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RESUMO 

 

O tema Autismo, ainda é pouco conhecido por profissionais da área da educação, bem como, 

por demais profissionais que tem a responsabilidade de lidar com o transtorno. Porém é um 

tema que vem sendo discutido com maior frequência e que atualmente, devido à demanda de 

alunos com autismo que são inseridos em ambiente escolar regular, muito vem se especulando 

sobre sem que haja um foco que defina o que realmente é o autismo e como se deve realizar a 

educação deste aluno. Por este motivo, o presente trabalho, objetiva compreender quais os 

desafios vivenciados na prática docente em relação a criança com transtorno do espectro do 

autista -TEA. Para tanto, foi realizado o estudo de caso com professores do ensino regular, 

que atuam na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cazuza Bezerra e que atendem aluno 

com autismo. Levantou-se, através da aplicação de questionário, as dificuldades da prática 

pedagógica com este aluno, para verificar que demanda é exigida do professor. Verificou-se 

que os professores encontraram dificuldades em lidar com as características do transtorno e 

que precisam estar fundamentados em uma linha de pensamento (currículo pedagógico), que 

oriente sua prática pedagógica para realizar o ensino estruturado de modo a oferecer ao aluno 

a possibilidade de desenvolvimento. Para suprir essa condição, faz-se, necessário, orientar o 

professor dentro de uma perspectiva psico-educacional adequada aos aspectos do transtorno. 

 

 

Palavras-chave: Autismo - Professores - Dificuldades Pedagógicas - Inclusão. 
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ABSTRACT 

 

The topic of Autism is still little known by professionals in the field of education, as well as 

by other professionals who are responsible for dealing with the disorder. However, it is a 

topic that has been discussed more frequently and that currently, due to the demand of 

students with autism who are inserted in a regular school environment, much has been 

speculated about without a focus that defines what autism really is and how whether to carry 

out the education of this student. For this reason, this study aims to understand the challenges 

experienced in teaching practice in relation to children with autistic spectrum disorder - ASD. 

Therefore, a case study was carried out with regular education teachers, who work at the 

Municipal Elementary School Cazuza Bezerra and who assist students with autism. It was 

raised, through the application of a questionnaire, the difficulties of the pedagogical practice 

with this student, to verify what demand is demanded of the professor. It was found that 

teachers found difficulties in dealing with the characteristics of the disorder and that they need 

to be grounded in a line of thought (pedagogical curriculum), which guides their pedagogical 

practice to carry out structured teaching in order to offer the student the possibility of 

development. To meet this condition, it is necessary to guide the teacher within a psycho-

educational perspective appropriate to the aspects of the disorder. 

 

Keywords: Autism - Teachers - Pedagogical Difficulties - Inclusion. 
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INTRODUÇÃO 

A inclusão escolar de crianças com necessidades especiais no nosso contexto 

educacional é obrigatória e transforma a escola regular em um espaço para todos, de acordo 

Art. 58 da Lei nº 9.394 de 20 de novembro de 1996 “Entende-se por educação especial, para 

efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar, oferecida principalmente na rede regular 

de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais”.  

Para isso acontecer o estado juntamente com a escola tem que orientar seus docentes 

nas formações visando uma pedagogia centrada e inclusiva, isso se torna um grande desafio, 

pois no ensino regular de escolas públicas na maioria das vezes as salas são superlotadas, 

mesmo professor sendo preparado irá encontrar diversas dificuldades na prática, que tem 

como prioridade desenvolver uma sociedade inclusiva, beneficiar o estudante independente da 

dificuldade, transtorno ou distúrbio mostrando que ele é capaz de se desenvolver em algum 

ponto, porém esse sucesso não depende só do professor e da coordenação mas também dos 

colegas, pais, médicos e terapeutas que fazem o acompanhamento e lutam para melhor 

desenvolvimento. 

 O presente trabalho ressalta a importância do pedagogo para uma prática educativa 

inclusiva, principalmente nos anos iniciais de vida onde as crianças ficam algumas horas por 

dia para compartilhar de ações educacionais em especial a pessoa com autismo, que por sua 

vez necessita a integração no meio escolar possibilitando a convivência com outras pessoas, e 

assim vivenciar uma dimensão social da qual precisa para desenvolver-se como qualquer ser 

humano 

A medida que a criança vai se desenvolvendo, elas vão aprendendo a estruturar seu 

ambiente, enquanto que os autistas carecem de uma estrutura externa para aperfeiçoar uma 

situação de aprendizagem. Assim sendo, é de extrema necessidade um método de ensino 

diferenciado para a escolarização de crianças autistas. A escola e professores precisam ter um 

preparo físico e intelectual adequado que ofereçam melhores formas de ensino para esses 

alunos que precisam de uma educação especial, que requer meios inovadores, e que chamem 

atenção e atraia o interesse desses alunos, é preciso ter carinho, respeito, paciência e 

motivação parta ajudar e educar as crianças que necessitam de ajuda na área cognitiva, onde 

possuem dificuldades. 

Para o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), comumente chamado de autismo, 

ser mais compreendido pelos professores é essencial saber que que se trata de um distúrbio 

complexo de comportamento sem nenhuma patologia clínica confirmada, sendo então uma 
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anormalidade estrutural ou funcional do cérebro (ASSUMPCAO; PIMENTEL,2000). 

O autor acredita ainda que o distúrbio esteja ligado a condições genéticas, existem 

vários tipos de genes inespecíficos ligados ao autismo, portanto não se sabe a qual gene o 

TEA está ligado, uma vez que os mesmos não atuam isolados, mas em conjunto. 

(ASSUMPCAO; PIMENTEL, 2000). 

Segundo LURMANN (et.al, 2012) fatores ambientais podem contribuir para que o 

autismo seja desenvolvido, entre eles a obesidade, diabetes, gripe e febre persistente. Estudos 

evidenciam que as crianças que viviam em lugares poluídos, relacionados ao tráfego de 

veículos, tinham três vezes mais riscos de desenvolver autismo, em comparação com as 

crianças que viviam em regiões com níveis mais baixos de poluição.  

Conforme ATLADÓTTIR (et al., 2012) mulheres que tiveram uma gripe durante a 

gravidez, antes da 32ª semana de gestação têm uma chance duas vezes maior de ter um filho 

autista em comparação a uma gestante saudável, o risco triplica quando as mães sofrem febre 

por um longo tempo (sete dias ou mais de duração). Isso ocorre pelo fato do sistema 

imunológico da mãe ser ativado, podendo provocar deficiências no desenvolvimento neuronal 

do feto, além disso, os usos de medicamentos como antibióticos para curar tais doenças 

também podem estar relacionados ao autismo.  

Para explicar as causas do comportamento singular dos autistas, suas mudanças com 

a idade e suas modificações mediante tratamentos, é necessário o uso de teorias cognitivas. 

Essas teorias buscam fornecer explicações fundamentando-se em falhas nos mecanismos 

básicos da mente, que normalmente dão suporte para funções mentais específicas e facilitam o 

aprendizado em certos domínios. Essas explicações tem sido uma interface vital para o 

estabelecimento de uma ligação entre o cérebro e o comportamento (CARDOSO, 1998).  

Para um indivíduo com esse transtorno, relacionar-se com outras pessoas costuma 

não ser interessante. O contato visual geralmente é ausente ou pouco frequente e a fala, usada 

com dificuldade. Para minimizar essa divergência de convívio social, vale inventar 

circunstancias de interação propositais respeitando os limites e as rotinas da criança. 

Autismo, portanto, é um nome dado a um padrão de comportamento produzido de 

forma complexa, como um resultado final de uma longa sequência de causas. É uma 

síndrome, ou seja, um conjunto de sintomas, que agrupados, recebem a denominação de 

autismo. O autismo é classificado como um transtorno invasivo do desenvolvimento que 

envolve graves dificuldades ao longo da vida nas habilidades sócias e comunicativas - além 

daquelas atribuídas ao atraso global do desenvolvimento do comportamento e interesses 

limitados e repetitivos. 
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Esse trabalho tem o objetivo de compreender quais os desafios vivenciados na 

prática docente em relação a criança com transtorno do espectro do autista-TEA e qual o 

trabalho do pedagogo na inclusão dessas crianças, possibilitando que as mesmas tenham 

direito a educação de qualidade e está subdividido em 3 (três) capítulos. 

O primeiro capítulo “Autismo: sintomas, características comuns e diagnóstico ” 

ressalta a importância da observação das crianças na primeira infância onde os primeiros 

sinais do autismo se manifesta. Os sinais começam a ficar mais evidentes antes da criança 

completar três anos onde serão observados: ausência completa de qualquer contato 

interpessoal, incapacidade de aprender a falar, incidência de movimentos estereotipados e 

repetitivos, deficiência mental. O indivíduo é voltado para si mesmo, não estabelece contato 

visual com as pessoas nem com o ambiente; consegue falar, mas não usa a fala como 

ferramenta de comunicação (chega a repetir frases inteiras fora do contexto) e tem 

comprometimento da compreensão, Domínio da linguagem, inteligência normal ou até 

superior, menor dificuldade de interação social que permite as crianças levarem uma vida 

próxima do normal. A análise do pedagogo nesse momento é essencial para orientar aos 

responsáveis a buscarem um diagnóstico com relação a esse comportamento, que até o real 

momento não foi percebido pelos mesmos. 

O segundo capítulo “legislação e família na luta pela inclusão” enfatiza a 

necessidade da família após o diagnóstico, lutar pelos seus direitos proporcionando uma 

interversão rápida e eficaz, principalmente nas escolas que será a oportunidade para melhor 

convívio social, promovendo uma relação direta com as crianças, partilhando das mesmas 

atividades sem exclusão. 

No terceiro capítulo “Dificuldades, métodos e estratégias utilizadas para o 

desenvolvimento social e cognitivo da criança com autismo” tem por finalidade encontrar a 

divergência na sala de aula, independentemente do nível de dificuldade intelectual, a primeira 

ação que deve ser trabalhada em sala de aula para alunos com necessidades educacionais 

especiais é seu desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social virá mais tarde, quando 

possível. A inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais por apresentarem 

autismo deva ser realizada de modo criterioso e bem orientada, que vai variar de acordo com 

as possibilidades individuais de cada aluno. Para viabilizar a inclusão desses alunos é 

indispensável contar com salas de apoio e professores especializados para que seja realizada a 

inclusão desses alunos (MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, 2003). 

São utilizadas diversas técnicas na educação de autistas, a memória do autista é 

voltada para o visual, se faz necessário que o educador em suas técnicas, valorize este lado, 
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fazendo com que o aluno observe cores, tamanhos, espessuras, animais, pessoas. Os autistas 

mudam de comportamento quando alguma coisa é modificada em sua rotina diária. Esta 

rotina tem que estar focada em suas necessidades. A organização da sala de aula ajuda na 

compreensão da criança. A organização da sala de aula facilita a compreensão da criança só 

que vai acontecer ali dentro, diminui a angustia e ajuda no desenvolvimento de seu potencial 

(MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, 2003). 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva. Onde foram 

observadas crianças, com idades entre 3 e 10 anos, do sexo masculino numa abordagem 

qualitativa usando as técnicas de: revisão bibliográfica para fundamentação teórica, 

levantamento de dados com um questionário para a devida analise e embasamento do estudo. 

Todo processo de para coleta de dados e informações foi realizada na Escola de Ensino 

Fundamental Cazuza Bezerra da rede pública municipal de ensino de Alto Santo - CE, 

localizada na Rua 31 de março – Alto Santo – Ceará, que possui crianças com autismo, com 

certeza tem a necessidade de metodologias adequadas e inovadoras que ajudem a enfrentarem 

e superar as dificuldades na aprendizagem sendo incentivados e motivados pelo professor. 
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CAPÍTULO I – O TRANSTORNO DE ESPECTRO DO AUTISTA – TEA 

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), comumente chamado de autismo, é um 

distúrbio complexo de comportamento sem nenhuma patologia clínica confirmada, sendo 

então uma anormalidade estrutural ou funcional do cérebro (ASSUMPCAO; PIMENTEL, 

2000). 

Acredita-se que o distúrbio esteja ligado a condições genéticas, existem vários tipos de 

genes inespecíficos ligados ao autismo, portanto não se sabe a qual gene o TEA está ligado, 

uma vez que os mesmos não atuam isolados, mas em conjunto. (ASSUMPCAO; PIMENTEL, 

2000). 

Fatores ambientais podem contribuir para que o autismo seja desenvolvido, entre eles 

a obesidade, diabetes, gripe e febre persistente. Estudos evidenciam que as crianças que 

viviam em lugares poluídos, relacionados ao tráfego de veículos, tinham três vezes mais 

riscos de desenvolver autismo, em comparação com as crianças que viviam em regiões com 

níveis mais baixos de poluição (LURMANN et al., 2012).  

Mulheres que tiveram uma gripe durante a gravidez, antes da 32ª semana de gestação 

têm uma chance duas vezes maior de ter um filho autista em comparação a uma gestante 

saudável, o risco triplica quando as mães sofrem febre por um longo tempo (sete dias ou mais 

de duração). Isso ocorre pelo fato do sistema imunológico da mãe ser ativado, podendo 

provocar deficiências no desenvolvimento neuronal do feto, além disso, os usos de 

medicamentos como antibióticos para curar tais doenças também podem estar relacionados ao 

autismo (ATLADÓTTIR et al., 2012) 

Muitos estudos ainda estão sendo feitos visando entender geneticamente como o 

autismo surge e é passado pelas gerações, visto que, o autismo afeta quatro meninos para uma 

menina, evidenciando que a genética é a principal responsável, motivo pela qual a cor azul 

representa o distúrbio (AMA, 2013).  

Para explicar as causas do comportamento singular dos autistas, suas mudanças com a 

idade e suas modificações mediante tratamentos, é necessário o uso de teorias cognitivas. 

Essas teorias buscam fornecer explicações fundamentando-se em falhas nos mecanismos 

básicos da mente, que normalmente dão suporte para funções mentais especificas e facilitam o 
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aprendizado em certos domínios. Essas explicações tem sido uma interface vital para o 

estabelecimento de uma ligação entre o cérebro e o comportamento (CARDOSO, 1998). 

