresentado na fundamentação teórica, Vygotsky (2008) tem a
hipótese de que existe uma relação dinâmica e constante entre aprendizado e
desenvolvimento. Seria justamente na interação com os outros que se estabeleceriam
zonas de desenvolvimento proximal, que por sua vez levariam ao desenvolvimento de
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funções mentais superiores. A imitação, neste caso, ajudaria na internalização
(MOURA; RIBAS, 2002).
Neste ponto de vista, Yara estaria demonstrando, ao imitar seus colegas, que
está absorvendo o que eles fazem e aprendendo aqueles comportamentos – para,
dada a ZDP criada, internalizá-los e desenvolver-se.
Em outras atividades, André tenta adaptar as tarefas de forma que tratem do
mesmo assunto para Yara e para os outros colegas. Ao ensinar matemática, por
exemplo, o professor sugere que a aluna autista conte os feijõezinhos de 1 a 10. Já
na aula de português, enquanto todos estão realizando determinada atividade com
base na história da Cinderela, Yara pinta uma imagem da personagem.
A professora Dora também tenta, assim como André, adaptar as atividades que
dará aos alunos autistas na sala de apoio. Mas sua lógica é diferente: ela busca
reduzir o grau de dificuldade para que o estudante não se decepcione ao não
conseguir cumprir a tarefa:
Excerto 35
Pesquisadora: Como adaptam [as atividades]?
Dora: A gente tira o que não é necessário. Se vão fazer conta para multiplicar
com dois números, tenta fazer um número só, adição, que é concreto para
ele contar. Porque aí ele tá entendendo, se ele não consegue, é muita
frustração. Então sempre uma atividade que ele consiga realizar, para isso
incentivá-lo.
Pesquisadora: E nessa situação, ele [o professor] vai ajudar no meio da
atividade?
Dora: Sim, eu sempre falo: carteira do aluno especial grudada em sua mesa.
Principalmente do autista, porque você tem que ficar chamando o autista para
a realidade, porque ele vai para o mundo dele, precisa chamar. Sempre
próximo à mesa, grudado na mesa do professor. Fora esse autista grave,
primitivo, a gente tem tido bons resultados.

No excerto 35, acima, Dora descreve uma das adaptações de atividade que
realiza na sala de apoio para os autistas e que sugere aos docentes na sala comum.
Na aula de matemática, por exemplo, prefere pedir à criança com autismo que faça a
adição, por ser mais concreta. Escolhe que sejam contas de apenas um algarismo. A
justificativa é que seria uma atividade que poderia ser feita sem dificuldades, para não
haver frustração, e sim incentivo.
Mas, de acordo com o que foi exposto sobre as ideias de aprendizagem e
desenvolvimento de Vygotsky (2008), a criança deveria ser estimulada a justamente
fazer o que é novo e ainda não foi alcançado por ela. Prosseguir reforçando o que já
foi aprendido não estimulará o desenvolvimento do autista (nem dos outros alunos).
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Vygotsky (2007) relata que a pedagogia da escola especial acreditava que o
ensino das crianças com deficiência deveria se basear no “observar e fazer”. Mas os
próprios educadores perceberam, de acordo com o autor, que só insistir no que é
concreto para estes alunos fazia com que eles não superassem “suas deficiências
inatas, além de reforçar essas deficiências, acostumando as crianças exclusivamente
ao pensamento concreto e suprindo, assim, os rudimentos de qualquer pensamento
abstrato que essas crianças ainda possam ter” (VYGOTSKY, 2007, p. 101-102).
Vygotsky complementa afirmando que o aprendizado já adquirido sobre o concreto
pode servir de apoio para apresentar o abstrato.
Pensando na zona de desenvolvimento proximal, as crianças autistas poderiam
ser estimuladas a fazer aquilo que se adianta ao desenvolvimento atual delas.
Negar o ensino do abstrato e do simbólico às crianças com deficiência
intelectual – e às autistas – dificulta que elas desenvolvam formas simbólicas de
interagir com o meio. Consequentemente, há o risco de empobrecer o modo de
lidarem com o pensamento, de raciocinarem, de tentarem resolver problemas e de
terem acesso ao conhecimento (BATISTA; MANTOAN, 2007, p. 21 apud PIMENTEL,
2013).
Outro modo de formular as atividades dos alunos com autismo é pensar na
autonomia necessária para viverem em sociedade. Gisele, André e Dora relatam que
esta é uma de suas prioridades:
Excerto 36
Gisele: É sacanagem ensinar as crianças a conviver com metade das
crianças. Não é justo com eles privar de uma situação que vão enfrentar fora
da sala de aula. Do mesmo jeito que eles vão aprender a atravessar a rua,
precisam aprender a conviver com todo mundo também, ensinar a não dar
bafão, a não fazer bobagem com as crianças que têm deficiência. Quantas
vezes eu fiz isso na minha vida, de [pausa] de falar que nem neném com as
crianças. [pausa] Pegar na mão. A gente resolveu não fazer, eu vivo me
patrulhando e patrulhando as pessoas. Por exemplo: levar no banheiro. Por
que precisa entrar no banheiro junto, entrar junto? Espera ela pedir. Mas a
gente vive fazendo isso.
Pesquisadora: É com uma intenção boa, mas...
Gisele: ...a gente vê a pessoa com deficiência e torna deficiente. Se alguém
pegar minha bolsa e procurar minha chave, vou querer morrer. E é isso o que
a gente faz com as crianças. O estojo, você trouxe? Calma. A gente tem
obrigação de ensinar eles a procurar. Claro que a gente não vai deixar uma
criança suja de cocô, mas pode falar ‘vai limpando que eu tô limpando aqui’.
‘posso limpar seu bumbum?” Depois não sabemos por que eles saem por aí
pelados. A gente não ensina. Precisa ensinar onde pode mexer e onde não
pode. Eles são mais vulneráveis. Se alguém mexer lá, eles gostam. Os outros
ficam bravos. Eles acham que é carinho, têm hormônio como todo
adolescente.
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Excerto 37
Pesquisadora: Você ensina para ela ficar mais independente, né?
André: Essa questão da fila, ela [Yara] pegava a comida e ia direto no prato.
A gente ensinou que não era a vez dela, que ela precisava pegar a fila. A
gente colocava uma fila menor para ela entender. A gente ia acompanhando.
Ela esperava a vez dela. Sentou? Precisa comer. Antes, sentava e largava o
prato lá. Ela aprendeu que precisa se alimentar para brincar depois. A gente
ensinou que se ela não comeu tudo, é para limpar o resto no baldinho e
colocar o prato no balcão. Antes, chegava no parque e queria a balança para
ela. Tirava a pessoa de lá. Aí explicamos que tinha a vez de cada um. Agora
ela aprendeu que não pode tirar ninguém. Quando o colega der a vez, ela
pode ir.
Antes, se tocasse na mão dela, ela saía correndo em disparada. Aí a gente
começou a sair com ela e falava ANDANDO [fala mais alto], não precisa
correr. Agora ela desce normal, vai brincar. Sem correr. Tem horas que ela
volta a correr, mas a gente vai insistindo. É um ganho.
Excerto 38
Dora: Eu tinha uma aluna que passei a observar na hora do lanche, comecei
a ver como ela funcionava. Ela chegava todo dia e entregava para o inspetor
de aluno a caixinha de suco para ele espetar o canudinho. Aí eu falei para o
inspetor de aluno: não, assim ela não vai aprender nunca a espetar o
canudinho. Você amanhã vai, quando ela vier, pegar, ensinar a tirar o
canudinho e enfiar na caixinha. É simples, ela consegue fazer muito bem, tem
capacidades muito maiores que essa. Aí a inspetora passou a fazer isso, aí
ela nunca mais foi para perto, porque sabia se virar sozinha.
Em todas as escolas, tem um self service. Eu sempre falo, cuidador é para
cuidar, não para ensinar. Então é muito mais fácil ir lá e fazer do que ensinar
o aluno a fazer. Sempre tô de olho nos cuidadores, a não ser que as crianças
não tenham capacidade. O que te falei não tem capacidade para se servir.
Mas leve até lá, pode ser que com a observação vá um dia fazer. Então é
ensinar, não fazer por ele. São essas as coisas que acontecem aqui na
escola.

Nos excertos 36, 37 e 38, os professores descrevem situações em que tentam
deixar que os alunos autistas vivam situações que são mais próximas da vida real –
sem poupá-los de desafios e sem facilitar a execução de atividades que serão
importantes para alcançarem uma vida mais independente. Conseguir furar a caixinha
do suco, ir ao banheiro sozinho e encontrar objetos são exemplos de habilidades que
os três docentes abordam nos relatos.
Pimentel (2013) sugere que o currículo funcional guie a adaptação de
atividades para as crianças com deficiência, pensando, portanto, nas habilidades que
elas necessitam desenvolver para serem autônomas e independentes no contexto em
que estão inseridas. Aspectos como lidar com dinheiro e entender o conceito de
número, de medidas e de tempo são aprendizados importantes para a vida social. É
importante ressaltar, no entanto, que a preocupação com a autonomia da criança não
deve abandonar o trabalho que tenta desenvolver a capacidade de abstração e de
interpretação do simbólico – também relevantes para o aluno com deficiência.
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A parceria com a família, já abordada na análise de dados, ajuda a prolongar o
esforço de buscar a autonomia destas crianças. A infantilização prolongada dos filhos
com deficiência, poupando-os de irem ao banheiro sozinhos ou de atentarem-se às
questões da sexualidade em casa, dificulta o esforço empreendido na escola para o
amadurecimento destes alunos (SERRA, 2010).
Outra forma de adaptar as atividades é alterar a metodologia de ensino,
tornando a apresentação do conteúdo mais gradativa, por exemplo (ARAÚJO, 2005
apud PIMENTEL, 2013). Ou então, conforme afirma Pimentel (2013), permitir que o
aluno eleja o formato da atividade, diante de um leque de opções. E não que o
professor, como usualmente ocorre, determine qual é a lição.

5.3.2 Socialização

Os professores relatam os benefícios relacionados à socialização dos alunos
autistas com os demais na escola.
Excerto 39
Gisele: Mas a criança autista que vem para a escola tem uma oportunidade
que lugar nenhum dá: viver situações aqui na escola reais, de vida, de
solicitação, de convocação do outro. Vou usar uma palavra forte, mas
importante: abandono. Essas crianças em geral são privadas de sentir falta
das coisas, de ter desejo, são prontamente atendidas em casa, na clínica.
Tem a ver com a condição de autismo. Ela tem maior dificuldade de se
comunicar, de se relacionar, e na escola, por mais que você fale que ela vai
ter atendimento individualizado, é balela, a criança vai ficar sozinha. E isso é
importante. Não é que a professora vá virar as costas para ele. Mas a escola
faz atendimentos simultâneos, como um todo. E na medida em que você cria
uma situação em que uma criança autista vai ficar ao lado de outra, autista
ou não, você tá criando a possibilidade de ela responder sem a nossa
intervenção ou para ela, mais do que isso, solicitar o outro. E levar ali os
trancos da vida que ela não leva, por exemplo: se a gente tem aqui uma
criança que fura fila, a gente pode explicar que não pode, que tem colega na
frente. Mas na escola, vai ter o colega que vai dizer: cai fora que aqui é meu
lugar. E isso é importante. Ele tá submetido a um mundo em que a palavra
que vale. A comunicação circula, mas ele tem de fazer parte dessa turma. É
autonomia e movimento, sem que se supra a necessidade sempre.
Excerto 40
Pesquisadora: A principal lição deles é a convivência?
Gisele: Não, é tudo. Tem um professor da USP que fala que criança que vai
para escola para fazer amigo não faz nenhum. Quer fazer amigo, vai para o
clube. O que faz a criança se relacionar? A vida de estudo. Compartilhar
conhecimento, nem que seja no futebol. Fazer amigo é muito relacionado à
vida. Você não vai a uma excursão para arranjar um namorado, pode achar
um, mas rola se você compartilhar o que todo mundo tá fazendo. Precisa ter
um motivo, uma proposta.
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No excerto 39, Gisele explica seu ponto de vista sobre a importância da
convivência entre as crianças. Ao lidarem com problemas cotidianos, os alunos são
requisitados pelos outros e formulam uma resposta – mesmo que não seja transmitida
oralmente, no caso de alguns autistas. Esta convocação que parte dos colegas é um
fator desencadeador de benefícios na inclusão dos autistas na escola. O
compartilhamento de conhecimento, como exposto no excerto 40, também contribui
para que haja a formação de laços e o desenvolvimento do indivíduo.
Vygotsky (1997) explica que qualquer função do desenvolvimento cultural da
criança aparece em dois planos. Primeiramente, no social, na relação com o outro, e
depois na categoria intrapsicológica, interna. O sujeito se forma na conexão com a
sociedade – de acordo com a corrente sócio-histórico cultural.
A socialização das crianças com autismo também é relacionada ao
aprendizado, no depoimento de alguns dos professores desta pesquisa.
Excerto 41
André: A questão da inclusão da escola é devido à interação com seus pares.
Quando você coloca a criança autista na escola especial, ela vai conviver
com crianças com a mesma dificuldade que ela, com os mesmos
comportamentos. E não tem muito a acrescentar. Quando ela tá inserida na
escola dita normal, que ela vai relacionar com crianças de diferentes
comportamentos, que se comunicam com oralidade. Porque o
comprometimento maior da criança autista é com a oralidade e a
aproximação com o próximo. A Yara tá totalmente inserida na nossa sala no
que se refere à interação com os colegas. Ela tá totalmente inserida. Ela
participa das atividades. Ela, quando é atividade em grupo, ela recorta, cola,
dança, brinca de roda. Ela encara os coleguinhas, atende pelo nome dela.
Você chama pelo nome, ela olha pelo colega. Ela tem preferência por
colegas, arrasta a cadeira para os mais próximos. Ela gosta de sentar muito
com a Mariana, que tá há três anos com ela. Então pegou proximidade. Ela
fica olhando, elaborando a estratégia de como chegar até ela. A gente não
faz para ela, mas ajuda a levar a cadeira.

No excerto 41, o professor exalta a possibilidade de que o aluno com deficiência
conviva com os demais e tenha a possibilidade de se desenvolver. Apesar de não citar
explicitamente o termo, André parece querer dizer que, para se formar a zona de
desenvolvimento proximal, é necessário haver a relação com outras pessoas, em um
grupo heterogêneo – e não em um formado só com crianças autistas, por exemplo.
Gisele, por outro lado, afirma que a possibilidade de construir conhecimentos
com os outros alunos não é sempre possível:
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Excerto 42
Gisele: Ele [aluno com deficiência] precisa de uma troca intelectual próxima,
e não tem, cada vez menos vai ter. A gente forma grupos para que trabalhem
juntos fora da sala.
Pesquisadora: É o mesmo conteúdo?
Gisele: Não. Muitas vezes não dá para ser. Vai aumentando a distância. Cada
vez mais, a relação que estabelece entre o conteúdo da sala e o que ele pode
aprender é a temática. Por exemplo [pausa longa]. Na aula de história, no
dado momento do oitavo ano, estão trabalhando com Brasil Colônia. Escravo.
O que deu muito certo, é meio um princípio da escola, a gente acha ali no
Brasil colônia um item, um tema, um conteúdo que não vai ser abordado pela
classe, mas tem relação com esse tema que vão estudar. Eles estudam para
serem professores da classe. [PAUSA.] Nesse caso do Brasil Colônia, a
gente sugere que ele faça um trabalho de capoeira. E o professor vai ajudar
a estabelecer como capoeira era uma força de resistência. Então eles vão
pesquisar capoeira e dar uma aula para a classe. E isso cai na prova da
classe. Isso a gente tenta fazer muito.

No excerto 42, a coordenadora expõe que, conforme os alunos se aproximam
do ensino médio, o conteúdo das aulas aprofunda-se e a distância de compreensão
entre os estudantes com deficiência e os demais aumenta. Como solução, ela optou
por formar pequenos grupos, só de pessoas com deficiência, para realizar atividades
e projetos em separado, enquanto os outros assistem à aula de algum tema
considerado por ela como “complexo”. A preocupação, de acordo com a
coordenadora, é estabelecer alguma relação do projeto especial com a dinâmica das
aulas regulares. No exemplo citado, os estudantes com necessidades educacionais
especiais pesquisam sobre capoeira, um dos aspectos abordados em História. E
ensinam para a turma depois. O fato de enfatizar que o conteúdo “cai na prova” parece
significar que possui importância a todos e deve ser ouvido pela classe.
De acordo com o projeto pedagógico da escola onde Gisele trabalha, é
necessário que as pessoas com deficiência não assumam apenas a posição de
aprender com os demais – e sim de ensinar algo. Por isso, uma prática comum é
escolher um aluno autista ou com Síndrome de Down, por exemplo, e pedir para que
ensine algo a alunos pequenos.
Excerto 43
Gisele: Dinho sabe que as crianças do grupo 1 não sabem direito ir para a
biblioteca. O caminho certo. Vamos ensinar? Foi importante para ele
aprender a andar pela escola. Mas ele é cego, ele foge, muito sem juízo. Falei
para ensinar ir para lá com segurança. Ele ensina a usar corrimão, que não
pode fugir, precisa ficar todo mundo junto. Ele se torna perto dos pequenos
uma criança importante. Mas às vezes ele dá um tabefe. Mas é grande que
sabe coisas. Na classe dele, de oitavo ano, ele é um bebê quase, é muito
querido, ninguém dá colher de chá, mas todo mundo sabe que precisa de
ajuda. Às vezes precisa tirar eles e colocar numa situação diferente.
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No excerto 43, Gisele conta um caso relativo a um menino com deficiência
visual e Síndrome de Down. Ele ensina a usar corrimão para que os pequenos
aprendam: neste caso, a zona de desenvolvimento proximal formada estabelece-se
em um grupo no qual Dinho, o menino com deficiência, é o par “mais capacitado”.

5.3.3 Avaliação

O modo como os professores avaliam as crianças com deficiência é um aspecto
importante: há o dilema entre usar o mesmo instrumento a todos, para perseguir a
igualdade exata, ou valorizar as conquistas individuais, enxergando a trajetória de
desenvolvimento de cada aluno ao atribuir notas.
A professora Arlete conta que a escola em que trabalha não adaptava a
avaliação para as crianças com deficiência. Eram provas iguais às dos demais alunos,
mas realizadas em uma sala separada.
Excerto 44
Arlete: Mas quando começaram aqui, [aluno] especial era assim, tiravam
todos os alunos da sala que eram de inclusão com laudo e faziam prova
separada. As processuais eles faziam normal. Mas as trimestrais, peso 2,
aquela história toda, a gente colocava todos na sala. Eu quase fiquei louca,
fiz um trimestre inteiro. Imagina do sexto ano ao terceiro do médio, todos
numa sala. Um tem déficit de atenção, um é hiperativo, o outro é disléxico, o
outro autista, todos numa sala só, os limítrofes. Como é o que tá na moda
agora? Microcefalia. Todos juntos. No fundamental 2, funcionou porque são
pequenos. No médio, eles aproveitavam para colar. A não ser o Alex, que é
autista, e déficit de atenção, coisas mais simples. Queriam colar como
qualquer adolescente. Chegou uma hora e falei: isso tá ficando uma loucura.
Eles começam a ficar agressivos porque não entendem a matéria e acham
que eu sou polivalente de todas as matérias. Então desde o sexto até o
terceiro ano, eu tinha que saber tudo de todas as matérias. Juro. Teve uma
prova, a menina não tem laudo, mas dá a entender que é limítrofe, dois anos
a menos do que ela tem, do que ela é, né. O que acontecia? Ela fazia assim,
na prova de redação: “você precisa me ajudar”. Eu falei: “mas Sabrina, não é
só você”. “Você precisa, você precisa”. Ela começou a me pressionar de uma
tal maneira que todo mundo foi embora, 13h30 e eu não podia embora. Ela
ficou tão nervosa que me segurou na parede e disse: “você não vai sair
daqui”. A diretora, Gorete, estava passando e veio me ajudar. Eu saí e entrei
na sala da Gorete e disse que queria minhas contas. Chorava, chorava. Não
por ela me agredir, porque ela não ia me agredir, mas por não ter como
ajudar, eu não posso fazer uma redação por ela. Aí desse dia em diante a
gente começou a repensar. Não adiantava fazer prova normal, prova igual
aos outros, porque eles não conseguiam fazer.
Pesquisadora: E o que mudou?
Arlete: Então começamos a adaptar as provas todas, uma a uma, de acordo
com cada laudo, e eles começaram a ficar mais calmos porque começaram
a entender melhor as provas. A inclusão começou junto comigo, foi misturado.
No último trimestre, foi melhor, a gente ficava com a sala do fundamental 2,
sexto, sétimo, oitavo e nono ano, eu ficava às vezes com uma coordenadora,
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durante a prova. E durante esse período, a gente tirava da sala quem não
estava entendendo alguma coisa. Por exemplo: a Julia não tá entendendo
uma coisa. Eu tirava, ajudava ela a fazer a atividade e levava para sala de
volta. Cada um, eu tirava por um motivo. Aí fui fazendo curso, a própria escola
me pagou o Senac, conversei com outras pessoas, aí que comecei a
entender o que estava falando. Porque eu tinha caído de paraquedas, numa
sala de 40 alunos. Era muito doido.

No excerto 44, a professora descreve que estava se sentindo angustiada por
perceber que não era possível ajudar todos os alunos, de diferentes séries e em
múltiplas disciplinas. O projeto do colégio até então não considerava a necessidade
de preparar instrumentos de avaliação diferentes para os alunos autistas e com as
demais deficiências ou transtornos. Consequentemente, as crianças e jovens se
sentiam incomodados e agitados ao se depararem com perguntas distantes do que
haviam aprendido ao longo do trimestre. Tal distanciamento parece ter feito com que
uma das alunas, Sabrina, segurasse Arlete contra a parede. Pelo depoimento da
professora, foi este caso que fez com que o colégio repensasse a prática de avaliação
e deixasse de aplicar exames iguais a todos.
Ao avaliar de forma igual todos os alunos, inclusive os autistas e os que tenham
alguma deficiência, pode ocorrer discriminação. Mantoan e Santos (2010) chamam a
atenção justamente para o cuidado que deve haver neste processo de provas e
exames – eles não podem significar exclusão de algum estudante.
Na educação inclusiva, não se pensa em avaliação no sentido de classificar os
alunos com necessidades educativas especiais em comparação com os outros. Isso
pode limitar o conhecimento das potencialidades e possibilidades do sujeito com
deficiência. Em vez disso, passa a ser mais proveitoso a todos que a avaliação seja
um instrumento que forneça evidências dos caminhos pedagógicos possíveis para
aquela criança, que identifique suas dificuldades e mostre em que aspectos houve
avanços no aprendizado (GONZÁLEZ, 2002). Ao aplicar a mesma prova a todos,
torna-se mais difícil alcançar este objetivo – passa a ser mais provável apenas
confirmar o distanciamento entre o desempenho de crianças com deficiência e as
demais.
Além da questão discutida acima, sobre formular avaliações iguais a todos,
outro dado do excerto 44 pode ser destacado: na escola em que a professora Arlete
trabalha, os alunos com deficiência ou transtornos de aprendizagem são colocados
em uma sala separada no momento da prova mais importante do trimestre. Pode-se
entender que tenha sido a solução encontrada pelo colégio diante da ausência de
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auxiliares nas salas de aula, que poderiam facilitar a tarefa do professor de
supervisionar mais de trinta alunos em um mesmo espaço. Porém, pensando nos
pressupostos da educação inclusiva, caso a escola dispusesse de mais recursos,
seria interessante que o aluno com deficiência, como Alex, que é autista, não fosse
segregado em outro espaço no momento do teste.
Outro obstáculo que Arlete descreve é a resistência de alguns professores em
preparar uma prova diferente para os alunos autistas. É preciso considerar o contexto
em que a situação ocorre – há remuneração baixa aos docentes, que os força a
conciliar mais de um emprego em escolas. De fato, tal situação pode dificultar que
despendam maior tempo em preparar atividades exclusivas para os estudantes com
alguma deficiência. E, ao que parece, como a inclusão ainda não é vista por todos
como algo necessário ou intrínseco à educação, esta pode passar a ser a tarefa que
ficará em segundo plano, como “menos importante”.
Excerto 45
Arlete: Porque hoje em todas as escolas é lei aceitar aluno de inclusão.
Porque aluno com dislexia não vai fazer a mesma prova que um com déficit
de atenção ou limítrofe, não adianta, não tem condições.
Dar um texto de 20 linhas para um disléxico ler e responder, ele não tá
entendendo, as letras estão confusas. Mas o professor faz. Se eu chego e
falo “fulano tem déficit de atenção”, ele [o professor] pega uma prova que
tem 20 questões e escreve descarado “fazer apenas 8 questões”. Mas a
questão não foi preparada para o aluno. Acha que se fizer 8 é suficiente, mas
não é. Não vai ficar tanto tempo sentado, vai levantar, precisa fazer rápido.
Não consegue. Tem um professor que foi bonitinho, porque o autista precisa
de muita imagem, não vai ficar só lendo. Fez prova de caça-palavras,
desenho, completa. Eu aplicando a prova e o Alex virava de ponta cabeça a
prova, lia e escrevia. Virava de novo e escrevia. Aí perguntei se ele precisava
de ajuda. Fui ver e ele copiou tudo do passatempo, mas o idiota [do professor]
esqueceu que o passatempo tem a resposta com a letra bem pequenininha.
Então o Alex, mais esperto que todo mundo, olhava o que pedia, via a
resposta e completava. Cheguei para o professor e falei “o que você fez?”.
Ele falou: “mas não tá linda? Ele fez tudo!”. Claro que ele fez tudo, ele virou
e copiou. Não é questão de copiar, mas ele sendo um autista, ele se tocou, e
o professor não.
Olha essa prova. Ele não acreditou. Falei, “gente, vocês subestimam, ele não
é burro, só que o mundo dele é diferente do nosso, entendeu?”. O professor
precisa se comprometer. Fiz palestra, expliquei o que é déficit de atenção, o
que precisa, um por um. E eles trazem prova assim. Tem coordenadora
maravilhosa que corrige, manda fazer de novo, porque senão não tem
comprometimento. O professor de matemática é uma guerra, não aceita. E a
correção é diferente, não pode corrigir como corrigiu a de uma criança normal.
Precisa entender o que ele entendeu do conteúdo. Se ele entender o que tá
pedindo, já tá bom. Precisa ter esse olhar. Mas as escolas não têm essa
visão.
Entrou agora uma professora de inglês e olha o absurdo. Falei: “cadê a prova
do Alex?” Ela falou: “mas eu preciso fazer?” Falei: “claro”. “Mas ele precisa
ter nota?” “Claro. Ele tá na escola. A mãe dele vem aqui, a Secretaria da
Educação vem, e eu vou falar o quê? Ele tá fazendo o que na escola?”. “Mas
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ele fala? Ele só anda na sala”. Respondi para ela tentar conversar com ele.
Estamos no mês 6 e ela não sabe que ele fala. Pode não falar inglês, mas
fala, é inteligente. No dia da prova dela, nunca tinha prova, eu imprimia do
meu material e dava para ele não ficar parado.
Ela falou: “mas o que vou dar para ele?”. Falei: “sei lá, põe um cachorro, um
gato, ensina umas palavras, perde cinco minutos do seu precioso tempo e dá
atenção para ele.” “Ah, então tá.” A professora de português falou: “ele faz
ditado, faz texto, tudo na prova”. Olha para o ser humano e não vê só uma
pessoa, mostra que tá preocupada. É difícil.

