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Apresentação

Esse livro foi construído após muitas dúvidas, e porque não curiosidades, 

a respeito do indivíduo Autista,  ou melhor, com a Síndrome do Espectro Au-

tista.

	Vendo	alguns	muito	documentários,	 lendo	 inúmeros	artigos	científicos	

e de revistas “especializadas”, descobri que muitos querem saber de mais, e 

outros tantos querem achar que sabem de alguma coisa, porque viram esse ou 

outro vídeo, ou ainda, pelo fato de conversar com nosso “ Tio Google”.

 Depois de alguns bons meses pesquisando, cheguei a algumas conclusões 

que	podem,	e	irão,	ajudar	as	mamães	e	papais	(	ênfase	as	mamães),	a	identificar	

e a aprender a ter cuidados especiais, mas não diferentes, das suas crianças.

 Falo isso com muita tranquilidade, pois leio muito que algumas pessoas 

ditas “ normais”, ao decorrer de suas vidas, fazem coisas que Deus duvida, mas 

mesmo assim, são tidas como “ normais”....

 Não quero nesse livro, esgotar todos os conhecimentos sobre o Autismo, 

muito menos ser considerado o dono da razão, mas sim, que esse material con-

tribua para que esse ‘impacto” nas famílias sejam amenizados, que as mamães 

de plantão, possam ter a devida paciência para descobrir qual ou quais as habi-

lidades	que	seus	filhos	tem,	e	assim,	poderem	ser	estimulados	a	serem	melhores	

do que já são.

E dessa forma estruturamos o livro
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Resumo

Este trabalho teve como objetivo entender se os métodos do ensino regular 
são	eficazes	de	modo	a	suprirem	as	necessidades	exigidas	pelo	aluno	autista.	
Para chegarmos a esse objetivo primeiramente buscamos fundamentar como o 
autismo se originou e como se dá o diagnóstico das crianças portadoras des-
se transtorno. Logo, após apresentamos como a inclusão de crianças autistas 
deveria acontecer nas escolas de ensino regular segundo a Lei de Diretrizes e 
Bases.	Quanto	ao	delineamento	metodológico,	esta	pesquisa	se	configura	como	
qualitativa	e	descritiva,	a	fim	de	aproximarmo-nos	dos	dados.	O	corpus	estu-
dado foi composto de seis questionários respondidos por três professoras do 
ensino especializado e também por três professoras do ensino regular. E com 
base nas respostas delas apresentamos as diferenças entre o ensino especia-
lizado e o ensino regular. Desse modo, podemos entender que as escolas do 
ensino regular não estão preparadas para atender as crianças diagnosticadas 
com autismo, pois não proporcionam ao aluno ambiente adequado, método de 
aprendizagem que vá de encontro com as necessidades autísticas, entre outros. 
Atendendo ao exposto, podemos concluir que há ainda muito para implantar a 
inclusão de alunos autistas na rede regular, os professores são necessários com 
formação	profissional	adequada	e	especializada	para	desenvolver	nas	crianças	
uma aprendizagem que ainda não foi alcançada, assim o papel do professor 
é que procuram promover a interação do aluno autista com colegas e escola, 
transformando suas necessidades em igualdade.

Palavras-chaves: Autismo; Inclusão; Aprendizado

Abstract

This	work	aimed	 to	understand	 if	 the	regular	 teaching	methods	are	effective	
in order to meet the needs required by the autistic student. To reach this goal 
primarily seek to substantiate how autism originated and how the diagnosis of 
children with this disorder. Soon, after we present how the inclusion of autistic 
children should happen in regular schools according to the law of Guidelines 
and Bases. As for the methodological design, this research is qualitative and 
descriptive in order to approach the data. The corpus studied was composed of 
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six questionnaires answered by three teachers of specialized education and also 
by three regular education teachers. And based on the answers of them present 
the	differences	between	the	specialized	education	and	regular	education.	In	this	
way, we can understand that the regular schools are not prepared to meet the 
children diagnosed with autism, do you provide the appropriate environment, 
student learning method that will meet the needs autisticas, among others.  In 
view of the above, we conclude that there is still a lot to deploy the inclusion 
of autistic students in regular network, teachers are needed with adequate and 
specialized vocational training to develop in children a learning that still has 
not been achieved, thus the role of the teacher is to seek to promote the inter-
action of the autistic student with colleagues and school, transforming your 
requirements on equality

Keywords: Autism; Inclusion; Learning

Introdução

Esta pesquisa se deu na abordagem qualitativa, pois visa conhecer de 

maneira aprofundada o objeto de pesquisa e não tem como objetivo uma repre-

sentação estatística, mas sim captar informações presentes nos textos os quais 

foram utilizados no estudo. Na pesquisa qualitativa, de acordo com Denzin e 

Lincon (2006), os pesquisadores ressaltam a natureza socialmente construída 

da realidade, a relação entre o pesquisador e o que está sendo estudado, e as 

limitações	situacionais	que	influenciam	na	investigação.	

Também foi eleita como delimitação metodológica a pesquisa descritiva, 

na qual, conforme Godoy (1995), a escrita ganha destaque nessa abordagem, 

pois possui um papel fundamental tanto no processo de coleta de dados quanto 

na disseminação dos resultados, e rejeita a expressão quantitativa, numérica. É 

um	trabalho	de	cunho	bibliográfico,	já	que,	foi	embasado	em	obras	bibliográ-

ficas.	
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Logo, buscou-se apresentar o Autismo, como ele pode ser diagnostica-

do	e	 tratamentos	possíveis,	 em	seguida	verificamos	se	há	a	possibilidade	de	

inclusão dos alunos autistas, segundo os autores escolhidos. A análise se cons-

tituirá do corpus, que é constituído por seis questionários desenvolvidos para 

professores do ensino regular que atendem alunos autistas, e para professores 

do ensino especializado para autistas, aqueles foram respondidos por três pro-

fessoras de cada instituição, as quais não serão apresentadas aqui por questões 

burocráticas, da mesma maneira a identidade das colaboradoras. Esses foram 

analisados	com	o	propósito	de	verificar	se	a	inclusão	de	fato	

Autismo é um distúrbio que causa atraso no desenvolvimento da criança 

e afeta principalmente sua socialização, impedindo-a de comunicar-se, ter ima-

ginação e criatividade. Quando essas crianças nascem aparentemente se pare-

cem com os bebês normais, porém já nos primeiros meses começam a surgir os 

sintomas, podendo acontecer até os cinco anos de idade. Crianças com autismo, 

podem não falar e se isolam em um mundo que só eles entendem.

O termo “autismo” veio do termo grego autós	que	significa	“de	si	mes-

mo”. Foi empregado pelo psiquiatra suíço Bleuler, em 1911, procurou descre-

ver a fuga da Realidade e o interesse pelo mundo interior dos pacientes adultos 

com	esquizofrenia.	(Ferrari,	2012).	Em	1943,	Leo	Kanner	define	os	distúrbios	

de contato afetivo como autismo extremo, e os sintomas eram estereotipias e 

as ecolalias. 