Muitos outros experimentos foram realizados em diversos laboratórios confirmando 

que os autistas apresentam um déficit em compreender estados mentais. Até mesmo os 

autistas com um alto desenvolvimento têm dificuldade em manter ao mesmo tempo na mente 

a realidade e um fato incoerente com ela. Em suma, nossa habilidade de criar ideias 

imaginárias, interpretar sentimentos e compreender intenções que vão além do contexto literal 

e é regida por um mecanismo cognitivo natural. Acredita-se que o fato dos autistas acharem 

isso difícil ou até mesmo impossível deve-se a falta deste mecanismo (CARDOSO, 1998). 

1.1. HISTORICIDADE DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA 

A História do Autismo mostra grandes progressos a começar pela sua definição até 

pelas várias maneiras que o mesmo pode apresentar-se em diversos sujeitos, muitas vezes 

sendo confundido com diferentes transtornos. Conforme GÓMEZ e TERÁN (2014, p. 447) 

termo Autismo, garantem que: 
 
 

O termo “Autismo” foi nomeado pelo psiquiatra Leo Kanner tendo como 

base a terminologia originalmente concebida por seu colega suíço Eugene 

Bleuler em 1911. Bleuler utilizou o termo “autismo” para descrever o 

afastamento do mundo exterior observado em adultos com esquizofrenia, 

que tendem a mergulhar em suas próprias fantasias e pensamentos. 

 

 
Em 1943, KANNER realizou uma pesquisa com onze crianças que mostravam um o 

quadro de um distúrbio e ele descreveu em seu artigo “Os distúrbios autísticos do contato 

afetivo”, no entanto, essas crianças analisadas pelo estudioso não exibiam esquizofrenia, 

porque nesse período o autista era visto como um sujeito psicótico e esquizofrênico. 

Devido as pesquisas e estudos de KANNER se obteve o primeiro significado do 

autismo. A palavra autismo tem origem na língua grega “autos”, que significa “próprio”, 

alguém fechado dentro de si. 

BENDER em 1947, usou o termo esquizofrenia infantil para definir o autismo, porque 

ele, e outros estudiosos acreditavam que o autismo fosse uma derivação precoce da 

esquizofrenia, divergindo dessa forma, do que o estudioso KANNER acreditada (SALLE et 

al, 2005). 
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Conforme ORRÚ, (2007, p.19), em 1948, KANNER descreveu em seu manual de 

psiquiatria infantil que a maior parte das crianças que procuravam o pesquisador Kenner com 

essas particularidades eram acometidos de alguns sintomas comum, dentre essas 

características os familiares eram, na maior parte das vezes eram, escritores, médicos, 

cientistas, jornalistas, e pesquisadores que tinham uma inteligência acima da comum e que 

também exibiam certa obstinação no recinto familiar  

O mesmo autor relata ainda que no ano 1949, KANNER aludiu o quadro do autismo 

como “Autismo Infantil Precoce”, por causa das dificuldades em ter contato com os outros 

sujeitos e suas vontades marcante por determinada coisas e objetos, as mudanças na fala 

também chamara a atenção, pois impediam a diálogo entre as pessoas. 

Em 1949, KANNER averiguou ou outro tipo de autismo, que era segundo o autor o 

“autismo secundário”, e surgia quando a criança completava dois anos de idade. Conforme 

GÓMEZ; TERÁN, (2014, p.447) “nestes casos, as crianças parecem desenvolver-se 

normalmente durante dezoito a vinte meses, mas logo se retraem, perdem linguagem, 

interrompem seu desenvolvimento social e reduzem as atividades normais”  

Nesse mesmo ano, um cientista austríaco o Dr. HANS ASPERGER, usou o termo 

“psicose autista”, para denominar às crianças que demonstravam essa espécie de 

comportamento que eram semelhantes ou iguais ao autismo. GÓMEZ; TERÁN, (2014, p.447) 

relatam também que, 

 

Possivelmente, ambos os cientistas estiveram diante de grupos semelhantes, 

mas, devido às diferentes interpretações, foram formuladas as chamadas 

“síndrome de Asperger” e “autismo de Kanner”, para se referir a autismos de 

alto e baixo nível de funcionamento, respectivamente (GÓMEZ; TERÁN, 

2014, p.448). 

 

Cinco anos depois, em 1954, KANNER destacou o “autismo infantil” como uma 

espécie de psicose e prosseguiu com esse pensamento até finalizar suas pesquisas. 

Antes, KANNER detectou o autismo somente em sujeitos que não sofriam com 

retardo mental, entretanto, depois o mesmo descobriu essa “doença” em sujeitos com algum 

tipo de retardo mental, notou também que os sintomas e sinais sofriam diversas alterações de 

uma pessoa para outra. Dessa forma, presumia-se que um dos principais atributos de uma 

pessoa com autismo seria o retardo mental, no entanto hoje em dia sabemos que, tal 

conjectura não era acolhida de maneira fechada. Segundo GÓMEZ; TERÁN, (2014, p.450) 

 
Atualmente, sabe-se que o retardo mental não é uma característica da 

síndrome autista. Entretanto, uma grande porcentagem de pessoas com 
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autismo pode apresentar retardo mental como característica associada. 

Muitas vezes, por desconhecimento ou falta de “olho clínico”, ocorre uma 

confusão entre retardo mental e autismo (GOMÉZ; TERÁN, 2014, p. 450). 

 

Já em 1955, conforme ORRÚ (2007), o autismo passou a ser visto como sendo 

causado pela forma como os filhos eram tratados pelos seus pais e suas mudanças constantes 

de humor influenciava a criança, acarretando o surgimento do autismo. ORRÚ (2007, p.19) 

acreditava que: 

 
O fato se deveria à gestação conturbada ou rejeitada pela qual o feto passara, 

sem relacionar-se com a mãe e, consequentemente, com os pais ou qualquer 

outra pessoa após o nascimento, perdendo totalmente sua possibilidade de 

comunicar-se (ORRÚ, 2007, p. 19). 

 

Conforme MANDAL (apud NEWS MEDICAL, 2014), o estudioso BETTELHEIM 

realizou um teste separando os pais de algumas crianças e estas eram cuidadas por outras 

pessoas, considerando a chance de cura através de determinadas teorias psicológicas que 

delineavam a sobre autismo e suas causas. As experiências acarretaram algum sucesso, 

contudo através delas não foi possível garantir que tal método seria capaz de avançarem e 

garantir o sucesso, e assim KANNER deu prosseguimento aos seus estudos e voltou a avaliar 

que o convívio familiar não intervinha em absolutamente em para que o autismo se 

desenvolva em uma pessoa. 

Anteriormente a esses estudos de KANNER se pensava que o autismo tinha surgido 

era decorrência do tipo de relacionamento (mau) que a mãe tinha com seu bebê, com os 

andamentos das pesquisas e devido aos progressos das pesquisas, essa hipótese foi 

abandonada, pois notou-se que essa convicção não era decorrência exclusiva do convívio da 

mãe com seu filho, dessa maneira, não deveria ser fonte principal. GÓMEZ; TERÁN, (2014, 

p.450) salientam que: 
 

 

Foi abandonada a hipótese de os pais serem culpados na medida em que se 

demonstrava a falta de justificação empírica para isso e que se encontravam 

os primeiros indícios claros da associação do autismo com transtornos 

neurobiológicos (GÓMEZ; TERÁN, 2014, p. 467). 
 

 

J. ANTHONY em 1958 diferenciou o autismo primário que era aquele que se 

manifestava espontaneamente, do autismo secundário que aparecia depois do primeiro ano de 

idade aproximadamente, sendo que, conforme afirma RUTTER (1968 apud GÓMEZ; 

TERÁN, 2014, p. 463)  
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O pesquisador atribuiu ao primeiro um retraimento neonatal ou privações 

sensoriais, com possível lesão cerebral, enquanto que o segundo apareceria 

após um ano ou um ano e meio, apresentando posteriormente, retraimento 

psicótico. 

 

Nesse mesmo ano, a estudiosa MARGARETH MAHLER, caracterizou a “psicose 

infantil autista” da “psicose infantil simbiótica”. Conforme GÓMEZ e TERÁN (2014), 

quando a criança tinha os sintomas da psicose simbiótica, ela levava a criança a se separar de 

sua mãe, por causa da maturação normal e as possibilidades físicas, diferentemente das 

crianças com autismo, pois desde as primeiras semanas de vida, era notado o não 

reconhecimento e resposta à mãe. 

Em 1960 SACKS (1995), relatou que o autismo era contraído quando a mãe era 

acometida com a doença rubéola, e devido a essa doença que a mãe contraia, e a criança 

enquanto era gerada, ia desenvolvendo o autismo durante a gestação, como também outros 

transtornos poderiam ser desenvolvidos com a maturidade mesmo que acontecesse com mais 

raridade. 

Já em 1963, diversos fatores colaboraram para alterar o autismo em sua cientificidade 

e seu tratamento (GÓMEZ; TERÁN, 2014). 

Quatro anos depois em 1967 RUTTER, analisou criticamente as evidências baseada na 

experiência descobertas sobre o autismo e analisou quatro especialidades como sendo as 

fundamentais que são: não tem interesse pela interação com outras pessoas; não tem a 

capacidade de elaborar uma linguagem responsiva; presença de conduta motora bizarra em 

padrões de brinquedos bastante limitados e se manifesta precocemente, antes dos dois anos de 

idade (SALLE et al, 2005, p. 11). 

KANNER, em1968, adicionou os seus subsídios que o paciente necessitava de um 

diagnóstico distinto com deficientes mentais e afásicos, desenvolvendo um novo estudo, 

utilizando os primeiros casos que já haviam sido estudados, e propôs que novas propostas 

fossem analisadas com ajuda da bioquímica, listando em 1973, a atribuição da síndrome como 

componente das psicoses infantis (ORRÚ, 2007). Em 1970, foi feita uma averiguação e 

intercessão mais contida e organizada, originando as teorias cognitivas e a mudança de 

comportamento (GÓMEZ; TERÁN, 2014). 

Em 1976, ORRÚ (2007), RITVO publicou um livro sobre o autismo, onde o escritor 

explanava essa doença, citando-a como sendo um distúrbio no desenvolvimento, onde os 

déficits cognitivos eram inerentes os indivíduos com autismo, dado que, suas particularidades 

eram expostas desde que aquela criança nascia, analisando os traços do seu comportamento, e 

considerando que essa síndrome era possível de acontecer junto com outros problemas 
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específicos, avaliando que, o autismo era a decorrência de uma patologia exclusiva do 

Sistema Nervoso Central, desistindo assim do conceito de que se tratava de uma psicose.  

FRANCES TUSTIN durante seus estudos na década de 80, caracterizou o autismo em 

dois momentos: 1. O autismo encapsulado: O autismo encapsulado era uma expressão que era 

baseada na teoria de que o desenvolvimento psicológico havia estacionado em uma etapa 

prematura do bebê, em resultado de um trauma decorrente da percepção e o desligamento 

entre a o corpo da mãe e o seu bebê, tendo a grande precisão de negar o “não-eu”. Por 

conseguinte, os itens e as figuras exibem a função de reforçar o dito encapsulamento, uma 

tentativa de preencher do vácuo causado. 2. O autismo confusional: A criança é movida a 

apoiar-se ao corpo do outro com a finalidade de aprender o “não-eu” a partir da divisão de si 

próprio. (TUSTIN, 1984; GÓMEZ; TERÁN, 2014).  

A educação foi tratantada entre os anos 60 e 80 foi tratada como uma das formas 

principais do tratamento do autismo, onde foram inclusos dois aspectos principais: a 

concepção de metodologias modificadoras de comportamento e a constituição dos centros 

educacionais destinados integralmente aos indivíduos autistas, sendo uma ajuda primordial 

aos familiares das crianças com TEA. 
 
 

O TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related 

Communication hadicapped Children) – Tratamento e Educação para 

Autistas e Crianças com Deficits relacionados à comunicação surgiu em 

1966, como uma prática psicopedagógico, a partir de um projeto de pesquisa 

desenvolvido na Escola de Medicina da Universidade da Carolina do Norte, 

pelo Dr. Eric Schopler que questionava a prática clínica de sua época – a 

mesma que concebia a origem do autismo segundo uma causa emocional, 

devendo ser tratado pela concepção da psicanálise (ORRÚ, 2007, p. 60). 

 

 

Segundo GOMÉZ; TERÁN, (2014, p. 467), no início dos anos 80, tornou-se a avaliar 

o autismo como sendo alterações no desenvolvimento social e interacional. Em 1983, foi 

instituída a Associação dos Amigos dos Autistas – AMA, essa foi a primeira associação de 

pais e amigos de pessoas autistas no Brasil, que a princípio foi criada no Estado de São Paulo, 

no entanto como houve uma grande exposição da associação e dos trabalhos desenvolvidos, 

foi criada essas associações em diversos Estados e Municípios e com isso muitas pessoas 

foram tomando consciência dessa síndrome que para muitos até hoje é desconhecida. 

Conforme CRUZ (2008) em 1986, um grupo de pais e profissionais inspirados na 

AMA, criaram a Associação Terapêutica Educacionais para Crianças Autistas - ASTECA em 

Brasília/DF, que é uma organização não governamental – ONG, que tem parceria com a 

Fundação Educacional do Distrito Federal/Departamento de Ensino Especial para um projeto, 
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em que era proposto o atendimento educacional especializado integrado nas escolas públicas. 

Sobre a ASTECA CRUZ, (2008, p. 40) destaca que 

 
A metodologia dos trabalhos em sala de aula recomendava a atuação 

simultânea de um professor e de um profissional auxiliar para cada grupo de 

quatro ou cinco alunos, no máximo. Os profissionais auxiliares deveriam ter 

nível de escolaridade correspondente ao ensino médio, no mínimo, e serem 

capacitados para esta função. A ASTECA também se responsabilizou pela 

contratação destes profissionais [...] (CRUZ, 2008, p. 40). 