No excerto 45, Arlete parece alternar duas percepções diferentes sobre o dever
do professor em avaliar o aluno de forma inclusiva. Ela reforça que “hoje em todas as
escolas é lei aceitar aluno de inclusão” e que “a mãe dele [do aluno autista] vem aqui,
a secretaria de educação vem, e eu vou falar o quê? Ele tá fazendo o que na escola?”.
Nestas duas frases, a professora demonstra preocupar-se com o trabalho do colégio
em incluir alunos por causa da lei e da supervisão e cobrança de pais e do governo.
No entanto, em outro trecho, Arlete deixa claro que também atribui importância à
inclusão no sentido pedagógico, de cidadania. “Perde cinco minutos do seu tempo e
dá atenção para ele”, “olha para o ser humano [...] e mostra que tá preocupada”. Ela
também se revolta quando constata que a prova de Alex já estava com a resposta, o
que facilitou a resolução, e quando a professora de inglês demonstra não ter, em seis
meses, conversado com o menino autista, ao menos para perceber que ele sabe falar.
Arlete queixa-se do despreparo da escola em saber formular a avaliação diferente
para os alunos com autismo. No momento de desamparo e desespero, ela pede para
a docente de inglês que pelo menos ensine algumas palavras ou coloque figuras na
prova de Alex. Os professores, de forma geral, parecem não saber como lidar com a
inclusão no sentido de usar a avaliação para diagnosticar as dificuldades e os avanços
dos alunos. “O professor de matemática é uma guerra, não aceita”, afirma Arlete.
“Precisa entender o que ele entendeu do conteúdo. Precisa ter esse olhar. Mas as
escolas não têm essa visão”, continua.
O modo como os colégios brasileiros lidam com a avaliação e atribuem sentido
à educação faz com que seja dificultoso pensar em uma turma em que nem todos
terão o mesmo desempenho em notas – nem absorverão os mesmos conteúdos.
Pensar na inclusão é também rever um modelo tão rígido em vigência, no qual há o
pressuposto de que todos tenham o mesmo ritmo de aprendizagem e cheguem a um
mesmo ponto de conhecimento no fim do ano. É preciso refletir e pensar que o aluno
não pode ser desvalorizado por sua diferença. As práticas de ensino e de avaliação
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da escola inclusiva devem ser replanejadas, para que todos os alunos sejam
atendidos da melhor forma possível (MANTOAN; SANTOS, 2010).
O professor André e a coordenadora Gisele apresentam outras visões sobre a
avaliação de crianças com autismo.
Excerto 46
Pesquisadora: Como é a avaliação?
André: É contínua. Feita também pela própria família, que vai dando um
respaldo sobre como o aluno tá agindo em casa.
Excerto 47
Pesquisadora: [A avaliação] é com base nos objetivos que traçam para eles?
Gisele: Sim, a gente traça para cada um. É baseado no ano passado, no que
já sabe. Tem material que os outros têm, mas adaptado. A gente não usa livro
didático. A gente produz nosso material. A escola renova bienalmente o
material. O deles é adaptado. É um por um.
Dane-se o laudo, odeio. Trabalho com escolas de prefeitura em educação de
direitos humanos. Eu vejo quando as professoras vão falar ali. Eu vejo que
não sou ninguém ali. Tenho um aluno sem laudo. Não quero saber isso, quero
saber se tem cabelo, pé, mão. Sei que tem exigência, mas laudo é passaporte
da alegria, não pode ser reprovado. Eu só reprovo se sei que vale a pena. O
laudo é importante. [...] Que diferença tem 46 ou 47 cromossomos? Quero
saber se ele bate, se ele já foi à escola, se ele sabe ler.
Pesquisadora: É perguntando para os pais?
Gisele: Sim. A grande maioria chega pequenininho.
Pesquisadora: A avaliação dessas crianças é com base no objetivo?
Gisele: É, mas a gente erra. Aqui é o caderno que te falei. Vão acabar as
entrevistas e entrar no trabalho infantil. Falar do que a nutricionista estudou,
traçar perfil do entrevistado, para pensarem na vida. Trabalho infantil,
pensando conhecimentos prévios, o que sabe sobre o assunto. Sempre um
texto, colher a informação. Para quem não saber ler, alguém lê para eles.
Pesquisadora: Os que não escrevem respondem oralmente?
Gisele: Não, escrevem do jeito deles.
Pesquisadora: O construtivismo aparece nisso, na questão de não corrigir?
Gisele: Sim, do mesmo jeito dos outros, se eu acredito que podem ser
protagonistas, do mesmo jeito. Eles têm cérebro, igual aos outros. Vamos
perguntando do texto, dane-se se respondeu só uma na aula inteira, quero
saber o que ele aprendeu.

No excerto 46, André atribui o foco da avaliação no aspecto contínuo dela e na
parceria com a família. Ele parece enxergar a inclusão para além da escola, já que
considera também as mudanças de comportamento da criança autista em casa.
Segundo o manual Saberes e práticas da inclusão: avaliação para identificação das
necessidades educacionais especiais do MEC (BRASIL, 2006), a avaliação inclusiva
deve identificar as necessidades dos alunos e também de suas famílias, das escolas
e dos professores. E destaca a importância de ir além de detectar estas carências – é
preciso construir propostas e tomar providências com base nelas, para que seja
possível satisfazê-las.
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Gisele, no excerto 47, afirma que acredita que as crianças com autismo possam
ser protagonistas, do jeito delas. Parece atribuir importância ao fato de detectar se
aprenderam algo, com base nos objetivos que foram traçados a ela. E estas metas,
de acordo com a coordenadora de práticas inclusivas, não devem ser estipuladas com
base em laudos ou documentos formais, e nas características da criança. A
reprovação no fim do ano leva em conta se, de fato, na opinião da escola, vai ser
proveitoso ao aluno tentar cursar novamente o mesmo ano. Afasta-se, portanto, da
visão meritocrática da escola, de considerar notas e desempenhos sempre em
comparação a uma média, a um padrão geral.
Teixeira e Nunes (2014), como o discutido no capítulo teórico, enfatizam
exatamente a necessidade de valorizar os resultados alcançados pelos alunos, de
avaliar de forma coerente com o que se ensina e se espera do aprendizado do
estudante, de adaptar os procedimentos de avaliação conforme o perfil do aluno e de
garantir um programa educativo que estimule a organização do ensino conforme a o
ritmo de aprendizagem de cada um.
Gisele, ao questionar “Que diferença tem 46 ou 47 cromossomos? Quero saber
se ele bate, se ele já foi à escola, se ele sabe ler”, parece ter uma visão de que a
pessoa deve ser vista para além de sua deficiência, para que suas potencialidades
não fiquem ocultadas por rótulos.

5.3.4 Necessidade de Auxiliar

Existe um embate de opiniões sobre a necessidade de ter um profissional
auxiliar na sala de aula, exclusivo para crianças autistas. Há escolas que defendem a
cobrança de mensalidades maiores para estas famílias, por exemplo. A lei, no entanto,
proíbe esta prática.
As duas entrevistadas de escolas particulares divergem sobre o procedimento
a ser tomado. Gisele afirma que a escola não tem direito de solicitar um
acompanhante:
Excerto 48
Pesquisadora: Professor fica sozinho ou alguém acompanha?
Gisele: Só em último caso, a gente não pode solicitar da família isso.
Pesquisadora: Mas [existe] uma pessoa da escola como uma assistente?
Gisele: Grudada na criança não. Mas tenho uma menina que vai se dividindo
e ajudando. À tarde é a hora mais difícil, tem dia mais difícil e dia tranquilo,
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dia em que só atendo BO [boletim de ocorrência]. A menina tem um horário
em cada sala, mas pode ajudar emergência ou ir para passeio. Não é fácil. A
gente não falou “é tão bom ser inclusiva”. Cada contratação é um suadouro.
Mas a gente faz.
Excerto 49
Pesquisadora: E a idade? [altera em algo?]
Arlete: O [autista] menor não tem como ir sozinho ao banheiro. O Nino não
abaixa tudo, então suja a calça. Mas as escolas não querem investir. Mas
todo autista precisava de alguém perto o tempo todo. Ia produzir mais do que
ficar sozinho interagindo com as crianças. Aqui tem um auxiliar para a sala
inteira, mas os outros também precisam. Aqui é até o pré 2. Primeiro ano tem
uma que ajuda em tudo. Porque o primeiro era o pré, né, então tem quem dá
uma força. Mas segundo para cima é 30 [alunos] por sala e salve-se quem
puder.
Aqui na descida, tem outra escola que tem contratado dos pais, sala com 2,
3 auxiliares que contratou. Não foi a escola, mas é uma opção. Acho que
seria o ideal. Não precisa ser a escola. Deixa claro que precisa de alguém
para auxiliar seu filho para o desenvolvimento dele, porque a escola não tem
condição de pagar.

De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência,
aprovada em julho de 2015 (BRASIL, 2015b), as instituições privadas não podem
cobrar qualquer valor adicional nas mensalidades e matrículas de crianças com
deficiência – tampouco exigir que os pais contratem e paguem um acompanhante para
cuidar do aluno no colégio. Além disso, a Lei n. 12.764, de 27 de dezembro de 2012
(BRASIL, 2012), institui Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista. No artigo terceiro, é dito que “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” (BRASIL, 2012, art. 3o).
Pelos relatos de Gisele e Arlete, percebe-se que as duas escolas particulares
onde trabalham têm problemas com esta questão. As professoras concordam que é
essencial à criança com autismo que esteja acompanhada de um assistente. No
entanto, no primeiro caso, é um “suadouro” para fazer qualquer contratação. “Não é
fácil” ficar com apenas uma funcionária com esta função.
No colégio no qual Arlete trabalha, após o primeiro ano, passam a ser salas
com trinta alunos, sem assistentes – apenas o professor. Mas a professora demonstra
admirar a outra escola vizinha, que faz com que os pais contratem (e paguem) um
acompanhante para os filhos. “Acho que seria o ideal”, “a escola não tem condição de
pagar”. Existe, neste caso, um embate entre a lei, a filosofia de ensino “para todos” e
os interesses privados da instituição de ensino.
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Ferreira e Ferreira (2004) afirmam que a perspectiva de que a transformação
da educação se daria por meio de leis é algo comum na história da educação
brasileira.
Seria ingênuo pensar que, em geral, uma escola privada ou uma gestão
municipal e estadual fossem gerir a inclusão sem demonstrar resistência à elevação
de gastos que ela possa trazer. As demais despesas da educação são encaradas com
maior naturalidade do que as da inclusão. Diante da Lei Brasileira da Pessoa com
Deficiência, a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, representante
de escolas particulares, ingressou com uma ação para declarar inconstitucionalidade
(BRASIL, 2015c). Em junho de 2016, o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a
validade do estatuto. Os argumentos da Confenen, essencialmente, são de que a lei
discriminaria as escolas particulares, por impedi-las de cobrar taxas extras, e de que
a obrigação de receber crianças com deficiência na escola pertence ao Estado, não
ao âmbito particular. Tais dados parecem deixar claro que a inclusão ainda não é
encarada com naturalidade nem associada à cidadania por parte de todos.
A imposição por leis, segundo Ferreira e Ferreira (2004), pode gerar
resistências e criar uma cultura de apenas “tolerância” à pessoa com deficiência. Algo
como: se somos obrigados a receber estas crianças, vamos “aguentá-las” aqui. Uma
alteração cultural como a inclusão não se dá apenas pela modificação na legislação –
é preciso incentivar práticas e reflexões que estimulem a superação do retrospecto de
exclusão dos indivíduos com deficiência.

5.4 O AUTISMO

Neste item, serão mostrados os aspectos da inclusão especificamente
relacionados ao autismo, no discurso dos quatro professores ouvidos. Os sintomas do
transtorno interferem de diferentes formas no cotidiano escolar, como será visto a
seguir:
Excerto 50
Arlete: Tem uma outra aluna que entrou aqui e tá no maternal 2. É absurdo
como ela só gritava, gritava. Da nossa ala, a gente escutava ela gritando. A
diretora falou que tinha que resolver isso, não dava para ela ficar gritando.
Foi quando mandamos para psicóloga, neurologista, e aí descobriram que é
autista. Mas tudo o que você contraria ela, ela grita. Menino tirou o brinquedo
da mão dela, ela berra. Professora mandou sentar, ela berra. TUDO ela berra.
Tudo. O que tá acontecendo, as crianças estavam ficando ansiosas. Porque
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chegavam em casa e gritavam, eram 18 alunos em função da Natália, a sala
gritava, brincava, estudava de acordo com o espírito dela. Não podia tirar ela
da sala toda hora que queria alguma coisa.
[...]
O Alex não deixa encostar nele. Eu converso porque a gente já tem uma
intimidade. Mas se você chegar lá e falar: “oi, Alex, tudo bem?”, ele não te
olha. Ele conversa com você assim de cabeça baixa. O Nino conversa com
você, mas não te olha. A Natália fala olhando para a sua cara, mas você
gritou, ela começa a chorar, gritar. São casos totalmente diferentes. Não tem
diagnóstico de um autista. É muito complexo, muito diferente.
Excerto 51
Pesquisadora: Eu visitei uma escola que tinha aluno com surtos nervosos. A
escola tinha medo porque ele se atirava para o vidro, mas se segurasse, ele
voltaria com marcas no corpo. Existe uma técnica? Linha que sigam para falar
ao professor o que fazer?
Gisele: Você aprende, eu fui aprendendo. Primeiro, não pega ele. Esse
menino que te falei não é surto, é crise que a gente não entende. Proteger
para não bater a cabeça. Essa gritaria incomoda. Mas não pega ele, ele é
pequeno. Se ele tá correndo risco, você precisa segurar. Mas tenta evitar.
Muitas e muitas vezes, quando tinham ataques, chama outra pessoa.
Qualquer uma. Tenho uma criança e tem chilique, me chama, muda a cena
[estala o dedo]. Presta atenção neles, já li papel higiênico para fingir que não
tô ali prestando atenção, não sou babá deles.
Mas regra, se tivesse, eu queria fazer. Cada um é um. Os
comportamentalistas têm, mas não quero nem saber quais são. Outro dia,
ouvi mãe dizer que a terapeuta que a criança faz muito cocô, era para dar
ducha de água gelada. Dá vontade de falar: você gostaria de fazer com você?
Eu prefiro não saber porque é tentador.

No excerto 50, Arlete aponta as dificuldades enfrentadas diante da instabilidade
no comportamento de Natália, a aluna autista mais nova da escola. As outras crianças
estavam ficando ansiosas e agitadas ao conviverem com a menina, de acordo com a
professora. “[A sala] estudava de acordo com o espírito dela”, afirma.
O comportamento intempestivo é abordado tanto no excerto 50 quanto no 51.
Camargo e Bosa (2009) destacam, após fazerem uma revisão literária sobre inclusão
de alunos com autismo, que a agressividade das crianças que pertencem ao espectro
é um ponto que assusta os docentes antes de os receberem na sala de aula – mesmo
não sendo uma característica de todos.
Arlete tem a percepção de que este quadro não ocorre em todos os casos de
autismo – o que parece ser algo que a angustia. Nino e Alex têm comportamentos
totalmente diferentes neste aspecto, o que permite à professora concluir que “não tem
diagnóstico de um autista. É muito complexo”. A impossibilidade de traçar as
características de um autista antes de conhecê-lo parece trazer insegurança a Arlete.
Gisele tem outra perspectiva sobre as ocasiões em que seus alunos autistas
têm algum surto nervoso. Ela parece tentar buscar um modo de interagir com eles que
não siga uma regra geral, como se todas as crianças reagissem da mesma forma. Ela
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prefere não obedecer às tendências comportamentalistas de buscar uma técnica
padronizada para inibir estes surtos. É interessante notar que a coordenadora os
define como “crises que a gente não entende”. A expressão parece atenuar o rótulo
de que sejam momentos assustadores ou “estranhos” – são apenas reações que as
pessoas fora do transtorno do espectro autista não compreendem.
Excerto 52
Pesquisadora: Eu vejo essa questão de participar de encontros com a sala,
de festas, das aulas, mas com autismo é mais difícil [do que Síndrome de
Down, por exemplo]?
Gisele: Desde o autismo mais típico até o mais estereotipado. É muito difícil.
Tenho que te falar que é muito difícil.
Pesquisadora: Quantos são?
Gisele: Desse jeito, a gente tem dois. Uma no sétimo ano, que tem
acompanhante contratada pela família, mas que tô tirando. É muito delicado.
Não exigimos, mas a família pediu. Ela começou a querer puxar minha roupa
para ver sutiã, Gisele usa sunga ou biquíni? Ela batia nos pequenos, ia atrás
deles. Os pais tinham solicitado acompanhante, eu deixava 3 vezes por
semana. Não gosto todo dia. Mas pedi todo dia e a família foi muito de boa.
Hoje tá dando para tirar.
Pesquisadora: Ela evoluiu, então?
Gisele: Muito, a escola é tudo na vida de uma criança autista. Se não vier
para escola, vai para onde? Lugar de criança é aqui.
Pesquisadora: Que diferenças você notou?
Gisele: A fala. Ela sempre foi destrambelhada para falar, mas tem um
discurso organizado agora. Ela tem autismo muito severo, a acompanhante
é pessoa muito bacana. Faz alguns anos que tá aqui. Eu peço para se afastar.
Elas me ajudam muito, eu não sou psicóloga. Ela foi aprendendo a lidar.
São três autistas desse jeito.
Ela foi aprendendo a socializar melhor, faz prova de gramática como os
outros, escreve. As crianças são muito misteriosas.

No excerto 52, Gisele refere-se ao comportamento da criança autista em um
tom que denota maior preocupação que no trecho 51. Exprime claramente que a
interação social destes alunos com os demais é mais difícil se comparada, por
exemplo, aos casos de Síndrome de Down. Ela cita os episódios em que alguns
alunos bateram nos pequenos, por exemplo. Afirma, além disso, que foi necessário
que os pais contratassem um acompanhante – reforçando que foi decisão da família,
já que o colégio não teria o direito de fazer tal requisição aos pais do aluno.
Apesar destas dificuldades, a coordenadora elenca os benefícios da inclusão
das crianças autistas. Cita o caso de uma aluna que tinha dificuldade na fala e passou
a ter um discurso mais organizado. Destaca a socialização e a aprendizagem da
escrita.
A frase final do excerto 52 (“As crianças são muito misteriosas”) cabe ser
analisada juntamente aos trechos subsequentes:
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Excerto 53
Pesquisadora: E o relacionamento entre as crianças?
Arlete: É muito bonitinho. Ninguém nunca chegou e falou “ele é autista”.
Pesquisadora: Não?
Arlete: Não, porque eles são muito pequenos, não sei nem se vão entender
o que é um autista. Ele precisa de necessidades especiais, alguém falou isso
um dia. Então está fazendo desenho e ele rasga, ninguém briga, porque foi o
Nicolas. Não é bem com pena, mas é como se fosse, mas ninguém nunca
falou “olha, tenha pena dele”, mas percebem que alguma coisa tá errada. Mas
é criança né.
Pesquisadora: Acha que seria bom explicar?
Arlete: Não sei até que ponto uma criança de 5 anos iria entender. A Adriana,
professora dele, faz ele participar da atividade, chama na lousa. Mas não é
sempre que ele quer. Elas respeitam. Eles estão juntos desde o berçário.
Estão acostumados. No começo, ele era um bebê. Foi descobrir isso com 2,
3 anos. Não sei se daria para entender.
Pesquisadora: Na hora do intervalo, como é a interação?
Arlete: Vive no mundo de Nino, brinca com quem ele quiser. Antes, ele fazia
tudo sozinho, era ele. Adora arroz e feijão, não come mistura. Se tem
macarrão, ele surta. A rotina tá lá.
Pesquisadora: É difícil?
Arlete: Sim. Mas não porque a mãe trouxe alguma coisa, porque sabe que se
não der arroz e feijão, vai ficar com fome. A criança tá brincando e ele pega
o brinquedo, eles sabem que precisam brincar junto, a Adriana explicou. É
uma sala briguenta, mas com o Nino eles entendem.
Os menorzinhos não entendem a Natália gritando, aí vão para cima, ficam
incomodados. Mas cadê uma pessoa extra para ficar com ela? Não
entendem, querem morder, tirar.
Excerto 54
Pesquisadora: As outras crianças reagem bem?
Dora: Muito bem. Para receber, sempre falo para os professores explicarem
a deficiência, como vão agir. É fundamental para ter ajuda deles. São muito
parceiros, ajudam muito.
Pesquisadora: O que aprendem?
Dora: A respeitar, é fantástico. A não rir. Todo começo de ano, quando
entram, trago aqui para eles olharem o que tem dentro. Peço para trazer aqui
na sala, explico como funciona, “você vai receber um coleguinha assim na
sua sala, vai ter que ajudar seu professor”. Tudo isso funciona.
Excerto 55
Gisele: Mas a presença das crianças autistas ou das outras chamadas
esquisitas é vital para a escola, para a comunidade escolar, incluindo as
famílias. Porque a gente tem crianças que são vistas como esquisitas, fora
do padrão, que falam diferente da maioria, andam diferente. É muito comum
ver o pai de um pequeno se deparando com essa criança e protegendo o filho
dela. Mas essa criança que a gente fez questão de pôr junto corre e fala: “oi,
tudo bem?”. Isso forma comunidade, uma posição mais tranquila. Então a
gente vê pai mais tranquilo e outro que com razão de saco cheio. Porque tem
criança que se desorganiza e morde.
Pesquisadora: Vocês avisam os pais que terá uma criança autista na sala?
Gisele: Não, porque não avisamos que tem uma criança gordinha, outra que
usa óculos, outra que é gay. Tem aluno, todo mundo é aluno.