Mas,	 depois	 de	 algumas	 reflexões	 o	mesmo	 autor,	 em	 1949,	 define	 o	

autismo	infantil	precoce,	o	qual	tinha	características	como	dificuldade	em	ter	

contato com outras pessoas, desejo obsessivo de preservar as coisas, apego a 

objetos,	e	dificuldades	no	desenvolvimento	da	linguagem.	
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Em 1969, foram formulados novos critérios, por Clancy, Dougall e Rod-

le- Short, os quais são muito semelhantes com os anteriores. Logo depois, em 

1973, Ajuriaguerra, enquadra o autismo dentro das psicoses infantis, caracte-

rizadas	como	 transtorno	da	personalidade.	 Já	Ritvo,	 classifica	o	autismo	em	

1976, como um problema de desenvolvimento, colocando as crianças autistas 

como	possuidoras	de	déficit	de	atenção.	Gilberg,	nos	anos	90	considera	o	autis-

mo como uma síndrome comportamental, com distúrbio no desenvolvimento e 

caracterizada	por	um	déficit	na	interação	social,	pois	não	há	facilidade	em	rela-

cionar-se com o outro. E também, inabilidade na linguagem. (Lisboa, Lisboa e 

Alves, último acesso em 07/05/2018)

 A criança com autismo precisa principalmente do apoio dos pais e uma 

boa educação, esta que é uma das exigências do tratamento. Porém, precisamos 

pensar em que realidade escolar será a mais adequada para uma criança com 

esse tipo de transtorno, já que não sabemos se a inclusão, a qual acontece na 

escola regular está mesmo de acordo com o que está descrito na LDB. Por isso, 

apresentamos a seguinte pergunta de pesquisa: Uma escola de ensino regular é 

capaz de atender a inclusão de uma criança com autismo? Para respondermos 

esta questão, temos como objetivo geral: Entender se os métodos do ensino 

regular	são	eficazes	de	modo	a	suprirem	as	necessidades	exigidas	pelo	aluno	

autista.	Desse	modo,	temos	como	objetivos	específicos:	Apresentar	as	neces-

sidades	 que	 um	 aluno	 autista	 possui.	Verificar	 como	 acontece	 a	 inclusão	 na	

escola	de	ensino	regular	e	como	ela	deve	ser.	E	por	fim,	analisar	se	a	inclusão,	

de fato, atende os alunos com autismo, de forma que eles venham a desenvolver 

sua interação social, intelecto e seu cognitivo. 
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Uma Breve História no Tempo 

O transtorno do espectro autista (TEA), é uma variedade de transtorno 

mentais do tipo neuro desenvolvimento caracterizada por anormalidade gene-

ralizadas de interação social e muito restrito e comportamento altamente repe-

titivo, com causa incerta, fatores de risco inclui ter pais mais velhos, familiares 

com autismo e certas condições genéticas.

Em	 função	 dessas	 peculiaridades,	 percebe-se	 as	 inúmeras	 dificuldades	

que os pais, a escola e a todos que o cercam tem para o processo de interações, 

dessa	formase	faz	necessário	uma	aproximação	adequada	e	eficiente	para	que	a	

criança consiga um bom desenvolvimento durante sua vida escolar e social, e 

as relações dos seus pais e demais pessoas possa produzir resultados positivos 

para ambos.

A educação mundial na década de 1990 foi marcada por debates rela-

cionados à Educação para Todos e o discurso da Educação Inclusiva na qual 

destacamos os adventos como a Conferência Mundial sobre Educação para To-

dos, em Jomtien, Tailândia (UNESCO, 1990) e assinatura de documentos in-

ternacionais como a Declaração de Salamanca na Espanha (1994), que discutiu 

a proposta de inclusão educacional como forma de amenizar a discriminação.

Toda essa documentação orientam a necessidade do uso de uma estraté-

gica de  acolhimento a todas as pessoas, independentemente de suas condições 

físicas, intelectuais, sociais, emocionais ou lingüísticos (UNESCO, 1994). 

Em terras Tupiniquins, a Carta Magna (BRASIL, 1988), já referendava 

em	seus	textos,	o	jargão	“Educação	para	Todos”,	mas	que	definitivamente	não	

estava	preparadas	para	“enfrentar”	tais	desafios,	em	função	das	rápidas	e	contí-

nuas mudanças sociais e orientações legais que ofereciam o acesso e a perma-



12 13

 Análises e Percepções do Processo de Inclusão de Alunos Autistas em Sala de Aulas “ Tradicionais”

nência das crianças nas escolas, com qualidade no durante todo o processo de 

escolarização.

Segundo IBGE(2010), cerca de 10 a 15% da população brasileira, tem 

algum	tipo	de	deficiência	que,	historicamente,	estão	adjacentes	a	convivência	

social, seja de suas famílias, seja com amigos, tudo isso porque, culturalmente, 

a sociedade criou uma pseudo-imagem de normalidade de forma que as pessoas 

que não se harmonizavam os padrão previamente estabelecidos eram automati-

camente segregadas a partir de suas “diferenças”.

A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva, em 2008, e o Decreto nº 6.571/2008, propõe-se uma mudança na 

forma de compreender e efetivar o Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), que deixar de existir como ações em instituições isoladas, substitutivas 

ao ensino regular, e tornando-se práticas com caráter complementar e suple-

mentar ao Ensino Regular (BRASIL, 2008a, 2008b), colaborando com melhor 

eficácia	para	o	exercício	da	lei.

A	partir	desses	períodos	históricos,	percebe-se	um	significativo	aumento	

de estudos referentes a crianças com Autismo, ou a TEA; onde algumas formas 

de trabalho com esses indivíduos passam a  ser utilizados no processo de “en-

tendimento” e “ desenvolvimento” desses seres.

Felizmente,	a	partir	dessa	nova	visão	a	respeito	da	deficiência	e	das	pes-

soas com suas peculiaridades física, mental ou social, ainda longe de ser uma 

sociedade inclusiva, igualitária e justa a todas as pessoas, diversas políticas 

públicas são implementadas em busca de uma sociedade que permita oportu-

nidade e igualdade a todas as pessoas, independentemente de suas limitações.

Conheceremos nas sessões a seguir o transtorno autista, como acontece 

a	 inclusão	e	por	fim	iremos	refletir	sobre	qual	ambiente	de	ensino	está	mais	

preparado para receber um estudante autista, ensino regular ou ensino especial. 
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CAPÍTULO I 

AUTISMO UM MUNDO 
DIFERENTE ?

O	termo	Autismo	tem	origem	grega	(autós),	que	significa:	por	si	mesmo.	

termo usado em psicologia para descrever o comportamento humano quando 

as pessoas se concentram em si mesmas e voltam a ser seu próprio indivíduo. 

Criada por Eugene Bleuler, em 1911 a palavra “autismo”, faz referência a um 

sintoma da esquizofrenia, um dos traços da psicose. Segundo Rodrigues é “uma 

“ausência da realidade”, comunicação com o mundo exterior e, como resul-

tado, um impedimento ou impossibilidade de fazê-lo, exibindo ações muito 

reservadas. (2010, p. 19).

