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RESUMO 
 
 

A presença de alunos autistas no ensino regular tem aumentado expressivamente e 
demandando tanto do professor quanto da escola adaptações para a inclusão efetiva do aluno, 
para tanto é necessário o conhecimento das características específicas do Autismo e recursos 
pedagógicos. Para tanto foi aplicado um questionário em uma amostra de 58 professores que 
atuam em nove escolas da rede municipal de ensino de Taubaté. Tal instrumento foi elaborado 
pelos autores, e se trata de um conjunto de 14 afirmativas, numa escala Likert, onde 1 
representava “discordo totalmente” e 4 representava “concordo totalmente”, e abordava 
aspectos acerca da percepção dos professores sobre a inclusão de autistas. Embora a amostra 
da pesquisa não seja significativa para permitir generalização, apresenta aspectos relevantes 
acerca de como este grupo de professores percebe o tema em estudo. Os resultados mostram 
que 84,44% da amostra concordam que os alunos autistas devem participar de todas as 
atividades propostas em sala de aula e 60,34% dos participantes entendem que os autistas 
podem interagir com os colegas, mas que não espontaneamente. Aproximadamente 59% dos 
professores concordam que os alunos autistas acompanham os conteúdos desenvolvidos em 
sala de aula, porém 67,23% dos participantes afirmam que a avaliação dos alunos autistas 
deve ser diferente da avaliação dos outros alunos, 91,37% dos participantes percebem que 
deve haver adaptação curricular para esses alunos, 94,82% dos participantes acreditam que 
deve haver atividades especiais para os alunos autistas. Um dado curioso foi que 81,48% dos 
participantes percebem que não receberam orientação para atuar com alunos autistas, 
enquanto que 43,1% percebem-se capazes de identificar alunos autistas. Quanto ao tipo de 
atendimento a ser realizado 63% dos participantes concordam que a melhor opção para o 
aluno autista é o ensino regular, porém 62% concordam que os mesmos alunos devem estar 
em instituições especializadas. Cerca de 65% dos participantes percebem que não se sentem a 
vontade para trabalhar com alunos autistas, ainda mais porque 86% dos participantes 
concordam que é difícil trabalhar com alunos autistas e 63,7% dos participantes preferem não 
trabalhar com crianças com necessidades educacionais especiais. Com relação aos auxiliares 
de sala, 84,47% dos participantes concordam que só é possível manter um aluno autista dentro 
de sala de aula com a presença de um auxiliar. E quanto a participação dos pais todos os 
participantes percebem como uma variável que favorece o desenvolvimento escolar do aluno 
autista. Conclui-se que há contradições na compreensão do professor na zona norte de 
Taubaté sobre o processo de inclusão do aluno autista o que indica comprometimentos na 
formação do professor e acarreta em uma inclusão não efetiva e global. 