A forma como os professores e coordenadores entendem o autismo é
transmitida, dentre outras formas, pelo modo com que empregam o vocábulo “autista”.
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Retomando a última frase do excerto 52, Gisele refere-se às crianças autistas como
“misteriosas”, em um contexto no qual menciona habilidades que elas passam a
desenvolver ao longo do tempo, mesmo nos casos mais severos do transtorno. No
excerto 55, a coordenadora relata que não avisa às crianças que vão receber um
colega autista, porque ser autista é equiparável a outras características como “usar
óculos” ou “ser gay”: fatores que não precisam de preparo prévio, de acordo com
Gisele.
No excerto 53, Arlete expõe que o relacionamento entre os alunos é “muito
bonitinho. Ninguém nunca chegou e falou ‘ele é autista’”. Neste trecho, a professora
diz que crianças muito pequenas não entenderiam o que é “autismo”, portanto prefere
não mencionar nada a elas. Mas explica que a classe compreende quando um aluno
tem necessidades educativas especiais, porque todos passam a ser mais tolerantes
com ele – “não é bem com pena, mas é como se fosse”, afirma. Ou seja: a equipe
pedagógica do colégio opta por não explicar o que é autismo, nem citar a palavra,
seguindo o raciocínio de que crianças não compreenderiam. Mas, ao mesmo tempo,
expõe que os alunos percebem sozinhos a diferença de comportamento do autista e
passam a ser mais condescendentes com ele.
De modo oposto, no excerto 54, Dora orienta os professores a fazerem
exatamente o contrário do que ocorre na escola de Arlete. A docente da sala de apoio
diz que, antes de receber um aluno com deficiência, deve-se explicar aos estudantes
da turma quais são as características do autismo, por exemplo, para que todos
colaborem e respeitem o indivíduo. Para Dora, tal conduta é eficaz porque todos
aprendem a “não rir”, a conviver com o diferente, o que, para ela, é fantástico. Mas é
interessante notar que, assim como no caso de Arlete, existe uma certa postura de
colaboração ou tolerância maior dos colegas com o autista – as crianças entendem
que o professor precisa de ajuda e que podem agir de forma a incluir a pessoa com
necessidades educativas especiais. Desenvolvem uma atitude diferente com ela, no
intuito de ajudá-la.
Outro ponto abordado por Gisele, no excerto 55, é que há situações em que os
pais dos colegas da criança autista podem, em alguns momentos, ter motivos para
queixas – como nos casos em que há um descontrole ou um episódio de mordida ou
briga física. Mas ressalta também como o preconceito está presente nos adultos, e
não nas crianças: estas, acostumadas a conviver com pessoas com necessidades
educativas

especiais,

parecem

entender

que

o

mundo

é

diverso

e,
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consequentemente, aceitam uma sala de aula inclusiva. No excerto 56, a seguir,
percebe-se algo semelhante, quando o professor André descreve as interações de
Yara com os amigos:
Excerto 56
Pesquisadora: É sinal de que ela se sente bem, né?
André: Sim, as crianças gostam muito dela. A escola como um todo. A escola
toda sabe quem é ela. Ela correu para o parque em um dia de chuva e a AVE
[auxiliar] não tinha visto, estava no banheiro. Aí um menininho veio me
chamar. E estava garoando. Aí quando cheguei, tinha uma menina da sala
ajudando ela a sair da chuva. Todos estavam ajudando.
Pesquisadora: Eles aprendem com ela?
André: Sim, a questão do respeito. Quando começa no fundamental I ou
antes, a criança se acostuma com isso. Vê o diferente, a particularidade dela,
aprende a respeitar, são muito solidários nesse faixa etária. Não têm medo,
se envolvem.
Pesquisadora: Elas não têm preconceito?
André: Não, o adulto que tem. A criança abraça, beija, quer perto. Se a
criança crescer com isso, a gente vai ter adultos melhores no futuro, que vão
compreender a inclusão.
Pesquisadora: E antigamente não era comum, né?
André: Antes era retardado mental, deus me livre mostrar na rua. Eu acredito
assim: na inclusão da escola pública é um grande ganho para oralidade,
interação, sociabilização. Dentro do mundo deles, é uma resistência muito
grande, solidão.
Na sala de aula, ela não encarava, não permitia o toque. Agora ela permite.
Fica próximo da pessoa.
Pesquisadora: Ela estava dividindo cadeira, né?
André: Sim, ela gosta que faça carinho no cabelo dela. Antes, ela não
permitia. Ela gosta de dançar valsa. Varre a sala toda. Cruza a perna e dá
tchau para a plateia. É muito bonitinha.

André, no excerto acima, relaciona a inclusão escolar a um possível mundo
melhor no futuro. Para as outras crianças, existe o aprendizado de crescer com o
diferente. A preocupação com Yara, quando a menina se molha na chuva e é acudida
pelos colegas, indica que ela é acolhida na turma. A reação não foi de risadas ou de
desprezo, e sim de ajuda, de acordo com André. Este sentimento de cidadania e
solidariedade é abordado, por exemplo, por Delors et al. (1998), ao afirmarem que o
espaço democrático criado na escola pressupõe o respeito mútuo entre seus
participantes.
O excerto 56 indica também os benefícios da inclusão para a própria criança
autista, na perspectiva do professor André. Ele relata que Yara enfrenta a resistência
que tinha no contato físico e passa a permitir o toque e o carinho no cabelo. Ela
consegue vencer o que ele chama de “mundo deles” para participar da vida escolar,
dividir a cadeira com as amigas, ficar próxima delas.
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Tal avanço aproxima-se do que Camargo e Bosa (2009) apontam como
benefício da interação entre os pares – a convivência com crianças que não sejam
autistas estimula a capacidade interativa de quem tem o transtorno, impedindo seu
isolamento.
Outro aspecto da inclusão escolar específico dos casos de autismo é a rotina:
Excerto 57
Dora: Temos os cuidados, procuramos tirar. Mas sempre procurando saber o
porquê, mudança de rotina, fome, sono, barulho. Às vezes o arrastar da
cadeira, a audição é muito sensível. Sempre falo para o professor: fica
olhando, reparou que desestabilizou, tenta evitar ao máximo.
Pesquisadora: Rotina é mais difícil?
Dora: Aqui [na sala de apoio] eles chegam, sabem que precisam sentar e
fazer atividade para depois ir para o tapete. Hoje você tem 5 atividades para
fazer e depois ir para o tapete. Se forem 5 atividades e eu tirar uma ou
acrescentar uma, sei que não vai ser possível. Então falo para o professor:
“sempre a mesma rotina”. Mas o que acontece: na rotina, tá educação física
e o professor não veio. É culpa do professor? Não. Então na hora de
educação física, sai para dar uma volta com eles. Sabe que não tá fazendo a
mesma coisa.

No excerto 57, Dora expõe que tenta minimizar as situações que podem agredir,
de alguma forma, as crianças com autismo, como estrondos – já que a sensibilidade
auditiva pode ser uma das características do transtorno. No entanto, a professora
explica que há quadros impossíveis de a escola controlar: um professor que falta à
aula causa uma mudança abrupta de rotina, o que costuma provocar instabilidade no
comportamento do aluno autista (THOMPSON, 2014). Neste caso, a solução
encontrada por Dora foi sugerir aos docentes que realizassem uma atividade próxima
da que estava programada. No exemplo citado, se o professor de educação física
faltar, o aluno pode dar uma volta pela escola, para realizar alguma atividade externa.
Mesmo assim, “sabe que não tá fazendo a mesma coisa”, diz.
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6 CONCLUSÃO

Após a análise de dados, esta seção busca responder às perguntas de
pesquisa e expor quais foram as conclusões às quais a dissertação permitiu chegar.
Para facilitar a compreensão do leitor, elas serão expostas em forma de itens, de
acordo com as propostas de questionamento feitas no início do trabalho.

6.1 DE QUE FORMA A ESCOLA VÊ A INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM AUTISMO?
Após a realização da pesquisa, percebe-se que os entrevistados demonstraram
que as escolas se preocupam com o ingresso dos alunos com deficiência – e dos
autistas, entre eles –, mas a permanência destes estudantes nas instituições de
ensino ainda é um desafio.
Existe, pelo que foi exposto ao longo das entrevistas, uma compreensão de que
é obrigatório aceitar a matrícula de todas as crianças. No entanto, os professores e
gestores ainda sentem que faltam recursos para garantir a inclusão plena dos alunos:
apoio da família, formação adequada de profissionais e material apropriado, por
exemplo. Esta aceitação de que, de fato, é preciso que as crianças autistas estejam
na escola tem motivações diferentes – existem profissionais que enxergam a inclusão
como um dever cidadão e outros que apenas temem um processo judicial movido
contra a escola que se recusar a receber a criança.
Apesar desta tendência de compreensão da relevância da participação dos
alunos autistas, os professores entrevistados queixam-se dos colegas que ainda
oferecem resistência e incomodam-se em dar aulas para estudantes com
necessidades educativas especiais. Arlete e Gisele, por exemplo, mostram de forma
marcante em seus discursos que alguns docentes não aceitam elaborar novas provas
ou mudar a dinâmica de aulas. Dora, ao perceber esta recusa de seus colegas no
colégio, prefere não delegar classes com crianças autistas a um docente que não
compreenda a importância da inclusão. Já Gisele opta por insistir que todos os
professores que coordena devem trabalhar com a perspectiva de que receberão
alunos com deficiência em algum momento.
Percebe-se, portanto, uma diferença notável na conduta dos funcionários de
uma mesma escola: as equipes caminham para aceitar a heterogeneidade de turmas,
mas encontram com frequência opositores à prática da inclusão. Parecem tentar
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buscar soluções para garantir a permanência e a participação efetiva das crianças
autistas, mas não sabem lidar, por ora, com os resistentes à mudança.
É necessário reforçar que, embora haja posturas diferentes dos docentes em
relação à inclusão escolar, existe um ponto em comum nos discursos dos
entrevistados e nos relatos que fazem sobre os colegas: os professores, resistentes
ou não, sentem uma sobrecarga emocional nesta modificação de paradigma
educacional. A novidade em ter de formular novas tarefas e rever as práticas é
desgastante. Existe um medo de aceitar as crises das crianças com autismo – como
os gritos e os comportamentos inesperados – e um sentimento de frustração quando
os objetivos de um trabalho ou atividade não são atingidos. Os docentes parecem,
pelo que ficou registrado nesta pesquisa, ter uma sensação de fracasso pessoal
quando acreditam que não houve mudanças positivas no aluno com deficiência. E
também experimentam satisfação ao notar que algum ganho foi conquistado por meio
do trabalho da escola.
Acerca da compreensão do conceito de inclusão, esta dissertação revela que
existem divergências sobre os reais objetivos de se receber um aluno autista na
escola. O ponto de discordância entre os profissionais é a questão da socialização
versus a do aprendizado. Arlete, por exemplo, afirma em certo ponto que um aluno
autista já atingira o que conseguiria aprender e, portanto, só teria ganhos na parte de
socialização. Dora enxerga que a escola ainda deixa a desejar na parte de
aprendizado, por consequência do despreparo dos professores, e afirma que os
avanços principais ocorrem na relação entre as crianças.
Este aspecto da socialização é mais facilmente acatado pelos profissionais –
parece ser um consenso que existem ganhos na convivência entre alunos com e sem
deficiência, mesmo com as dificuldades que surgem ao longo do caminho. Os
docentes relatam a importância de um mundo heterogêneo e de uma escola “mais
próxima da realidade”. Afirmam que presenciam a criação de laços de afeto e de
parceria entre os alunos, apesar de presenciarem, em alguns momentos, pontos de
atrito quando há uma crise da criança autista. O aprendizado do conteúdo das
disciplinas permanece sendo um desafio – ora negligenciado pela escola, ora sendo
um objetivo árduo de ser atingido, apesar dos esforços.
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6.2 COMO A ESCOLA PENSA QUE DEVE AGIR E AGE PARA ALCANÇAR A
INCLUSÃO DESTES ALUNOS?
Esta segunda questão é desdobrada nos seguintes itens:
a) como a coordenação e os professores pensam que devem agir e agem
quanto à dificuldade da quebra de rotina?
A dificuldade da quebra de rotina, um sintoma comum entre as pessoas
com autismo, parece trazer tensão às escolas, apesar de elas não terem
demonstrado um modo único de tratar a questão. A professora Dora, por
exemplo, pede aos professores que evitem estas mudanças na ordem
usual das atividades, principalmente quando perceberem que o aluno
está ficando irritado. A docente expressa que tenta minimizar estas
situações, como um barulho de arrastar a cadeira, por exemplo. No
entanto, as situações incontroláveis continuam sendo um obstáculo – um
professor de determinada disciplina pode se ausentar por motivos de
saúde e, consequentemente, alterar a grade horária prevista para o dia.
André utiliza como alternativa a parceria com a família para saber se
houve alterações em casa que possam interferir no comportamento da
criança. Alguma quebra de rotina no ambiente domiciliar pode justificar
a alteração da postura do aluno autista na escola. Saber previamente o
que ocorreu costuma auxiliar André no relacionamento com a criança.
Conclui-se, portanto, que a irritabilidade do indivíduo autista com a
quebra de rotina pode ser minimizada por determinadas posturas da
escola, mas permanece sendo um ponto de dificuldade nas situações
em que não pode ser prevista ou controlada;
b) qual deve ser, na concepção destes profissionais, a relação da escola
com os profissionais de saúde e com a família do aluno?
A relação da escola com os profissionais de saúde e com a família do
aluno deve ser de parceria, segundo a opinião dos entrevistados. Ter
proximidade entre as partes fornece segurança e alivia a sensação de
desamparo dos docentes. André, por exemplo, enfatiza que se sente
mais tranquilo em relação a uma aluna autista por saber que tem o apoio
da mãe dela. O fato de a família e a equipe médica deterem informações
acerca da criança facilita o trabalho da escola e aumenta as chances de
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obter ganhos no desempenho do aluno, conforme explicitam os
professores ouvidos nesta pesquisa.
Um aspecto que expõe o benefício da parceria é viabilizar adaptações
no cotidiano e nas atividades que facilitem a inclusão da criança. Gisele
cita um exemplo: ela e os pais observaram que um dos alunos com
necessidades educativas especiais conseguiria ter melhor desempenho
se chegasse à escola mais tarde que os demais. Este tipo de acordo só
se dá com a relação próxima entre as partes envolvidas. O mesmo
ocorre quando é possível conversar com os psicólogos do aluno, por
exemplo.
No entanto, podem comumente existir conflitos entre os pais da criança
e a equipe escolar. Os docentes ouvidos nesta pesquisa queixam-se da
dificuldade, em muitos casos, de conseguir estabelecer alguma relação
com

a

família

do

aluno

autista.

Apontam

como

causas

a

“irresponsabilidade dos pais” ou a não aceitação do transtorno. Alguns
entes não compreendem ou não lidam de forma pacífica com o
diagnóstico da criança e, por isso, não comparecem a reuniões
convocadas pela escola nem colaboram para fornecer informações
pessoais do aluno que ajudariam na inclusão dele.
Na opinião dos profissionais entrevistados, seria vital resolver estes
impasses para conseguir usufruir de todos os benefícios da parceria
escola-família-equipe de saúde;
c) como deve ocorrer, segundo estes professores, o estímulo para que haja
convivência e relação do autista com as outras crianças?
Segundo os professores ouvidos, o ideal é deixar que os alunos autistas
vivam experiências semelhantes às da vida fora da escola, o que inclui
pegar filas, saber esperar sua vez, abrir a caixinha de suco, tentar ir ao
banheiro sem ajuda de um adulto. A inclusão escolar permite a
convivência entre pessoas de níveis de aprendizado diferentes, que
podem solicitar uma à outra para resolver os problemas e as
dificuldades.
O professor André reforça que as atividades feitas em conjunto pela sala
estimulam a interação da criança autista com seus colegas, auxiliando o
desenvolvimento de todas as envolvidas. A busca pela autonomia e a
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quebra de barreiras nas relações sociais, algo tão caro aos autistas,
pode ser atenuada pela convivência constante com a turma, pelo que
expressam os docentes nesta pesquisa.
Estes benefícios, no entanto, não significam que não há problemas de
relacionamento. Principalmente entre as crianças menores, é comum
que haja atritos ou incômodo quando o aluno autista demonstra
irritabilidade e agitação. A forma de lidar com estas alterações de
comportamento varia na opinião dos entrevistados. Dora, por exemplo,
crê que explicar às outras crianças o que é o autismo pode fazer com
que elas compreendam a postura do colega que tem o transtorno. A
coordenadora Gisele, por outro lado, prega que todos devem agir
normalmente, sem avisar previamente as crianças sobre o autismo –
para ela, esta é uma diferença comparável à de alguém que use óculos,
por exemplo, e portanto não deve ser noticiada com antecedência;
d) qual deve ser a formação do professor para que ele esteja preparado
para o desafio da inclusão, na visão dele próprio?
Os professores ouvidos nesta dissertação queixam-se de que não
recebem o preparo adequado para lidar com a inclusão de pessoas com
deficiência, o que traz insegurança e inibe resultados melhores no
processo educativo.
As soluções sugeridas por eles, no entanto, divergem entre si. Uma das
propostas trazidas pelos docentes é o acréscimo de disciplina ou de
módulo formativo na universidade, no curso de Pedagogia. De acordo
com os professores, a formação acadêmica não fornece preparo
adequado para que ministrem aulas a uma turma heterogênea.
Reuniões constantes entre professores, em que se discutam os
problemas e os ganhos na inclusão, também são uma das soluções
apontadas por André. Ele prevê que as trocas frequentes de experiência
poderiam ajudar a aliviar a tensão e a sensação de desamparo que
sente.
Arlete menciona outro aspecto do preparo docente: para ela, é preciso
aceitar que dar aulas a uma criança com deficiência é um dever cidadão.
A resistência de alguns docentes em relação à inclusão escolar é um
dos obstáculos do processo, segundo a professora.
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A única entrevistada que possui uma opinião diferente é Gisele. Para
ela, o preparo prévio pode ajudar, mas somente a prática constante e o
contato direto com as crianças autistas trarão aprendizado aos
profissionais. Ela enxerga uma ordem inversa do processo: a presença
destes alunos com necessidades educativas especiais provoca a
modificação da escola e das atitudes do professor. Os demais
entrevistados acreditam no outro sentido: o preparo deve ser prévio, para
que, quando estes alunos forem matriculados, o colégio saiba como
recebê-los. Percebe-se, portanto, que não há um consenso sobre a
melhor formação de profissionais: o despreparo é uma conclusão de
todos, mas eles apresentam diversas frentes para solucioná-lo.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta seção, reflito sobre o trabalho desenvolvido e proponho sugestões
acerca do processo de inclusão das crianças com autismo, com base nas conclusões
trazidas por esta dissertação. No entanto, é importante reforçar que não é meu
objetivo listar estratégias ou técnicas a serem seguidas por todos os professores e
familiares destes alunos – seria infrutífero traçar um plano exato e imutável a ser
obedecido, já que desrespeitaria a individualidade de cada pessoa, as singularidades
dos sintomas do autismo e o contexto social em que cada uma está. Faz-se aqui,
portanto, uma reflexão sobre possíveis formas de pensar na inclusão e buscar a
permanência dos estudantes com deficiência nas instituições de ensino.
Um dos aspectos que mais se destacam após o estudo é a importância dos
constantes encontros entre a equipe escolar e a família do aluno, podendo também
incluir os profissionais de saúde envolvidos no tratamento da criança. Uma relação
próxima entre estas partes pode ser uma forma de permitir que todos compartilhem
as dificuldades e sintam-se à vontade para pedir ajuda um ao outro. Um docente que
estranhe o comportamento do aluno autista em um determinado dia deve ter um canal
de comunicação com os familiares para perguntar se houve alguma mudança na
rotina da criança, por exemplo. Assim como os pais podem se sentir mais confortáveis
em saber que, no caso de qualquer emergência, pedido ou dúvida, poderão procurar
o professor ou a coordenação.
Estes encontros são oportunidades também de compartilhar experiências
positivas e ganhos que a criança apresente. Ao reconhecer a importância da parceria
entre escola e família, os professores e os pais do aluno podem se sentir valorizados
em seus esforços para lidar com o autismo. Livros de registro ou agendas, por
exemplo, podem também ser adotados para que todas as partes envolvidas
acompanhem o dia a dia da criança. Um trabalho em conjunto parece oferecer mais
ganhos, além do conforto psicológico.
O diálogo é importante na inclusão também entre os profissionais. A escola
precisa ser um espaço de debate constante, em que dúvidas possam ser
compartilhadas. Percebe-se que é comum professores sentirem-se inseguros ou
aflitos ao saberem que terão um aluno com autismo. Poder sempre se reunir com os
colegas e trocar experiências é um modo de aliviar a ansiedade do docente e de
ampliar as estratégias que se mostraram interessantes. Debater as situações que
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ocorrem em sala de aula com outros pedagogos pode ajudar a buscar alternativas e
mudanças necessárias na dinâmica de aula.
É essencial fugir do enredo em que o professor é o “culpado” pela inclusão não
caminhar. O despreparo do docente é resultado de um contexto muito mais amplo:
tanto de políticas públicas fracassadas quanto de um interesse ainda pequeno da
sociedade pela inclusão escolar. Resistências individuais existem, não se pode negar
– no entanto, elas também são resultado de uma cultura na qual a pessoa com
deficiência ainda é vista como marginalizada. Além de professores desinteressados,
existem também pais resistentes, que não compreendem a relevância da escola para
todas as crianças. É preciso, portanto, conscientizar a população sobre a importância
da inclusão: ir além de informar os direitos e passar a explicar os benefícios do
aprendizado e da socialização de todos. Esta informação circulante pode ajudar a
quebrar, aos poucos, preconceitos e resistências.
É claro que não basta restringir-se ao nível da conscientização. É preciso fazer
cumprir tudo o que está previsto na legislação: não negar a matrícula de um aluno,
sempre propiciar as condições para a adaptação da criança na escola, oferecer
transporte acessível e ter direito a um acompanhante em sala de aula, quando
necessário, por exemplo. Não é suficiente admirar os direitos, se eles não estão sendo
colocados em prática – deve haver políticas públicas que coloquem a inclusão como
pauta prioritária. O Estado deve, além disso, oferecer apoio aos familiares das
crianças com deficiência, para que eles saibam a que serviços recorrer de forma a
educar seus filhos.
Todas as iniciativas para continuar aumentando a presença das crianças e
jovens com deficiência nas escolas devem vir acompanhadas de um investimento e
de uma preocupação com a política de permanência deles nas instituições de ensino.
E permanecer não significa apenas estar presente: é necessário efetivar a
participação destes alunos e tornar aquela experiência valorosa ao desenvolvimento
deles. Além dos pontos mencionados, é importante rever os princípios educacionais
e repensar a formação do profissional e o objetivo da escola. Será difícil conquistar
avanços em um sistema que ainda pregue a supremacia das notas e que insista na
pasteurização de seu corpo discente.
E, para refletir sobre a educação, é preciso formar profissionais preparados
para um novo contexto – cada vez mais diverso. Os cursos de Pedagogia e de
licenciatura em geral não podem restringir a inclusão a apenas uma disciplina na grade
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curricular. É preciso que as universidades coloquem como pauta central qual o tipo de
sala de aula que os formandos encontrarão quando começarem a trabalhar. Não há
um manual de como lidar com um estudante autista, por exemplo. Mas provocar a
reflexão dos alunos sobre o que fazer ao receber uma turma em que haja um aluno
com TEA é uma forma de começar o processo da inclusão.
Não seria aceitável que um profissional ainda se surpreenda ao receber uma
turma com alguém que tenha necessidades educativas especiais. Isto só ocorre
porque a formação básica não abarca este tipo de contexto – e, consequentemente,
forma profissionais muitas vezes inseguros, que acabam buscando estratégias e
esforços pessoais para vencer os desafios que encontram na carreira. É necessário
que eles tenham um respaldo para seguir em frente. A sociedade não pode depender
apenas de “especialistas em inclusão”. Precisam ser formados educadores que,
inevitavelmente, sejam “professores na inclusão”.
Não acredito que todos os problemas estarão resolvidos se a formação dos
profissionais melhorar. O desafio é permanente e, com a individualidade de sintomas
e de comportamentos, sempre haverá dias mais difíceis ou experiências que se
mostram fracassadas. Mas, quando a reflexão envolver mais profissionais e cidadãos
no geral, as chances de caminhar crescerão.
Neste novo paradigma da educação, é preciso pensar e repensar nos objetivos
que a família e a escola traçam para cada aluno. É provável, por exemplo, que o foco
seja tentar que a criança ganhe autonomia em suas atividades diárias. A adaptação
de tarefas e as avaliações, portanto, precisam girar em torno das habilidades
estimadas para aquele aluno. Incluir não é apenas aplicar o mesmo desafio a todos
para ser “justo”: as singularidades de todos devem ser sempre levadas em conta. Após
traçar os objetivos e preparar as atividades pensando neles, os professores podem
observar constantemente o comportamento da criança e modificar o que pretenderem.
Um trabalho coletivo e interdisciplinar pode ser interessante. Aos poucos, todos
perceberão quais são as características daquele aluno e saberão direcionar melhor o
que será feito com ele na escola.
Não se pode esquecer, no entanto, que a instituição de ensino não serve
apenas como ambiente de socialização para as crianças autistas. A preocupação com
o desenvolvimento cognitivo deve coexistir com o desafio da convivência. Usar o
material e a tecnologia a favor do aluno pode levar ao alcance de novas habilidades –
não é frutífero focar apenas nas incapacidades que ele já tem.