Porém, os primeiros estudos sobre o autismo deram início em 1943, pelo 

psiquiatra americano Leo Kanner, quando descreveu , por meio de um artigo 

, um estudo baseado em 11 crianças que apresentavam características únicas 

em relação a outras síndromes, Kanner nomeou inicialmente como “distúrbio 

autístico do contato afetivo”, analisando no comportamento um “afastamento 

social” desde o nascimento. Também observou alguns sintomas que surgem 

precocemente, que em 1949, refere-se ao quadrilátero “Autismo Infantil Pre-

coce”	,	mostrando	potenciais	dificuldades	de	comunicação	e	fixação	na	manu-

tenção	de	objetos,	além	disso,	situações	sem	variação,	fisionomia	inteligente,	
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mudanças na linguagem do tipo de inversão pronominal, neologismo e metá-

foras.	(RODRIGUES,	2010,	p.	18).	O	pesquisador	identificou	que	os	sintomas	

primários do autismo eram distintos daqueles de outras condições psiquiátricas 

pediátricas, como a esquizofrenia infantil. No entanto, a pesquisa de Eugene 

Bleuler tornou difícil distinguir entre o diagnóstico de autismo e outros diag-

nósticos.

Assim, outros pesquisadores desenvolveram estudos baseados na con-

cepção	de	Kanner	com	algumas	modificações,	bem	como	estudos	que	a	ela	se	

relacionam	o	autismo	a	um	déficit	cognitivo	e	social,	considerado	um	transtor-

no do desenvolvimento e não uma doença mental, mais sintomas são apresen-

tados, mas a hipótese do autismo é deixada em aberto.

As pessoas olham diferente para os portadores de Autismo, porém nem se 

quer tomam conhecimento daquilo que os tornam diferentes. Para Alves Lisboa 

e Lisboa 2010( último em acesso 07/05/2018) em  o autismo: é um transtorno 

que causa atraso no desenvolvimento da criança, e afeta principalmente sua 

comunicação, socialização, iniciativa, criatividade e a imaginação. Esse trans-

torno é comum em todo o mundo e em famílias de qualquer situação racial e 

social. De acordo com Peeters (1998): o autismo não é uma doença mental, 

por este motivo o tratamento não precisa ser necessariamente médico, uma boa 

educação pode ser a melhor opção a ser escolhida. Então para entendermos 

melhor	o	que	é	autismo,	veremos	algumas	definições	de	diversos	autores,	como	

ocorre o diagnóstico, e o melhor tratamento a ser feito.

Segundo a Associação de Amigos do Autista (AMA), autismo é um trans-

torno de desenvolvimento e não uma forma de retardo mental, ainda que mui-

tos quadros apresentem um baixo funcionamento intelectual. E é considerado 

um transtorno, porque os sintomas variam amplamente. Para Grinker (2010): 

o autismo é considerado um distúrbio, pois não é possível vê-lo com micros-
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cópios ou diagnosticá-lo fazendo um exame laboratorial, pois as evidências 

para o diagnóstico do autismo estão no comportamento do indivíduo, e ainda 

não há consenso sobre o que é exatamente esse distúrbio e nem como ele deve 

ser tratado. De maneira geral podemos dizer conforme Cunha (2014), que uma 

pessoa com autismo cria suas próprias formas de relacionamento com o mundo 

exterior. Por isso essas mudanças de comportamento, já que seu olhar sobre o 

mundo não se iguala ao de uma pessoa considerada normal. 

Não existe um conceito previamente estabelecido de autismo , uma vez 

que	está	sempre	mudando.	Portanto,	uma	série	de	sintomas	e	dificuldades	estão	

presentes que impactam negativamente na interação social, na comunicação e 

no desempenho das atividades.

Como ocorre o diagnóstico de uma pessoa autista

Os primeiros sinais de autismo aparecem tipicamente nos três primeiros 

anos de vida, por se tratar de uma síndrome caracterizada por um conjunto de 

sintomas envolvendo o comprometimento de três áreas fundamentais: compor-

tamento, interação social e comunicação. Jean Piaget (2007) de acordo com 

pesquisas sobre desenvolvimento cognitivo, principalmente em crianças, cada 

pessoa é um participante ativo no processo de aprendizagem; ou seja, cada su-

jeito estabelece seu próprio conhecimento. por suas ações, mas lembrando que 

o mesmo não ocorre com crianças autistas, seu desenvolvimento se dá de forma 

única e não planejada. 

Como	resultado,	o	autismo	é	um	transtorno	desafiadora,	pois	apresenta	

uma	variedade	de	sintomas	que	dificultam	a	determinação	de	seu	verdadeiro	

significado.	Sabendo	que	 está	 sendo	 estudado	por	 vários	 pesquisadores	 e	 se	

caracteriza por uma variedade de teorias que tentam explicá-lo, sua concepção 

se expandiu, e ele agora reconhece que existem vários graus de autismo.
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O diagnóstico não é realizado por meio de exames laboratoriais, e sim 

com base no seu comportamento. Existem critérios utilizados pelos especia-

listas, que determinam em que pontos o comportamento de uma criança com 

autismo se diferencia de uma que seja considerada normal. E os critérios mais 

aceitos, segundo Peeters (1998), são os da Organização Mundial de Saúde 

(World Health Organization), registrados no CID-10 (InternationalClassifica-

tionofDisease, décima versão) e no DSM IV(DiagnosticalStatistical Manual- 

Versão 4) desenvolvido pela associação Americana de psiquiatria (APA, 1994). 

O autismo manifesta-se antes dos três anos de idade, é causado por disfunção 

neurológica, segundo dados da ONU estima-se que 70 milhões de pessoas no 

mundo, e 2 milhões no Brasil possuem transtorno global do desenvolvimento, 

apenas 2% das pessoas com transtorno possuem uma vida independente.

Então para a DSM IV um total de pelos menos seis itens dos grupos 1,2 e 

3, tendo que haver pelo menos dois itens do grupo1 e um dos grupos 2 e 3(um 

de cada) para diagnosticar uma criança autista.

O grupo 1 traz os critérios que podem diagnosticar o desajuste qualita-

tivo	na	interação	social.	Os	sintomas	são:	Dificuldade	marcante	na	utilização	

de vários comportamentos não verbais como, não olhar diretamente nos olhos 

de outra pessoa, expressão facial, postura do corpo e gesticulação para ajudar 

na interação social. Falha no desenvolvimento de relações com os seus seme-

lhantes. Incapacidade de sentir emoção com expressões de felicidade em outras 

pessoas. Não é recíproco socialmente ou emotivamente. 

O grupo 2 aborda sintomas que causam desajuste qualitativo na comuni-

cação, ou seja: Retardo ou falta total do desenvolvimento da linguagem. Desa-

juste marcante na habilidade de iniciar ou sustentar uma conversa com outras 

pessoas, independente da capacidade de linguagem. Uso de uma linguagem 
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repetitiva estereotipada. Falta generalizada de imaginação instantânea ou imi-

tação de comportamentos sociais apropriados.  

O grupo 3 traz os padrões do comportamento, restritivos, repetitivos ou 

estereotipados, isto é: Preocupação repetitiva com padrões restritos de interesse 

anormal  em intensidade. Aparente apego a rotinas ou rituais não funcionais. 

Movimentos motores repetitivos e estereotipados. Preocupação insistente com 

parte de objetos.

Estes são os sintomas, que servem de base para o diagnóstico, vale res-

saltar também que conforme Alves, Lisboa e Lisboa 2010 (último acesso em 

17/06/2015): o autismo não causa outras doenças, mas outras doenças podem 

favorecer no seu desencadeamento, como doenças infeccionais da gravidez, 

tipo	a	rubéola,	a	sífilis	e	a	toxoplasmose,	doenças	infecciosas	do	cérebro,	a	me-

ningite, as lesões traumáticas, uso de drogas pelos pais e também as doenças 

genéticas que causam o retardo mental. E as estatísticas informam que o trans-

torno tem prevalência de 1/150 a 250 da população. E a incidência é de quatro a 

cinco homens para uma mulher, porém quando ocorre no sexo feminino é mais 

grave.