No ano de 1988 foi constituída a Associação Brasileira de Autismo – ABRA, essa é a 

primeira Associação a nível nacional, direcionada para a atenção em defesa de pessoas com 

autismo e seus familiares.  Em 1989, estudiosos entraram em consenso e consideraram o 

autismo poderia ser atestado antes da criança completar três anos de idade. Sobre isso ORRÚ 

(2007, p.27) relata que: 
 

 

... dizia-se estatisticamente, que a síndrome acometia crianças com idade 

inferior a três anos, com predominância de quatro crianças a cada dez mil 

nascidas. Manifestava-se, majoritariamente, em indivíduos do sexo 

masculino, sendo a cada quatro casos confirmados três do sexo masculino e 

um caso para o feminino (ORRÚ, 2007, p. 23).  
 

 

Contribuindo com MORA (2002 apud GOMÉZ; TERÁN 2014, p. 468) "Hoje em dia 

o autismo é compreendido como uma síndrome que pode ser originada por vários fatores, que 

poderia ser correlacionado ao biológico o anímico, a genética orgânica e a genética vincular 

durante todo o processo de constituição do ser". 

Sobre o diagnóstico sobre o autismo na cartilha Autismo e Realidade, (2013) -  

(https:// autismoerealidade.org.br/convivendo-com-o-tea/cartilhas/) é citado que: 
 

 

Com o lançamento da 5ª edição do DSM, os subtipos dos transtornos do 

espectro do autismo são eliminados. Os indivíduos são agora diagnosticados 

em um único espectro com diferentes níveis de gravidade. O DSM-V passa a 

abrigar todas as subcategorias da condição em um único diagnóstico guarda-

chuva denominado Transtorno do Espectro Autista – TEA. A Síndrome de 

Asperger não é mais considerada uma condição separada e o diagnóstico 

para autismo passa a ser definido em duas categorias: alteração da 

comunicação social e pela presença de comportamentos repetitivos e 

estereotipados (AUTISMO E REALIDADE, 2013). 

 

Nota-se, portanto perante a toda a literatura pesquisada, que o autismo perpassa por 

vários anos de estudo e através dessa leitura foi possível averiguar que diversos estudiosos 

colaboraram para que fosse possível estabelecer uma linha sobre a progresso do assunto 

abordado. Embora tenham vários estudos, ainda existem diversas brechas no que se refere à 
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questão do entendimento do autismo e suas origens, visto que, existem muitos obstáculos para 

sua intervenção em todas as áreas. 

1.2. DESCRIÇÃO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA 

O autismo é um transtorno do desenvolvimento neural qualificado pela redução da 

interação social e de comunicação, e pelo comportamento restrito e repetitivo e afeta o 

processamento de informação no cérebro é uma desordem, na qual uma criança ou jovem não 

pode desenvolver relações sociais normais, se comporta de maneira compulsiva e ritualista, e 

comumente não desenvolve inteligência normal. Não podemos considerar o autismo como 

retardo mental ou como lesão cerebral, mas a causa desse transtorno ainda não é totalmente 

conhecida. Segundo OLIVEIRA FILHO, (2010) a maioria dos casos não tem uma causa obvia 

e podem estar relacionados a vários fatores. 

Segundo DRAUZIO VARELLA (2014), todas as pessoas, de todas as classes sócias e 

etnias, podem ser acometidas pelo autismo acomete, sendo mais fácil ocorrer em meninos do 

que em meninas. Os sintomas podem surgir nos primeiros anos de vida, no entanto 

dificilmente será diagnosticado de maneira precoce. Os sinais ficam mais evidentes antes da 

criança completar três anos e segundo o site www.montessoriano.com.br, podemos observar 

os os seguintes sinais no indivíduo autista: 
 
 

Ausência completa de qualquer contato interpessoal, incapacidade de 

aprender a falar, incidência de movimentos estereotipados e repetitivos, 

deficiência mental. O portador é voltado para si mesmo, não estabelece 

contato visual com as pessoas nem com o ambiente; consegue falar, mas não 

usa a fala como ferramenta de comunicação (chega a repetir frases inteiras 

fora do contexto) e tem comprometimento da compreensão. Domínio da 

linguagem, inteligência normal ou até superior, menor dificuldade de 

interação social que permite aos portadores levar vida próxima do normal. 

Na adolescência e vida adulta, as manifestações do autismo dependem de 

como as pessoas conseguiram aprender as regras sociais e desenvolver 

comportamentos que favoreceram sua adaptação e autossuficiência. 

(www.montessoriano.com.br, 2014, p.18) 

 

Os sintomas do autismo de maneira geral perduram por toda a vida, a criança dita 

como normal começa a falar com aproximadamente um ano e meio anos, já a criança autista 

pode falar bem depois dessa idade, e pode também usar o idioma de uma maneira incomum 

que pode até mesmo ser considerada estranha, ou também essa criança pode não conseguir 

falar.  
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OLIVEIRA FILHO (2010) relata que quando falamos com a criança, ela 

frequentemente tem dificuldade em entender o que foi dito, ela pode repetir as palavras que 

são ditas a ela e inverter o uso normal de pronomes, principalmente usando o tu em vez de eu 

ou mim ao se referir a si própria. 

1.3. CARACTERÍSTICAS DO COMPORTAMENTO 

O autismo atualmente é relatado como sendo um transtorno de comportamento, e pode 

ser exposto de várias formas, o comportamento é diferenciado de sujeito para sujeito, e não se 

manifesta de uma única maneira, existe um conjunto de comportamentos, ou seja, duas 

crianças autistas podem apresentar comportamentos diferenciados. 

Conforme GOMÉZ e TERÁN (2014, p.480) os sintomas clássicos do autismo são, 

“interação social limitada, problemas com a comunicação verbal e não verbal e com a 

imaginação, atividades e interesses limitados ou pouco usuais. Podem ter dificuldades em 

manter uma conversação ou olhar alguém diretamente nos olhos”. 

Para SCHWARTZMAN (2003), “o conjunto de anormalidades qualitativas podendo 

ser assim caracterizado pelo grupo de transtornos invasivos do desenvolvimento, pelo fato de 

poder agregar outros distúrbios, pode levar ao profissional a ter um acesso difícil para chegar 

a um diagnóstico fechado, pois os sintomas podem ser encontrados de maneiras 

diversificadas, fazendo com que assim, torne-se mais complicado em estabelecer um único 

perfil”. 

Na cartilha Autismo e Realidade, (2015) -  (https:// 

autismoerealidade.org.br/convivendo-com-o-tea/cartilhas/) é relatado que: 

 
O relatório de março de 2014 do Centro de Controle e Prevenção de Doenças 

– CDC, alertou para os novos dados sobre a prevalência de autismo nos 

Estados Unidos. Este estudo de vigilância identificou 1 em 68 crianças (1 em 

cada 42 meninos e 1 em cada 189 meninas) com Transtorno do Espectro 

Autista [...]. No Brasil, não há estudos completos de prevalência (AUTISMO 

E REALIDADE, 2015). 

 

Nas pesquisas da atualidade foi notado que o autismo se apresenta comumente em 

meninos e de maneira mais rara em meninas. A respeito do TEA, CUNHA relata que: 
 

O Transtorno do Espectro Autista pode manifestar-se nos primeiros anos de 

vida, e pode ser originado por diversas causas ainda desconhecidas, mas com 

grande ajuda de fatores genéticos. Trata-se de uma síndrome tão complicada 

que pode existir diagnósticos médicos compreendendo quadros 
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comportamentais diversos. Tem em seus sintomas inseguranças que 

dificultam, muitas vezes, um diagnóstico precoce (CUNHA, 2014, p.19). 

 

Acredita-se que o aspecto genético tem grande relevância no aparecimento do autismo, 

as vezes se pode confundir a criança com autismo de uma criança com psicose infantil, no 

entanto é preciso lembrar o seu contraponto. “Enquanto na psicose acontece a perda da 

realidade, no autismo há dificuldades no acesso a mesma” (GOMÉZ e TERÁN, 2014, p.455). 

A pessoa com TEA (Transtorno de Espectro Autista) pode ser confundida com pessoas 

esquizofrênicas e psicóticas, podem também ser confundidos com pessoa surdas, pois eles 

muitas vezes não respondem ao chamado, no entanto, quando se observa mais apuradamente, 

nota-se que eles escutam, apenas não respondem aos estímulos. (LIMA, 2006, p.108). 

Dessa forma, é necessário atenção e estudo para a percepção das particularidades e 

comportamentos do sujeito com esse transtorno, porque confundir a complicação do autista 

termina complicando o seu real significado. 

CAVACO (2014, p.40) relata que os sintomas do TEA podem variar vastamente, o 

que esclarece por que nos referimos atualmente ao Autismo como espectro de transtornos, 

basicamente pelas suas diferenças e complicações de aparecimentos, que podem variar e a 

pessoa pode se isolar totalmente, ou se isolar particularmente, que pode ser determinado como 

um está entre muitas pessoas e não interagir, ou estabelecer relações sociais com ninguém. 

Ter um pensamento absorto, ou capacidade de compreender o que quer dizer, além de tudo 

que as palavras evocadas possam realmente significar. GOMÉZ e TERÁN (2014, p.487) 

citam que: 
 

 

Às vezes, embora a criança interaja bem com os outros, suas relações são 

superficiais, pois não se envolve pessoalmente nas situações de jogo e não 

chega a fazer amizades, evidenciando a falta de empatia. Por outro lado, há 

uma melhoria relativa nas áreas motora e linguística, o que pode confundir 

e dificultar o diagnóstico, motivo pelo qual é importante a avaliação no 

decorrer do tempo (GÓMEZ; TERÁN, 2014, p. 487). 

 

É de extrema relevância que se tenha uma avaliação constante durante os casos 

cotidianos, porque, mesmo o sujeito com TEA não desenvolvendo contatos de afeto, essas 

relações fazem com que esse sujeito melhore o desenvolvimento em outras áreas. A criança 

com TEA tem uma variação de comportamento diferente de uma pessoa para outra. Segundo 

CUNHA (2014, p.26) “As manifestações do autismo variam intensamente, dependendo do 

nível de desenvolvimento e da idade cronológica do indivíduo”. FONSECA (2014, p.30) 

garante que, 
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Algumas crianças, apesar de autistas, apresentam inteligência e fala intactas, 

outras apresentam sérios problemas no desenvolvimento da linguagem. 

Alguns parecem fechados e distantes, outros presos a rígidos e restritos 

padrões de comportamento. Os diversos modos de manifestação do autismo 

também são designados de espectro autista, indicando uma gama de 

possibilidades dos sintomas que apresenta níveis e graus variados dos 

sintomas autísticos. 

 

Podemos notar que, o autismo não acontece somente de uma maneira, porque existem 

várias possibilidades da TEA se expressar, em condições e situações diferenciadas. CAVACO 

(2004, p.42) relata que: 

 
 

Diversas crianças diagnosticadas com Autismo podem não apresentar todos 

os sintomas característicos da deficiência até hoje identificados. Assim, 

muitas crianças podem evitar completamente o contato visual, enquanto 

outras crianças podem apresentar dificuldades menos acentuadas e não tão 

perceptíveis outras mais calmas e isoladas, outras hiperativas desenvolvendo 

diversas estereotipias (CAVACO, 2014, p. 42). 

 

Contudo, determinadas crianças expõem em seus comportamentos as formas mais 

populares e fica mais fácil diagnosticar, já outras podem demonstrar traços particularmente 

diferenciados das demais ou também acompanhados de outras especialidades que até então 

não foram descobertas e estudadas. Conforme ORRÚ (2007, p.37) 

 
Diante daquilo que se apresenta a um autista como novidade, mesmo sendo 

indiscutivelmente necessário para sua aprendizagem, é preciso ter cautela. O 

que é novo pode lhe gerar angústia e repulsa, por não compreender o motivo 

de tal imposição, pois tem uma síndrome comprometedora de sua função 

simbólica, agravante de alterações em sua comunicação. (ORRÚ, 2007, 

p.37) 
 

Podemos considerar o desenvolvimento da aprendizagem como causa imprescindível 

para o sujeito autista, e precisamos lembrar que esses procedimentos inovadores tem de ter 

um objetivo que leve o autista a aceitar no seu cotidiano aquele procedimento, pois para essa 

criança torna-se angustiante mudar a sua rotina, aspirando que, o mesmo habitua-se com 

costumes, ou seja, ações e objetos que já convive habitualmente, entretanto é de grande 

relevância tal inovação para melhorar o desenvolvimento do seu comportamento perante as 

circunstâncias e superação das dificuldades. CUNHA (2013, p.29) expõe que: 
 

Ensinar rotinas e regras na família contribui para orientar a inclusão em 

distintos espaços sociais. Isto porque cada espaço social possui regras e 

normas próprias. Todavia, as rotinas precisam ser quebradas quando 

fomentam atitudes prejudiciais. Ao mesmo tempo em que é importante 
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mantê-las, é importante também mudá-las, pois as mudanças fazem parte da 

vida cotidiana. (CUNHA, 2013, p.29) 

 

Da mesma maneira em que é relevante continuar com as rotinas, também é preciso 

alterá-las ainda quando estas conseguirem sinais de comportamentos impróprios ao sujeito, 

ações que prejudicam o autista precisam ser tiradas e serem adaptadas aos novos costumes de 

maneira que não prejudique o mesmo, trabalhando novas rotinas da melhor forma possível, 

colaborando dessa forma para um melhor convívio social. 

Segundo GÓMEZ & TERÁN (2014), na pessoa com TEA existem vários 

comportamentos característicos com relação ao desenvolvimento dos quatro sentidos: 

audição, visão, paladar e olfato, na questão da audição a mesma é afetada, porque as crianças 

com TEA, parece ser surda a determinados sons, sendo sensíveis a outros sons; a visão é 

considerada afetada, porque, a criança demonstra dificuldades de reconhecimento de quem 

está no seu círculo. No entanto, as crianças com esse transtorno demonstram uma grande 

sensibilidade ou até podemos dizer uma hipersensíveis as dores, ou também não apresentam 

sensibilidade a nenhuma dor; com relação ao paladar e ao olfato, as crianças autistas em 

alguns casos podem não se identificar com determinados cheiros e alimentos, apresentando 

total indiferença e podem também gostar demasiadamente daquele alimento. 