125

Com o decorrer do ano letivo, a escola perceberá alguns cuidados extras que
devem ser tomados com o aluno. Os autistas, por exemplo, costumam ter dificuldade
com mudanças de rotina. Portanto, é interessante se preocupar em não apresentar
experiências tão diferentes nos primeiros dias de aula das que serão seguidas ao
longo do ano – o horário de refeição pode ser sempre o mesmo ou os espaços
frequentados também. Evitar apresentar muitas novidades pode amenizar a
ansiedade e prevenir que a criança se apegue a uma prática que será abandonada
logo.
Novos estudos, na pedagogia e na psicologia, aliados às novas descobertas
sobre o autismo poderão trazer contribuições à reflexão proposta neste trabalho.
Espera-se que o caminho da inclusão prossiga sendo objeto de interesse das ciências
e da sociedade – para o benefício de todos.
Entrevistar os professores e investigar mais a fundo a participação das crianças
autistas nas escolas mostrou-me a importância de persistir estudando sobre o
assunto. Senti, desde o início, que meu trabalho envolvia uma questão delicada: por
trás de todos os teóricos e livros consultados, existem famílias ansiosas pelo presente
e pelo futuro de seus filhos. Elas desejam que o autismo não seja uma barreira que
impeça o desenvolvimento, a independência e a alegria dessas crianças.
Já caminhamos em relação à legislação e aos direitos das pessoas com TEA –
buscamos a efetivação deles. Mas ainda há o desafio de compreender as melhores
formas de educar uma turma de alunos em que ao menos um tenha necessidades
educativas especiais. Sinto que a inclusão é um tema que absorve o pesquisador e
não o abandona. Depois de conversar com tantas pessoas envolvidas – sejam elas
as próprias crianças autistas, seus pais ou seus professores –, levo a certeza de que
prosseguirei estudando sobre o assunto.
Este trabalho traz contribuições para que profissionais da educação e da
academia reflitam sobre os sentidos e significados da inclusão e repensem as práticas
realizadas com as crianças autistas. Na próxima empreitada, meu objetivo será
aprofundar meus conhecimentos sobre quais adaptações feitas pela escola podem
garantir a participação efetiva dos alunos com TEA. Percebo que o desafio é maior
conforme as séries escolares avançam: com a complexidade de disciplinas que
trazem conhecimentos cada vez mais abstratos, os professores sentem-se perdidos
em como adaptar um conteúdo tão profundo a um adolescente que tenha alguma
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deficiência intelectual. Isso representa um tema que merece estudos de diferentes
áreas do conhecimento, como pedagogia, psicologia ou a própria linguística aplicada.
Apesar de todos os problemas e carências na educação para pessoas com
TEA, é gratificante ouvir os ganhos que já foram conquistados por cada professor, por
cada criança, por cada família. Ao fim de uma das entrevistas, a mãe de uma menina
com autismo me perguntou: “Mas por que você, tão jovem, com a vida pela frente,
escolheu estudar isso?”.
Que um dia estas pessoas não se sintam nem sejam colocadas à margem da
sociedade.
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ANEXOS
ANEXO A – Roteiro de entrevista semiestruturada

Qual é a função da escola, para você?
Como o professor pode descobrir qual a melhor forma de ensinar aos seus
alunos?
Para você, o que é aprender?
O que é inclusão para você?
Que medidas a escola toma para buscar ser inclusiva?
- e para aluno especial?
Para você, é importante que ela seja inclusiva?
Quantos alunos com autismo vocês possuem? Quais as idades deles?
O que se espera de uma criança especial na escola regular? E com autismo?

Professor

Qual costuma ser a reação do professor quando, pela primeira vez, trabalha
com uma sala em que haja um aluno especial?
Essa reação costuma ser diferente quando se trata de uma criança com
autismo?
Quais as dúvidas mais comuns entre os profissionais da educação sobre o
autismo na escola regular?
Existe algum preparo especial para que os professores trabalhem com
Necessidades especiais?
E com crianças autistas? Se sim, como ele ocorre?
O que você considera como a formação ideal de um educador para que ele
aprenda a lidar com crianças especiais?
Como o professor se relaciona com o aluno autista em sala de aula?
Como lidar com o leque tão variado de sintomas que o autismo apresenta?
Como o professor lida, em sala de aula, com os alunos autistas que não falam?
Como lidar com o aluno autista que tem resistência a fugir da rotina?
De que forma proceder em casos de surtos nervosos, comuns à criança
autista?
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De que modo, para você, o professor deve estimular o avanço da comunicação
nos autistas?
A equipe pedagógica promove algum tipo de reunião em que seja discutida a
postura dos professores com os alunos autistas?

Atividades e avaliação

Existe alguma pessoa que fique encarregada, durante as aulas, de ajudar o
aluno com necessidades especiais? E com autismo? Se sim, como ocorre esse
auxílio? Qual a formação da pessoa? Trabalha na escola? E da família? Conversa
com o professor depois?
As atividades propostas para a sala são as mesmas que o aluno com autismo
deve realizar?
O material didático usado com o aluno autista é diferente em relação ao das
outras crianças?
Que atividades costumam ser praticadas com as crianças autistas?
É possível definir um padrão de atividades e de conduta que traga bons
resultados com crianças autistas? Se sim, qual seria?
Quais as formas de avaliar o desempenho do aluno com autismo?
A reprovação no fim do ano segue os mesmos critérios com os alunos especiais
do que com os demais?
A escola possui a SAAI (sala de apoio e acompanhamento à inclusão) ou algum
tipo de apoio extra ao aluno especial? Se sim, quais as atividades feitas com os
autistas neste contraturno?

Obstáculos e ganhos

Quais são as principais dificuldades enfrentadas pela escola e pelo professor
ao lidar com alunos autistas?
E quais as principais dificuldades que o aluno com autismo apresenta na escola
regular?
As crianças autistas apresentam resistência a alguma situação na escola? Se
sim, a qual?
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Quais habilidades, para você, costumam ser mais aprimoradas na criança
autista ao longo de sua permanência na escola?
O que a criança autista ganha ao estar na escola regular?
Ganhos para vida por essa escola inclusiva?

Relacionamentos

Como ocorre a interação entre as crianças autistas e os demais alunos da sala?
O que as demais crianças aprendem com o colega autista?
Qual a trajetória dos atuais alunos com autismo matriculados nas escolas?
Existe um acompanhamento, aqui na escola, de profissionais de saúde, como
fonoaudiólogos e psicólogos?
Qual a relação da escola com as famílias das crianças autistas?
O professor passa algum tipo de orientação aos pais da criança autista?
Em horários livres como recreio, como se comportam, em geral, as crianças
com autismo?