“Tratamentos” para autistas

Há quem pense que o tratamento de um indivíduo com autismo se baseie 

em apenas tomar medicamentos, como calmantes, ou algum tipo de remédio 

que venha acelerar o seu desenvolvimento. Porém, nem sempre existe a pos-

sibilidade de um portador de autismo ter que ser medicado, em alguns casos a 

criança	ou	o	adulto	pode	ser	portador	de	outras	deficiências	além	do	autismo,	

neste caso é necessário o uso de medicamentos, mas quando se trata apenas 

do autismo, a maior (se não toda) parte do tratamento pode consistir em um 
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tratamento psicoeducacional. Isto é, baseado em uma educação de qualidade, 

ou seja, com acompanhamento de professores, terapeutas, psicólogos e outros. 

Podemos ainda destacar alguns métodos usados como o TEACCH e ABA.

Assim	 como	 afirma	Alves,	 Lisboa	 e	 Lisboa	 2010	 (último	 acesso	 em	

07/05/2018):o uso de medicamentos antes tinha um papel fundamental no tra-

tamento, devido à crença da relação do autismo com outras doenças psicóticas, 

mas passa a ter a função de apenas aliviar os sintomas para que outras formas 

como reabilitação e educação especial possam ser adotadas de modo que te-

nham	resultados	mais	eficazes.	

Na sessão a seguir discorrer-se-á sobre a educação inclusiva, a qual está 

sendo considerada adequada para alunos com autismo, porém há quem não 

concorde com esse tipo de educação e quem acredite que a educação especial 

seja	mais	eficaz	no	tratamento	de	um	autista.
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CAPÍTULO I I

INCLUSÃO ESCOLAR 
E AUTISMO 

Escrever	sobre	inclusão	é	um	pouco	desafiador,	já	que	é	um	assunto	polê-

mico,	pois	há	quem	defenda	que	a	inclusão	acontece	de	forma	eficiente,	e	quem	

diga que a inclusão até pode funcionar em alguns casos, porém em outras é um 

total fracasso. De acordo com Cunha (2014), a educação especial ganhou maior 

destaque na LDB nº 9.394/96 do que nas leis anteriores.

Se olharmos apenas para a lei, podemos entender que a inclusão é muito 

eficaz,	pois	os	alunos	recebem	professores	especializados,	apoio	de	especialis-

tas caso necessário, entre outros. Porém, sabemos que na grande maioria das 

escolas não é assim que acontece. Mas, o nosso foco neste trabalho é a inclusão 

de portadores com autismo, e gostaríamos de entender se é possível a inclusão 

de	alunos	com	esse	 tipo	de	deficiência,	visto	que,	 eles	necessitam	de	vários	

acompanhamentos e na maioria dos casos a inclusão, pode piorar o caso ao 

invés de auxiliar no tratamento. 

Estamos	muito	em	banho	Maria,	é	preciso	aumentar	a	chama	do	profissio-

nal determinado, empreendedor; Mostrar que todo bom trabalho deve ser bem 

preparado, coisas fundamentais são necessárias para desenvolver uma pratica 
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educacional	adequada	e	eficaz	que	supra	as	necessidades	de	nossas	crianças	e	

de	nossas	satisfações	profissional,	e	este	vem	do	processo	de	nossos	alunos,	que	

na sutileza do seu modo de ser clama por seus direitos, tão bem declarados nos 

inúmeros documentos e leis, mas, tão esquecidas nas leis. 

Para Alves, Lisboa e Lisboa (último acesso em 08/05/2018), os autistas 

têm suas variações de possíveis inteligências, mas nem todos estão aptos à 

inclusão escolar, que está ligada a uma série de condições da escola, de seus 

profissionais	e	da	capacidade	da	criança.	Há	alguns	portadores	que	são	muito	

inteligentes e se dão bem pedagogicamente em escolas de ensino regular, mes-

mo não tendo um bom desempenho para se relacionar com outras pessoas, pois 

não entendem o mundo social. Outros necessitam de escolas especiais, porque 

possuem a inteligência mais comprometida e terão mais possibilidades nesse 

tipo de escola.

Pois, assim como descreve Chiote (2013), incluir uma criança com autis-

mo vai além de colocá-la em uma escola de ensino regular, é preciso apresentar 

a	essa	criança	aprendizagens	significativas,	e	 investir	e	suas	potencialidades,	

para torná-la um sujeito que venha a aprender pensar, expressar seus sentimen-

tos, participar de um grupo social e se desenvolver com ele e a partir dele.  

Por	isso,		como	afirma	Martins	(2012),	é	preciso	antes	de	optar	pela	inclu-

são	de	uma	criança	deficiente	em	uma	escola	de	ensino	regular,	que	se	analisem	

as	necessidades	educativas	especiais	da	criança,	como	as	suas	dificuldades	e	

capacidades, porque só assim se poderá entender e determinar se este será o 

processo mais vantajoso. Para que a inclusão aconteça à escola deve estar pre-

parada	a	receber	o	aluno	portador	de	tal	deficiência,	pois	como	afirma	Camargo	

e Bosa (2009), quando não há ambiente apropriado e condições que se adéquam 
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as necessidades de inclusão a possibilidades de ganhos no desenvolvimento dá 

lugar a prejuízos para todas as crianças. Isso aponta para a necessidade de rees-

truturação geral do sistema social e escolar, de modo que a inclusão se efetive. 

E para que isso realmente aconteça à escola deve ser de acordo com Al-

ves, Lisboa e Lisboa, uma escola que conheça as características da criança e 

tenha	as	acomodações	físicas	e	curriculares	necessárias,	tenha	profissionais	que	

treinam continuamente e busquem novas informações, que busque consultores 

que avaliem precisamente as crianças; prepare programas que atendam a varia-

dos	perfis	já	que	os	autistas	podem	possuir	diferentes	estilos	e	potencialidades,	

deve ter professores cientes de que até os procedimentos de avaliação devem 

ser adaptados; educadores conscientes de que para o autismo, conhecimento e 

habilidades	são	definições	diferentes;	analisar	o	ambiente	e	evitar	situações	que	

tenham	impacto	sobre	o	aluno,	modificar	o	ambiente	se	for	possível;	a	escola	

deverá suprir todo suporte físico e acadêmico para que haja garantia de apren-

dizagem dos alunos incluídos; atividade física regular, pois é indispensável 

para o desenvolvimento motor; a inclusão não pode acontecer sem a presença 

de um tutor e deve ser individual; não elimina apoio terapêuticos; necessidade 

de desenvolver um programa de educação juntamente a inclusão e nas classes 

inclusivas o aluno deve participar das atividades que ele tenha chance de suces-

so, especialmente as atividades que promovam a socialização; a escola deverá 

demonstrar sensibilidade as necessidades dos alunos e habilidade para planejar 

com a família o que deve ser continuado em casa. Isto é, para haver inclusão 

é preciso que haja aprendizagem, e isso desencadeia a necessidade de rever os 

nossos conceitos sobre currículo.    
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Papel do Professor na inclusão do aluno autista

	Para	que	a	inclusão	aconteça	de	maneira	eficaz,	além	da	reestruturação	da	

escola é necessário também que o professor seja especializado, pois sabemos 

que muitas vezes o professor não possui formação, ou está em andamento. Por-

que assim como defende Martins (2012), quando tratamos de ensino especial, 

as metodologias, as técnicas e o tipo de relação que se estabelece com o estu-

dante,	são	diferentes	daquilo	que	é	habitual	no	ensino	regular,	o	que	significa	

que professores e os técnicos que optam por trabalhar com crianças com neces-

sidades	educativas	especiais	tem	que	possuir	uma	formação	específica.	

