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Resumo Tendo como tema a Inclusão de crianças com Perturbações do Espectro do Autismo (PEA) 

nas turmas regulares, o estudo apresentado de seguida, foi realizado numa Unidade de Ensino 

Estruturado, onde são apoiadas quatro crianças com PEA, pertencente a uma escola do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico do concelho de Sintra. A amostra foi constituída pelas crianças sem NEE das turmas 

inclusivas de alunos com PEA, num total de 64 crianças entre os 6 e 8 anos de idade, que 

frequentavam o 1.º e o 2.º ano de escolaridade. Este estudo teve como objetivos gerais: 1) 

compreender como é que encaram a presença dos colegas com PEA na turma; 2) compreender a 

representação que elaboram sobre os colegas com PEA; 3) compreender se interpretam as suas 

manifestações de comunicação. De acordo com estes objetivos, delineamos as seguintes questões de 

investigação: No que se refere à Escola Inclusiva • O que pensam as crianças sem NEE acerca do 

convívio e da presença em sala de aula dos colegas com PEA? No que respeita à Perturbação do 

Espectro do Autismo • Como percepcionam as crianças esta deficiência? • Que informações 

constroem, sobre o autismo e sobre os colegas com o autismo? No que se refere à Comunicação • As 

crianças sem NEE conseguem interpretar as manifestações de comunicação dos colegas com PEA? 

Esta investigação teve como base o paradigma qualitativo, sendo adotada a metodologia da 

Investigação descritiva, cujos instrumentos utilizados na recolha do corpus do estudo foram um teste 

sociométrico e um questionário (que foram elaborados com o propósito de serem utilizados nesta 

investigação, já que na bibliografia consultada não foram encontrados quaisquer instrumentos que 

pudessem dar resposta às questões de investigação), realizados aos colegas de turmas das crianças 

com PEA, para além de toda a análise documental necessária. Com base na análise dos dados 

recolhidos através da aplicação destes dois instrumentos, as conclusões principais do estudo foram: 

A inclusão de crianças com PEA (ou com qualquer outra NEE) deve pressupor vantagens para ambos 

os grupos de crianças; As crianças com PEA não são solicitadas pelos seus colegas para brincar no 

recreio, trabalhar na sala de aula, participar em jogos ou ir a festas; As dificuldades de interação social 

e de relação que evidenciam, são o aspeto que mais as inibe de colaborarem com os seus colegas e 

aquele que parece ser mais significativo para estes; São capazes de identificar as suas manifestações 

de comunicação, sendo estas as responsáveis pela construção das representações e dos conhecimentos 

que evidenciam sobre estes; Demonstram que possuem sentimentos de respeito, tolerância, 



 

 

preocupação e altruísmo para com estes, podendo esta ser uma vantagem da convivência com uma 

perturbação do desenvolvimento tão severa como é a PEA; O presente estudo ajudou a comunidade 

educativa a perceber que a inclusão exige necessidades de transformação em todo o processo de 

ensino aprendizagem e nas atitudes daqueles que o colocam em prática; Nota: O estudo deu origem 

a uma tese de Mestrado em Ciências da Educação, na área de especialização em Educação Especial - 

Domínio Cognitivo e Motor, defendida publicamente em Setembro de 2012 na ESE João de Deus, 

com nota final de 19 valores e realizado sob a orientação do Professor Doutor Carlos Nunes Filipe 

(Cadin) e da Mestre Dulce Duarte (ELI de Oeiras). 

Contato: preciosapaiva@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