Existe, ainda diversas particularidades e características do comportamento do sujeito 

autista. GÓMEZ & TERÁN (2014) advertem sobre os quesitos como: linguagem, 

coordenação motora, alimentação, âmbito cognitivo, dentre outras.  

Devemos ressaltar na coordenação motora a questão de que é complicado para o 

autista copiar atividades motoras representadas por outras pessoas, apresentando outros tipos 

de comportamentos habituais e apegos a certos objetos de seu interesse; com relação a fala, 

existem certos atrasos, certos autistas falam como se estivessem cantando, não levando em 

consideração o envolvimento de interesse pela outra pessoal a qual está falando, o autista 

também repete as palavras, ao qual se chama de ecolalias; no âmbito cognitivo é importante 

lembrar que alguns autistas tem profundas limitações em fazer alguma atividade, já outros 

tem um grande talento ao desempenhar qualquer atividade como é o caso de crianças autistas 

que memorizam de maneira extraordinária, músicas, desenhos,  números telefônicos, dentre 

outras coisas. Já quando se fala sobre alimentação é comum que esses indivíduos mostrem 

não querer certo tipo de alimento, ou então gostem demais daquele alimento, como nos 

referimos anteriormente os comportamentos são diferentes de um indivíduo para outro.  

CAVACO (2014, p.44) relata que: 
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As desconexões existentes no cérebro do autista leva a que a elaboração das 

suas respostas e o modo como quer passar uma mensagem não consiga 

realizar-se do mesmo modo do que todos os que se dizem normais 

conseguem fazê-lo, dentro de um padrão geral definido socialmente para a 

comunicação e manifestação verbal e expressiva, da percepção, do que o 

mundo exterior lhes transmite, ou permite chegar. Podemos então entender 

que não existe ausência de comunicação (eles se comunicam de diversas 

formas, até pelos seus silêncios) [...] (CAVACO, 2014, p.44). 

 

A comunicação do indivíduo com autismo não acontece da mesma maneira que das 

demais pessoas, compete aos envolvidos no convívio com a criança com esse transtorno, 

procurar desenvolver o entendimento a respeito do que a criança quer dizer, porque de todas 

as maneiras o autista está se comunicando. 

Conforme a AUTISM SOCIETY OF AMERICAN – ASA (apud FONSECA, 2014, 

p.31), os sujeitos autistas exibem algumas das seguintes características: 

 
Dificuldade de relacionamento com outras pessoas; riso inapropriado; pouco 

ou nenhum contato visual – não olha nos olhos, aparente insensibilidade à 

dor – não responde adequadamente a uma situação de dor, preferência pela 

solidão; modos arredios – busca o isolamento e não procura outras crianças; 

rotação de objetos – brinca de forma inadequada ou bizarra com os mais 

variados objetos; inapropriada fixação em objetos; perceptível hiperatividade 

ou extrema inatividade – muitos precisam de material adaptado; insistência 

em repetição, resistência à mudança de rotina; não tem real medo do perigo 

(consciência de situações que envolvam perigo);[...] ecolalia (repete palavras 

ou frases em lugar da linguagem normal); age como se estivesse surdo - não 

responde pelo nome (FONSECA, 2014, p. 31). 

 

Dessa forma, é preciso ter conhecimento das várias particularidades expostas pelo 

sujeito com TEA para que assim, saiba como interferir, respeitando seu tempo, espaço e 

trabalhando da melhor forma possível as suas capacidades, trabalhando para que a 

desligamento do sujeito seja totalmente descartada. CAVACO (2014, p.46) com relação ao 

autismo relata 

 
Compreender o Autismo é abrir as portas para o entendimento do nosso 

próprio desenvolvimento [...]. Os autistas não são antissociais... 

simplesmente não os entendemos devido à nossa incapacidade de nos 

ajustarmos à diferença, seja ela que tipo for (CAVACO, 2014, p.46) 

 

Não se pode considerar os autistas, como pessoas “antissociais”, porém a pouca 

dedicação e estudo a respeito do tema leva as pessoas a pensem dessa forma, porque as 

pessoas não buscam conhecer e se aprofundar sobre esse transtorno o que faz com que a 

sociedade tenha pensamentos negativos sobre esses indivíduos e a sociedade não tem a 
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capacidade de aceitar a diferença. Com relação ao comportamento do autista SALVADOR 

(2015, p.148) expõe  

 
É importante saber que o comportamento do autista é resultante de uma série 

de razões geradas pela dificuldade do processamento de informações, 

excesso de sensibilidade, mudança de rotina, razões físicas como mal-estar, 

cansaço ou fome, que em função das dificuldades de comunicação, levam à 

ansiedade, raiva e frustração (SALVADOR, 2015, p. 148). 

 

Por conseguinte, se considerarmos a amplitude dos vários comportamentos da pessoa 

com TEA, é necessário que um estudo comportamental seja feito em primeiro lugar, exposto 

por esse sujeito para que em depois se necessário seja feito a intervenção e desenvolver um 

trabalho educacional indispensável para o caso, uma vez que, conforme o estudo feito cada 

caso é distinto do outro. 

1.4. SINTOMAS E DIAGNÓSTICO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA 

O Transtorno do Espectro Autista era visto anteriormente como sendo relacionado 

com os genes dos pais, que passariam a síndrome para seus filhos, no entanto, com o os 

estudos e pesquisas feitas, isso não ficou comprovado, uma vez que nenhum desses estudos 

mostrou qual gene originava o autismo, dessa forma é difícil garantir o que causa esse 

transtorno. Entretanto, alguns estudiosos, os apontam que certos cuidados devem ser tomados 

durante a gestação, com o objetivo de minimizar as chances da ocorrência do TEA nos fetos, 

pois existem suspeitas que fatores ambientais, ou o uso de drogas pode ocasionar esse 

transtorno. Devido a isso e a outras coisas, pede-se que as mulheres gravidas tomem algumas 

precauções no período gestacional, como: evitar bebidas alcoólicas, cigarros, substâncias 

tóxicas e uso de medicamentos que podem trazer algum mal para a formação da criança. 

Para os pesquisadores ainda é complexo dizer qual a causa certa para causar esse 

transtorno, mas já têm alguns palpites, tais como: vírus, toxinas e poluição, influencias 

genéticas, Intolerância imunológica, Infecções virais e grandes doses de antibióticos nos três 

primeiros anos de vida. 

Para a realização do diagnóstico do TEA, o caso precisa ser avaliado por uma equipe 

multidisciplinar habilitada, porque não é uma tarefa fazer essa efetivação do diagnóstico, 

porque não existir um exame clinico que o mostre que aquele indivíduo tem esse transtorno. 

PETERSEN & WAINER (2011, p.87) fala o seguinte: 
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Para identificar os critérios diagnósticos para o autismo é preciso possuir 

experiência e especialização, pois eles apresentam um alto grau de 

especificidade e sensibilidade em grupos de diversas faixas etárias e entre 

indivíduos com habilidades cognitivas e de linguagem variadas (PETERSEN 

& WAINER, 2011, p. 87). 
 

 

Muitas vezes confunde-se o autismo com diversas síndromes por não haver ainda um 

diagnóstico laboratorial. PETERSEN & WAINER (2011, p.87), sobre o diagnóstico do 

autismo fazem a seguinte observação 

 

A avaliação diagnóstica de crianças com suspeita de autismo deve 

compreender uma observação dos comportamentos desviantes em 

comparação com aqueles presentes no curso normal do desenvolvimento 

infantil, em especial nas dimensões de orientação e comunicação social, e 

não ser apenas uma checagem da presença ou ausência de sintomas 

(PETERSEN & WAINER, 2011, p. 87). 
 

 

Quando vamos fazer a análise comportamental, devemos averiguar o desenvolvimento 

da criança e se a mesma adquiriu ou está adquirindo as aptidões relacionadas a sua faixa etária 

equiparando o desenvolvimento típico ao atípico. Esta comparação, como destaca 

PETERSEN & WAINER (2011), precisa ser feita por um profissional que saiba diferenciar o 

desenvolvimento típico, as etapas de desenvolvimento apresentados pela média da população. 

Os marcadores da síndrome são analisados por meio de brincadeiras que exploram, de acordo 

com a idade, os aspectos da tríade autista. 

A família é também é muito importante para observar os primeiros sinais de 

comportamento que a criança autista apresenta e precisa estar atenta ao comportamento da 

criança, quando a família está atenta e nota que algo não está certo, fica mais fácil fazer um 

diagnóstico correto. 

Hoje em dia o TEA é classificado de acordo com os critérios citados no Manual 

Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais - DSM-IV, que são usados por profissionais 

como base para a realização do diagnóstico. 

De acordo com o DSM-IV (1995), os critérios para o diagnóstico para o Transtorno 

Autista estão descritos na Tabela 1 abaixo: 

Tabela 1 – Critérios Diagnósticos para o Transtorno Autista – DSM-IV 

Prejuízo qualitativo na 

interação social, 

manifestado por pelo 

menos dois dos seguintes 

aspectos 

Prejuízo acentuado no uso de múltiplos comportamentos não 

verbais tais como contato visual direto, expressão facial, 

posturas corporais e gestos para regular a interação social. 

Fracasso em desenvolver relacionamentos com seus pares 

apropriados ao nível do desenvolvimento. 



28 

 

Falta de tentativa espontânea de compartilhar prazer, 

interesses ou realizações com outras pessoas (por exemplo, 

não mostrar, trazer ou apontar objetos de interesse). 

Falta de reciprocidade social ou emocional. 

Prejuízos qualitativos da 

comunicação, 

manifestados por pelo 

menos 

um dos seguintes aspectos 

Atraso ou ausência total de desenvolvimento da linguagem 

falada (não acompanhando por uma tentativa de compensar 

por meio de modos alternativos de comunicação tais como 

gestos ou mímica), em indivíduos com fala adequada.  

Acentuado prejuízo na capacidade de iniciar ou desenvolver 

uma conversação. 

Uso estereotipado e repetitivo da linguagem (pode aparecer 

ecolalia) ou linguagem idiossincrática. 

Falta de jogos ou brincadeiras de imitação social variada e 

espontâneos apropriados ao nível do desenvolvimento. 

Padrões restritos e 

repetitivos de 

comportamentos, 

interesses, e atividades, 

manifestados por pelo 

menos um dos seguintes 

aspectos 

Preocupação insistente com um ou mais padrões 

estereotipados e restritos de interesse, anormais em 

intensidade ou foco 

Adesão aparentemente inflexível a rotinas ou rituais 

específicos e não funcionais. 

Maneiras motoras estereotipadas e repetitivas (por exemplo, 

agitar ou torcer mãos ou dedos, ou movimentos complexos 

de todo o corpo). 

Preocupação persistente com partes de objetos, não 

atentando para aspectos relevantes do meio. 

Atrasos ou funcionamento 

anormal em pelo menos 

uma das seguintes áreas, 

com início antes dos três 

anos de idade 

Interação social. 

Linguagem para fins de comunicação social. 

Jogos imaginativos ou símbolos. 

Fonte: Adaptação do autor do Manual Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais - DSM-IV 

 

Existe outra ferramenta além do DSM-IV que é utilizada para realizar o diagnóstico do 

TEA que é a CID-10 - Classificação Internacional de Doenças, essa é ferramenta ajuda de 

maneira especial, no levantamento de elementos e o preenchimento dos critérios como 

veremos no Tabela 2, descrito abaixo: 

Tabela 2 – Critérios Diagnósticos para o Transtorno Autista – CID-10 

Lesão marcante na 

interação social 

recíproca, manifestada 

por pelo menos três dos 

próximos cinco itens: 

Dificuldade em usar adequadamente o contato ocular, 

expressão facial, gestos e postura corporal para lidar com a 

interação social; 

Dificuldade no desenvolvimento de relações de 

companheirismo; 
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 Raramente procura conforto ou afeição em outras pessoas em 

tempos de tensão ou ansiedade, e/ou oferece conforto ou 

afeição a outras pessoas que apresentem ansiedade ou 

infelicidade 

Ausência de compartilhamento de satisfação com relação a ter 

prazer com a felicidade de outras pessoas e/ou de procura 

espontânea em compartilhar suas próprias satisfações por 

meio do envolvimento com outras pessoas 

Falta de reciprocidade social e emocional 

Marcante lesão na 

comunicação 

Ausência de uso social de quaisquer habilidades de linguagem 

existentes 

Diminuição de ações imaginativas e de imitação social 

Pouca sincronia e ausência de reciprocidade em diálogos 

Pouca flexibilidade na expressão de linguagem e relativa falta 

de criatividade e imaginação em processos mentais 

Ausência de resposta emocional a ações verbais e não verbais 

de outras pessoas 

Pouca utilização das variações na cadência e ênfase para 

refletir a modulação comunicativa 

Ausência de gestos para enfatizar ou facilitar a compreensão 

na comunicação oral 

Padrões restritos, 

repetitivos e 

estereotipados de 

comportamento, 

interesses e atividades, 

manifestados por pelo 

menos dois dos próximos 

seis itens 

Obsessão por padrões estereotipados e restritos de interesse 

Apego específico a objetos incomuns 

Fidelidade aparentemente compulsiva a rotinas ou rituais não 

funcionais específicos 

Hábitos motores estereotipados e repetitivos 

Obsessão por elementos não funcionais ou objetos parciais do 

material de recreação 

Ansiedade com relação a mudanças em pequenos detalhes 

não funcionais do ambiente 

Anormalidades de desenvolvimento devem ter sido notadas nos primeiros três anos para 

que o diagnóstico seja feito 

Fonte: Adaptação do autor – Classificação Internacional de Doenças – CID-10 

 

Como o autismo é considerado um transtorno, as pessoas acometidas com o mesmo, 

pode ter outros sintomas como: 

 Hiperatividade ou hiporatividade; 

 Comportamentos Impulsivos; 

 Déficit de atenção; 

 Ser tornar agressivo; 

 Se auto lesionar; 

 Ficar um indivíduo birrenta; 
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 Mostrar estranhos costumes para comer e dormir; 

 Instabilidade emocional; 

 Apresentar medo de tudo, ou não ter medo de nada. 