Mudanças

Em que estágio está a adaptação das instituições públicas no Brasil quanto à
inclusão?
Para você, o modelo inclusivo é o mais adequado em qualquer caso de
deficiência?
O que a escola precisaria modificar para melhorar a inclusão das crianças com
autismo?
Quando uma escola pode se dizer apta a receber bem um aluno com autismo?
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ANEXO B – Entrevista com Arlete
ARLETE: A gente pode falar da inclusão e depois do autismo. A mãe dele não
aceita. O Nino é de boca mesmo. Outro problema da escola. Os pais são inclusão, os
filhos não. Eles não aceitam. A maioria não aceita.
PESQUISADORA: Em escola pública, não tem laudo, né?
ARLETE: É, é difícil porque é para o bem da criança. A mãe acha que só por
não ter o laudo ele não é. Tenho um caso aqui muito sério, porque a mãe e o pai
exigem um monte de providência, mas ninguém pode saber que a criança é autista.
E pergunta leis, pergunta regras, questiona professora e não aceita.
PESQUISADORA: Faz tratamento fora?
ARLETE: Vai em psicóloga, fono, em tudo o que você imaginar, mas ninguém
pode falar que ele é autista.
PESQUISADORA: É problema com a palavra mesmo?
ARLETE: Se você perguntar como o Nino é, ela vai responder que ele tá ótimo,
se desenvolvendo superbem. Ela fala como se ele fosse uma criança normal.
Fisicamente ele é normal mesmo, inteligente, mas eles são inteligentes né. Mas a mãe
não aceita, o pai menos ainda.
PESQUISADORA: Quando você começou a lidar com a inclusão?
ARLETE: Comecei em agosto do ano passado, eles estudavam de manhã e o
pedagógico era à tarde, então eles faziam lição, não era recreação porque eles faziam
lição. Mas era à tarde. Até que um dia, na faculdade eu fiz um trabalho de inclusão.
Não sei como chegou no ouvido da diretora, que ela perguntou se eu não queria ir
para a manhã e ficar na parte de inclusão. Eu falei “não sei nada de inclusão, só sei o
que fiz do meu trabalho”. Vi braile, mas superficial. Ela falou que a gente ia trabalhar
junto porque ia precisar ter aluno especial. Mas quando começaram aqui, (aluno)
especial era assim, tiravam todos os alunos da sala que eram de inclusão com laudo
e faziam prova separada. As processuais eles faziam normal. Mas as trimestrais, peso
2, aquela história toda, a gente colocava todos na sala. Eu quase fiquei louca, fiz um
trimestre inteiro. Imagina do sexto ano ao terceiro do médio, todos numa sala. Um tem
déficit de atenção, um é hiperativo, o outro é disléxico, o outro autista, todos numa
sala só, os limítrofes. Como é o que tá na moda agora? Microcefalia. Todos juntos.
No fundamental 2, funcionou porque são pequenos. No médio, eles aproveitavam para
colar. A não ser o Alex, que é autista, e déficit de atenção, coisas mais simples.
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Queriam colar como qualquer adolescente. Chegou uma hora e falei: isso tá ficando
uma loucura. Eles começam a ficar agressivos porque não entendem a matéria e
acham que eu sou polivalente de todas as matérias. Então desde o sexto até o terceiro
ano, eu tinha que saber tudo de todas as matérias. Juro. Teve uma prova, a menina
não tem laudo, mas dá a entender que é limítrofe, dois anos a menos do que ela tem,
do que ela é, né. O que acontecia? Ela fazia assim, na prova de redação: “você precisa
me ajudar”. Eu falei: “mas Sabrina, não é só você”. “Você precisa, você precisa.” Ela
começou a me pressionar de uma tal maneira que todo mundo foi embora, 13h30 e
eu não podia embora. Ela ficou tão nervosa que me segurou na parede e disse: “você
não vai sair daqui”. A diretora, Gorete, estava passando e veio me ajudar. Eu saí e
entrei na sala da Gorete e disse que queria minhas contas. Chorava, chorava. Não
por ela me agredir, porque ela não ia me agredir, mas por não ter como ajudar, eu não
posso fazer uma redação por ela. Aí desse dia em diante a gente começou a repensar.
Não adiantava fazer prova normal, prova igual aos outros, porque eles não
conseguiam fazer.
PESQUISADORA: E o que mudou?
ARLETE: Então começamos a adaptar as provas todas, uma a uma, de acordo
com cada laudo, e eles começaram a ficar mais calmos porque começaram a entender
melhor as provas. A inclusão começou junto comigo, foi misturado. No último trimestre,
foi melhor, a gente ficava com a sala do fundamental 2, sexto, sétimo, oitavo e nono
ano, eu ficava às vezes com uma coordenadora, durante a prova. E durante esse
período, a gente tirava da sala quem não estava entendendo alguma coisa. Por
exemplo: a Julia não tá entendendo uma coisa. Eu tirava, ajudava ela a fazer a
atividade e levava para sala de volta. Cada um eu tirava por um motivo. Aí fui fazendo
curso, a própria escola me pagou o Senac, conversei com outras pessoas aí que
comecei a entender o que estava falando. Porque eu tinha caído de paraquedas, numa
sala de 40 alunos. Era muito doido.
PESQUISADORA: E você ficava basicamente...
ARLETE: Atrás deles. O Alex do ensino médio tinha uma pessoa que ficava só
com ele. Ele tinha 16 anos, já começou a despertar a sexualidade, e a menina vinha
com fuso, decote, ele quase surtou com ela. E a mãe que tinha contratado. Ela (mãe)
falou que não queria mais. Ela pagava e ficava aqui com ele. Aí eu tirava ele só das
aulas de física, não, física ele gostava por causa da professora. Ele não conseguia
ficar em biologia, matemática, não se dava bem com o professor, eu tirava ele fora.
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Dava exercício de terceiro, quarto, quinto ano, dependendo. Ele faz Kumon, a mãe
pôs, colocou ele para fazer curso de português, teatro. Para não ficar em casa parado,
fazia um monte de atividade fora. Deixou claro que aqui era para ele interagir com as
pessoas, porque ele já tinha chegado no limite do aprendizado dele. Desde
pequenininho, ela aceita, conversa sobre isso, não é problema, todo mundo sabe. Os
alunos conversam com ele, mas às vezes ele não sabe o que tá falando. Você já deve
ter visto, o autista, ele tem que ter uma regra, uma rotina. Se sair, desanda. E é muito
assim: se eu combinar de pegar ele na terceira aula e não aparecer, fica andando de
um lado para o outro, para lá e para cá. É muito legal porque o pai dele vende
brinquedos educativos, tem loja. Ele cuida da loja virtual. Todo dia o pai chega em
casa e ele mostra tudo o que foi vendido no dia. A psicóloga dele pediu para ele andar
sozinho na rua. A Rosa tem medo, porque como precisa de rotina, se o ônibus quebra
ou tem uma enchente, ele vai se perder, não vai saber como agir nessa quebra de
rotina. Ele é muito regrado.
Ela conta fruta toda quinta, ele ama banana, traz de lanche banana. Um dia,
ela foi para a feira de sábado e comprou muita banana porque estava em promoção.
Ele sabe que na quinta ela compra. Como ela dobrou, chegou na quarta e tinha muita
banana na fruteira. Aí ele começou a comer uma atrás da outra. Ela perguntou: Alex,
o que tá acontecendo? Precisa acabar a banana, amanhã é dia de comprar banana,
amanhã é dia de banana. Ele não tem limite, vai comer 300 bananas. A gente percebe
que ele não tem limite em nada se sai da rotina.
Falo para ele que ele não pode levantar da prova antes de ele terminar e tem
três folhas, ele não vai levantar. Mas se eu der de meia folha, ele vai ficar andando na
sala até todo mundo acabar. O que você falar, o comando que der, ele vai seguir. O
Alex é assim.
O Nino foi para o primeiro ano e ele é muito inteligente. A gente tá com
problema porque ele tá se alfabetizando em inglês, não quer falar em português. E a
professora dele falou que ele tem que falar em português, mas ele só quer inglês,
amou inglês. É muito inteligente.
PESQUISADORA: É autista?
ARLETE: Sim. A psicóloga dele falou comigo, mas a mãe não. Eu, a diretora, a
gente já chamou ela aqui, mas ela não conversa sobre o autismo. Você chega para
ela, conversa, mas não admite que você fale que ele é autista.
PESQUISADORA: A relação coma família é importante:
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ARLETE: A Sara vem aqui, conversa com a gente, faz observação na sala dele,
anota tudo...
PESQUISADORA: ...Sara é a psicóloga?
ARLETE: Sim. Anota tudo. Mas a mãe não assume que ele é autista. Já falamos
sem marcar hora, no pátio, mas não pode. É absurdo como é um caso diferente do
outro.
Tem uma outra aluna que entrou aqui e tá no maternal 2. É absurdo como ela
só gritava, gritava. Da nossa ala, a gente escutava ela gritando. A diretora falou que
tinha que resolver isso, não dava para ela ficar gritando. Foi quando mandamos para
psicóloga, neurologista, e aí descobriram autista. Mas tudo o que você contraria ela,
ela grita. Menino tirou o brinquedo da mão dela, ela berra. Professora mandou sentar,
ela berra. TUDO ela berra. Tudo. O que tá acontecendo, as crianças tavam ficando
ansiosas. Porque chegavam em casa e gritavam, eram 18 alunos em função da
Natália, a sala gritava, brincava, estudava de acordo com o espírito dela. Não podia
tirar ela da sala toda hora que queria alguma coisa. Por que os outros não saíam da
sala? Então só uma introdução para você ver que são três casos de autista, mesmo
diagnóstico, mas totalmente diferentes.
PESQUISADORA: Quando vocês dizem que mandaram para o psicólogo,
pediram para a mãe, é isso?
ARLETE: Sim, ela manda para o psicólogo, aí ele manda para o neurologista.
Dependendo do psicólogo, pede para ir para fono, porque você não entende o que a
criança fala. O Alex não deixa encostar nele. Eu converso porque a gente já tem uma
intimidade. Mas se você chegar lá e falar: “oi, Alex, tudo bem?”, ele não te olha. Ele
conversa com você assim de cabeça baixa. O Nino conversa com você mas não te
olha. A Natália fala olhando para a sua cara, mas você gritou, ela começa a chorar,
gritar. São casos totalmente diferentes. Não tem diagnóstico de um autista. É muito
complexo, muito diferente.
PESQUISADORA: Você é pedagoga?
ARLETE: Sim, fiz desenho industrial, trabalhei em agência, mas cansei de ficar
fazendo projeto em fim de semana, feriado fora. Em vez de ganhar dinheiro, minha
família largada, se eu fizesse um ano a mais, poderia fazer artes plásticas. Mas eu ia
matar, porque adolescente, né. Aí fui fazer Pedagogia, queria tratar com os pequenos.
Mas não consigo (risos). Tudo meu fica para cima. Não sei é meu jeito. Dou aula no
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terceiro do fundamental, não consigo pegar pequeno. Eles me amam, a gente se dá
superbem, mas não adianta.
Sou formada em pedagogia. Tenho 43 anos.
PESQUISADORA: Sua experiência é...
ARLETE: Muito mais de fundamental 2, fiquei no colégio da polícia só 2 anos
em educação infantil.
PESQUISADORA: Como você vê a inclusão?
ARLETE: Eu estudava aqui, minhas filhas estudaram aqui, então já passei por
todas as fases. Aluna, mãe e professora. Antigamente, eu achava que os pais
educavam em casa e a gente dava aula na escola. Hoje não, os pais jogam as
crianças aqui e tó, educa e ensina. Eles não têm educação, o aluno tá colando, você
tira o celular e o pai vem tirar satisfação de por que tirou o celular, não por que o filho
colou.
Na sala de inclusão, bem no começo, aconteceu um caso que isso para mim
eu ia pegar minhas coisas e ir embora. Ele deu bronca, oitavo ano, saiu da sala
branco. O que aconteceu, perguntei. A menina tinha falado para o professor: vai ser
minha palavra contra a sua. Aí eu no corredor parada, ela gritando, vamos ver em
quem a coordenadora e meus pais vão acreditar. Antigamente, o professor falava era
lei. Dentro da sala, o professor era tudo. Hoje em dia não, o coordenador escuta o
aluno porque vai que o pai venha aqui e processe, você não vai perder o aluno da
escola. Então hoje é insuportável essa parte, vem aqui e “o celular do meu filho é um
Iphone como você tira?”. Não tá nem aí se tirou zero.
O ensino, a educação, para mim, isso tá a pior parte. Precisa se preocupar com
os processos, porque você acordou com o aluno e perde assim (estala os dedos).
Porque o pai vem e tira porque não tá de acordo com o que é bom para o filho dele.
Você não pode fazer nada. Eu converso de igual para igual, claro que não vou xingar,
mas se o professor for antigo e não tiver jogo de cintura, não consegue ter acesso ao
aluno.
PESQUISADORA: Você acha que a escola hoje tem que, o papel é além de
ensinar?
ARLETE: Sim, não deveria, mas é. Eu tenho duas filhas em faculdade e é bem
assim. Na época a mais velha, eu levava todos para minha casa. Hoje, os pais não
querem ir para casa. Se você não deixar fazer aqui, eles não fazem. Não sei se porque
estão mais tempo em serviço e não tem quem cuida, mas não dá para ficar todo o
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tempo na escola, os pais precisam ficar mais perto. Não existe como era, infelizmente
isso já foi.
PESQUISADORA: Para os alunos com deficiência, qual a função da escola?
ARLETE: Tem a lei que a Secretaria da Educação exige, mas eu brigo com
professor todo dia. Os professores têm muita dificuldade, brigo com eles todo dia,
porque não aceitam que o aluno precise de necessidades especiais. Não aceita. É
uma linha: o pai, o professor, o aluno é o que menos me dá trabalho. Eles não aceitam.
Vamos supor, eu tenho um professor que não aceita fazer prova de inclusão. “Porque
se ele não tá satisfeito, por que não vai para escola especial?” Porque hoje em todas
as escolas é lei aceitar aluno de inclusão. Porque aluno com dislexia não vai fazer a
mesma prova que um com déficit de atenção ou limítrofe, não adianta, não tem
condições.
Dar num texto de 20 linhas para um disléxico ler e responder, ele não tá
entendendo, as letras estão confusas. Mas o professor faz. Se eu chego e falo fulano
tem déficit de atenção, ele pega uma prova que tem 20 questões e escreve descarado
fazer apenas 8 questões. Mas a questão não foi preparada para o aluno. Acha que se
fizer 8 é suficiente, mas não é. Não vai ficar tanto tempo sentado, vai levantar, precisa
fazer rápido. Não consegue. Tem um professor que foi bonitinho, porque o autista
precisa de muita imagem, não vai ficar só lendo. Fez prova de caça-palavras,
desenho, completa. Eu aplicando a prova e o Alex virava de ponta a cabeça a prova,
lia e escrevia. Virava de novo e escrevia. Aí perguntei se ele precisava de ajuda. Fui
ver e ele copiou tudo do passatempo, mas o idiota esqueceu que o passatempo tem
a resposta com a letra bem pequenininha. Então o Alex, mais esperto que todo mundo,
olhava o que pedia, via a resposta e completava. Cheguei para o professor e falei “o
que você fez?”. Ele falou: “mas não tá linda? Ele fez tudo!”. Claro que ele fez tudo, ele
virou e copiou. Não é questão de copiar, mas ele sendo um autista ele se tocou e o
professor não.
Olha essa prova. Ele não acreditou. Falei, gente, vocês subestimam, ele não é
burro, só que o mundo dele é diferente do nosso, entendeu. O professor precisa se
comprometer. Fiz palestra, expliquei o que é déficit de atenção, o que precisa, um por
um. E eles trazem prova assim. Tem coordenadora maravilhosa que corrige, manda
fazer de novo, porque senão não tem comprometimento. O professor de matemática
é uma guerra, não aceita. E a correção é diferente, não pode corrigir como corrigiu a
de uma criança normal. Precisa entender o que ele entendeu do conteúdo. Se ele
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entender o que tá pedindo, já tá bom. Precisa ter esse olhar. Mas as escolas não têm
essa visão.
PESQUISADORA: Você acha que a escola deveria ter função de ensinar?
ARLETE: A partir do momento que aceita, precisa se comprometer com ele,
não tá aqui de paisagem, não é planta na cadeira. Precisa de alguém para mediar de
vez em quando. Ou então não aceita, ou faz direito ou não faz. Hoje eu tenho essa
visão.
PESQUISADORA: Em muitos casos, fica como a socialização, mas não o
conteúdo, né?
ARLETE: Sim, e não só a escola. Aqui eu sei que estamos fazendo o trabalho.
Mas vai prestar vestibular e vai parar lá. Ou vai fazer faculdade que você passa na
porta e te laçam. Por isso, antigamente eu não tinha visão, mas agora eu tenho, que
tá cada vez pior. Você paga e se forma. Ninguém é mais médico. Se tem inclusão em
medicina, lógico que tem. A gente brinca que tem inclusão com professor.
No colégio da polícia, eu era estagiária e a gente corrigia prova de quem queria
ser contratado, mas não existia concordância verbal. Contrata professor que não sabe
concordância verbal? Hoje em dia, com WhatsApp e computador, tá assim. Em
qualquer faculdade, tira o diploma e o mercado de trabalho te pega. Por que não com
inclusão? Tem uma aluna do terceiro ano que a mãe sempre depreciou muito, trouxe
laudo para ela não reprovar. Hoje ela sabe que não é, tanta gente com dislexia se
forma. Mas é o inverso. Ela achava que não, você vai fazer dança porque não adianta
querer escrever. Mas ela quer ser nutricionista! E ela tá ralando, é bonito de ver ela
hoje. Tá estudando, fazendo aula particular, porque quer entrar na faculdade. É pai,
escola, aluno.
Não adianta sair uma lei e ninguém cumpre.
Nessa parcela do Senac, Cristina... é uma autoridade em inclusão. Maria
Cristina, uma vovozinha. Ela contou o caso que assim: ela foi para a Inglaterra fazer
um curso qualquer. Ela tava fazendo palestra e ia começar esse trabalho e por uma
música. Aí quando ela olhou tava tudo preparado para interagir com os alunos.
Quando ela olhou, a menina não tinha as duas pernas. Mas o que ela ia fazer e tal?
Não ia poder dançar. Mas os outros alunos pegaram ela no colo e dançaram. Ela ficou
constrangida e eles não, porque conviviam com ela.
Ela nasceu com aquilo e não é um problema para ela. Por que se constrangem
com tudo? O menino é superfeliz aqui na escola, e a mãe não aceita isso. Tá num
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momento que todo mundo percebe que ele é diferente, mas ele é adorável, não é
problema para ele.
PESQUISADORA: Quando se forma a turma e tem uma criança autista, você
informa para os professores? Qual costuma ser a reação deles?
ARLETE: Entrou agora uma professora de inglês e olha o absurdo. Falei: “cadê
a prova do Alex?”. Ela falou: “mas eu preciso fazer?”. Falei: “claro”. “Mas ele precisa
ter nota?” “Claro. Ele tá na escola.” A mãe dele vem aqui, a Secretaria de Educação
vem e eu vou falar o quê? Ele tá fazendo o que na escola? “Mas ele fala? Ele só anda
na sala”. Respondi para ela tentar conversar com ele. Estamos no mês 6 e ela não
sabe que ele fala. Pode não falar inglês, mas fala, é inteligente. No dia da prova dela,
nunca tinha prova, eu imprimia do meu material e dava para ele não ficar parado.
Ela falou: “mas o que vou dar para ele?” Falei: “sei lá, põe um cachorro, um
gato, ensina umas palavras, perde cinco minutos do seu precioso tempo e dá atenção
para ele.” Ah então tá. A professora de português falou: “ele faz ditado, faz texto, tudo
na prova.” Olha para o ser humano e não vê só uma pessoa, mostra que tá
preocupada. É difícil.
PESQUISADORA: É consequência de despreparo?
ARLETE: Sim. E hoje em dia tem muito aluno, tenho 40. Não vejo só o ruim
deles. Eles não foram preparados para isso. São professores mais antigos. Na época
deles, se você é inclusão, fica em casa, sua mãe te ensina, te educa. É o conjunto.
Não é culpa deles. Mas olhar para a pessoa, né.
PESQUISADORA: Tem os comprometidos?
ARLETE: Sim. A diretora pediu para fazer palestra e ensinar. Eles começaram
a olhar diferente. Vieram pergunta onde procurar material. Digita no Google, material
do quinto ano. Ok, química é difícil, não tem de quinta série, tem ciências. Física, para
quarto ano do fund (fundamental) 1, não existe. Mas procura, tenha boa vontade, se
coloca no lugar da inclusão, como você se sentiria se seu irmão fosse?
PESQUISADORA: E a idade?
ARLETE: O menor não tem como ir sozinho ao banheiro. O Nino não abaixa
tudo, então suja a calça. Mas as escolas não querem investir. Mas todo autista
precisava de alguém perto o tempo todo. Ia produzir mais do que ficar sozinho
interagindo com as crianças. Aqui tem um auxiliar para a sala inteira, mas os outros
também precisam. Aqui é até o pré 2. Primeiro ano tem uma que ajuda em tudo.
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Porque o primeiro era o pré, né, então tem quem dar uma força. Mas segundo para
cima é 30 por sala e salve-se quem puder.
Aqui na descida, tem uma escola que tem contratado dos pais, sala com 2, 3
auxiliares que contratou. Não foi a escola, mas é uma opção. Acho que seria o ideal.
Não precisa ser a escola. Deixa claro que precisa de alguém para auxiliar seu filho
para o desenvolvimento dele, porque a escola não tem condição de pagar.
PESQUISADORA: Na pública, os pais lidam com governo, mas particular lida
diretamente com dinheiro, né?
ARLETE: Sim, seria muito legal para eles, ter alguém mediando, se eu pudesse
fazer uma campanha, ajudaria muito. Tem um menino, nem sei o nome da doença.
Fisicamente é muito travado. Tem o nome, mas é muito difícil. Tem sintomas de
autismo, de um monte de coisa junto. Não é sintoma, né, característica. Mas fica na
sala, é superfeliz, ela vai dançar junto com ele na festa junina. É o que os pais querem.
Mas não é toda escola que faz isso. Vejo professor tratando com nojo. Se coloca no
lugar, né?
PESQUISADORA: O que é o ideal para eles?
ARLETE: Um, curso. Devia ser lei, a matéria de faculdade, é fato. Na faculdade,
eu tinha braile. É lei você ter um surdo mudo. Como você vai falar com a pessoa?
Letras, pedagogia, tem que saber. É um preparo, o mínimo que tem que ter para estar
na posição.
Teve uma exposição para cegos. É o máximo, você tá tendo aquela sensação,
não sabe se segura, se tá vivendo aquilo. Mas o surdo você tá falando mais alto, o
cego precisa? Ele não é surdo. Precisaria ter preparo na faculdade, deveria ser
obrigatório.
PESQUISADORA: As pessoas com deficiência sempre existiram, né?
ARLETE: Sim, agora estão saindo de casa. Igual cadeira de rodas, não é só
inclusão psicológica, é física também, né. Se pudessem ter o curso, ajudaria muito.
PESQUISADORA: No autismo, por serem casos tão diferentes um do outro,
você acha que dificulta?
ARLETE: Sim, porque você nunca sabe o que vai pegar. Tem o autista que é
agressivo, tem o que eu não tá nem aí com nada. Mesmo o Asperger tem várias
características. Eles têm que saber. É uma pena. No lanche, você ia ver, ele tenta
falar com todo, mas tem uma hora que as pessoas não querem mais. Não incomoda.
Mas em dia de prova, ele não para. O professor se incomoda, se prender, fica
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desesperado. No lanche, ele fica andando por toda parte. Ele puxa conversa, a pessoa
dá sorriso.
O Alex ama Facebook. Chega e fala: “não deu parabéns para fulana”. Porque
a mãe disse que ele acorda às 5h30 e dá parabéns para todo mundo. Ele é minha
agenda. Quem sabe que eu tenho no Face, ele pergunta se já dei. Enquanto eu não
sento e faço isso com ele, ele não sossega. Pergunta se eu quero pôr o desenho da
flor ou do bolo. No dia da coordenadora fazer aniversário, ele ficou planejando, não
sossegava. Precisa da rotina. Me deixa doida (risos).
PESQUISADORA: Recomendação para o professor como da criança que grita,
menor?
ARLETE: Sim, acalma, tira da sala, chama alguém, manda levar.
PESQUISADORA: Existe reunião para discutir?
ARLETE: Em geral tem a pedagógica, no conselho de classe a gente fala sobre
o assunto, quem não pode repetir, esse pode, esse não. Mesmo com laudo. Chama
os pais. Tenho muita conversa com psicóloga.
PESQUISADORA: Você acha importante ter essa conversa com a equipe de
saúde?
ARLETE: Sim, precisa, é muito importante, elas vêm aqui, tem que vir aqui. No
quarto ano, tem um menino que ela vem muito aqui, fala e lê, tá agressivo, passa para
a professora isso, faz isso, passa teste. Tá muito na moda o PAC, transtorno auditivo.
Você tá escutando o que tô falando e você não consegue colocar no papel. Pode ter
de um ouvido ou dos dois. Tá na moda, cheio de lauda. Fica 40 minutos na cabine,
tem coordenação, luz. Tudo é marcado. Chega num ponto que coloca o pé na cabeça.
A fono tá vendo tudo isso. Ele não processa do ouvido direito. Então tem que sentar
do lado esquerdo. Elas veem tudo isso. Tá doido mesmo.
Precisa psicólogo, psicopedagogo, fono, neurologia. Tem uns que chegam aqui
e pergunto se tomou o remédio e diz que esqueceu. E é visível, né, ritalina precisava
colocar na caixa d’água. Eles são muito acelerados, a ritalina dá aquela acalmada.
Tem um outro medicamento que muitos aqui tomam que equilibra ansiedade, acalma.
Tem uns que chegam muito desligados, tomaram duas doses. Dopados. Muito difícil.
Precisa de alguém para mediar isso. Chama, elogia o trabalho dele.
PESQUISADORA: O que determina quem pode ser reprovado?
ARLETE: Aluno tem laudo e você fez prova específica, pode reprovar. Ninguém
vai passar de graça porque a prova foi adaptada. Tem que passar de ano. O Alex tem
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prova de primeiro ano do fundamental? Tem que fazer isso. Até onde ele consegue ir,
precisa fazer e passar de ano. Porque o pessoal vem aqui, da secretaria, vão querer
saber por que a escola que não tem laudo, não tem prova adaptada, se entrar com
processo, fecha escola.
O Nino a gente pode reprovar quando quiser, a gente não tem nada. Onde que
prova que seu filho tem algum problema? Olha as reuniões de atendimento: não
compareceu, não compareceu. A gente precisa se cercar de todos os lados, porque
eles fecham a escola.
PESQUISADORA: Não ter laudo dificulta, né?
ARLETE: A gente conhece ele, por isso faz. Mas e se a escola não conhecer
ele? Sai correndo, vai para o banheiro? Vai alguém atrás. A mãe pegou a professora
do primeiro ano e começou a perguntar leis. A diretora falou para não conversar
sozinha. E se tiver gravador: fecha a escola. Mas não trouxe nada pra dizer se o
menino é aquilo. Tem, né, na verdade.
PESQUISADORA: A mãe do Alex participa mais?
ARLETE: Sim, tá no segundo ano. A Eloisa, de português, tá trabalhando Dom
Casmurro com ele, comprou em imagem, ele lê tudo em desenho. Sabe o que ela tá
falando. Ela conversa com ele e ele tá entendendo o que tá falando. Os pais fazem
de tudo para o bem dele.
PESQUISADORA: Você se lembra de alguma atividade?
ARLETE: O Nino, colocar as letras do alfabeto. Ele fala “A” de avião, “B” de
bola. Agora a e b ele fala em inglês. Português, inglês e a letra. A diretora falou que a
gente vai precisar de uma auxiliar bilíngue, porque daqui a pouco ninguém mais vai
entender. (ri) A mãe põe muito vídeo, pelo que a gente vê. Ele quer ver tudo em inglês.
Fala fluente, ninguém alfabetizou ele em inglês. Como a mãe pode menosprezar uma
criança dessa? Como não investe, não vai atrás? Ele é lindo, tem olhos azuis, é
cativante. Queria que você visse ele fazendo as coisas no computador. Tablet, pega,
como se fosse a coisa mais normal par ele.
PESQUISADORA: E o relacionamento entre as crianças?
ARLETE: É muito bonitinho. Ninguém nunca chegou e falou “ele é autista”.
PESQUISADORA: Não?
ARLETE: Não, porque eles são muito pequenos, não sei nem se vão entender
o que é um autista. Ele precisa de necessidades especiais, alguém falou isso um dia.
Então está fazendo desenho e ele rasga, ninguém briga, porque foi o Nino. Não é bem
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com pena, mas é como se fosse, mas ninguém nunca falou “olha, tenha pena dele”,
mas percebem que alguma coisa tá errada. Mas é criança, né.
PESQUISADORA: Acha que seria bom explicar?
ARLETE: Não sei até que ponto uma criança de 5 anos iria entender. A Adriana,
professora dele, faz ele participar da atividade, chama na lousa. Mas não é sempre
que ele quer. Elas respeitam. Eles estão juntos desde o berçário. Estão acostumados.
No começo, ele era um bebê. Foi descobrir isso com 2 ,3 anos. Não sei se daria para
entender.
PESQUISADORA: Na hora do intervalo, como é a interação?
ARLETE: Vive no mundo de Nino, brinca com quem ele quiser. Antes, ele fazia
tudo sozinho, era ele. Adora arroz e feijão, não come mistura. Se tem macarrão, ele
surta. A rotina tá lá.
PESQUISADORA: É difícil?
ARLETE: Sim. Mas não porque a mãe trouxe alguma coisa, porque sabe que
se não der arroz e feijão, vai ficar com fome. A criança tá brincando e ele pega o
brinquedo, eles sabem que precisam brincar junto, a Adriana explicou. É uma sala
briguenta, mas com o Nino eles entendem.
Os menorzinhos não entendem a Nicole gritando, aí vão para cima, ficam
incomodados. Mas cadê uma pessoa extra para ficar com ela? Não entendem,
querem morder, tirar.
PESQUISADORA: Esse é o momento mais marcante dela?
ARLETE: Sim, grita muito. Fizemos um projeto de animais e eu trouxe uma
tartaruga. Não conhecia ela. Ela tá brincando no pátio e vem falar comigo da minha
tataluga, tudo errado. Mas associou com tartaruga, é a rotina dela. Todo dia é a
mesma coisa.
Você viu rain man? É aquilo. Eu falo isso para a diretora, ela deveria passar
para todos verem. Vejo características do Nino, do Alex.
PESQUISADORA: Mesmo com tantos casos de autismo, é difícil dizer que tá
preparado?
ARLETE: Acho que nunca vamos poder falar isso. Com o Alex, a gente sabe
lidar por causa dos anos, eu não tô aqui todos esses anos, mas quando as minhas
filhas estudavam ele já tava. Mas acho que nunca vai. Você pode estar preparada
como um ser humano. Mas você nunca sabe. Pode mexer com um, como outro não.
Precisa esperar chegar e ir adaptando. Sempre estudando.
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PESQUISADORA: E você vê ganhos nas crianças?
ARLETE: Sim, o Nino principalmente. Porque ele tá na fase de transição, do
bebê para criança. É o que mais aprender. O Alex chegou num ponto que não vai
mais sair daqui. Não vai passar, de matéria, sabe ler conta e ler e escrever. Não vai
aprender matérias... pode aprender a fazer atividade, mas pode ser que amanhã ele
não se lembre. O Nino não. Ele não sabia contar, hoje ele sabe. Ele fala inglês. Tá
tendo... e a Natália estamos começando agora. Sabe cor, figura geométrica.
PESQUISADORA: E no comportamento?
ARLETE: Quando tem psicólogo, psicopedagogo, percebemos mudança. Se a
família para, fica estacionado.
PESQUISADORA: E de relação entre um e outro?
ARLETE: Isso é deles. Se tiverem em boa fase, vão. Tudo é relacionamento,
se tá tranquilo em casa. Vai ficar bem aqui. Se passou nervoso, não. Não conseguem
separar. Para o Nino, aqui é a casa dele. Ele chega de manhã e fica a tarde toda.
Chega em casa, janta e põem ele para dormir. Porque na cabeça da mãe ele é ótimo
dormindo. Não vê nada.
PESQUISADORA: Eles direcionam o olhar?
ARLETE: Para quem conhece, o Alex olha. Na festa junina, fui separar prendas.
Ele começou: “o que você tá fazendo, o que você tá fazendo?” Falei que era
preguiçoso, aí não queria recolher prendas.
PESQUISADORA: Vocês adaptam o material para as crianças autistas?
ARLETE: Se precisa pintar de várias cores mas ele quer amarelo, vai pintar de
amarelo. Material adaptado só para os menores. Para os maiores, tem professor que
finge que não precisa.
Seria perfeito, falei para fazer escola só de inclusão que ia ficar milionário. Mas
ia ser perfeito, tratamento diferente. Fui fazer entrevista numa escola só de inclusão.
Vi que não tava preparada. Você fica doida. Aqui não tenho caso de quem fica assim
(se balançando). Mas lá tem uns mais velhos, gritando.
PESQUISADORA: Por que escola de inclusão?
ARLETE: Que precisam de gente acompanhando. Só de inclusão.
PESQUISADORA: O que é inclusão para você?
ARLETE: É não excluir. Não pode excluir a inclusão, menino precisa estar no
meio. É dar carinho, é dar amor, desenvolver máximo que conseguir de cada um.
Porque o professor que tá alfabetizando é um desafio. E para inclusão? É saber que
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a criança conseguiu progredir, melhorar, não sei se pode falar assim. Mas olha o
orgulho de ver o Nino lendo inglês, não fez sozinho. Fez com ajuda de algum material.
(Arlete guarda suas coisas)
ARLETE: A gente pega bullying, mas mesmo simples caso tipo hiperativo, que
é mais não é, falam que é prova de retardado. Mas os mais novos não. Os mais velhos
fazem de maldade, safadeza mesmo, provocar, mostrar que é diferente.
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ANEXO C – Entrevista com André