Pois,	é	uma	questão	de	formação,	e	não	de	profissionalismo,	e	de	profis-

sionalismo e não de voluntarismo ou de bom senso. É preciso estar preparado, 

porque	é	dessa	maneira	que	o	profissional	saberá	conduzir	o	ensino	ao	aluno	

especial, já que sem formação o docente aprenderá na prática, mas esta não 

caminha sozinha, porquanto teoria e prática caminham juntas.

Vale ressaltar que a atuação e o conhecimento do docente sobre as mais 

variadas	deficiências	são	muito	importantes,	uma	vez	que,	assim	como	discor-

re Cunha (2014), muitos casos de autismo foram primeiramente percebidos 

dentro da sala de aula, no ambiente escolar. E isso muitas vezes é essencial no 

tratamento, porque quanto mais precoce for o diagnóstico mais possibilidades 

de convivência terão o portador de autismo.

Diante	de	todas	as	afirmações,	entendemos	que	um	bom	professor	deve	

assumir suas responsabilidades de mediador escolar. E Fonseca (2014) nos 

apresenta algumas, que podem auxiliar o docente no ensino aprendizagem de 

alunos com autismo. 

Manter-se	 atualizado,	quanto	as	 técnicas	profissionais,	manter	o	 supri-

mento necessário para a realização das atividades, cuidar da higiene e limpeza 
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do ambiente e dependências sob seu cuidado, observar as condições de funcio-

namento dos equipamentos e solicitar os reparos necessários, para evitar riscos 

e prejuízos, participar de programas de capacitação co responsável, executar 

tarefas relacionadas à observação das alterações físicas e de comportamento 

do aluno, colaborar na execução de atividades que visem a desestimulação da 

agressividade, entre outros. 

O professor mediador deve estabelecer claramente com os alunos os limi-
tes necessários para uma convivência em um coletivo complexo, é fundamental 
que	seja	identificada	a	forma	mais	adequada	de	comunicação	para	cada	aluno,	
de modo que se permita que ele trabalhe com compreensão, com prazer, e com 
maior autonomia possível, o ensino deve ser individualizado, quando necessá-
rio norteado por um plano de ensino que reconheça as necessidades educacio-
nais especiais de cada educando. É importante que o aluno possa, sempre que 
possível relacionar o que está aprendendo na escola, com situações de sua pró-
pria vida, dai a importância de um mediador escolar junto do professor regente 
de classe fazerem a adaptação curricular, e lembrando sempre do que Henri 
Wallon dizia que “sem afeto, não há aprendizagem”

É importante também que, o professor se perceba:

“[...] como o outro da mediação pedagógica, que privilegia as potenciali-
dades da criança com Autismo, de forma que se possibilite uma vivência 
significativa	da	linguagem.	O	professor,	em	sua	relação	com	a	criança	com	
Autismo, pode auxiliá-la a realizar atividades que ela ainda não faz sozi-
nha, investindo para que, futuramente, ela possa vir realizá-las sem ajuda.” 
(Chiote, 2013, p.49)

Entre tantas responsabilidades e deveres, o docente é quem coopera com 

a maior parte do desenvolvimento da criança com Autismo, por isso é impor-

tante que, além das atividades realizadas para contribuir no desenvolvimento, 

o professor saiba respeitar as limitações do seu aluno e o ame como qualquer 

outro aluno, pois assim como os outros, eles possuem o direito de serem res-

peitados e amados. 
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Métodos de Ensino mais Comuns Usados para 
Escolarização do Aluno Autista

Método TEACCH

	O	método	TEACCH	utiliza	 uma	 avaliação	 denominada	 PEP-R	 (Perfil	

Psicoeducacional	Revisado)	 para	 avaliar	 as	 crianças,	 identificar	 seus	 pontos	

fortes,	áreas	de	maior	interesse	e	desafios,	e	então	construir	um	currículo	indi-

vidualizado em torno desses pontos. 

O modelo TEACCH foi desenvolvido na década de 1960 no Departa-

mento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina na Universidade da Carolina 

do Norte, nos EUA. O modelo TEACCH foi uma resposta do governo ao mo-

vimento crescente dos pais que reclamavam da falta de atendimento para as 

crianças com autismo.

O TEACCH foi usado em salas especiais de escolas públicas nos Estados 

Unidos. E acabou sendo estabelecido como um programa estadual em 1972 e 

se tornou um modelo para outros programas em todo o mundo. 

O TEACCH centra-se na adaptação do ambiente para ajudar as crianças 

a compreender o seu local de trabalho e o que se espera delas. Por meio da 

organização do ambiente e das tarefas de cada aluno, o TEACCH ajuda os alu-

nos	a	desenvolver	sua	independência	dos	professores,	a	fim	de	aprender	novas	

habilidades, enquanto ainda permite que eles passem grande parte do tempo de 

forma independente. (MONTE, 2004, p. 9). Desta forma, a metodologia visa 

proporcionar às autistas formas de se adaptarem ao seu entorno. 

Mas é importante analisar as crianças individualmente porque, embora 

possam	ter	o	mesmo	diagnóstico,	suas	dificuldades	podem	não	ser	as	mesmas.	

Isso	significa	que,	além	de	valorizar	os	aspectos	positivos	do	autismo,	também	
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apoiaremos o desenvolvimento da comunicação, interação social e habilidades 

competitivas da pessoa .

Prioridades e princípios básicos do TEACCH

	Foco na pessoa, em suas habilidades, interesses e necessidades;
	Compreensão	do	autismo	e	identifica	as	diferenças	por	meio	de	avalia-

ções individuais;
	Utilização de estruturas visuais para organizar o ambiente e as tarefas que 

serão ensinadas;
	Apoiar os autistas durante as atividades de lazer e sociais;
	Ensinar	de	forma	flexível;
	Ambiente de aprendizado estruturado;
	Adaptação dos objetivos ao nível evolutivo do autista, evitando distra-

ções e manter a motivação usando reforços apropriados;
	Uso de horários individualizados;
	Sequência de tarefas diárias por diferentes meios, como desenhos e foto-

grafias.
	É desenvolvido para pessoas com TEA, de todas as idades e níveis de 

habilidade.

O	TEACCH	tem	se	mostrado	bastante	eficaz	na	melhora	das	habilidades	

sociais e de comunicação. Além disso, reduz comportamentos inapropriados, 

melhora a qualidade de vida e reduz o estresse familiar. Os autistas que usam 

o	modelo	ganham	mais	autoconfiança	e	trabalham	de	forma	produtiva	e	inde-

pendente.