A pessoa autista pode apresentar sintomas perante uma situação de estresse ou que 

provoque desconforto. A resposta da pessoa com TEA frente a essas ocasiões que mudem sua 

rotina ou a estímulos sensoriais que lhe gerem incomodo pode ser exacerbada ou nula.  

Sendo que as causas do autismo não estão claramente identificadas, portanto já sabem 

que o autismo é mais comum de ser diagnosticado em crianças do sexo masculino 

independente de suas etnias, origem ou situações sócias econômicas. 

A classificação estabelece um código para cada problema de saúde. Os Transtornos 

Globais do Desenvolvimento receberam o código F84, que contém os seguintes transtornos: 

Autismo infantil (F84. 0), Autismo atípico (F84.1), Síndrome de Rett (F84.2), Outro 

Transtorno Desintegrativo da Infância (F84.3), Transtorno com Hipercinesia associada a 

Retardo Mental e a Movimentos Estereotipados (F84.4), Síndrome de Asperger (F84.5), 

Transtornos Globais do Desenvolvimento (F84.8) e Transtornos Globais Não Especificados 

do Desenvolvimento (F84.9).  

Estes transtornos foram classificados conjuntamente, pois todos de alguma maneira 

causam dificuldades no desenvolvimento, ou seja, em cada criança da mesma idade o 

desenvolvimento aparece de um jeito diferente do esperado sendo, todos afetam de maneira e 

intensidade a interação social, a comunicação. A síndrome mais conhecida é a Síndrome de 

Asperger (autismo de alto funcionamento de maneira que a fala e a inteligência são 

ressalvadas). 

A Síndrome de Asperger possui intensidade leve, pois, na criança não ocorrem 

grandes atrasos no desenvolvimento da fala e cognitivo. As dificuldades encontradas por essas 

crianças são nas interações sociais e a comunicação. É mais comum essa síndrome ser 

diagnosticada em crianças do sexo masculino. Crianças com síndrome de Aspeger pode 

frequentar a escola regular, apesar de que em alguns casos precise de classes especiais. 

O Autismo Atípico apresenta comprometimento grave e global, e as dificuldades são 

na interação social e comunicação verbal e não verbal.  

Transtornos de Rett têm suas causas desconhecidas, porém aparecem sintomas de 

severa doença mental, esse transtorno só aparece em crianças do sexo feminino. Esse 

transtorno pode ser quatro estágios: estagnação precoce, regressão psicomotora, pseudo-

estacionário, deterioração motora tardia. 
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Temos o Transtorno Desitegrativo da Infância, é algo mais raro que o autismo e tem 

muita semelhança com a Rett sendo que é mais comum em meninos. 

O autismo tem um conjunto de comportamentos agrupados a serem observados: 

comprometimentos na comunicação, atividades repetitivas, mera dificuldade na interação 

social. A criança com a síndrome Autistica tem alterações no afeto, dificuldade de expressar-

se, a fala, falta de interesse em brincar, esses comportamentos interferiram no desempenho do 

meio social em que está inserida. 

1.5. TRATAMENTO DO AUTISMO 

Até hoje, sabe-se que não existe o transtorno de espectro autista e os remédios só 

são prescritos o sujeito autista apresenta agressividade ou outras doenças paralelas, como 

a depressão. 

O tratamento deve ser feito através de uma equipe multidisciplinar, e nessa equipe 

tem de ter vários especialistas como psicólogos, fisioterapeutas, pedagogos, 

fonoaudiólogos e médicos, tudo isso tem o objetivo de instigar a criança, adolescente ou 

adulto autista a ser independente, a realizar, sozinho, tarefas como escovar os dentes 

comer e a se vestir. Quando as intervenções são realizadas de forma precoce, existe boa 

chance de melhora nos sintomas do TEA, de acordo com o grau de dificuldade de cada 

pessoa.  

O Autismo não tem cura, o quadro apenas vai mudando conforme o indivíduo vai 

adquirido mais idade. Depende do processo que há em decorrência com suas experiências 

vivenciadas, de como e a relação com os outros e como é tratado partindo de tudo que esse 

indivíduo venha vivenciando no decorrer do seu processo de vida. 
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CAPÍTULO II – LEGISLAÇÃO – O PROCESSO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

O direito de acesso ao ensino é um exercício de cidadania. O cidadão independente de 

sua condição física, psicológica, moral, econômica e social tem o direito assegurado pelo 

Decreto nº 6.094/2007, de usufruir os espaços municipais, estaduais, e federais de educação. 

Contudo, a existência desse conjunto de leis, que atuam como agentes reguladores que 

garantem o acesso de pessoas com autismo e outras deficiências à educação, não assegura que 

os educadores saibam auxilia-los no seu processo educativo. Este fenômeno se depara com a 

realidade precária do educador na forma de condução do processo educativo, para que o 

direito a ter educação seja cumprido satisfatoriamente (SELAU E HAMMES, 2009). 

Em meio a este campo de batalha de leis que garantem a participação do diferente e 

que cobram desempenho dos educadores, cobranças que muitas vezes são absurdas, esquece 

que o educador é uma ferramenta de suma importância, tanto ao ensino regular quanto ao 

ensino especial, pois é ele que transmitirá, através de técnicas adequadas às várias idades e 

potencialidades de seus educandos, o ensino, que no caso do autismo deve ser focado em cada 

necessidade. Ao educador também é dada a tarefa de mediar os valores sociais e culturais. 

De acordo com Cunha (2012, p. 90): 

 

O bom preparo profissional possibilita ao educador a isenção necessária para 

avaliar a conduta do aluno e da família no auxílio da recondução das 

intervenções, quando elas não alcançam os resultados esperados no ambiente 

familiar ou na escola. 

 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394/96, deu maior destaque à 

Educação Especial. Em seu capítulo V, que trata da Educação Especial, faz saber: 

Art. 58º. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 

portadores de necessidades especiais. 

§ 1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, 

para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 



33 

 

§ 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível 

a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 

§ 3º. A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa 

etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 

Art. 59º. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 

especiais: 

I - Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização, específicos, para 

atender às suas necessidades; 

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para 

a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para 

concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 

integração desses educandos nas classes comuns; 

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em 

sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção 

no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para 

aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 

psicomotora; 

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis 

para o respectivo nível do ensino regular. 

Art. 60º. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de 

caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação 

exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público. 

Parágrafo único – o Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação 

do atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública regular de 

ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. 

Fica, então, não só a cargo da família, mas também do educador e da instituição de 

ensino, a responsabilidade em inserir a pessoa com autismo na sociedade, para que ele possa 

interagir da forma mais próxima do normal possível. Para isso é necessário que os educadores 

estejam preparados para receber tal demanda e sua necessidade. 

Não se pode pensar em inclusão escolar, sem pensar um ambiente inclusivo. Contudo, 

não se deve “entender este ambiente Inclusivo somente em razão dos recursos pedagógicos, 
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mas também pelas qualidades humanas”. (CUNHA, 2012, p. 100). Ou seja, o educador deve 

estar preparado para manejar os recursos que dispõe a escola, sua sala de recurso e o 

conhecimento adquirido em capacitação, para realizar a educação do indivíduo de forma que 

ele atinja a meta estabelecida. Seu papel é estimular a criança para a formação do 

conhecimento. 

Para que a educação de crianças com o TEA tenha resultados proveitosos, faz-se 

necessário que a forma de ensinar seja preparada para lidar com a diversidade que há nas salas 

de aula a fim de acolher adequadamente as manifestações do transtorno. Cunha (2012, p. 

100), reforça que “não podemos educar sem atentarmos para o aluno na sua individualidade, 

no seu papel social na conquista da sua autonomia”. 

A autonomia deve ser a diretriz do educador, porém, para que essa finalidade seja 

alcançada é preciso que o mundo para a criança autista seja sinalizado. E, que essa 

sinalização, atue como agente que permita a interação do sujeito no meio ambiente de forma 

adequada e condizente com uma interação de qualidade e representativa, possibilitando a 

troca entre o sujeito e o ambiente. 

2.1. A INCLUSÃO DA CRIANÇA AUTISTA NO ENSINO REGULAR 

A inclusão das crianças autistas nas escolas de ensino regular pode ser benéfica para 

os alunos que possui esse transtorno e para os alunos ditos “normais”, e esse benefício 

engloba também, professores, direção e todo o corpo administrativo da escola, porque a 

mesma ocasiona o resgate dos valores e o respeito ao próximo e as diferenças diferença. 

Carvalho (1999) relata que, “a inclusão traz benefício a todos, pois podem desenvolver 

solidariedade, respeito às diferenças e cooperação uns para com os outros”. 

A inclusão das crianças autistas nas salas de aula regular é imprescindível e necessária, 

porque irá despertar nos alunos ditos “normais” atitudes de solidariedade, pois tal “acordar” 

começa na escola, onde o indivíduo é orientado a trabalhar suas atitudes diante da sociedade. 

Segundo CAVACO (2014): 

 

Incluir não é só integrar [...] não é estar dentro de uma sala onde a 

inexistência de consciencialização de valores e a aceitação não existem. É 

aceitar integralmente e incondicionalmente as diferenças de todos, em uma 

valorização do ser enquanto semelhante a nós com igualdade de direitos e 

oportunidades. É mais do que desenvolver comportamentos, é uma questão 

de consciencialização e de atitudes (CAVACO, 2014, p. 31). 
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Perante essa declaração, é possível notar que a inclusão abrange todo um processo, 

que vai desde a conscientização dos pais para que essa criança esteja em sala de aula, 

passando pela matrícula até o desenvolvimento em toda a instituição escolar da consciência da 

importância da inclusão. Para que aconteça a inclusão eficiente e não é um processo simples, 

os pais e a instituição devem estar preparados para receber e trabalhar com os autistas, para 

que não aconteça nenhum. 

Carvalho (1999, p. 37) afirma o seguinte: 

 

[...] para que, em nossas escolas, o ideal da integração de todos, ou da não 

exclusão de alguns, torne-se realidade, é preciso trabalhar todo contexto em 

que o processo deve ocorrer. Do contrário, corre-se o risco de contribuir para 

maiores preconceitos em torno dos deficientes. 

 

 

Desta forma, o ambiente escolar que irá receber essas crianças autistas, precisam 

garantir que os seus profissionais estejam preparados e que a escola tenha estrutura adequada, 

para que os mesmos sejam atendidos conforme o processo inclusivo propõe, abandonando os 

atos que discriminam as pessoas com autismo. 

Conforme GOMES; TERÁN (2014)"A separação dos indivíduos com autismo de um 

ambiente normal contribui para agravar os seus sintomas. As crianças com autismo têm 

necessidades especiais, mas devem ser educadas com as mínimas restrições possíveis". 

O motivo primordial da inclusão das crianças autistas é fazer com que a mesma 

interaja com outras crianças e tenha contato com outras pessoas no seu meio, pois assim será 

melhor para seu desenvolvimento diante da sociedade em que vive, porque é por meio dessa 

interação que esses indivíduos irão evoluir, apoiado por todos ao seu redor.  

Cunha (2014) relara que, “não podemos pensar em inclusão escolar, sem pensarmos 

em ambiente inclusivo. Inclusivo não somente em razão dos recursos pedagógicos, mas 

também pelas qualidades humanas”. 

A escola regular que irá receber essas crianças autistas precisa ter recursos 

pedagógicos, espaço propicio, mas é necessário que os educadores saibam utilizar essas 

metodologias, pois, o ambiente inclusivo é aquele que permite o desenvolvimento eficazes e 

adequados ao desenvolvimento das crianças com necessidades educativas especiais. Dessa 

forma é imprescindível lembrar que, “se ainda não é do conhecimento geral, é importante que 

se saiba que as escolas especiais complementam, e não substituem a escola comum” 

(MANTOAN, 2006, p. 26). 
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O processo de inclusão vai além de uma boa estrutura física ou da boa vontade dos 

professores. Segundo Cavaco (2014) “incluir é aceitar, é sentir a educação além do contexto 

físico do espaço sala ou escola, é, sobretudo, uma forma de estar e de ser dos pais, dos 

docentes e não docentes, das escolas, da sociedade e do mundo em geral. Isto é inclusão”. 

Incluir engloba não apenas o “corpo interno” escolar, mas também toda a sociedade 

em que a escola está inserida, porque é fato que a realidade local deve ser considerada para 

tomada de decisões. 

Segundo Monte e Santos (2004), para que aconteça a inclusão dessas crianças com 

necessidades educacionais especiais, é preciso que se tenha critério e que tenha orientação 

adequada, variando conforme as individualidades de cada um. 

Existem diversos métodos educacionais que podem ajudar no processo de inclusão da 

criança autista, tais como: TEACCH – Tratamento e Educação para autistas e crianças com 

deficiências relacionadas à comunicação, o Sistema de Comunicação através de troca de 

figuras – PECS (The Picture Exchange Comunication System), e o ABA – Análise Aplicada 

do Comportamento e o programa Son-Rise. 

Conforme Orrú (2007), o método TEACCH é um método educacional fundamentado 

no comportamento, que é utilizado para o treino do indivíduo de acordo com os 

comportamentos apresentados de forma exploratória adequada, seguindo instruções aplicadas 

previamente, dando seguimento com a avaliação do comportamento, onde faz-se uso da 

observação direta com registros sobre os comportamentos apresentados e a frequência que dos 

mesmos. 

 

O programa TEACCH visa indicar, especificar e definir de maneira 

operacional os comportamentos que devem ser trabalhados. Ele possibilita o 

desenvolvimento de repertórios que são usados para avaliar os aspectos 

referentes à interação e organização do comportamento, além do 

desenvolvimento do indivíduo nos diferentes níveis. O ambiente é 

totalmente manipulado pelo professor ou pelo profissional que atua com o 

autista, visando ao desaparecimento ou à redução de comportamentos 

inadequados a partir de reforço positivo
1
. O método TEACCH utiliza 

estímulos audiovisuais visuais e audiocinestesicovisuais
2
 para produzir 

comunicação [...] A metodologia de ensino se dá a partir da condução das 

mãos do aluno que faz uso dos símbolos, em um contínuo direcionamento de 

sua ação até que se encontre em condições (ou se mostre capaz) de realizar a 

atividade proposta sozinha, porém, com o uso do recurso visual (ORRÚ, 

2007, p. 61). 