PESQUISADORA: Qual a função da escola, na sua opinião, para as crianças?
ANDRÉ: A função da escola é preparar o aluno para viver em sociedade e para
atuar no mercado de trabalho. Mas além disso, eu acho que no contexto em que
vivemos, a escola tem um papel muito maior que esse. As famílias têm menos
estrutura que antigamente. Pais e mães despreparados. Chega o fim de semana e o
pai e a mãe na correria toda não têm tempo hábil e não conseguem dar atenção para
as crianças. A questão da sexualidade tá aparecendo muito. O brincar desaparece,
não tem tempo, fica muito tempo na televisão. Chega na sala de aula e a gente lida
com tudo isso. O professor precisa entender como se desenvolve a criança e ver na
sala de aula essa rotina para evitar a indisciplina. Precisa considerar todos esses
aspectos.
PESQUISADORA: E para as crianças autistas?
ANDRÉ: São duas na escola e mais outras especiais. A questão da inclusão
da escola é devido à interação com seus pares. Quando você coloca a criança autista
na escola especial, ela vai conviver com crianças com a mesma dificuldade que ela,
com os mesmos comportamentos. E não tem muito a acrescentar. Quando ela tá
inserida na escola dita normal, que ela vai relacionar com crianças de diferentes
comportamentos, que se comunicam com oralidade. Porque o comprometimento
maior é com a oralidade e a aproximação com o próximo. A Yara tá totalmente inserida
na nossa sala no que se refere à interação com os colegas. Ela tá totalmente inserida.
Ela participa das atividades. Ela quando é atividade em grupo, ela recorta, cola, dança,
brinca de roda. Ela encara os coleguinhas, atende pelo nome dela. Você chama pelo
nome, ela olha pelo colega. Ela tem preferência por colegas, arrasta a cadeira para
os mais próximos. Ela gosta de sentar muito com a Mariana, que tá há três anos com
ela. Então pegou proximidade. Ela fica olhando, elaborando a estratégia de como
chegar até ela. A gente não faz para ela, mas ajuda a levar a cadeira. Ela tem o tempo
dela, não é o tempo todo da aula. Se ela sente necessidade, ela levanta, dá volta pela
sala. Ela faz atividade de pintura, de colagem. No começo, ela ficava no máximo, pelo
que ouvi. Fiquei com ela no ano passado e nesse. Ela ficava antes 10, 15 minutos e
pedia para sair, chorava, esperneava, enquanto ela não saísse, não ficava tranquila.
Quando eu peguei a sala dela, me passaram tudo isso, fiquei assustado no começo.
Como vou lidar com tudo isso?
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Trabalhava na creche com comprometimento mental gravíssimo. Eu tentei
lembrar como fazia, mas era totalmente parecido. A gente aprende no dia a dia. No
primeiro dia, ela foi ao parque, quando cheguei lá, tava a estagiária, a limpeza, a
diretora, o coordenador, todos em volta dela tentando trazer de volta para sala. Ela
ria. Mandaram me chamar. Mas eu nem conhecia, era primeiro dia, como ia
conseguir? Aí o coordenador Felipe ficou com a minha sala e eu desci.
Vi ela pela primeira vez, ela é toda bonita. Eu falei: “Yara, como você é bonita!”
Ela correu, se jogou na areia. Todo mundo desesperado tentando pegar ela, pega
daqui, pega dali. Cheguei próximo dela, dei um abraço e comecei a cantar “atirei o
pau no gato”. Aí ela ficou prestando atenção na música, todo mundo correndo para
abrir os portões. Mas no fim ela não segurou em nada. Foi, sentei ela na cadeira,
deixei ela com a estagiária e fui para a frente.
Mas no minuto que deixei com a estagiária, arranhou, puxou cabelo dela. Aí eu
troquei de lugar. Ela deu um ditado para a turma e eu fiquei com ela. A mãe já tinha
me avisado que ela gostava mais da figura masculina. Aí fui acalmando ela, brincando
com ela. Quando ela ficou bem, troquei de novo com a estagiária e voltei para frente
da lousa.
No dia seguinte, ela esperneava, porque queria descer para o parque. Ela tava
acostumada a chorar e conseguir. Aí eu falei que ela não ia descer, que era hora de
ATIVIDADE, não do parque. Que na hora do parque, ela ia descer. Deixei ela chorar,
ela olhava para mim com cara de “tenha dó de mim”. Yara, você não vai descer,
ninguém brigou com você, não adianta chorar, você não vai descer, ninguém bateu
em você”. Quando ela deu uma acalmada, mesmo não chegando o horário, eu
expliquei que ela ia descer porque era hora do parque, não era porque chorou, era
porque estava na hora, porque eu queria que descesse. Falei: entendeu? Ela
“entendeu”. Aí descemos, ela brincou, demos uma voltinha para ela acalmar. Aí
voltamos para sala e só desceu na hora do intervalo.
No outro dia, ela conseguiu ficar mais ou menos uma aula até começar a birra.
Aí eu falei que não adianta, não tá na hora. Ela chorando e eu convencendo ela.
Quando acalmava, eu dava uma descida e explicava que não era pelo choro, era
porque eu queria. Que se jogar no chão não ia adiantar. Que os colegas dela estavam
na sala e era para ela ficar também. Quando foi ver, ela já estava totalmente inserida
nos alunos. Ela assimilou, queria água e pegava a garrafa. Eu explicava: não é seu.
Aí eu falava não, não é seu, fala água. Ela falava bem baixo. Aí eu pedia para ser
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mais alto. Aí ela falava alto ÁGUA. Se ela conseguia falar água, ia conseguir falar
outras coisas também.
Teve uma festinha na sala e ia ter salgado primeiro, mas ela não gosta muito.
Ela queria doce. Falava: não quer não. Então ela tá entendendo. “Você quer bolo?” Aí
ela ia com a mão no bolo. Vai lá e pede: “quero bolo”. Aí ela falava: “bolo”. Aí eu
pegava o pratinho e dava para ela. Pedia para ela dizer obrigada. Ela falava baixinho.
Com o tempo, fomos conseguindo mais coisas dela.
PESQUISADORA: Ela foi avançando, né? Em questão de comunicação.
ANDRÉ: Ela tá acostumada a falar pipi, é difícil ensinar ela a dizer banheiro,
mas ela fala pipi. É difícil de tirar.
E tem um grande trabalho com placas, mas ela estava ficando acomodada com
a figura. Se ela sabe falar, ela vai falar. Ela pegava a figura e dava na nossa mão. Aí
ela levantava sem a figura e apontava. A gente perguntava o que ela queria. Ela ficava
olhando, mas a gente percebia que ela não encontrava a palavra para falar.
Eu falava: quer água, quer ir ao banheiro? Ela falava “caiaia”. Eu pedia para
repetir “água”.
Ela colocava a mão para dentro da calça para ir ao banheiro. Aí depois falava
pipi.
Quando quer bala, vai perto do armário e fala bala.
Ontem, eu fui para o psicólogo da Yara. É um ambiente muito agradável. Eles
reforçam a oralidade e trabalham muito com ela. Só que eles trabalham com sistema
de recompensa. Se ela acerta três figuras, ganha chocolate. Mas é a todo momento e
isso me atrapalha. Ela fazia atividade na escola e corria para o armário.
Quando eu do marshmallow, é a cada quatro dias ou quatro meses. Dou
quando tá passando pela sala, mas nada a ver com atividade. Não por recompensa.
Ela precisa saber que tem que fazer a atividade como os outros, sem recompensa.
Eles dão o objeto no centro da mão dela, porque ela tem dificuldade motora. Vi
que eles colocam lá e parece o menino lobo. Agora eu ajudo ela a pegar com os
dedos. Como lá eles trabalham com uva passa, ela não consegue segurar com o dedo,
já põe direto na boca. Mas as crianças estão achando feio e dão risada de como ela
come. Ela tem dificuldade de pegar um pouquinho. Precisa ir treinando. A gente tem
uma comunicação com agenda. Eu vou ao psicólogo, observo, é uma troca.
PESQUISADORA: E você passa mais tempo com ela do que eles, né?
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ANDRÉ: A Mara deixou eu escrever na agenda para mostrar para o psicólogo
e ela deixou. O ambiente é bem gostoso e o autista é bem valorizado lá. Parece clínica
particular, mas é pública.
PESQUISADORA: Você falou da agenda, mas é importante ter troca de escola,
família e médicos?
ANDRÉ: Eles estudam o autismo com mais profundidade, tem mais
abrangência que a nossa. E a família passa a maior parte do tempo com o filho, desde
o nascimento. Eles podem trazer para gente o que facilita entender o comportamento
dela em sala de aula. A Mara conta tudo o que aconteceu em casa, se não comeu, se
não dormiu direito. Ela antecipa para a gente compreender o comportamento dela. E
diz que se ela tiver um problema maior, ela vem buscar.
Ela chora quando não tem aula, então mesmo sem dormir, ela vai. A Yara
chega rindo.
PESQUISADORA: É sinal de que ela se sente bem, né?
ANDRÉ: Sim, as crianças gostam muito dela. A escola como um todo. A escola
toda sabe quem é ela. Ela correu para o parque em um dia de chuva e a AVE (auxiliar)
não tinha visto, tava no banheiro. Aí um menininho veio me chamar. E tava garoando.
Aí quando cheguei, tinha uma menina da sala ajudando ela a sair da chuva. Todos
estavam ajudando.
PESQUISADORA: Eles aprendem com ela?
ANDRÉ: Sim, a questão do respeito. Quando começa no fundamental I ou
antes, a criança se acostuma com isso. Vê o diferente, a particularidade dela, aprende
a respeitar, são muito solidários nesse faixa etária. Não tem medo, se envolvem.
PESQUISADORA: Elas não têm preconceito?
ANDRÉ: Não, o adulto que tem. A criança abraça, beija, quer perto. Se a
criança crescer com isso, a gente vai ter adultos melhores no futuro, que vão
compreender a inclusão.
PESQUISADORA: E antigamente não era comum, né?
ANDRÉ: Antes era retardado mental, deus me livre mostrar na rua. Eu acredito
assim: na inclusão da escola pública é um grande ganho para oralidade, interação,
sociabilização. Dentro do mundo deles, é uma resistência muito grande, solidão.
Na sala de aula, ela não encarava, não permitia o toque. Agora ela permite.
Fica próximo da pessoa.
PESQUISADORA: Ela tava dividindo cadeira, né?
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ANDRÉ: Sim, ela gosta que faça carinho no cabelo dela. Antes, ela não
permitia. Ela gosta de dançar valsa. Varre a sala toda. Cruza a perna e dá tchau para
a plateia. É muito bonitinha.
PESQUISADORA: Você ensina para ela ficar mais independente?
ANDRÉ: Essa questão da fila, ela pegava a comida e ia direto no prato. A gente
ensinou que não era a vez dela, que ela precisava pegar a fila. A gente colocava uma
fila menor para ela entender. A gente ia acompanhando. Ela esperava a vez dela.
Sentou? Precisa comer. Antes, sentava e largava o prato lá. Ela aprendeu que precisa
se alimentar para brincar depois. A gente ensinou que se ela não comeu tudo, é para
limpar o resto no baldinho e colocar o prato no balcão. Antes, chegava no parque eu
queria a balança para ela. Tirava a pessoa de lá. Aí explicamos que tinha a vez de
cada um. Agora ela aprendeu que não pode tirar ninguém. Quando o colega der a vez,
ela pode ir.
Antes, se tocasse na mão dela, ela saía correndo em disparada. Aí a gente
começou a sair com ela e falava “ANDANDO”, não precisa correr. Agora ela desce
normal, vai brincar. Sem correr. Tem horas que ela volta a correr, mas a gente vai
insistindo. É um ganho.
PESQUISADORA: É importante ter estagiária?
ANDRÉ: De grande importância. O avanço que consegui é por causa dela. O
aluno com autismo do grau dela precisa de atenção o tempo todo. Se eu relaxo, ela
ficava em cima da cadeira, olha o perigo. E eu de costas passando lição na lousa.
Sem estagiário, como posso conseguir lidar com uma situação dessas? São 20 e
poucas crianças. Aí eu ia até lá e explicava que ela ia cair e se machucar. Dava a mão
e falava pra ela descer, sem trazê-la. Até que ela descesse. Quando descia, eu falava
que era feio, que os colegas não faziam isso. Eu dizia: “já viu os colegas fazendo
isso?” Ela respondia: “entendeu”. E parou de fazer isso.
PESQUISADORA: E os colegas, ficam quietos?
ANDRÉ: Quando eu soube como era o comportamento dela, já avisei para a
turma e pedi par quando a Yara fizesse qualquer coisa em sala de aula que eles não
aprovassem, não era para olhar para ela. Para deixar que eu chame atenção. Porque
se ela vê vocês olhando, ela acha que tá engraçado. Tudo o que ela apronta, eles não
olham, continuam fazendo a lição. Já sabem que não pode rir dela, que ela tem a
necessidade especial. Eles respeitam. É importante respeitar o modo com ela é. “Para
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vocês, acham que ela tem comprometimento, mas talvez ela ache isso de vocês,
porque vocês fazem diferente. A gente nem sabe quem tá certo.”
PESQUISADORA: Você foca na deficiência?
ANDRÉ: Não. Não dá para tratar o aluno especial como especial, e sim como
aluno. Eu proponho as atividades, mas não exijo o mesmo da Yara do que dos outros.
Aí o resultado vem, do modo com ela pode oferecer. Aí a gente começa a oferecer
novas atividades.
Mas é importante não focar na patologia, no “ela não entende, não oraliza, para
que falar se ela não dá conta”, se você ficar nisso, não faz nada.
Precisa propor a atividade para ela.
PESQUISADORA: Que tipo de atividades ela faz?
ANDRÉ: Por exemplo: ela trabalha com cores, com tinta, com animal, conta
historinha e dá desenho depois para ela pintar. A gente conta Cinderela e dá pintura
de Cinderela para ela pintar. Conta feijãozinho de 1 a 10. Enquanto os outros estão
na matemática.
A gente faz atividade de rasgadura de crepom, de jornal. De ábaco. De encaixe.
Para ela associar as cores. Ela participa de grupos de seminários da sala de aula. A
gente tava trabalhando e aí os alunos precisavam falar o que entenderam. A gente dá
tesoura e cola para ela ir fazer. Os outros também. Ela tá incluída no grupo e fazendo
a mesma atividade, mas exijo coisas diferentes.
Ela foi apresentar e segurou o cartaz, o aluno apresentando. Depois que a
colega saiu, ela falou alguma coisa, aí quando eu fui perguntar, ela saiu correndo. Mas
ela imitou. Quando os alunos pegaram o cartaz, ela pegou também, tomou inciativa.
A questão da imitação é muito importante para ela.
Quando algum colega conseguiu resolver uma questão, peço para ele ir à lousa
explicar. Aí ela vai até lá, pega o giz e fala algo. A gente incentiva: fala, Yara, o que
você entendeu? E ela fica riscando. A imitação é muito importante. É um ganho que
essas crianças têm na escola pública.
PESQUISADORA: E quanto ao preparo dos professores? Você tem
especialização?
ANDRÉ: Eu fiz psicopedagogia, mas não fiz estágio. Só fiquei na teoria. A
preparação é essencial, embora a prefeitura prepare o estagiário (tem curso). Eu tive
um respaldo voltado para a alfabetização e aí incorporam a questão da inclusão
superficialmente, sem aprofundar. Mas não todos os professores participam do Pnaic,
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só do primeiro ao terceiro ano. Tem professores que têm dois cargos, não conseguem
participar, não têm tempo. Eu penso que a inclusão precisa melhorar no preparo para
os professores.
PESQUISADORA: O que você acha que deveria ser feito para preparar?
ANDRÉ: Um curso e dentro da própria escola, um momento de reunião
pedagógica. Eu acho que precisa abranger todos os profissionais da educação.
PESQUISADORA: Como é a reação do professor?
ANDRÉ: É de medo, de como lidar, que atividade passar. Será que eu tô certo,
que eu tô errado? É um tiro no escuro, você não sabe que tipo de atividade vai
oferecer. O que você fez para esse aluno? Que atividade trabalhou? O aluno
desenvolveu ou não? Como fazer isso sem um preparo?
PESQUISADORA: Como é a avaliação?
ANDRÉ: É contínua. Feita também pela própria família, que vai dando um
respaldo sobre como o aluno tá agindo em casa. A mãe da Yara é muito presente
nesse aspecto, ela nos comunica sobre os avanços, nossa “Yara tá fazendo isso,
fazendo aquilo”. Aí a gente vai se motivando por causa desse retorno, nossa, tá dando
certo. E aí ficamos agindo para ela melhorar cada vez mais.
Tem pai que não é presente. Na questão da inclusão, já ouvi falar de alunos
especiais que têm um certo problema e aí o pai fala que tá lavando roupa e diz que
não vai buscar, que precisa esperar perua. A escola e o professor ficam
desamparados. Quem tem mais poder que a família? A escola espera uma
participação da família. O que eu posso dizer para a família? Toda essa dinâmica
precisa ser analisada, trabalhada. Precisamos ter informação do que fazer, dos
direitos. Tá muito escuro ainda. A gente não sabe praticamente nada. O aluno da
inclusão tem direitos diferentes.
A gente não sabe o que a família quer ou não que a gente faça.
PESQUISADORA: Tem material específico?
ANDRÉ: Depende da direção da escola. Aqui tem bastante material, mas o
professor muitas vezes não sabe trabalhar. Não é da mesma forma com todos os
alunos. Você vai na incerteza se é no certo ou no errado. É tudo na base da tentativa.
Isso que precisaria acabar. Precisaria ter mais informação na prática. “O material é
para isso ou para aquilo? A criança é autista, mas considere normal.” Aí o professor
sabe o que pode fazer. Porque o professor tem medo.
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Depende muito do professor. Eu graças a deus sabia, a diretora avisou antes
que eu não estava sozinho, que podia chamar eles e que a família era muito presente.
Aí fiquei aliviado, não tô sozinho, não tô sozinho, não tô sozinho.
A professora da sala de apoio (de manhã) tá com ela há mais tempo.
PESQUISADORA: É importante para o desenvolvimento, né?
ANDRÉ: Sim, a quantidade de crianças é menor, tem outro mobiliário, é mais
aconchegante.
PESQUISADORA: E como é com os pais das outras crianças, vocês avisam
que tem criança autista?
ANDRÉ: Sim, a gente fala e a direção também. Na reunião, a direção informa.
Que a Yara pode gritar em sala de aula, mas qualquer problema a escola responde e
tá atento. Mas como tá desde o primeiro aninho, todo mundo tá acostumado. As
famílias estranham quando ela não vai, ligam para perguntar. Até as famílias gostam
dela.
PESQUISADORA: O que melhorar?
ANDRÉ: A formação do professor, através de cursos, as reuniões pedagógicas.
Muita preparação. Atividades realmente na prática, proporcionar isso para o professor
para que ele possa ter segurança em seu trabalho.
Acho que cada criança é diferente da outra. Não tem como achar que pegar
uma está preparado para qualquer outra.
Até as ditas normais são diferentes umas das outras. Eu trabalho diferente com
cada um, são ritmos diferentes de aprendizagem, principalmente na inclusão.
Eu nunca vou estar preparado para uma criança especial, vai ser na prática.
Mas é importante eu ter um respaldo para que eu possa ter pelo menos em que eu
me apoiar.
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ANEXO D – Entrevista com Gisele
PESQUISADORA: Queria fazer algumas perguntas gerais primeiro. Para você
e para o colégio, qual a função da escola?
GISELE: Para as crianças ou para todo mundo?
PESQUISADORA: Para a criança e para os outros também.
GISELE: Para as crianças de forma geral, é formação intelectual, ética,
pessoal. E claro, ensino. A gente preza muito. Pras crianças autistas, tem uma função
muito fundamental, não sou psicanalista, não sei usar os termos, se quiser procure o
Lugar de Vida. Mas a criança autista que vem para a escola tem uma oportunidade
que lugar nenhum dá: viver situações aqui na escola reais, de vida, de solicitação, de
convocação do outro. Vou usar uma palavra forte, mas importante: abandono. Essas
crianças em geral são privadas de sentir falta das coisas, de ter desejo, são
prontamente atendidas em casa, na clínica. Tem a ver com a condição de autismo.
Ela tem maior dificuldade de se comunicar, de se relacionar, e na escola, por mais
que você fale que ela vai ter atendimento individualizado, é balela, a criança vai ficar
sozinha. E isso é importante. Não é que a professora vá virar as costas para ele. Mas
a escola faz atendimentos simultâneos, como um todo. E na medida em que você cria
uma situação em que uma criança autista vai ficar ao lado de outra, autista ou não,
você tá criando a possibilidade de ela responder sem a nossa intervenção ou para ela,
mais do que isso, solicitar o outro. E levar ali os trancos da vida que ela não leva, por
exemplo: se a gente tem aqui uma criança que fura fila, a gente pode explicar que não
pode, que tem colega na frente. Mas na escola, vai ter o colega que vai dizer: “cai fora
que aqui é meu lugar”. E isso é importante. Ele tá submetido a um mundo em que a
palavra que vale. A comunicação circula, mas ele tem de fazer parte dessa turma. É
autonomia e movimento, sem que se supra a necessidade sempre, sem ele solicitar.
Tem um conceito de educação terapêutica, é muito importante, é a corrente que mais
me atrai e mais cuida da criança. Os outro treinam, mas não convocam. A ideia é de
que você, a escola educa tratando e trata educando – só a escola pode promover isso,
mais nenhuma instituição. Mas a escola é de verdade, nela você tem de viver,
sobreviver. Isso convoca a criança autista a sair um pouco da zona em que está
acostumada.
PESQUISADORA: E isso é ser uma escola inclusiva?
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GISELE: Essa palavra é muito chata, escola inclusiva. Escola é escola, a lei
não permite que ela opte por ser inclusiva ou não. A lei reza que a educação é direito
de toda criança. É lógico que dentro das condições que ela conseguir; é um desafio
porque historicamente ela não foi feita para isso, foi feita para os bons. Então a escola
precisa se transformar. A gente não vai estar vivo para ver. Na medida em que a
criança entra na escola, ela transforma a escola. Eu sou professora, sou parceira dos
professores em todas as questões. Mas essa coisa de não estou preparado... claro
que quanto mais informação o professor tiver melhor, ter contato com os profissionais
que cuidam dessas crianças, fazer cursos. Eu tenho contato muito próximo, é muito
importante. Formação como meio para ter como fim atender a essas crianças. Mas
não existe um processo de você se forma e depois pode atender as crianças. Na
minha cabeça, é o oposto, o atendimento dessas crianças é um meio de formação
para que você possa atender cada vez melhor. Um ciclo da rede construtivista é açãoreflexão-ação. Se você não se depara com essa criança, você não se forma. Tem a
lei, mas é muito mais comum encontrar agora criança autista na escola. Elas invadiram
a escola, graças a deus, e formaram os professores. Estão formando e colocando as
escolas numa sinuca de bico importante. É difícil, abala as estruturas de qualquer
escola, o professor/equipe gestora se depara com a condição de “não sei”. Mas essa
falta que a gente quer provocar nas crianças autistas precisa ser provocada também
na escola. As próprias crianças instauram. E se elas não vierem, porque é muito difícil
lidar com os entraves educacionais, éticos, da relação com as outras famílias,
financeiro, não dá para pôr isso embaixo do tapete. Mas se elas não entram, não
mostram do que precisam para se formar. Elas desestruturam a escola. O grito da
criança autista que a escola inteira ouve paralisa, você olha para os pais que estão
esperando os filhos na porta... Tudo isso acontece. A gente fica: esconde ou não
esconde? Porque vão achar que estamos matando.
Mas a presença das crianças autistas ou das outras chamadas esquisitas é
vital para a escola, para a comunidade escolar, incluindo as famílias. Porque a gente
tem crianças que são vistas como esquisitas, fora do padrão, que falam diferente da
maioria, andam diferente. É muito comum ver o pai de um pequeno se deparando com
essa criança e protegendo o filho dela. Mas essa criança que a gente fez questão de
pôr junto corre e fala: “oi, tudo bem?” Isso forma comunidade, uma posição mais
tranquila. Então a gente vê pai mais tranquilo e outro que com razão de saco cheio.
Porque tem criança que se desorganiza e morde.
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PESQUISADORA: Vocês avisam os pais de que terá uma criança autista na
sala?
GISELE: Não, porque não avisamos que tem uma criança gordinha, outra que
usa óculos, outra que é gay. Tem aluno, todo mundo é aluno. Os professores já
sabem. Tenho um núcleo com três assistentes, duas para idades maiores com
atendimento especializado e outra que segura as pontas nas menores. Mas a gente
não vai suprir todas as necessidades do professor, professor às vezes sofre.
PESQUISADORA: Professor fica sozinho ou alguém acompanha?
GISELE: Só em último caso, a gente não pode solicitar da família isso.
PESQUISADORA: Mas uma pessoa da escola como um assistente?
GISELE: Grudada na criança não. Mas tenho uma menina que vai se dividindo
e ajudando. À tarde é a hora mais difícil, tem dia mais difícil e dia tranquilo, dia em que
só atendo BO (boletim de ocorrência). A menina tem um horário em cada sala, mas
pode ajudar emergência ou ir para passeio. Não é fácil. A gente não falou “é tão bom
ser inclusiva”. Cada contratação é um suadouro. Mas a gente faz.
PESQUISADORA: Hoje, cada vez mais vemos as crianças especiais na escola.
E uma coordenadora de escola pode pensar: como vou preparar uma escola pra
receber síndrome de Down, autismo, cadeirante, paralisia cerebral?
GISELE: Não tem resposta. Por exemplo. Não tenho nenhuma criança cega na
escola. Então até pouco tempo atrás eu pensava nossa, ainda bem que nunca
apareceu, como eu ia fazer. Hoje eu já falo, nossa, por que não aparece logo para eu
saber como vou fazer? Mas eu preciso dela, preciso que ela me ensine. Eu só vou
fazer besteira quando chegar, mas preciso dela. Como as crianças autistas. A primeira
criança autista muito comprometida que chegou punha a escola de pernas pro ar.
PESQUISADORA: Faz tempo isso?
GISELE: Faz um pouco, em 2007. Ela só ficou 3 anos na escola. Pouco tempo.
Porque nós jogamos a toalha. Muito difícil. Mas assim, não é porque ele é grave, claro
que ele é grave. Mas porque a gente não conseguiu. Foi horrível. Mas a escola precisa
assumir a responsabilidade.
PESQUISADORA: Ela era muito pequena? Qual foi a dificuldade que surgiu?
GISELE: Era, ele entrou com 6 anos. Mas ele foi meu mestre. Os pais querem
me ver morta, lógico. Mas eu tenho o maior carinho por ele. Esse menino é meu
mestre. Ficou três anos aqui, eu não dormia, as professoras saíam arranhadas, as
crianças, os pais reclamavam, a gente perdeu aluno. Mas chegou momento em que
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ele foi para segundo ano que ele mesmo, parecia que a sala dava choque nele, não
conseguia entrar, a gente foi tentando outras alternativas. Até que nós amarelamos.
PESQUISADORA: Vocês falaram para os pais que que...
GISELE: Eu falei. Não queria ter falado isso mas eu tive que falar. Foi uma
decisão institucional. É difícil. Porque a escola vai falando essa criança não dá, essa
criança não dá. Aí você vai vendo que essa escola não consegue, é diferente. Tem
que deixar claro o discurso. Claro que tem uma série de coisas que interferem ali, a
parceria que você consegue fazer com os pais, a equipe de tratamento. Se você tem
uma equipe de tratamento que ajuda, que é bacana. Lógico que bacana no meu
julgamento. Bacana que...
PESQUISADORA: Que colabore?
GISELE: Que colabore, e eu tô falando do ponto de vista da concepção. Numa
escola construtivista, a gente não pode acreditar que um aluno aprenda pelo treino,
pelo estímulo e pela resposta. Tenho vários alunos que tem essa abordagem e é ok,
mas a parceria é menor.
PESQUISADORA: É importante essa relação?
GISELE: Total. Precisa ter um acordo bem feito, não que se faz, que se
constrói. Que você consegue falar com os pais o que precisa falar, cria relação de
parceria com os pais de confiança. Não é aquele pai que é só militante. E esquece
que o filho tem limitações. Teve uma criança aqui, que hoje é grandão, tá aqui há 9
anos, chegou com 6, com fralda, com muitas limitações, fazia muito cocô, cocô de
adulto, que vai escorrendo. Muito difícil. Eu via os pais insistindo. Ok, vamos lá, vamos
ver o que é possível. Mas chega num momento, os pais olham muito para o filho, ele
tá no oitavo ano, e a mãe falou: “não dá para ele vir na primeira aula”. Se a gente
falasse, não ia ficar bem, mas ela mesma percebeu, “vou levar ele a partir das oito”.
Porque até conseguir olhar para o filho dela e considerar as condições que o filho dela
tem, tudo bem, qualquer coisa a gente consegue voltar a entrar cedo.
PESQUISADORA: O que ele tem, transtorno global?
GISELE: Ele tem síndrome de Down, mas ficou muito tempo em coma. Enfim,
ele é praticamente cego, mas é uma delícia de menino, ele é esquisito, antes eu
desviava da educação infantil para passar com ele. Agora não, passo no meio da
educação infantil. E as crianças falam: “oi, João!” Às vezes levo para ensinar alguma
coisa, amarrar sapato para as crianças. Invento umas coisas para ele aparecer para
os pequenos potente. João, sabe que as crianças do grupo 1 não sabem direito ir para
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a biblioteca? O caminho certo. Vamos ensinar? Foi importante para ele aprender a