Uma  revisão realizada com mais de 150 estudos de intervenção sobre au-

tismo constatou que o TEACCH apresentava mais benefícios educacionais do 

que qualquer programa reconhecido. Esses benefícios incluíam maior aprendi-

zado e melhora nas habilidades motoras.
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MÉTODO ABA

 Outra técnica que produz excelentes resultados quando utilizada em 

crianças autistas com o objetivo de mudar o comportamento é a metodologia 

ABA ou Análise Comportamental Aplicada. Destaca-se por se desvincular da 

teoria behaviorista, que observa, analisa e explica a relação entre meio, com-

portamento e aprendizagem.

Com o livro “The Behavior of Organisms” (O comportamento dos Or-

ganismos) publicado em 1938 por B.F. Skinner, demonstra a grande desco-

berta do comportamento operante, que proporciona transformações e auxilia 

na aprendizagem através de um estímulo reforçado que resulta em uma maior 

probabilidade de que o comportamento venha a ocorrer no futuro.

Applied Behavior Analysis ou ABA, é descrita como uma análise do 

comportamento	aplicada,	e	que	alguns	estudiosos	a	definem	como	sendo	uma		

“aprendizagem sem erro”.

 Basicamente essa terapia envolve o ensino intensivo e individualizado 

das habilidades necessárias para que a criança autista possa adquirir indepen-

dência e a melhor qualidade de vida possível. 

Dessa forma, podemos entender que o método ABA pode, intencional-

mente, instigar e ensinar as crianças a exibir comportamentos mais adequados 

no lugar dos comportamentos ruins, ou tratados como “problemas”. 

Posturas e comportamentos estão relacionados a eventos e/ou estímulos 

que os precedem, que são os antecedentes e a sua probabilidade de ocorrência 

futura está relacionada às consequências que os seguem.

Por essa razão, e buscando a quebra de paradigmas na mudança dos com-

portamentos, utilizados na metodologia ABA, os objetivos da intervenção são 

representados em ordem abaixo:
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	Trabalhar	os	déficits,	identificando	os	comportamentos	que	a	criança	tem	
dificuldades	ou	até	inabilidades	e	que	prejudicam	sua	vida	e	suas	apren-
dizagens.

	Diminuir a freqüência e intensidade de comportamentos de birra ou in-
desejáveis, como por exemplo: agressividade, estereotipias e outros que 
dificultam	o	convívio	social	e	aprendizagem	deste	individuo

	Promover o desenvolvimento de habilidades sociais, comunicativa, adap-
tativas, cognitivas, acadêmicas etc.

	Promover comportamentos socialmente desejáveis

Ainda assim, o processo de avaliação comportamental refere-se a fase da 

“descoberta”,	e	tem	como	objetivo	à	identificação	e	a	compreensão	dos	aspec-

tos relativos à criança com autismo e seu envolvimento no ambiente onde ele 

vive e convive. 

Para melhor compreensão citaremos alguns dos objetivos, uma vez iden-

tificada	as	possibilidades	de	intervenção,	pontuados	as	fragilidades	e	pontos	de	

atenção da avaliação, conseguimos, com base nesses dados, partir para o plane-

jamento associado a metodologia ABA.

• Entender o repertório de comunicação da criança: presença ou não de 

linguagem funcional, contato visual, atendimento de ordens, entre outros;

• Como ela se relaciona em seu ambiente: brinquedos preferidos, apre-

senta birras frequentes, como reage às pessoas;

• Qual a função de seus comportamentos;

• Em que circunstâncias certos problemas ocorrem ou deixam de ocorrer 

com maior freqüência ou intensidade?

• Quais as conseqüências fornecidas a esses comportamentos problema?
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E como podemos prevenir que os problemas ocorram ? 

• Evitando situações ou pessoas que sirvam como antecedentes para o 

comportamento problema

• Controlando o meio ambiente – no decorrer da vida do indivíduo o 

ambiente modela, cria um repertório comportamental e o mantém; o ambiente 

ainda estabelece as ocasiões nas quais o comportamento acontece, já que este 

não ocorre no vácuo (Windholz, 2002).

• Dividindo as tarefas em passos menores e mais toleráveis, o que chama-

mos de aprendizagem sem erro. Toda a intervenção está baseada na aprendiza-

gem sem erros, ou seja, deixamos de lado o histórico de fracassos e ensinamos 

a criança a aprender.

Esta aprendizagem deve ser prazerosa e divertida para a criança, poden-

do-se usar reforçadores para manter a criança motivada. Um reforço é uma con-

seqüência que aumenta a probabilidade de esta resposta acontecer novamente. 

Quando um comportamento é fortalecido, é mais provável que ele ocorra no 

futuro.

Dicas para Professores que Trabalham com                          
Autistas

1 – Pedir às famílias um relatório dos interesses, preferências e coisas que cau-
sam desagrado a cada criança.

2 – Utilizar preferências e materiais de agrado para a criança na aula o no pátio 
para estabelecer um vínculo com a escola e as pessoas do ambiente escolar.

3 – Trabalhar por períodos curtos, de cinco a dez minutos, em atividades de 
complexidade crescente, incorporando gradativamente mais materiais, pessoas 
ou objetivos.
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4 – Falar pouco, somente as palavras mais importantes (geralmente um autista 
não processa muita linguagem cada vez).

5 – Utilizar gestos simples e imagens para apoiar o que é falado e permitir a 
compreensão (os autistas são mais visuais que verbais).

6 – Desenvolver rotinas que a criança possa predizer ou antecipar (pela repeti-
ção e com o apoio de imagens que mostram o que vai ser feito no dia).

7 – Estimular a participação em tarefas de arrumar a sala, ajudar a entregar ma-
teriais às outras crianças, etc.

8 – Entregar objetos no canal visual. O adulto deve ter o objeto na mão diante 
dos olhos para que a criança possa pegar o objeto tendo o rosto do adulto dentro 
do seu campo de visão.

9 – Respeitar a necessidade de estar um momento sozinho, de caminhar ou dar 
saltos ou simplesmente perambular para se acalmar (pode ser utilizado como 
prêmio após uma atividade).

10 – Tentar conhecer as capacidades de cada criança para utilizá-las como en-
trada para as atividades de ensino (pintar, recortar, etc.).

11 – Evitem falar muito, muito alto e toda situação que envolva muito estímulo 
(pode ser até nocivo para a criança).

12 – Pergunte sempre como foi a tarde ou o dia anterior, a qualidade do sono 
ou se houver alguma alteração da rotina para se antecipar a estados emocionais 
de ansiedade. Em caso de ansiedade, procure utilizar elementos de interesse e 
preferência da criança, com menor exigência para não ter birras ou maior an-
siedade.

13 – Em casos de “birra”, é importante ter algum conhecimento de técnicas de 
modificação	de	conduta	(time	out,	desvio	de	atenção,	etc.).
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

DA PESQUISA

Nesta sessão ocorrerá a análise de dados deste trabalho, a qual se consti-

tui de três questionários respondidos por três professoras do ensino regular, e 

três questionários respondidos também por três professoras do ensino especia-

lizado,	todas	trabalham	somente	com	alunos	autistas.	Primeiramente,	fizemos	

uma comparação do ensino regular com o especializado, após este processo 

analisamos de acordo com os autores escolhidos, se de fato o ensino regular 

atende as necessidades de um aluno com autismo. A primeira questão aplicada 

no questionário buscava saber a formação acadêmica das professoras que se ha-

bilitaram a realizar o mesmo. As professoras do ensino regular, todas possuem 

formação em pedagogia. As professoras do ensino especializado, duas são for-

madas em pedagogia e uma é pós-graduada em Artes- Letras e Lingüística com 

ênfase em Arterapia Educacional. 