 

 

O TEACCH permite a adaptação ao comportamento apropriado da criança autista 

perante as ocasiões expostas através de fotos, sons e diversos outros meios usados, 

https://monografias.brasilescola.uol.com.br/pedagogia/autismo-na-escola-pontos-contrapontos-na-escola-inclusiva.htm#sdfootnote1sym
https://monografias.brasilescola.uol.com.br/pedagogia/autismo-na-escola-pontos-contrapontos-na-escola-inclusiva.htm#sdfootnote2sym
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objetivando o desenvolvimento do comportamento desse indivíduo. No entanto, como ressalta 

Cunha (2014), as atividades propostas ao aluno autista não precisam ser estipuladas e 

cumpridas com rigor, mas deve-se partir da consideração em que aprendizagem passa por 

desafios e superações durante seu processo, considerando a autonomia da criança como ponto 

primordial. 

Existe ainda o método ABA – Análise aplicada ao comportamento, que como relata 

Cunha (2014), é uma técnica comportamental de origem do campo científico behaviorista, 

onde é objetivada a observação, análise e explicação da associação entre o comportamento 

humano e aprendizagem do indivíduo, que visa mais a mudança de comportamentos 

específicos do que os comportamentos globais apresentados. 

 

O método ABA visa ensinar ao autista, habilidades que ele ainda não possui, 

por meio de etapas cuidadosamente registradas. Cada habilidade é 

apresentada associando-a a uma indicação ou instrução. Quando necessário, 

dar-se-á apoio para obtenção das respostas, porém deverá ser retirado, tão 

logo seja possível, para possibilitar a autonomia. Dentro dos padrões da 

intervenção comportamental, a repetição é importante na abordagem ABA, 

bem como o registro exaustivo de todas as tentativas e dos resultados 

alcançados. A resposta adequada do aprendente tem como consequência a 

ocorrência de algo agradável para ele e por meio de reforço e repetição, 

inibe-se o comportamento incorreto, recompensando sempre de forma 

consistente as atitudes desejadas (CUNHA, 2014, p. 74). 

 

Dessa forma, é possível notar a relevância do registro apesar de ser cansativo, porque 

o mesmo beneficia a análise sobre como aconteceu tais comportamentos expostos pelo autista, 

contribuindo dessa forma para a análise do que pode ser conservado e o que deve ser retirado 

para que o método ABA alcance os objetivos que o mesmo pretende para o comportamento 

do sujeito autista. 

Além dos métodos TEACCH e ABA existe também o PECS, que conforme Cunha 

(2014), é um método que tem por objetivo estimular o aluno autista com baixo nível 

comunicativo a se comunicar por meio da percepção que ele mesmo pode obter bem mais 

rápido as coisas que almeja, fazendo uso de figuras. Não é necessários materiais caros para 

utilizar esse método, o educador irá usar apenas cartões, e pode ser usado em todos os 

ambientes, ajudando o aluno a organizar a linguagem não verbal. 

Esses três métodos citados acimas tem como objetivo principal o comportamento da 

criança autista, e visam à promoção da independência para o desenvolvimento dessa criança. 

Conforme Cunha (2004) 

 

Existe ainda o programa Son-Rise, que apresenta técnicas e estratégias, que 

visam à interação espontânea e o relacionamento social. Através do 
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programa Son-Rise, os pais e professores aprendem de forma satisfatória 

com a criança autista, buscando assim, o desenvolvimento cognitivo e 

emocional da mesma. Programa Son-Rise procura ir até a pessoa com 

autismo. Propõe ser uma ponte entre o autista e o cotidiano. Interagindo a 

partir dos seus afetos, o vê como um ser que precisa ser amado e 

compreendido com base em sua realidade, para que possa haver 

comunicação e interação social (CUNHA, 2014, p. 76). 
 

 

É preciso entender que para que haja de crianças autistas na escola regular é necessário 

que seja feito planejamento, desenvolvendo metodologias e ações criteriosas, tendo em vista 

que se trabalha com diversas realidades, com base nessas realidades contemplada pelo 

contexto em que a escola irá receber o aluno autista e oferecer uma orientação apropriada, 

proporcionando o suporte inclusivo necessário à realidade particular de cada aluno atendido. 

2.1.1. O Atendimento Educacional Especializado na Escola Inclusiva 

Para que ocorra o processo inclusivo escolar continuado, é preciso o desenvolvimento 

do trabalho da sala de recursos. Conforme Machado (2009), esse atendimento nas salas de 

recursos deve ser ofertado em horário diferenciado da aula regular. 

O Ministério da Educação implementou a sala de recursos multifuncionais com a 

finalidade de apoiar a organização e a oferta do atendimento educacional especializado para a 

prestação de serviços suplementares e complementares aos alunos que apresentam algum 

transtorno global, alguma deficiência, altas habilidades ou super dotação que se encontravam 

matriculados nas classes comuns do ensino regular, possibilitando condições de melhor 

acesso, participação e aprendizagem oferecida (BRASIL, 2015). 

A sala de recursos age dentro da escola inclusiva, aonde é obrigação da mesma 

trabalhar o desenvolvimento das potencialidades dos alunos atendidos, ou seja, a mesma vem 

para somar com o ensino regular, não desenvolvendo atividades da sala regular, mas 

trabalhando as habilidades do educando. 

 

A educação nas escolas inclusivas, independentemente do grau de 

severidade, deve ser vivenciada individualmente na sala de recursos e na sala 

de ensino comum, favorecendo a sociabilidade, porque incluir é aprender 

junto. (CUNHA, 2014, p. 32) 
 

 

Segundo Fávero (2004), o atendimento educacional especializado que é trabalhado nas 

salas de recursos tem um papel fundamental para o trabalho inclusivo e ressalta que, tal 

atendimento não pode ser feito isoladamente da sala comum, confinando em salas que 
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afastam durante todo o tempo dos demais alunos, pois o AEE deve ser oferecido como forma 

complementar ao ensino comum. 

Devemos ter consciência de que incluir é muito mais que receber um aluno autista, 

porque até para receber esse aluno é preciso que os profissionais tenham o devido preparo, ou 

seja, é necessário saber receber esses alunos, além da estrutura escolar adequada, é 

imprescindível o posicionamento que proporciona o auxílio da comunidade escolar, 

compreendendo que é esse que vai beneficiar como apoio fundamental para cada passo da 

inclusão. 

Segundo Fonseca (2014), “é de fundamental relevância, a preparação todos agentes 

educacionais especializados e dos professores do ensino regular para o oferecimento de um 

atendimento coerente com as necessidades apresentadas”. 

Perante a grande relevância do atendimento educacional especializado, este precisa 

estar disponível na escola de ensino regular, fazendo-se necessário abordar a formação do 

docente que atua na sala regular, tendo em vista que, seu papel é considerável para a escola 

inclusiva. 

2.1.2. A formação do docente para e escola inclusiva 

Para que a inclusão seja uma realidade na escola é preciso que os docentes e até o 

corpo administrativo possua alguma formação, preparo e dedicação para receber esses alunos. 

Dessa maneira, Santos (2010) relata que, a formação dos professores para atuação do trabalho 

com a diversidade é de grande importância, pois é essencial para a inclusão efetiva. Ao 

mesmo tempo, Cunha (2014, p. 101) garante que, 
 

Não há como falar em inclusão sem mencionar o papel do professor. É 

necessário que ele tenha condições de trabalhar com a inclusão e na inclusão. 

Será infrutífero para o educador aprender sobre dificuldades de 

aprendizagem e modos de intervenção psicopedagógica se não conseguir 

incluir o aluno. 

 

O papel do professor é de grande relevância para que a inclusão do aluno aconteça, 

porque se esse profissional não desempenhar seu trabalho de maneira adequada, a inclusão 

será somente mais uma palavra e não uma realidade. 

Entendemos que, ter conhecimento da realidade do aluno e de todo o processo para se 

fazer inclusivo é que torna a formação docente adequada, porque além de trabalhar as 

capacidades do aluno o professor tende a trabalhar as suas próprias competências e construção 

do conhecimento. 
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A complexidade dos problemas que hoje se colocam à escola não encontra 

soluções previamente talhadas e rotineiramente aplicadas. Exige, ao 

contrário, uma capacidade de leitura atentada dos acontecimentos e sua 

interpretação como meio de encontrar a solução estratégica mais adequada 

para elas. Esse processo, pela sua complexidade, exige cooperação, olhares 

multidimensionais e uma atitude de investigação na ação e pela ação. Por 

outro lado, exige do professor a consciência de que a sua formação nunca 

está terminada e das chefias e do governo, a assunção do princípio da 

formação continuada (ALARCÃO, 2001, p. 24). 

 

O professor quando se forma não tem como saber e conhecer tudo sobre todas as 

deficiências, porque as mesmas caracterizam-se de sujeito para sujeito, mesmo tratando-se de 

um mesmo tipo de necessidade educativa especial (NEE). 

Segundo CAVACO (2014) 
 
 

É importante referir que o aluno com necessidades educativas especiais deve 

encontrar-se inserido na classe (turma) regular, sempre que possível, 

devendo, no entanto, as suas características e dificuldades específicas serem 

sempre consideradas (CAVACO, 2014, p. 23). 

 

Deste modo, o educador precisa em primeiro lugar ter conhecimento da demanda dos 

alunos de sua sala, procurando conhecer sobre a especificidade do discente, considerando as 

habilidades e dificuldades, e as demais características específicas de cada um.  
 
 

Quanto à especificidade de cada deficiência ou síndrome, o aprofundamento 

deve decorrer, inicialmente, da necessidade que a prática na sala de aula 

impõe, das demandas concretas de alunos que já estão inseridos nela. O 

professor não tem como saber, a priori, tudo sobre todas as deficiências, para 

atender a qualquer aluno que procure a escola, mesmo porque as deficiências 

são dinâmicas: mudam e se alteram (LIMA, 2006, p. 122). 
 

O educador precisa estudar mais e tentar obter mais conhecimento sobre as 

características de cada aluno incluso na sala de aula em que ensina, para dessa forma, intervir 

da melhor forma possível. 

Carvalho (1998 apud FONSECA, 2014, p. 99) garante que, “Mais urgente que a 

especialização, é capacitação de todos os educadores”. Visto que, a necessidade desse preparo 

é urgente e necessária. 

Todas as necessidades educacionais especiais, não somente o autismo, exigem do 

educador um preparo adequado, uma habilitação, porque os professores precisam dessas 

competências profissionais para considerarem uma educação de fato inclusiva, visto que a 

aprendizagem desse aluno com necessidades especiais precisa de um educador preparado. 
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É necessário que o educador esteja atento para cada detalhe do comportamento autista, 

para que possa saber como intervir, porque, a observação o auxilia e transmitir informações 

sobre seu comportamento. 
 
 

O exercício de um bom professor começa pela observação. E, para observar, 

é preciso saber o que observar. E, para saber o que observar, é preciso 

formação. Como a percepção de um bom músico, será a percepção de um 

bom professor, capaz de identificar detalhes comumente não notados 

(CUNHA, 2013, p. 55). 

 

Consequentemente, analisar as ações do aluno é a principal maneira para 

conhecimento de seu ensino e aprendizagem. Pois, constituir a união de teorias e práticas do 

conhecimento do educador, torna-se de uma grande relevância, sendo através dessas 

qualidades em que ambas proporcionam ao profissional que tornarão seu trabalho 

significativo. 
 

 

É na relação sociocultural que o professor conduzirá a sua prática, segundo a 

sua condição de atuação. Para isto, ele utilizará conhecimentos teórico-

práticos, que foram internalizados nesse processo, para criar condições que o 

capacitem a intervir por meio da mediação no contexto de seu aluno de 

forma crítica, concreta e significante (ORRÚ, 2007, p. 160). 
 

É necessário que, o educador tenha conhecimento dessa realidade os seus educandos 

conhecem, das influências do ambiente, considerando a cultura da sociedade em que a escola 

está inserida para que suas intervenções sejam referidas a essa realidade de forma crítica e 

reflexiva. 

Cunha (2014) garante que, é de grande importância a atenção para orientação do 

aluno, pois a mesma oferece suporte na troca de respostas aos devidos estímulos do ambiente, 

e ainda, orienta com algumas dicas para os professores e professoras que trabalham com 

autistas. 
 

 

Penetrar no mundo do autista; concentrar-se no contato visual; trazer sempre 

o olhar do autista para as atividades que ele está fazendo. Entreter-se com as 

brincadeiras do autista; procurar sempre enriquecer a comunicação. Mostrar 

a cada palavra uma ação e a cada ação uma palavra; tornar hábitos cotidianos 

agradáveis; fazer tudo com serenidade, mas com voz clara e firme (CUNHA, 

2014, p. 85). 

 

Considerando o comportamento do educando autista para que haja o desenvolvimento 

do processo ensino e aprendizagem é necessário considerar como a mesma desenvolve-se. 
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Fonseca (2014, p. 82), afirma que, “é necessário basear-se na forma de compreensão das 

pessoas com autismo que é totalmente diferente da nossa”. 

Ao conhecer o autismo e suas particularidades, o professor deve buscar desenvolver as 

potencialidades do indivíduo autista, abandonando o pensamento de incapacidade. 
 

Nunca é demais, contudo, reafirmar as condições em que essa inovação 

acontece, marcando, grifando na consciência dos educadores o seu valor, 

para que nossas escolas atendam a expectativa de seus alunos, do ensino 

infantil à universidade (FONSECA, 2014, p. 101). 

 

Logo, é necessário oferecer as condições, sendo um profissional dedicado, a fim de 

doar-se para que o educando venha desenvolver-se no processo educativo da melhor maneira 

possível, “[...] é pertinente que cada educador reavalie sua prática, em razão das dimensões 

afetivas inerentes aos processos de ensinar e aprender” (CUNHA, 2014, p. 118). Portanto, o 

afeto do educador com educando é de grande importância para a construção e 

desenvolvimento de todo o processo ensino-aprendizagem. 