andar pela escola. Mas ele é quase cego, ele foge, muito sem juízo. Falei para ensinar
ir para lá com segurança. Ele ensina usar corrimão, que não pode fugir, precisa ficar
todo mundo junto. Ele se torna perto dos pequenos uma criança importante. Mas as
vezes ele dá um tabefe. Mas é grande que sabe coisas. Na classe dele, de oitavo ano,
ele é um bebê quase, é muito querido, ninguém dá colher de chá, mas todo mundo
sabe que precisa de ajuda. Às vezes precisa tirar eles e colocar numa situação
diferente.
A gente não tem paralisia cerebral, porque não chegou. Mas a escola vai
mudando. Não temos cega, mas eu banco. Nem surda total, que precisa de Libras,
nunca tivemos. Mas temos 35 crianças com deficiência. Tem 1600 alunos na escola.
Não é tanto, 5 por cento. A grande maioria é com déficit intelectual. A gente maioria é
síndrome de Down, tem autistas.
PESQUISADORA: É mais de um?
GISELE: Sim. Tem todo tipo de autismo. Tem criança que mostra muito pouco
do autismo dela, quase eu não vejo, quanto eu menos ficar perto, melhor. Mas tem
criança muito comprometida.
PESQUISADORA: Fica 100 % com a classe dela?
GISELE: Depende, tenho um esquema montado de atendimento dessas
crianças. Mas claro, não vou mentir, o professor precisa de ajuda e muita. Você ir lá e
falar hoje eu que trabalho com ele e tirar ele da sala. Dos grandes; dos pequenos,
não. Só a partir do sexto ano. Mesmo assim eu avalio muito.
PESQUISADORA: Porque o conteúdo vai ficando mais denso?
GISELE: Também. Uma série de razões. Porque os outros estão entrando na
adolescência, não é o professor que fica o dia inteiro com eles, é uma coisa de entra
um e entra outro uma hora depois. Os conteúdos vão ficando mais difíceis, a distância
vai aumentando. E acho importante que tenha parceiros. Na sala dele, tem muita
gente que ajuda, mas ele não pode ajudar ninguém. E isso não tem nada a ver com
inclusão. Tem a ver com construtivismo. Ele precisa de uma troca intelectual próxima,
e não tem, cada vez menos vai ter. a gente forma grupos para que trabalhem juntos
fora da sala. Tenho uma menina Down e um menino no nono e um no sétimo. Em
geral um por sala. Pego os três, todo mundo já sabe, tenho os horários estabelecidos.
Um vai estar na aula de geografia, outro na aula de matemática, outro de biologia. Aí
junto os três e um vai ajudando o outro a fazer a tarefa. O professor a rigor (nada
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funciona do jeito que a gente quer) passa uma lição para eles. Mas às vezes a gente
faz um projeto juntos, mas o professor fica bravo porque ele deu uma lição e a gente
não fez, a gente achou melhor ele ajudar outro. É sempre uma lição adaptada.
PESQUISADORA: É o mesmo conteúdo?
GISELE: Não. Muitas vezes não dá para ser. Vai aumentando a distância. Cada
vez mais, a relação que estabelece entre o conteúdo da sala e o que ele pode
aprender é a temática. Por exemplo: (pausa longa). Na aula de história, no dado
momento do oitavo ano, estão trabalhando com Brasil Colônia. Escravo. O que deu
muito certo, é meio um princípio da escola, a gente acha ali no Brasil Colônia um item,
um tema, um conteúdo que não vai ser abordado pela classe mas tem relação come
esse tema que vão estudar. Eles estudam para serem professores da classe (pausa)
Nesse caso do Brasil Colônia, a gente sugere que ele faça um trabalho de capoeira.
E o professor vai ajudar a estabelecer como capoeira era uma força de resistência.
Então eles vão pesquisar capoeira e dar uma aula pra classe. E isso cai na prova da
classe. Isso a gente tenta fazer muito.
No segundo ano do ensino médio, eles ficam duas aulas com a gente. Por
exemplo, na aula de filosofia, era questão do trabalho. Mas uma questão do ensino
médio, é complexa, corrosão do caráter. Muuuito difícil. O currículo rezava que todos
deveriam fazer entrevista com duas gerações de trabalhadores, eu e minha filha, fazer
comparações sociológicas. Essas crianças, que a gente fez, a gente tinha 3 com
síndrome de Down, uma em cada classe. A gente fez um trabalho com eles de fazer
entrevista já pensando na vida futura delas. Eles têm ali uma noção que nem todo
mundo tem a mesma oportunidade, da questão de estudo. Eles escolheram qual
trabalhador da escola queriam entrevistar. Um a nutricionista, o outro a telefonista, o
outro entrevistou o professor. E primeiro que falei, legal, a telefonista conhece todo
mundo, trabalha aqui há mais de 20 anos, mas ninguém conhece ela. A nutricionista
é uma que trabalha total por trás das câmeras, ela anda. Todo mundo conhece ela.
Mas o trabalho dela fica escondido. A gente pôs ela ali para apresentarem. Depois, a
classe seguiu trabalhando com a questão do trabalho e a gente criou um meio de
trabalhar com a questão do trabalho infantil, eles fizeram uma superpesquisa de
conteúdo que a classe não estudou.
Enfim, fizeram ali um trabalho sobre trabalho infantil. Por quê? Porque eles
precisam ter um foco na aprendizagem no que chamamos de aprendizagens
elementares, que a gente não vai deixar sair da escola sem aprender. Leitura, escrita,
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cálculos, mexer no computador. A gente pega esse tema de trabalho infantil como
pretexto para eles estudarem os conteúdos elementares. Então a gente judia muito
deles para eles aprenderem a fazer pesquisa, registrar, falar que para eles é problema
dar aula para o ensino médio. Em nome disso, eles fazem com propósito social,
precisa dar uma aula, pode ser para os pequenos. No segundo ano do ensino médio,
tem um trabalho muito focado em célula, reprodução, muito complexa. No oitavo ano,
estudo dos sistemas de reprodução. Que ronda as crianças. A gente convida eles para
dar uma aula sobre o desenvolvimento do feto, do embrião. Eles vão inaugurar o tema
para a classe muito legal, porque vão atrás do que querem. Nessa aula, tinha um com
Down. Foi lá e falou de gêneros. O outro quis falar de síndrome de Down. Eles
inauguram a sequência didática do oitavo ano. Eles estudam, não temos pressa,
porque quanto mais demorarem, mais vão fazer revisão, a gente faz 300 ensaios, vão
crescendo, vamos vendo se está bom. Os colegas que assistem são chatos, falam
que não podem colocar é na parede, que não pode ler Datashow, leva a sério.
PESQUISADORA: Vem naturalmente pela convivência, porque desde pequeno
veem?
GISELE: Sim, exatamente, eles passam ali por etapas diversas. Quando
crescem, a gente vê no oitavo ano, eles são um pouco formadores dessa criança.
Cada um é um, mas a grande maioria mantém uma relação duradoura com essas
crianças. O Paulo, que agora trabalha aqui, ia dormir na casa dos amigos, é Down.
Assistia jogo. Todos são convidados para a festa, balada. Mas aprenderam que não
dá para levar para tomar vodka e fumar maconha, então sabem que quando der uma
hora da manhã o pai vai buscar, dão um jeito de cuidar.
Eu morri de medo, mas a viagem de formatura não vai adulto, e ele foi. Vão
com equipe e ninguém se responsabiliza. Ele foi para Porto Seguro, não acreditei que
a mãe deixou, ele sobreviveu e deu tudo certo. A gente faz com que não seja um peso
para eles. Mas que aprendam a viver com todo mundo.
PESQUISADORA: A sociedade não vai ser só de iguais a ele, né?
GISELE: De jeito nenhum.
PESQUISADORA: As duas partes têm a aprender?
GISELE: Muito mais os outros. Não tenho visto.
PESQUISADORA: Pela diferença, você acha?
GISELE: Não sei se é tão diferente assim. É sacanagem ensinar as crianças a
conviver com metade das crianças. Não é justo com eles privar de uma situação que
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vão enfrentar fora da sala de aula. Do mesmo jeito que eles vão aprender a atravessar
a rua, precisam aprender a conviver com todo mundo também; ensinar a não dar
bafão, a não fazer bobagem com as crianças que têm deficiência. Quantas vezes eu
fiz isso na minha vida, de (pausa) de falar que nem neném com as crianças. (pausa)
Pegar na mão. A gente resolveu não fazer, eu vivo me patrulhando e patrulhando as
pessoas. Por exemplo: levar no banheiro. Por que precisa entrar no banheiro junto,
entrar junto? Espera ela pedir. Mas a gente vive fazendo isso.
PESQUISADORA: É com uma intenção boa, mas...
GISELE: ...a gente vê a pessoa com deficiência e torna deficiente. Se alguém
pegar minha bolsa e procurar minha chave, vou querer morrer. E é isso o que a gente
faz com as crianças. O estojo, você trouxe? Calma. A gente tem obrigação de ensinar
eles a procurar. Claro que a gente não vai deixar uma criança suja de cocô, mas pode
falar “vai limpando que eu tô limpando aqui”, “posso limpar seu bumbum?” Depois não
sabemos por que eles saem por aí pelados. A gente não ensina. Precisa ensinar onde
pode mexer e onde não pode. Eles são mais vulneráveis. Se alguém mexer lá, eles
gostam. Os outro ficam bravos. Eles acham que é carinho, têm hormônio como todo
adolescente.
PESQUISADORA: Eu vejo essa questão de participar de encontros com a sala,
de festas, das aulas, mas com autismo é mais difícil?
GISELE: Desde o autismo mais típico até o mais estereotipado. É muito difícil.
Tenho que te falar que é muito difícil.
PESQUISADORA: Quantos são?
GISELE: Desse jeito, a gente tem dois. Uma no sétimo ano, que tem
acompanhante contratada pela família, mas que tô tirando. É muito delicado. Não
exigimos, mas a família pediu. Ela começou a querer puxar minha roupa para ver
sutiã, “Gisele usa sunga ou biquíni?” Ela batia nos pequenos, ia atrás deles. Os pais
tinham solicitado acompanhante, eu deixava 3 vezes por semana. Não gosto todo dia.
Mas pedi todo dia e a família foi muito de boa. Hoje tá dando para tirar.
PESQUISADORA: Ela evoluiu, então?
GISELE: Muito, a escola é tudo na vida de uma criança autista. Se não vier
para escola, vai para onde? Lugar de criança é aqui.
PESQUISADORA: Que diferenças você notou?
GISELE: A fala. Ela sempre foi destrambelhada pra falar, mas tem um discurso
organizado agora. Ela tem autismo muito severo, acompanhante é pessoa muito
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bacana. Faz alguns anos que tá aqui. Eu peço para se afastar. Elas me ajudam muito,
eu não sou psicóloga. Ela foi aprendendo a lidar.
São três autistas desse jeito.
Ela foi aprendendo a socializar melhor, faz prova de gramática como os outros,
escreve. As crianças são muito misteriosas na criança. Tem uma coisa de Lacan, não
sei direito, ela opa, sabe escrever. Como vimos, saiu a escrita. É difícil de entender,
preciso estudar um pouco.
PESQUISADORA: Eu conheço algumas crianças que não falam nem
escrevem. Disseram para os pais delas que elas nunca escreveriam.
GISELE: Não pode falar isso. Qualquer idiota falou.
PESQUISADORA: Entendo não querer alimentar esperança, mas dizer nunca?
GISELE: Não pode.
PESQUISADORA: Vocês já lidaram com algum aluno autista que não fala?
GISELE: Não fala, não fala. Que que eu vou fazer...
PESQUISADORA: Falam com ele, interagem com ele?
GISELE: Tô olhando computador para te mostrar. Ele entrou com 6 anos e
agora tá nos segundo do ensino médio. Ele fala agora. É uma graça, bonito, tem 17
anos, mas não fala, não olha, fica assim. Quando a gente responde, ele pergunta,
mas uma palavra, lacônico. Eu provoco muito ele para ver se aparece um subjetivo.
Mas ele é muito curioso. Ele não fala quase nada. Ele não é bravo, é contido, você vê
que ele vai estourar. Quando ele era menor, fazia apresentações, falava esquisito,
ninguém entendia nada. Mas ele foi se contendo. A gente pode até preparar
apresentação, mas ele lê. Se faz pergunta, ele fica aflito, não sabe responder. Faz
super parte do grupo, é muito amado. Ano passado a gente fez uma saída com ele.
Eles ficam extasiados, saiu ele, uma menina com Down e outro que tem uma
síndrome. Gosto de pegar ônibus e metrô cheio com eles, porque são de classe média
alta, se não for agora, não é nunca mais.
A Paula saía fotografando tudo. Eu falava: “Leandro, você não quer fotografar?”
“Não.” Aí eu pedia: “fotografa para mim?”
Ele não tem tesão, não tem desejo, não tem nada. Mas ainda assim a gente
consegue.
PESQUISADORA: Ele fica na sala?
GISELE: Quando era pequeno, ficava com a turma. Depois, no esquema de
ficar separado um pouco.
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Hoje ele fala pouco, mas é muito solicitado na escola.
PESQUISADORA: Algum tem mudança de rotina?
GISELE: Todos. NÃO, o Leandro não. A gente precisa dizer que a tutora não
veio. Mas outros, com casos menos graves, ficam muito atrapalhados. Se não tem
aula de física, se a professora vai embora antes.
PESQUISADORA: Vocês deixam ou tentam controlar para não haver muitas
mudanças?
GISELE: A gente cuida. Ele precisa viver, mas também não vamos deixar ele
sofrer. Se eu sei que a professora dele vai faltar, ela manda e-mail de manhã dizendo,
eu ligo para mãe. Ele é um menino ótimo, deu um trabalhinho no começo. Mas tá
adaptado, é ótimo. Eu digo que ela não vem e a mãe conversa, para ele não ter
impacto. Não sei se ele teria.
Eles têm passeio de dia inteiro. Pedi para mostrar vídeo do lugar para ele.
Depois fiquei pensando: não precisava, né. É que eu tento facilitar o trabalho do
professor, pensar um pouco nele. Tem que pensar.
PESQUISADORA: Pensando nos professores daqui, que a qualquer momento
podem ter uma criança com deficiência. Eles recebem algum apoio especial?
GISELE: O meu. Sou professora com formação superior. Não sou pedagoga.
Como preparo? Tô aqui há 20 anos, faz 9 anos que saí da sala de aula e fui
construindo o núcleo. Toda escola é assim, você tem um aluno, tem outro. Não de
centralizar, mas de construir. Tem professora com autonomia total, que não precisa
de mim nem de longe. Outras não. Mas cada vez o clima, a cultura da escola vai
facilitando a adaptação de todo mundo. Não tem como preparar. Tem como tratar
esse aluno como os outros. Mas claro, chegou começo do ano com equipe nova,
preciso mostrar o documento com políticas de inclusão. Às vezes meu discurso não
bate muito com o da escola, mas é aqui que eu vivo, aqui que abriu espaço para mim.
Mas tenho formação de professores, faço uma reunião para falar com eles. Falar só
da inclusão. Posso até falar que é para eles usarem o tempo para preparar material,
mas é do tema. Não importa quem tem aluno e quem não tem. Quem ainda não tem
privilégio de ter um aluno atendido por mim no grupo vai ter ano que vem, fica
tranquilo.
O que forma as professoras novas é ver criança circulando por aí, ver que a
gente dá limite, vê eu fico brava quando o porteiro cumprimenta ele e não os outros,
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quando o pessoal da cantina quando vai lá zoar a cantina e atrapalhar, poxa, me
chama, manda para classe.
Isso estraga. Aqui a vida é dura para eles. Quer facilitar, facilita em casa. Aqui
não é lugar de tratamento, é de educação.
Os professores que têm autonomia têm experiência. É a quinta, sexta
experiência que ele enfrenta. Tenho banco de provas, de lição.
PESQUISADORA: As provas são diferentes?
GISELE: São no mesmo horário, mas tem que fazer. A gente ajuda, se precisar
sair da sala ele sai, eles precisam de ajuda para tudo, na prova não vou ajudar. O
João vai, sai, é muito importante para eles porque inclui, vão ser avaliados.
PESQUISADORA: É com base nos objetivos que traçam para eles?
GISELE: Sim, a gente traça para cada um. É baseado no ano passado, no que
já sabe. Tem material que os outros têm, mas adaptado. A gente não usa livro didático.
A gente produz nosso material. Escola renova bienalmente o material. O deles é
adaptado. É um por um. Claro que posso, não é tão personalizado assim, posso usar
o da Lívia para a Julia mudando pouca coisa. Em geral é o professor que faz. A gente
emenda o Carnaval, eu usava para fazer isso, não vou mais. A gente dá uma semana
de planejamento aqui para produzirem. A melhor formação do professor é conversar
com o do ano anterior. Mas nesse ano tinha muita professora nova e eu acabei
fazendo grande parte.
Eu fiz um por exemplo. Tenho cinco alunos no primeiro ano, um de cada jeito.
Três podem ser parecidos, dois preciso mexer mais. Há nove anos, era muito difícil.
Hoje, mais fácil, mas ainda tem muita coisa para produzir.
PESQUISADORA: Você tem a preocupação de ter Brasil Colonial e ver o que
adapta?
GISELE: Tem que facilitar. Do f2, posso fazer outra apostila. Mas mexer é mais
inseguro para mim, eu sei lá o que é organela, exponencial. Primeiro eu mexo
tranquila. Eu vou é orientando o professor. Ele vai orientando. Eu tenho uma
guardada, mas dou uma dificultada para eles pensarem.
A gente tem um centro de formação aqui e um professor fala que quer fazer de
inclusão. Depois você faz, não precisa agora. Eu falo para fazer de alfabetização, de
didática da matemática para os pequenos. A gente precisa de bons professores, mais
nada, a gênese do conhecimento. Tô há 9 anos tentando fazer o Dudu aprender a ler
e escrever?
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PESQUISADORA: O livro dele é com imagens?
GISELE: Não, é com texto, se não ele não vai aprender nunca. É um material
dirigido a eles mas baseado nos construtivismo da escola. Não é inclusiva, é
construtivista. Não venha aqui porque é inclusiva porque isso todas têm que ser.
Venha porque é construtivista. Tem famílias que quero matar, que põem o filho aí no
santa cruz (tirar) porque é top e o com síndrome de down põe aqui. Ah por que lá não
aceita? Processa.
PESQUISADORA: Vocês já foram processados?
GISELE: Já. Mas isso é sigiloso. Já fomos.
É difícil para caramba. Mas aprendemos. No fundo adorei o processo porque
tinha uma resistência grande da direção. Queriam mandar ele embora e ele continuou,
por isso hoje tenho um projeto de ensino médio.
PESQUISADORA: Acaba aprendendo na prática, né?
GISELE: Sim, sem dúvidas, qualquer professor aprende na sala. Não na
faculdade. Entra na sala e vê que um sabe isso, outro sabe aquilo. Se fortalece. Aqui
tenho as minhas meninas que trabalham comigo. Entram como estagiárias, por uma
questão da estrutura da escola. A rigor, elas iriam embora. Mas a direção toma de
mim. Porque elas enfrentam situações muito difíceis, o pessoal quer elas para
assistente de outras orientadoras. Peço para acompanhar criança de terceiro e quarto
ano, elas vão aprendendo na prática, por causa do núcleo.
Abandono elas, a gente se vira, depois conversa.
PESQUISADORA: Existe um temor delas?
GISELE: Sim, até meu. Você tem medo porque você apanha, sai arranhado.
Não por causa do autismo, porque a gente invade a vida deles. É assustador, ele grita,
faz cocô em você. Dá medo mesmo, fico pensando se o professor precisa se sujeitar
isso. Tô mais calejada que elas, mas elas têm medo, é a situação do desconhecido,
do medo, do fracasso. Eu não era tão boa professora?
PESQUISADORA: Acha que o temor é maior com autismo?
GISELE: Antigamente, problema era síndrome de Down. Você tinha medo.
Hoje é pufff. A bola da vez é o autismo, daqui a pouco vai passar. Continua sendo
difícil, como Down é, mas vai entrar outra moda.
PESQUISADORA: Porque vai ficando mais fácil?
GISELE: Porque a gente aprende, vai ficando menos surpresa.
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Como escola particular, família tem situação em que tem diagnóstico, em
pública tem a burocracia.
Dane-se o laudo, odeio. Trabalho com escolas prefeitura em educação de
direitos humanos. Eu vejo quando as professoras vão falar ali. E u vejo que não sou
ninguém ali. Tenho um aluno sem laudo. Não quero saber isso, quero saber se tem
cabelo, pé, mão. Sei que tem exigência, mas laudo é passaporte da alegria, não pode
ser reprovado. Eu só reprovo se sei que vale a pena. O laudo é importante. Mas o que
me ajuda a saber se ele enxerga o outro primordial? Que diferença tem 46 ou 47
cromossomos? Quero saber se ele bate, se ele já foi escola, se ele sabe ler.
PESQUISADORA: É perguntando para os pais?
GISELE: Sim. A grande maioria chega pequenininho.
PESQUISADORA: É melhor?
GISELE: Sim, chegou a ser uma exigência da escola, agora não é mais. Eles
são incluídos na educação infantil, as classes de 3 anos são doidinhos, egocentrados,
o que veem ali é pelo Piaget, etapa de desenvolvimento, cada um é um. Um é
gordinho, outro tem síndrome. Quando percebem, já fizeram tanta coisa junto que é
ok, é assim, muito melhor. A escola fica nessa de ter laudo, não ter laudo.
PESQUISADORA: Eu visitei uma escola no tcc que tinha aluno com surtos
nervosos. A escola tinha medo porque ele se atirava para o vidro, mas se segurasse,
ele voltaria com marcas no corpo. Existe uma técnica? Linha que sigam para falar ao
professor o que fazer?
GISELE: Você aprende, eu fui aprendendo. Primeiro, não pega ele. Esse
menino que te falei não é surto, é crise que a gente não entende. Proteger para não
bater a cabeça. Essa gritaria incomoda. Mas não pega ele, ele é pequeno. Se ele tá
correndo risco, você precisa segurar. Mas tenta evitar. Muitas e muitas vezes, quando
tinham ataques, chama outra pessoa. Qualquer uma. Tenho uma criança e tem
chilique, me chama, muda a cena (estala o dedo). Presta atenção neles, já li papel
higiênico para fingir que não tô ali prestando atenção, não sou babá deles.
Mas regra, se tivesse, eu queria fazer. Cada um é um. Os comportamentalistas
têm, mas não quero nem saber quais são. Outro dia, ouvi mãe dizer que a terapeuta
que a criança faz muito cocô, era para dar ducha de água gelada. Dá vontade de falar:
você gostaria de fazer com você? Eu prefiro não saber porque é tentador.
PESQUISADORA: Os professores se queixam depois das crianças autistas?
Observações?
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GISELE: Eles reclamam, é muito difícil. Reclama. Pede ajuda. É o dia a dia ali.
É assim que a escola vai aprender. Eu não tinha ideia do que eu precisava. Não sei
se o que preciso hoje é o que vou precisar daqui a 5 anos.
Não dá pra dizer que o mundo é cor de rosa, né? Até os pais...É difícil mesmo,
enche o saco. Às vezes a professora sai chorando porque não consegue fazer nada.
Prefiro uma que fale não aguento mais que uma que diga pode deixar. Se a gente não
lida com isso, a gente não avança.
PESQUISADORA: O que fazer com o agito? Tira a criança?
GISELE: Cada hora a gente faz coisa diferente. Às vezes tira, às vezes não tira,
às vezes pede ajuda, vou lá, às vezes a gente precisa proteger as crianças, mas dá
tudo certo.
PESQUISADORA: O material, a avaliação dos autistas é no mesmo esquema?
GISELE: Sim, a gente não sabe o que tem que fazer.
PESQUISADORA: Na escola municipal, tem a SAAI. Aqui existe algo análago?
GISELE: Existe o núcleo. Mas não é no contraturno. Não dá, porque a escola
pública oferecer porque a direito de estado, é meio tratamento. E a particular oferecer
isso, porque não sei se concordo, mas é uma empresa que cobra por seus estudos.
A pública cobra por meio do imposto, mas é diferente. E também é sacanagem deixar
o cara ouvindo aula de equação, ele conta até 100 no máximo. O que eles fazem?
Dormem. Eu canso de ver. A gente poupa eles disso. Sai uma vez por dia, duas. Para
não boiar total. Se você fizesse curso de mecânica hidráulica em alemão, você não ia
dormir? Não ia apontar o lápis quarenta vezes? É um assunto que você não domina
numa forma que você não domina. Não ia fazer xixi, fugir?
A gente vai atrás, pede para voltar. Mas você poupa na hora, porque é
sacanagem. Precisa apender a lidar com autonomia. Mas é cruel, escola é cruel para
todo mundo.
PESQUISADORA: Nessas aulas de conteúdo abstrato são mais distantes? É o
mesmo caminho? Lembro que você contou da excursão da fotografia.
GISELE: Eles sempre têm uma coisa pra fazer. Vão para Cananeia estudar o
bioma nojento, como chama? O tipo de caranguejo no mangue. Eles focam no tipo de
caranguejo para ensinar depois, faço um roteiro de foto para tirarem e eles dão de
presente para a sala.
PESQUISADORA: Com autista, funciona?
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GISELE: Funciona. Eles são meio doidos, o Leandro, que não fala, chegou com
a máquina. Coisa mais linda, você não entende porra nenhuma. Ele abriu o cartão da
máquina e só tinha porta e janela. Aquelas coisas maravilhosas. A terapeuta achou
infantil. A gente deu para a educação infantil continuar o desenho. É lindo. Sei lá o
que ele tá querendo dizer, mas quis dizer algo. Ele não fala, fotografou porta e janela
colonial.
PESQUISADORA: A avaliação dessas crianças é com base no objetivo?
GISELE: É, mas a gente erra. Aqui é o caderno que te falei. Vão acabar as
entrevistas e entrar no trabalho infantil. Falar do que a nutricionista estudou, traçar
perfil do entrevistado, para pensarem na vida. Trabalho infantil, pensando
conhecimentos prévios, o que sabe sobre o assunto. Sempre um texto, colher a
informação. Para quem não saber ler, alguém lê para eles.
PESQUISADORA: Os que não escrevem respondem oralmente?
GISELE: Não, escrevem do jeito deles.
PESQUISADORA: O construtivismo aparece nisso, na questão de não corrigir?
GISELE: Sim, do mesmo jeito dos outros, se eu acredito que podem ser
protagonistas, do mesmo jeito. Eles têm cérebro, igual aos outros. Vamos
perguntando do texto, dane-se se respondeu só uma na aula inteira, quero saber o
que ele aprendeu.
(Mostra o caderno) Dúvida, palavras conhecidas, eles entrevistaram
experiência para manusear.
Paraty tem muito trabalho infantil, dei trabalho lá. Escrever e revisar o texto.
A classe de geografia trabalhou campesinato, eles prepararam uma
apresentação de chorar, coisas que ninguém sabia, que pode machucar o pé, o que
pode. É lindo o que eles fazem.
PESQUISADORA: Reprovação vocês avaliam...
GISELE: Que nem outros.
PESQUISADORA: Pensando na escola especial, você acredita que a escola
regular seja sempre o melhor caso?
GISELE: Acho que não precisa ser do mesmo jeito que os outros, mas sim,
acredito que seja.
Levei ele para dar aula de futebol para os pequenos.
Foto do passeio, de viagem, que eles tiram.
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PESQUISADORA: Muitas escolas particulares dizem que não estão
preparadas, né?
GISELE: Ok, a gente também não tá. Mas precisa tentar.
PESQUISADORA: A principal lição deles é a convivência?
GISELE: Não, é tudo. Tem um professor da USP que fala que criança que vai
para escola para fazer amigo não faz nenhum. Quer fazer amigo, vai para o clube. O
que faz a criança se relacionar? A vida de estudo. Compartilhar conhecimento, nem
que seja no futebol. Fazer amigo é muito relacionado à vida. Você não vai a uma
excursão para arranjar um namorado, pode achar um, mas rola se você compartilhar
o que todo mundo tá fazendo. Precisa ter um motivo, uma proposta.
PESQUISADORA: Existe uma rotina com os pais?
GISELE: Não dou orientação para pai, eles que têm que me orientar. Eu atendo
uma vez por semestre, quando dá muito trabalho eu chamo mais. Mas vou chamar
para quê? Para dizer que seu filho tá dando muito trabalho? Eles sabem que o filho
dá muito trabalho.
PESQUISADORA: E para perguntar se em casa tá assim?
GISELE: Sim, se é para fazer indicação de trabalho terapêutico. Mas como as
orientadoras chamam os outros pais, às vezes se não tá indo bem.
PESQUISADORA: Os professores têm reuniões constantes ou é sempre sobre
todos, não sobre criança?
GISELE: Comigo, tem alguns que não dependem de mim, que bom, é o que eu
quero; tem outros que preciso atender constantemente. Às vezes com aluno junto.
Alguns desajuizados, preciso dar bronca em alguns, ninguém tem coragem de dar
bronca neles. Mas aí é comigo, as outras orientadoras sabem lidar bem com eles.
Trabalho aqui e no Morumbi, então.
Alguns autistas ficam sozinhos, às vezes se juntam. No mec 2, no parque, estão
todos juntos jogando pebolim. Não ameaça. Eles acabam namorando também.
As aulas separadas também são para viver entre eles. A líder de torcida
infelizmente não vai namorar com ele. Poderia, mas não vai. Tem briga, mas é de
igual para igual. Com os outros, é meio como adulto vê. Mas precisa brigar, bater, não
vou deixar, mas como são os outros.
PESQUISADORA: Como você avalia o estágio em que a escola está em
relação às crianças com deficiência?
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GISELE: É possível avançar. Tem muito ainda, é possível avançar. Talvez não
como a escola que a gente tem hoje. A escola vai precisar se modificar, so sorry,
dinâmica, material, exigência, flexibilidade, avaliação, vai ter que mudar tudo. Até
pode continuar atendendo os tops, tem que atender, mas precisa ter espaço para os
outros, assim não vale, não é justo, por que eles não podem?
PESQUISADORA: E sociedade: o pai de uma criança ouvir o grito de uma
criança autista?
GISELE: Antes eu me incomodava, hoje quero mais é que ouça. Veja os
doidinhos que a gente tem, convida ele para festa.
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ANEXO E – Entrevista com Dora