Quanto à especialização na área da educação especial, no ensino regular 

somente duas possuem complementação e uma não. Do mesmo modo no en-

sino especializado, duas possuem pós-graduação em ensino especial e uma é 

pós-graduada em Arterapia, a qual habilita para o ensino em educação especial. 
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A terceira questão tinha como objetivo saber qual a opinião das professo-

ras em relação ao desenvolvimento de uma criança com autismo, e que papel 

elas desempenhavam nesse processo. As professoras do ensino regular acre-

ditam	que	 ser	 um	profissional	 disposto	 a	 buscar	 novos	 saberes	 para	melhor	

trabalhar com a criança, conhecer características do autismo e ensinar a criança 

a conviver em grupo, se socializar, a trabalhar em equipe e a conviver com as 

diferenças, pode ajudar no desenvolvimento dessas crianças. 

Já as do ensino especializado, dizem que o professor é um mediador nas 

relações da criança com o meio social em que vive neste sentido o professor re-

presenta uma importante função, valendo-se de estratégias que vá de encontro 

com as necessidades autisticas, propiciando a criança com TEA a comunicação, 

sociabilidade e imaginação social, lembrando que, a segurança afetividade tor-

na o meio social uma forma positiva e evolutiva para que a mesma se desen-

volva progressivamente. 

Analisando a diferença entre ensino regular e                    
especializado
  

Para iniciar o trabalho é necessário observar a criança para saber qual o 

nível em que ela se encontra, pois desse modo o planejamento das atividades 

poderá	ser	elaborado	melhor,	por	exemplo,	se	uma	criança	autista	fica	isolada	

em seu canto observando outras crianças brincarem, não é porque ela vive em 

seu mundo, então vale o olhar critico do professor, porque pode ser que essa 

criança	simplesmente	tenha	dificuldades	de	iniciar,	manter	e	terminar	adequa-

damente uma conversa ou uma interação social, então um professor especia-

lizado é de suma importância para esses alunos. Não esquecendo também do 

trabalho paralelo com a família, pois além da escola é com eles que os autistas 

passam o seu maior tempo, a família tem que dar continuidade no que se está 



32 33

 Análises e Percepções do Processo de Inclusão de Alunos Autistas em Sala de Aulas “ Tradicionais”

sendo trabalhado na escola caso contrario todo trabalho dado pelo professor 

será perdido.

As	dificuldades	encontradas	pelas	educadoras	do	ensino	regular	estão	na	

falta de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades, poucos 

recursos no espaço físico que muitas vezes é precário e as mudanças na rotina 

dos alunos, visto que, ela deve se adequar a rotina de alunos que não possuem o 

transtorno.	E	no	ensino	especializado	as	dificuldades	maiores	se	encontram	no	

comportamento da criança, como na interação social, na comunicação, disper-

são,	dificuldades	organizacionais.	

O método utilizado pelas professoras do ensino regular consiste no uso 

de	figuras,	filmagem,	fotografias,	jogos,	socialização,	foco	na	rotina	que	deve	

ser cumprida. O método utilizado na escola de ensino especializado é o TEAC-

CH, porém, para alguns alunos é necessário fazer algumas adaptações, como 

para	os	autistas	deficientes	visuais.

Sobre os atendimentos especializados além da escola, as do ensino regular 

buscam esses atendimentos em escolas do ensino especializado, as quais ofere-

cem,	segundo	as	professoras,	psicólogos,	fonoaudiólogos,	fisioterapia,	terapia	

ocupacional e equoterapia. E as professoras acreditam que esses atendimentos 

influenciam	muito	no	desenvolvimento	do	aluno,	desde	que	seja	aplicado	de	

maneira adequada com cada caso. E diante de todas essas situações, ainda é 

possível acreditar na capacidade do educando não restringindo seu potencial e 

acreditando que ele é capaz de aprender e conquistar novos valores no espaço, e 

para isso buscar a cooperação da família, pois se a escola e a família se unirem 

de modo a realizar um trabalho com conhecimento, amor e paciência, a criança 

com certeza terá um bom desenvolvimento. 
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As	 educadoras	 do	 ensino	 regular	 não	 possuem	um	método	 específico,	

somente	 utilizam	 recursos	 como	figuras,	 imagens,	 fotografias,	 jogos	 etc.	As	

professoras do ensino especializado usam o método TEACCH, esse é de acor-

do com o Universo Autista  um programa especial de educação talhado para as 

necessidades individuais de aprendizado da criança autista baseado no desen-

volvimento do cotidiano. Ele é baseado no fato de crianças autistas serem na 

maioria das vezes aprendizes visuais, por isso o TEACCH proporciona uma 

clareza visual ao processo de aprendizado e busca a receptividade, a compreen-

são, a organização e a independência. 

A criança deve trabalhar em um ambiente adequado altamente estrutura-

do, e isso deve incluir a organização dos móveis, área de atividades claramente 

identificadas,	murais	 de	 rotina	 e	 trabalhos	 baseados	 em	figuras	 e	 instruções	

claras de encaminhamento. E a criança é guiada por uma sequência de ativi-

dades	muito	clara	e	isso	ajuda	que	ela	fique	mais	organizada.	Acredita-se	que	

um ambiente organizado para uma criança autista, pode criar uma forte base 

para o aprendizado. Ainda que, o método não foque nas habilidades sociais e 

comunicativas, mas ele pode ser usado aliado a outras terapias que tornaram as 

crianças mais afetivas.

E essas terapias são o que chamamos de atendimento especializado além 

da escola, o que entendemos de acordo com as professoras que somente no 

ensino especializado há esses atendimentos, pois as crianças do ensino regular 

buscam esses atendimentos nas escolas especializadas tornando assim a rotina 

deles um pouco confusa. Essas terapias vão ajudá-los a se desenvolver melhor 

nas questões sociais com a ajuda de um psicólogo, na linguagem com o auxílio 

de	um	fonoaudiólogo,	nas	questões	motoras	com	ajuda	do	fisioterapeuta	e	da	

equoterapia, entre outros. 
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Sabe-se	que	o	autismo	infantil	é	uma	síndrome	definida	a	partir	de	carac-

terísticas ou sintomas comportamentais. Estes são: inabilidade para interagir 

socialmente,	dificuldade	no	domínio	da	linguagem,	padrão	de	comportamento	

restrito ou repetitivo, entre outros. O grau de comportamento é variável, e vai 

desde quadros leves até formas mais graves em que a criança diagnosticada se 

mostra incapaz de manter qualquer tipo de contato interpessoal e possui com-

portamento agressivo e retardo mental. O autismo acomete de todas as classes 

sociais e etnias, ou seja, qualquer criança está propensa a nascer com essa sín-

drome, que ocorre mais em meninos do que em meninas, e os primeiros sinais 

ficam	evidentes	antes	de	as	crianças	completarem	três	anos	de	idade.	
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CAPÍTULO IV

ALGUMAS CURIOSIDADES

SOBRE O AUTISMO

• Não é de hoje que existe o Autismo

O	Autismo	existe	como	nome	e	definição	desde	1911,	por	Bleuler,	quan-

do foi descrito por ele como a versão clínica mais severa da Esquizofrenia. As 

primeiras publicações, entretanto, surgiram somente em 1943, por Kanner, e 

em 1944, por Asperger. Com a explosão da Neurociência, desde os anos 90, 

uma maior abordagem e compreensão do Autismo favoreceram mais pesquisas 

em vários campos do conhecimento. Além de maior sensibilidade do público e 

intensificação	dos	meios	de	tratamento	e	inclusão.