Orrú (2007) diz que, é necessário o desenvolvimento da sensibilidade do educador, 

pois a ausência da percepção dos sinais de afeto e competência da pessoa autista poderá 

promover ainda mais o isolamento, diminuindo as possibilidades de estabelecer o 

desenvolvimento e a comunicação com os mesmos. 

A partir da consideração da importância da afetividade na construção de 

estabelecimento do melhor convívio e desenvolvimento do entendimento dos 

comportamentos autísticos, o professor possibilitará melhores condições para sua prática 

pedagógica. 

É fato o importante papel do professor para a escola inclusiva, visto que, sua 

contribuição favorece para o desenvolvimento de tal processo. Lima (2006) ressalta que, a 

insegurança de muitos professores é fato, bem como, a ausência do preparo profissional em 

que alguns cursos proporcionam, porém deve ser superado, pois a experiência e interação com 

pessoas deficientes não é considerado e visto como requisito prévio para o desenvolvimento 

do processo de inclusão na escola. 

É preciso o empenho do professor para trabalhar com a inclusão, pois o preparo não 

vem apenas da formação, da experiência ou qualquer tipo de informação que aborda o 

autismo na escola regular, é, sobretudo a participação em formações continuadas, somadas 

com a vontade de superar os próprios limites como educador. 

Dessa forma, devem ser considerados pontos importantes sobre o preparo do docente 

para a educação inclusiva, pois é de grande importância realizar perguntas pertinentes à 
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temática. Como questiona Mantoan (2006, p. 29), “como prepará-los sem que possam viver a 

experiência do desafio das diferenças nas suas salas de aula? Que motivos teriam para se 

mobilizar? Para buscar novas respostas educacionais”? 

O professor deve propor-se às novas experiências para que seus conhecimentos sejam 

renovados e seu papel na sociedade tenha sempre novas contribuições, contribuições estas que 

jamais se esgotam. 

Prieto (2006, p. 59) destaca que, "Não há como mudar práticas de professores sem que 

os mesmos tenham consciência de suas razões e benefícios, tanto para os alunos, para a escola 

e para o sistema de ensino quanto para seu desenvolvimento profissional". 

Cunha (2014) diz que o educador não deve temer o que ainda não conhece e as 

dificuldades que ainda não fizeram parte de sua experiência e que tais educadores necessitam 

ser sensíveis e superar os problemas apresentados. 

A reflexão do docente quanto à importância do trabalho inclusivo é importante, visto 

que, os benefícios são proporcionados não apenas aos alunos ou aos demais envolvidos da 

escola, mas também ao seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional, onde o mesmo 

vai buscar entendimento da teoria e a reflexão da prática aplicada. 

2.2. O AMBIENTE ESCOLAR E A CRIANÇA AUTISTA 

Para entender o TEA – Transtorno do Espectro do Autismo - é necessário analisar as 

diferentes posições que existem a respeito deste transtorno, porque algumas características 

comportamentais são conhecidas, porém, o que se refere às características emocionais ainda 

existe algumas divergências. Pertencente à categoria dos distúrbios globais do 

desenvolvimento, acaba interferindo diretamente na dificuldade de socialização e 

desenvolvimento cognitivo (DANTAS, 2004). E assim profissionais da educação vêm 

enfrentando uma série de desafios, devido ao acesso de crianças autistas no ensino regular, 

porque exigem maior atenção da instituição e do trabalho educativo pedagógico para 

conseguir atender as suas necessidades especiais (OLIVEIRA; SANTOS). 

É importante ressaltar que a trajetória individual não é determinada somente pelos 

componentes genéticos, nem somente nos primeiros anos de vida (embora este seja um 

período crítico para o desenvolvimento). São, sobretudo, determinados pelas condições em 

que se dá o desenvolvimento, incluindo as mudanças biológicas esperadas, os sistemas de 

reações sociais que envolvem a criança, as condições dos ambientes que circula e o nível 

cognitivo (CAIRNS, 1986). 
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A possibilidade de inclusão de crianças deficientes lamentavelmente ainda está 

associada a aquelas que não implicam uma forte reestruturação e adaptação da escola. Nesse 

sentido, crianças com prejuízos e déficits cognitivos acentuados como os autistas, não estão 

sendo consideradas em suas habilidades educativas (BAPTISTA; OLIVEIRA, 2002).  

O fato de existirem poucos estudos sobre inclusão de crianças autistas na rede comum 

de ensino parece refletir esta realidade, isto é, a de que existem poucas crianças incluídas, se 

comparadas àquelas com outras deficiências. A literatura temdemonstrado que isso se deve, 

em grande parte, à falta de preparo de escolas e professores para atender à demanda da 

inclusão (CAMARGO; BOSA, 2009). 

A ausência de respostas das crianças autistas deve-se muitas vezes à falta de 

compreensão do que está sendo exigido dela, ao invés de uma atitude de isolamento e recusa 

proposital. Nesse sentido, julgar que a criança é alheia ao que acontece ao seu redor restringe 

a motivação para investir na sua potencialidade para interagir (BOSA, 2002). 

Para os autistas, existe a necessidade de orientação dos professores, pois é a falta de 

conhecimento a respeito dos transtornos autísticos que os impede de identificar corretamente 

as necessidades de seus alunos com autismo (JORDAN, 2005). Pesquisas demonstraram que 

os professores manifestaram uma tendência a centralizar suas preocupações em fatores 

pessoais como, por exemplo, medo e ansiedade frente à sintomatologia mais do que à criança 

em si. O interessante é que entre os principais temores estava a dúvida em como lidar com a 

agressividade dos alunos. Esse resultado é intrigante, uma vez que a agressividade não é um 

comportamento prototípico de autismo, aparecendo em uma variedade de outras condições 

(GOLDBERG; PINHEIRO; BOSA, 2005). 

Diante disso a interação de crianças e adolescentes que apresentam TEA no ambiente 

escolar é de grande influência, porque a escola tem papel fundamental nos estímulos que 

contribuem para o desenvolvimento social das mesmas. Portanto, o educador apresenta 

extrema importância nesse contexto, por ser o mediador entre o conteúdo, a sala de aula e o 

aluno ali presente (DANTAS, 2014). 

Os resultados dos estudos sobre autismo demonstram que os professores apresentam 

ideias distorcidas a respeito do mesmo, principalmente quanto à capacidade de comunicação. 

Não surpreendentemente, essas concepções parecem influencias as práticas pedagógicas e as 

expectativas acerca da educação desses alunos. As dificuldades dos professores, de um modo 

geral, se apresentam na forma de ansiedade e conflito ao lidar com o “diferente” 

(CAMARGO, BOSA, 2009). E assim ideias preconcebidas e caricaturizadas sobre o autismo, 

principalmente a partir da mídia, influenciam as expectativas do professor sobre o 
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desempenho de seus alunos, afetando a eficácia de suas ações quanto à promoção de 

habilidades (CAMARGO, BOSA, 2009). 

DANTAS (2014) aponta algumas questões essenciais que devem ser levadas em conta 

para que esse aluno portador de TEA consiga desenvolver-se em sala de aula “Como o 

professor pode estabelecer um vínculo positivo que contribua para o desenvolvimento da 

criança autista? De que forma ele pode ajudar a fazer emergir a comunicação da criança 

autista com o meio? ”. 

Segundo a AMA- Ba (Associação de Amigos do Autista da Bahia) com Sede em 

Salvador, que é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem fins 

lucrativos, com sede e foro na cidade de Salvador– Bahia, numera de 1 a 10 pontos 

específicos que os professores em sala de aula devem levar em conta quando atuam com um 

aluno que apresenta TEA, sendo eles:  

1. Comportamento é comunicação;  

2. Nunca presuma nada;  

3. Procure primeiro por problemas sensoriais;  

4. Dê um intervalo para auto regulação antes que o aluno realmente precise dele;  

5. Diga o que você quer o aluno faça de forma positiva ao invés de imperativa;  

6. Tenha uma expectativa razoável;  

7. Ajude-o a fazer a transição entre atividades;  

8. Não torne pior uma situação ruim;  

9. Critique gentilmente;  

10. Ofereça escolhas reais - e apenas escolhas reais. 

Podemos pensar que, tendo em vista que a escola seja um espaço de socialização e 

práticas relacionadas a isso, a mesma acabaria perdendo o significado perante uma criança 

que não participa deste contexto social, por permanecer isolada. No entanto, isso é 

injustificável diante de que a escola constituiu um meio auxiliar juntamente com a família, 

para a formação do indivíduo social.  

Dessa forma, a contribuição que pode trazer o ato da inclusão escolar traz grandes 

reflexões para os profissionais da área, como a disponibilidade de espaço físico, recursos 

humanos e estrutura organizacional, porque esses elementos fazem parte de um contexto 

social que propicia o desenvolvimento do aluno, em especifico daqueles que apresentam 

distúrbios globais do desenvolvimento (DANTAS, 2012).  

Após um estudo realizado, no qual se buscou verificar os efeitos da inclusão em escola 

comum nos comportamentos de um menino de sete anos com autismo, os resultados obtidos 
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através de uma avaliação da dinâmica familiar e escolar e da própria criança mostraram que a 

inclusão trouxe benefícios para ela. Por exemplo, a criança apresentou melhora significativa 

da concentração nas atividades propostas, bom estabelecimento de relacionamentos com os 

colegas e no comportamento de atender a ordens.  

Constataram-se ainda, efeitos positivos da inclusão na família, em função do 

investimento desta na aprendizagem da criança e um aumento na credibilidade nas 

potencialidades do filho (SERRA, 2004). 

Foi examinado o relacionamento entre professores de escola comum e 12 alunos com 

autismo de segunda e terceira séries e observaram que, nos casos em que os professores 

percebiam mais positivamente seu relacionamento com os alunos com autismo, o índice de 

problemas de comportamento dessas crianças foi menor, e elas foram mais socialmente 

incluídas na sala de aula (KRISTEN; BRANDT; CONNIE, 2003). Nesse sentido, a atuação 

junto aos professores é fundamental para que a inclusão escolar aconteça de forma satisfatória 

(BEYER, 2005). 

Isso quer dizer que não se pode afirmar que no nível da intervenção não se possa 

minimizar as dificuldades que caracterizam qualquer síndrome. Proporcionar às crianças com 

TEA (Transtorno do Espectro do Autismo) oportunidades de conviver com outras da mesma 

faixa etária possibilita o estímulo às suas capacidades interativas, impedindo o isolamento 

contínuo. Acredita-se que a convivência compartilhada da criança com autismo na escola, a 

partir da sua inclusão no ensino comum, possa oportunizar os contatos sociais e favorecer não 

só o seu desenvolvimento, mas o das outras crianças na medida em que estas últimas 

convivam e aprendam com as diferenças (CAMARGO; BOSA, 2009). 

Acerca disso o principal mecanismo de luta em relação à educação inclusiva, tanto 

para redes públicas ou privadas, é através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), Lei nº. 9394 de 20 de dezembro de 1996, que define no capítulo V que a educação 

para alunos com algum tipo de deficiência que deve ser oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino, assegurando aos mesmos, currículo, métodos, técnicas, recursos educativos 

específicos para atender às suas necessidades, dentre outros (CUNHA; FARIAS; 

MARANHÃO, 2008).  

Nessa perspectiva, considera-se viável a inclusão educacional de portadores de TEA. 

Porque a inclusão precisa acontecer, é algo que se garante legalmente através da LDB (Brasil, 

1996). Mas a escola pública ou privada necessitada de preparo para receber esses alunos e que 

não exista nenhum tipo de barreira que impeça a permanência, a aprendizagem e o 

desenvolvimento deste aluno (MIRANDA).  
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RIVIÈRE (2004), destaca alguns pontos que devem ser levados em consideração para 

lograr êxito na inclusão de alunos portadores de TEA nas escolas regulares, dentre eles: São 

preferíveis as escolas de pequeno porte, com poucos alunos e que não exijam interações de 

grande complexidade social; Devem-se evitar as escolas excessivamente ruidosas e 

despersonalizadas; São preferíveis as escolas estruturadas com estilos didáticos diretivos e 

formas de organização que tornem previsível a jornada escolar; É imprescindível um 

compromisso efetivo do conjunto dos professores e dos professores concretos que atendem o 

aluno com autismo; É importante haver recursos complementares, professores especializados; 

É muito importante fornecer pistas (informações) aos colegas da criança com autismo para 

compreender e apoiar suas aprendizagens e relações. 

Entretanto quando se fala em inclusão educacional a tarefa não é simples, porque 

acima de tudo propõe modificações na estrutura escolar e na didática dos profissionais que 

fazem parte da instituição. Afinal mudar não é fácil, porque pode gerar inseguranças e medos, 

porque está totalmente implicado em mudar de uma posição educacional que todos já estão 

acostumados, porque as escolas já são estão acostumadas com padrões estabelecidos, com 

alunos que tenham mais ou menos o mesmo nível de aprendizagem e ir rumo a situações 

desconhecidas e sem previsões de como será o decorrer de lidar com a inclusão (MIRANDA). 

Mas segundo a Declaração de Salamanca de 1994, que é uma resolução das Nações 

Unidas que trata dos princípios, política e prática em educação especial, em ESTRUTURA 

DE AÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, diz que “A Educação Especial incorpora os mais 

do que comprovados princípios de uma forte pedagogia da qual todas as crianças possam se 

beneficiar. Ela assume que as diferenças humanas são normais e que, em consonância com a 

aprendizagem de ser adaptada às necessidades da criança, ao invés de se adaptar a criança às 

assunções pré-concebidas a respeito do ritmo e da natureza do processo de aprendizagem. 

Uma pedagogia centrada na criança é beneficial a todos os estudantes e, consequentemente, à 

sociedade como um todo.  

A experiência tem demonstrado que tal pedagogia pode consideravelmente reduzir a 

taxa de desistência e repetência escolar (que são tão características de tantos sistemas 

educacionais) e ao mesmo tempo garantir índices médios mais altos de rendimento escolar. 