PESQUISADORA: Então, Dora, queria começar te perguntando, na sua visão,
qual a função da escola?
DORA: O que eu tenho percebido nesses anos todos de trabalho é que a
inclusão, da forma como ela foi redigida e tem sido aplicada, ela tem sido maravilhosa.
Na questão da inclusão da criança dentro de uma escola regular. Agora dentro de
uma sala regular, tenho minhas dúvidas. A escola se prepara para receber esse aluno
de inclusão coma adaptações, mas o corpo docente não está preparado para receber
essas crianças. A inclusão no papel é um texto divino, maravilhoso, realmente ela tem
tudo para dar certo, você pensa. Mas infelizmente, o governo não oferece para o
professor, o docente de escola regular, nenhuma formação para receber essas
crianças. Quando recebe, o professor fica muito assustado, não sabe o que fazer. “Ah
mas o professor tem que pesquisar.” O que eu falo para os meus professores, vai
receber uma criança, sabe antes, prepare-se, procure no Google o que é a doença, a
patologia, o que você vai ter que fazer, preparar a sala para receber essa criança.
Antes de ele chegar. Porque nada que eu faço eu falo nada criança na frente dela. Eu
sempre converso com os professores. Faço aqui alguns ATPCs falando de deficiência.
PESQUISADORA: O que é isso?
DORA: São horas coletivas dos professores. Vou abranger todos os
professores da escola. Falei sobre o autismo, que é o que mais pesa para eles, falei
de TDH, vou falar de esquizofrenia, a gente tem recebido. E deficiência intelectual,
eles têm uma visão muito... (pausa)... diferente do que é a doença. É o que eu te falei.
Olhando para o lado de acolhimento, de desenvolvimento de criança que tenha a
síndrome, é fantástico, se desenvolve muito, muito, em convívio com a outra criança
que é norma. Tanto que ele se desenvolve como as outras crianças também
aprendem muito com eles. A inclusão nessa hora é fantástica de se ver. Mas quando
vai para o lado da aprendizagem da criança, o professor deixa muito a desejar. Não
tem o tempo para adaptar o currículo. Acha que adaptação de currículo é eu preparar
uma atividade diferente para o aluno diferente, diferente dos outros. O aluno com
deficiência não aceita isso, não quer ser diferente, não quer fazer atividade diferente
o que eu passo aqui é que adapte, mas que não seja diferente dos outros. ISSO É A
INCLUSÃO. É complicado nesses termos. A escola que tem um professor habilitado
pra ter essas orientações caminha, mas infelizmente são poucos os professores que
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fazem essa pós graduação. Essa escola tem muita sorte porque tem sala de TGB
(transtorno global de desenvolvimento) e tem a sala de deficiência intelectual.
Aqui é EMEF (escola municipal de ensino fundamental). De primeiro a quinto
ano. Então assim, as crianças que frequentam a sala não são todas daqui. Sala de
apoio pedagógico especializado, no estado chama SAPs. A gente fala sala de recurso.
Eu procuro saber o que o professor tá fazendo em sala de aula para trabalhar
de forma diferente aqui. Mas pelo Cape (Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado),
a gente precisa trabalhar muito mais a socialização do aluno, as atividades da vida
diária, do que a alfabetização. Porque o Cape entende que ele tem 4h30 para ser
alfabetizado na sala regular, então não precisa aqui. Mas infelizmente é muito pobre.
Ele vem para cá e precisa saber ficar sentado em uma carteira, como usa um caderno
um lápis. Ele precisa de alfabetização, mas não é o que o Cape orienta.
A gente trabalha muito aqui trabalhos manuais, a gente tá trabalhando a horta
educativa, então eles estão plantando, vamos confeccionar um espantalho,
PESQUISADORA: Aqui é só autista?
DORA: Sim, nessa sala só é autismo.
PESQUISADORA: São quantos?
DORA: Nessa aqui, só temos 2. Mas vem do entorno. Temos 10 alunos
matriculados nessa sala, dez alunos.
PESQUISADORA: Ficam juntos?
DORA: Não, atendo individualmente. Autista não suporta toque, não suporta
barulho. 50 minutos que fico eu e ele, eu tento interagir. Alguns interagem muito bem,
tenho um autista que tem 6 anos e é superdotado. Ele fala quatro idiomas. Eu estava
falando para a Luana (diretora), ele lendo em inglês é a coisa mais linda do mundo,
parece que ele nasceu lá.
PESQUISADORA: A dificuldade é a socialização?
DORA: Sim, ele não tem. Eu tento amenizar um pouco para ver se ele funciona
melhor. A mãe dele vai levar para uma escola especial. O estado não consegue. A
escola em que ele está não consegue acompanhar. Ele vem para sala para atividades
de vida diária, socialização. O restante ele domina tudo. Aqui nessa sala só atendo
autistas. 50 minutos para cada aula, duas vezes por semana. Procuro trabalhar
diferente da sala regular. A gente pinta muito, desenha muito. Porque é nessas horas
que você percebe ele se soltando. Então procuro nisso.
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Não sou especialista em autismo, sou curiosa em autismo, porque eu amo a
síndrome. Estudo por minha conta. Nessa sala, pode chegar a qualquer momento um
especialista em autismo e eu perder minha vaga. Mas tô aqui há dois anos e eles não
conseguem achar um especialista em autismo.
PESQUISADORA: Você é pedagoga?
DORA: Sou psicopedagoga. Com habilitação em deficiência intelectual. Então
eu gosto da síndrome, eu estudo muito. Mas não sou especialista.
PESQUISADORA: Você percebe que na escola em geral o preparo do
professor vai mais da vontade dele do que apoio da escola?
DORA: Sim, totalmente.
PESQUISADORA: É possível estarem preparados ou é só na prática?
DORA: Pelo que percebo, eles não têm tempo para essa formação. A gente
recebe muito pouco de salário. Então o professor que trabalha até 11h30 aqui, pega
outra escola 13h fica até 19h30, não tem tempo para estudar. Quem é muito
interessado, porque tem pessoas e pessoas. Quando vai fazer seleção das aulas, eles
me chamam. Querendo ou não, tô sempre de olho nos professores. Esse tem o perfil
para receber um aluno especial, esse não tem. Eu tinha uma professora numa escola
que ela falava para mim: eu sei que você passa o tempo todo observando o perfil dos
professores, não adianta colocar deficiente na minha sala, eu não sei lidar, fique
sabendo que quando for escolher, não me escolha.
PESQUISADORA: Você coloca?
DORA: Não. Mas prefiro que não fique camuflado. Porque fica camuflado o
professor tá na ponta da sala e o aluno tá na outra, porque não quer contato. Então
eu prefiro que fale: “eu não tenho o perfil”. Então eu tenho que estar sempre
observando.
PESQUISADORA: Qual você acha que é a principal dúvida, eles ficam com
medo?
DORA: Sim, muito medo. A primeira coisa é a rejeição. Porque assim: o autismo
tem o de bom funcionamento, o primitivo.
PESQUISADORA: O que significa?
DORA: Passa o tempo todo se balançando, gritando, batendo na mesa. E não
adianta.
PESQUISADORA: E como faz na sala?
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DORA: A professora tá muito preocupada. Todo dia vem e Dora, e aí? Aqui na
minha sala são muitos jogos de madeira, ele joga, tá machucando as crianças. Qual
a trajetória desse aluno? A mãe não aceita que ele tenha a doença. Desculpe, não é
doença. É transtorno. Então ela parou o tratamento dele, ele tomava o remédio no
psiquiatra, conseguia na escola trabalhar com materiais e jogos de madeira. Mas ela
achou que o filho estava dopado, então retirou os remédios por conta própria. As
crianças da sala aceitavam ele, agora não querem mais. Estão com medo. E outra
coisa: muito tempo dele na sala de aula, precisávamos reduzir. Chamamos a mãe e
ela não aceita. Não quer levar ele. A escola vai fazer o que? Ao mesmo tempo que
ele tem direito de estar na escola, os outros alunos têm, o direito de aprender. E a
professora não está dando conta de ensinar
PESQUISADORA: Ela fica sozinha?
DORA: Sim. Ele tem um cuidador para alimentar e levar ao banheiro.
PESQUISADORA: É da escola?
DORA: Não, é de fora, contratado pela diretoria. Mas o cuidador fica no
corredor. Então ela fica sozinha dentro da sala de aula, ela tem 34 alunos. Então ela
falou: Dora, tá muito complicado, tá prejudicando o andamento da sala. Elas ficam
com medo, porque agora ele come papel, come giz de cera, come giz da lousa. E ele
pega o caderno das crianças par rasgar. Então tá incontrolável. Ele precisava
frequentar essa sala. Mas NUNCA VEIO. A mãe não aceita. Já convocamos, já
pedimos. A diretora vai encaminhar o conselho tutelar. Porque tá prejudicando.
PESQUISADORA: Você acha importante o diálogo com a família?
DORA: É essencial, essencial no tratamento do aluno. As famílias parceiras,
nossa, é um desenvolvimento fantástico para os alunos.
PESQUISADORA: Vocês se reúnem com a as famílias?
DORA: Sim, todos eles trazem o filho, mesmo que venha de Ligado, de
transporte do estado. Mas os pais vêm junto. Aí a gente conversa. E aí, Dora como foi
hoje? Ah hoje ele tá mais agitado, hoje aconteceu isso e isso é um contato o tempo
todo, uma troca. Mas com essa mãe, não. Ela não vem na sala e quando chega para
deixa-lo na sala regular, deixa com a cuidadora e nem entra. Não quer contato
nenhum, porque sabe que vai ser cobrada e não quer ser cobrado.
Então assim, é uma coisa muito difícil. As terapias deles são muito importante,
precisam de muita terapia. Aqui é uma terapia, é, mas precisa fora, é psicológico,
fonoaudiólogo.
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PESQUISADORA: Isso ajuda?
DORA: Sim, muito. E a gente tem um contato. A psicóloga dos alunos meus
marcou para conversar. Vai vir aqui e falar o que ela acha, eu falo que eu acho. Aí há
essa troca, a interação.
Com os professores, é a formação que dou. Em geral, em procuram. Se não tô
em atendimento, eles perguntam como é melhor adaptar essa atividade.
PESQUISADORA: Como adaptam?
DORA: A gente tira o que não é necessário. Se vão fazer conta para multiplicar
com dois números, tenta fazer um número só, adição, que é concreto para ele contar.
Porque aí ele tá entendendo. Se ele não consegue, é muita frustração. Então sempre
uma atividade que ele consiga realizar, para isso incentivá-lo.
PESQUISADORA: E nessa situação, ele vai ajudar no meio da atividade?
DORA: Sim, eu sempre falo: carteira do aluno especial grudada em sua mesa.
Principalmente do autista, porque você trem que fica chamando o autista pra
realidade, porque ele vai para o mundo dele, precisa chamar. Sempre próximo à mesa,
grudado na mesa do professor.
Fora esse autista grave, primitivo, a gente tem tido bons resultados.
PESQUISADORA: O que, por exemplo?
DORA: Comunicação, agilidade. Porque tenho um autista que é muito
engraçado, na hora do lanche, ele diz que queria ficar com as meninas. Mas por que
não fica? Porque menina não gosta de ficar com menino. Eu gostaria muito de pular
corda, mas elas dizem que é coisa de menina. Então é isso. Ri. Também os
funcionários precisam ser orientados. Eu tinha uma aluna que passei a observar na
hora do lanche, comecei a ver como ela funcionava. Ela chegava todo dia e entregava
para o inspetor de aluno a caixinha de suco para ele espetar o canudinho. Aí eu falei
para o inspetor de aluno: “não, assim ela não vai aprender nunca a espetar o
canudinho. Você amanhã vai, quando ela vier, pegar, ensinar a tirar o canudinho e
enfiar na caixinha. É simples, ela consegue fazer muito bem, capacidades muito
maiores que essa”. Aí a inspetora passou a fazer isso, aí ela nunca mais foi para perto,
porque sabia se virar sozinha.
Em todas as escolas, tem um self service. Eu sempre falo, cuidador é pra
cuidar, não para ensinar. Então é muito mais fácil ir lá e fazer do que ensinar o aluno
a fazer. Sempre tô de olho nos cuidadores, a não ser que as crianças não tenham
capacidade. O que te falei não tem capacidade para se servir. Mas leve até lá, pode
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ser que com a observação vá um dia fazer. Então é ensinar, não fazer por ele. São
essas as coisas que acontecem aqui na escola.
Sou bem solicitada, porque é um drama para eles. Ficam impressionados:
como conseguem na sua sala e não na minha? Gente, é assim, não é tudo de uma
vez.
São essas as dicas. E não esperar que tudo será perfeito, na mesma hora. Não.
Demora muito mais que os outros. Então é isso. É difícil? É, não tô dizendo que é fácil.
PESQUISADORA: O autismo é mais complicado?
DORA: Não. Tem deficiências intelectuais gravíssimas, síndromes de Down
terríveis. Cada patologia tem seu grau, não dá para generalizar a adaptação da escola
vale muito.
PESQUISADORA: As outras crianças reagem bem?
DORA: Muito bem. Para receber, sempre falo para os professores explicarem
a deficiência, como vão agir. É fundamental para ter ajuda deles. São muito
parceiros, ajudam muito.
PESQUISADORA: O que aprendem?
DORA: A respeitar, é fantástico. A não rir. Todo começo de ano, quando
entram, trago aqui para eles olharem o que tem dentro. Peço pra trazer aqui na sala,
explico como funciona, “você vai receber um coleguinha assim na sua sala, vai ter que
ajudar seu professor”. Tudo isso funciona.
PESQUISADORA: Ela não vai ter o preconceito?
DORA: Não. Tínhamos um aluno na outra escola em que eu trabalhava que
AACD disse que precisava ir de cadeira de rodas. As crianças amaram, muito diferente
cadeira de rodas. Aí no lanche comecei a perceber que as crianças trocavam de lugar.
As crianças sentavam na cadeira de rodas, e ele, com muito sacrifício, ia para trás
empurrar as crianças na cadeira de roda. E os inspetores desesperados. Falei para
deixar. Você acredita que uma semana depois ele parou de usar cadeira? A AACD
pediu para ir de andador. Porque ele e conseguia empurrar as outras crianças e andar.
É muito legal.
PESQUISADORA: Era uma deficiência intelectual?
DORA: Era motora. E que lógico, ele tinha feito uma cirurgia, tava se
recuperando, ele tinha os tendões curtos. Tava se recuperando e a AACD disse para
a mãe que ia levar um bom tempo para pôr o pé no chão. E na convivência com as
crianças, foi muito rápido. Nessa parte, a inclusão é maravilhosa.
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DORA: Na parte da matéria, os pais esperam muito. Nessa sala, eu falo pra os
pais que não vou alfabetizar. Qual é a primeira coisa que os pais querem quando a
criança entra na escola? Ler e escrever. Às vezes isso não é o mais importante. Esses
dias, recebi um pai aqui que veio com a filha, que é deficiente intelectual. Veio para
uma entrevista porque queria que a filha fosse para uma sala especial. Primeiro que
a gente não tem mais. Eu falei: “pai, por que quer numa sala especial? 16 anos”. Aí
ele me explicou. E veio minha indignação. “Ela tem 16 anos. E quando ela vem para
a escola regular, ela traz roupa para trocar, calcinha, calça, e os professores não
querem trocar. “ Mas pai, por que teriam que trocar?” “Porque ela vai ao banheiro e
se suja.” “Pai, o senhor vai me desculpar, mas sua filha tem 16 anos, o senhor acha
que algum professor vai sair da sala e ir até o banheiro tirar a roupa da sua filha? Pai,
por que ela não aprendeu a se limpar ainda?” Às vezes não consigo. E ele: “porque a
mãe e a avó fazem tudo para ela”. E quando ela está menstruada, não vai para escola.
Ela não consegue trocar.
Mas gente, ela só tem deficiência mental, ela tem coordenação para fazer tudo.
Mas a mãe e a avó não permitiram. Gente, a primeira coisa é: eles precisam de
autonomia. Ele vai se virar como quando você se for? Uma mãe faz para um filho.
Outras pessoas não. E ela não vai estar para sempre. Isso que tento colocar na
cabeça deles. A gente m conseguido bons resultados.
PESQUISADORA: Como avaliam a criança?
DORA: Não, primeiro precisa vir com o laudo. Vem com o CID, código da
doença. O que acontece aqui na escola: o professor vê que o aluno não tá
respondendo, é diferente de todos da sala. Aí vem falar comigo., não faço avaliação
no primeiro ano. É tudo muito novo, lógico que se perdem muito. A partir do segundo
ano, falam “tenho um aluno assim”. Aí vem uns 15 dias na minha sala, na aula dele, e
começo a fazer um roteiro de avaliação, coisas que aplico para saber o quanto ele
rende. O que seria ideal para aquela idade. Olha, realmente precisava convocar os
pais. Já fui mandada para delegacia, já reclamaram de mim na delegacia de ensino,
porque sugeri que procurasse o médico porque seu filho é muito diferente dos da sala.
Esses que chegaram sem laudo.
PESQUISADORA: Muitos na sala de aula não têm laudo. Aí você chama o pai.
DORA: No ano retrasado, na outra sala em que eu estava, percebi que era
autista. E aí passei 6 meses observando, gente, e minha experiência graças a deus
me dá. Chamei a mãe, disse que dava muito problema na escola, chamei, conversei.
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Falei: “mãe, só tô sugerindo que procure um neurologista, preciso saber o que tá
acontecendo com ele”. Ela me perguntou:” o que você acha que é?” Respondi que do
que eu conhecia, parecia estar dentro do espectro autista. Ela me respondeu dizendo
que tinha um autista na família, e que isso aumentaria os riscos. Mas saiu de lá da
escola direto para a delegacia. Direto.
PESQUISADORA: Mas com base no quê?
DORA: Que eu estava rotulando o filho dela de louco, dizendo que o filha dela
era AUTISTA. Aí falei: tudo bem, né, fui chamada, falei da minha experiência e da
minha formação. Adivinha onde ele tá? Frequentando a minha sala. Levou realmente,
teve uma crise quando tava no hall do consultório médico, o médico de dentro da sala
percebeu e disse “seu filho tem problema”. Aí ela levou e foi laudado como autista.
Semana passada veio trazer aqui. Eu olhei nos olhos dela e falei: “olha, de verdade,
de verdade, eu gostaria muito, muito mesmo de estar errada quando diagnostiquei teu
filho, mas infelizmente minha experiência me dava essa capacidade”. Mas que bom
que ela trouxe.
PESQUISADORA: Quando a criança não fala, como fazer na escola?
DORA: Mesma técnica, porque geralmente ele tá fazendo terapia fora de
fonoaudiólogo. Às vezes não vai adquirir essa fala, mas tem a compreensão e vai
avançando, entende tudo o que você fala. E geralmente, o autista que não fala usa
outra forma de comunicar, então a gente tenta entender na medida do possível.
PESQUISADORA: E quando tem os surtos?
DORA: Temos os cuidados, procuramos tirar. Mas sempre procurando saber o
porquê, mudança de rotina, fome, sono, barulho. Às vezes o arrastar da cadeira, a
audição é muito sensível. Sempre falo para o professor: fica olhando, reparou que
desestabilizou, tenta evitar ao máximo.
PESQUISADORA: Rotina é mais difícil?
DORA: Aqui eles chegam, sabem que precisam sentar e fazer atividade para
depois ir pra o tapete. Hoje você tem 5 atividades para fazer e depois ir para o tapete.
Se forem 5 atividades e eu tirar uma ou acrescentar uma, sei que não vai ser possível.
Então falo para o professor: sempre a mesma rotina. Mas o que acontece: na rotina,
tá educação física e o professor não veio. É culpa do professor? Não. Então na hora
de educação física, sai para dar uma volta com eles. Sabe que não tá fazendo a
mesma coisa.