• Meninas com autismo têm mais epilepsia

Apesar de ser muito mais comuns em meninos, a ocorrência de Autismo 

em meninas aumenta os riscos de ocorrências epilépticas. Este mecanismo ain-

da não é bem compreendido, mas a suspeita é de que fatores que normalmente 

protegem as meninas do transtorno estariam ligados a uma contrapartida. O 

quadro	seria	mais	severo	e	com	maior	chance	de	desenvolver	deficiência	inte-

lectual e epilepsia em meninas com Autismo.
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• A causa parece mesmo ser genética

Por anos, achava-se que o Autismo era uma anomalia gerada por “mães 
geladeiras”	ou	por	famílias	que	não	davam	carinho	e	retorno	afetivo	suficientes	
aos	seus	filhos.	Mas,	desde	os	anos	70,	com	pesquisas	confiáveis	mostrando	
a associação dele com doenças neurológicas, epilepsias, síndromes genéticas, 
malformações cerebrais, etc., esta teoria vem caindo por terra. O consenso en-
tre especialistas hoje é de o Autismo é um transtorno biológico e geneticamente 
herdado.

• Nem todo autista tem problema na fala

O Autismo é uma condição extremamente diferente de acordo com a pes-
soa.		Existem	os	que	nada	falam,	os	que	falam	com	dificuldades	e	aqueles	que	
falam com perfeição e seguindo todas as regras gramaticais inclusive. O impor-
tante	é	saber	que	mesmo	falando	bem,	quem	tem	autismo	tem	dificuldade	de	se	
expressar de acordo com o contexto social e tendem a falar de forma mecânica 
e repetitiva.

• Eles costumam não gostar de escrever

Muitas crianças e jovens com autismo apresentam problemas motores, 
de coordenação, e / ou de percepção sensorial para sentir e reconhecer o tato 
da preensão na hora de manipular lápis ou canetas. Esta limitação faz com que 
muitas delas evitem escrever e acabam não dominando completamente ou es-
pontaneamente a habilidade do escrever. 

• Nenhum autista é igual

A variedade de apresentação clínica do Autismo é uma de suas marcas 
principais. Apesar de terem em comum as características básicas do transtorno, 
os prejuízos cognitivos, comportamentais, sensoriais, de linguagem e de nível 
intelectual variam amplamente de criança para criança.  O motivo é a variabi-
lidade genética envolvida e as diferenças de ambiente e do momento da inter-
venção nestas crianças.
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• Medicação faz bem para todos os autistas

O uso de medicações no Autismo é importante especialmente para aque-
les com severos comportamentos  anti-sociais, agressivos, opositores e que 
possam levar a epilepsia e problemas de sono. Mas nem toda a criança com 
Autismo precisa ser medicada e deve-se sempre avaliar caso-a-caso a necessi-
dade de introduzir medicações.

• A idade materna avançada aumenta risco de autismo

Isto	é	fato!	A	idade	ao	se	tornar	mãe	pode	influenciar	o	risco	de	ser	uma	
criança com autismo. Ficar grávida acima dos 40 anos eleva muito o risco de 
se	ter	um	filho	autista.		Dados	do	National	Institute	for	Health	and	Care	Excel-
lence (NICE), uma espécie de Ministério da Saúde do Reino Unido, mostram 
uma íntima relação direta entre a idade materna e o aparecimento de crianças 
com autismo.

• Nem todo autista tem deficiência intelectual

Nem	toda	criança	com	autismo	tem	deficiência	 intelectual.	Muito	pelo	
contrário!!  Cerca de 5% tem Altas Habilidades ou Superdotação e 40% apre-
sentam nível de inteligência normal a aptos, portanto, para a vida escolar e 
acadêmica. Assim, reconhecer esta condição e estas particularidades é impor-
tante para se evitar a ideia de que autistas, em geral, não conseguirão aprender.  
Entretanto,	50%	deles	tem	deficiência	intelectual.

• Autista beija e abraça

Sim, eles beijam e abraçam!  Não é porque são autistas que não fazem 
nem um nem o outro…  O fato não está no ato em si (beijar, abraçar), mas como 
beijam e abraçam no ambiente e de que forma expressam suas manifestações 
de carinho.  O Autista faz isto muitas vezes de forma repetitiva, sem inten-
cionalidade espontânea, forçados pelos outros ou o fazem de forma estranha, 

compulsiva.
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Considerações Finais

 Assim como já foi visto, o autismo é , assim como discorre Chiote, “uma 

síndrome	definida	a	partir	de	características	ou	sintomas	comportamentais	que	

compõem o quadro diagnóstico.” (2013, p.13).  Levando em consideração que 

os sintomas do autismo se dão no comportamento, levantou-se a possibilidade 

desse tipo de aluno não estar sendo bem recebido na escola de ensino regular, 

pois a lei da inclusão os ampara muito bem na teoria, mas ao analisarmos a 

prática podemos entender que a lei não está sendo cumprida. 

Desse modo primeiramente buscou-se como objetivo principal: Entender 

se	os	métodos	do	ensino	regular	são	eficazes	de	modo	a	suprirem	as	necessida-

des exigidas pelo aluno autista. Logo, percebemos com base nos questionários, 

que os métodos utilizados pelo ensino regular não suprem as necessidades do 

aluno, de maneira que ele venha a se desenvolver. E também não possui espa-

ço físico adequado para recepcioná-los, nem materiais didáticos adequados. E 

sobre o atendimento especializado além da escola, este é realizado na escola de 

ensino	especializado,	a	qual	pode	oferecer	psicólogos,	fisioterapia,	fonoaudió-

logo, terapia entre outros. 

E	além	de	proporcionarem	esses	profissionais,	a	escola	de	ensino	espe-

cializado utiliza o método TEACCH o qual pode ser adequado conforme as 

necessidades do aluno, e não possui falta de materiais pedagógicos, já que as 

dificuldades	maiores	encontradas	pelas	professoras	se	tratam	da	falta	de	con-

centração dos alunos e de como conquistar isso deles. 

Acerca	dos	objetivos	específicos,	entendemos	que	o	aluno	com	esse	trans-

torno precisa de uma atenção maior na educação, porque é no ambiente esco-

lar que consiste a maior parte do tratamento dessas crianças. E a inclusão não 
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acontece da maneira como deveria acontecer, porque ela não ocorre da mesma 

forma como é apresentada na lei. Assim foi percebido nas escolas, nas quais as 

professoras questionadas trabalham. E de fato essas escolas do ensino regular 

não oferecem um bom atendimento a esses alunos, pois eles não recebem todos 

os recursos necessários para que o seu desenvolvimento social aconteça, visto 

que, isso é primordial no tratamento dessas crianças.

Desse modo para conseguirmos realizar essa pesquisa, estipulamos como 

corpus desse trabalho, três questionários de professoras que trabalham na rede 

regular de ensino, essas que por questões burocráticas não serão mencionadas 

aqui, e três questionários de professoras que prestam serviços a escola de en-

sino especializado, esta da mesma maneira que as outras, também não serão 

mencionadas. 
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