Uma pedagogia centrada na criança pode impedir o desperdício de recursos e o 

enfraquecimento de esperanças, tão frequentemente consequências de uma instrução de baixa 

qualidade e de uma mentalidade educacional baseada na ideia de que "um tamanho serve a 

todos". Escolas centradas na criança são além do mais a base de treino para uma sociedade 
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baseada no povo, que respeita tanto as diferenças quanto a dignidade de todos os seres 

humanos.  

Uma mudança de perspectiva social é imperativa. Por um tempo demasiadamente 

longo os problemas das pessoas portadoras de deficiências têm sido compostos por uma 

sociedade que inabilita, que tem prestado mais atenção aos impedimentos do que aos 

potenciais de tais pessoas” (BRASIL, 1994) 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III – METODOLOGIA APLICADA 

O trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa qualitativa, exploratória e 

descritiva. Onde foram observadas crianças, com idades entre 3 e 10 anos, do sexo masculino 

numa abordagem qualitativa usando as técnicas de: revisão bibliográfica para fundamentação 

teórica, levantamento de dados com um questionário para a devida analise e embasamento do 

estudo. Todo processo de para coleta de dados e informações foi realizada na Escola de 

Ensino Fundamental Cazuza Bezerra da rede pública municipal de ensino de Alto Santo - CE, 

localizada na Rua 31 de março – Alto Santo – Ceará, que possui crianças com autismo, com 

certeza tem a necessidade de metodologias adequadas e inovadoras que ajudem a enfrentarem 

e superar as dificuldades na aprendizagem sendo incentivados e motivados pelo professor. 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EM ESTUDO 

A pesquisa foi desenvolvida na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cazuza 

Bezerra, que está situada na Rua: 31 de março S/N – zona urbana – Alto Santo – Ceará. A 

escola possui: 17 salas de aulas; 75 funcionários; Sala de diretoria; Sala de professores; Sala 

de recursos multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE); Quadra de 

esportes coberta; Cozinha; Biblioteca; Banheiro dentro do prédio; Banheiro adequado à 

alunos com deficiência ou mobilidade reduzida; Dependências e vias adequadas a alunos com 

deficiência ou mobilidade reduzida; Sala de secretaria; Pátio coberto. 
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A Escola Cazuza Bezerra funciona em dois períodos (matutino e vespertino), e tem 

salas que vão desde a creche até o ensino fundamental II. O núcleo Gestor é composto pela 

professora Sílvia Patrícia Costa Oliveira, e pelas Coordenadoras pedagógicas: Maria Lucilene 

e Joelina Nogueira, e atende cerca de 500 alunos da sede do município.  

A escola oferta educação especial para qualquer aluno com deficiência, e todas as 

dependências da escola são adaptadas para receber esses alunos, assim como os professores 

que recebem formações, para saber como tratar esses alunos de maneira adequada. 

3.2. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

Para coleta de dados foram utilizados questionários e observações in loco. 

Desenvolveram-se observações na sala do ensino fundamental sendo está de ensino regular, 

no decorrer de uma semana, pois havia na sala uma criança autista. Pedimos a professora que 

não indicasse qual criança tinha esse transtorno (por ser mãe de uma criança autista, achei que 

iria detectar facilmente). Quando chegamos não notamos que na sala havia nenhuma criança 

com esse tipo de transtorno, porém com o passar do tempo, observamos que essa criança tinha 

dificuldade na fala, e esse foi um dos primeiros sintomas percebidos, logo após ele começou a 

ficar um pouco inquieto,  o mesmo está inserido em uma sala comum com mais 25 alunos, em 

relação à interação com os demais colegas de sala é tranquilo se interagem muito bem e com 

os professores também há uma boa interação, quando a criança levantou, notamos que ele 

também tem um pouco de dificuldade ao andar, tem o andar pesado, mais isso não impediu 

que ele brincasse com os coleguinhas. 

Este aluno é bastante inteligente, faz perguntas baixinho e fica repetindo até a 

professora responder. Conversando com a professora da sala, a mesma relatou que: “ele tem 

dificuldade de atenção, mas tem interesse em aprender, mas que a mãe já havia feito todos os 

testes e havia sido detectado autismo leve, por isso não demonstra tanto os sintomas, e ele 

também já faz tratamento e é acompanhado por um psicopedagogo. A professora relatou que 

esse aluno é filho de pessoas com poder aquisitivo maior, e faz tudo possível para deixar o 

filho o mais confortável possível, no entanto, em outra sala também tem uma criança com 

esse transtorno e fica difícil para professora dá aula, é tanto que ela tem uma auxiliar para 

ajudá-la.    

A professora relatou ainda que “na escola a coordenação procura fazer uma 

metodologia adequada para trabalhar com esses alunos, mais fica também a critério de cada 
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professor utilizar métodos de ensino diferenciado, com intuito de despertar a atenção e o 

interesse dos alunos”.  

Vimos que o aluno demostra maior habilidade em matemática do que a língua 

portuguesa, adaptando-se rapidamente as atividades matemáticas com um grau de dificuldade. 

A professora relatou também que: o aluno é muito inteligente, sabe tudo, responde a 

tudo, mais acredita que isso também vem por causa da família que o ajuda em casa, com ele 

não é difícil manter a ordem em sala, já tive outros alunos autistas e a situação é complicada.  

3.3. ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 

A pesquisa de campo, foi desenvolvida através de observações e aplicação de um 

questionário aos professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cazuza Bezerra dos 

turnos: manhã e tarde. O referido questionário era composto por 06 questões e foram feitos a 

25 professores, colocamos a opinião de alguns professores que acreditamos ser relevantes 

para nosso estudo. 

3.3.1. Gráfico 1 – Você antes já tinha conhecimento de alunos autistas no ambiente escolar? 

 
Fonte: Autoral 
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Professor 01: Sim, é direito de incluir qualquer aluno com deficiência na escola, mas 

os professores, coordenação e direção precisam de mais formação, orientação e material 

didático para que isso possa acontecer de maneira satisfatória.  

Professor 02: Sim, é lei mais é um grande desafio pois é muito difícil fazer um 

trabalho diferenciado com este aluno, principalmente em uma sala onde temos mais 25/30 

alunos e não podemos dá ao aluno autista a atenção e aprendizagem necessária. 

Professor 03: Sim, eu sei que é lei mais não me sinto preparada para atender este 

aluno com deficiência na escola. Temos poucas formações especificas para esse fim, apesar 

de alguns professores já terem feito especialização nessa área, quem não fez fica meio 

perdida, sem saber o que fazer com esses alunos em sala.  

Professor 04: Sabemos que a inclusão de alunos deficientes, autistas, e com qualquer 

outro tipo de transtorno é lei, no entanto não me sinto preparada para ter em sala uma 

criança com alguma dessas deficiências, os alunos tidos como “normais”, já são muito 

danados, muitas vezes incontroláveis, e não saberia como tratar essa criança em sala de 

aula, não tenho conhecimento nessa área. 

Nota-se que todos os professores entrevistados, sabem que é Lei a inclusão dessas 

crianças com transtorno ou alguma deficiência no ambiente escolar, no entanto, a grande 

maioria dos professores não se sentem preparados para isso, por isso acredito que seja 

necessário que a Secretaria de Educação do Município faça mais formações deixando esses 

professores aptos a desempenhar esse papel tão importante que é incluir essas crianças no 

convívio escolar.  
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3.3.2. Gráfico 2 – Qual a metodologia utilizada para inclusão deste aluno em sala de aula? 

 
Fonte: Autoral 

 

Quanto à segunda pergunta sobre a metodologia utilizada para inclusão deste aluno em 

sala de aula? 75% dos professores entrevistados disseram que utilizam a mesma rotina para 

todos os alunos e 15% utilizam uma rotina diferenciada para os alunos autistas. Sobre isso os 

professores citam: 

Professor 05: Desenvolvo a mesma rotina para todos os alunos, mais tento incluir 

atividades de Linguagem e comunicação oral para que o aluno autista possa interagir com os 

colegas na sala, não gosto de fazer uma rotina só para o aluno autista para que ele não se 

sinta diferente dos coleguinhas, quanto mais se tentar incluir esse aluno, melhor será para 

ele. 

Professor 06: Realizo uma rotina de atividade concretas e diferenciada com o aluno 

para memória seu cotidiano no ambiente escolar, pois acho que dessa forma ele aprende 

mais, quando não é uma rotina própria o aluno não se concentra, pois isso não lhe chama 

atenção, eu tenho um aluno autista em sala, que só se concentra quanto coloco jogo e por 

isso o trato de maneira diferenciada, pois ele precisa de mais atenção. 

Através das respostas, vimos que cada professor tem sua maneira cada e trabalha com 

a melhor metodologia para transmitir conhecimento para os alunos, até mesmo porque na 

escola não há uma metodologia especifica, ficando então a critério dos docentes. 
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3.3.3. Gráfico 3 – Você possui alguma formação da área para atendimento ao aluno com TEA, ou 

Atendimento Educacional Especializado? 

 
Fonte: Autoral 

 

Com relação a pergunta se o professor tinha alguma formação para atender crianças 

com autismo, 85% dos entrevistados responderam que não tem nenhuma formação nesse 

sentido e 15% responderam que já tinham feito especialização para atendimento das crianças 

com esse tipo de transtorno. Sobre essa pergunta os professores responderam o seguinte: 

Professor 07: Não, nunca fiz especialização em atendimento educacional 

especializado, fiz há muito tempo em psicopedagogia, no entanto o curso não dar 

esclarecimento claro de atendimento a aluno com deficiência no ambiente escolar, mas a 

gente vai se adaptando da maneira que pode, infelizmente no momento estou sem condições 

de fazer outra especialização, mas quem sabe futuramente, ou então a secretaria de 

Educação do município, poderia ofertar um curso dessa natureza para os professores seria 

muito interessante se isso acontecesse. 

Professor 08: Não, sou especialista em Educação Infantil, na grande curricular dessa 

especialização não tem nada sobre educação especial, nunca vi nada mais prolongado nesse 

sentido, infelizmente, me ajudaria bastante. 

Professor 09: Não, sou psicopedagogia lembro que uma professora do curso falou 

sobre aluno com deficiência mais muito rápido. 

Professor 10: Sim, sou especialista em Atendimento Educacional Especializado, entrei 

nessa pós-graduação, depois que recebi um aluno com autismo, e não sabia como agir em 

sala de aula, mais foi bastante proveitosa, e recomendo aos meus colegas que façam, tive que 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

Sim Não 

15% 

85% 



54 

 

fazer em outra cidade, pois no Alto Santo não tinha na época, mas hoje já soube que a FRJ 

trouxe essa pós-graduação, para o município, você aprende muito com ela. 

Professor 11: Não, ainda não fiz, mais alguns colegas me recomendaram fazer o AEE, 

estou esperando que a faculdade abra outra turma, já tive dois alunos autistas e fico pedindo 

ajuda a minhas colegas que já são especialistas, pois, pra que não tem nenhuma formação é 

muito complicado, mais elas tem me ajudado muito me dando dicas de como proceder com 

esses alunos. 

Professor 02: Sim, estou fazendo a Pós-Graduação em AEE - Atendimento 

Educacional Especializado, e está sendo muito bom, pois com isso estou aprendendo a lidar 

com todos os tipos de deficiências e transtorno, e a gente sempre deixa essas especializações 

para depois, pois o dinheiro é curso, mais não me arrependo de estar fazendo essa, está 

engrandecendo o meu trabalho como professora e espero que tragam bons resultados para 

meus alunos especiais. 

Pelos resultados obtidos vimos que a grande maioria dos professores entrevistados não 

tem um curso especializado sobre a inclusão de crianças na sala de aula do ensino regular, 

mais todas demonstrar ter interesse em fazer um curso nesse sentido, alguns até solicitam da 

Secretaria de Educação que dê uma formação mais completa a esse respeito, pois é uma área 

em que todos precisam ter conhecimento. 

3.3.4. Gráfico 4 – Qual a relação dos alunos autistas com os colegas de classes? 

 
Fonte: Autoral 
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Com relação a essa pergunta, o gráfico 4 mostra que a grande maioria, ou seja 80% 

das crianças tenta se aproximar dos alunos autistas, 10% das crianças tem amizade com essas 

crianças, e 10% tentam fazer uma aproximação, a esse respeito os professores entrevistados 

relatam o seguinte: 

Professor 08: Os alunos respeitam o aluno com autista, mais o mesmo não interagir 

devido tem dificuldade de oralidade com o colega, e as vezes tornam-se agressivos se o aluno 

insistir muito. 

Professor 10: A turma tenta se aproxima do aluno autista mais o mesmo não que se 

comunicar com os colegas na sala de aula, e ai os alunos geralmente não insistem, pois ele 

fica estressado, só tem uma aluna que ele aceita interagir, mesmo eu tentando de todas as 

maneiras que eles tenham uma maior aproximação 

Professor 12: Os colegas tratar bem o aluno autista, mais o mesmo não quer 

comunicação com a turma. 

Com essas respostas, vimos que por mais que os alunos tidos como “normais” tente 

uma aproximação, as crianças autistas muitas vezes não aceitam, ficando até agressivos em 

determinados casos, mais vemos também que os professores fazem o possível para que essa 

interação ocorra.  

3.3.5. Gráfico 5 – Existe uma boa comunicação entre o professor e o aluno autista? 

 
Fonte: Autoral 
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ruim e 10% responderam que é ótima, relativo a esse questionamento os professores relataram 

o seguinte:  

Professor 13: eu tenho uma boa comunicação com o meu aluno autista, no entanto, 

fico um tempinho para que ele possa me entender e começar a fazer a tarefinha, as vezes faço 

uma tarefinha diferenciada, mas dentro do tema estudado. 

Professor 14: no começo era mais complicado, com o passar do tempo ficou mais 

fácil, ele me entende, me chama de tia, é muito carinhoso e tenta fazer de tudo para me 

agradar. 

Professor 15: Esse não ano (2020) não tive aluno autista na minha sala, mais ano 

passado tive um e achei muito complicado essa questão da comunicação, as vezes nem a mãe 

ele entendia direito, ele não gostava de ficar na escola, e passava um bom tempo para ele se 

acalmar. A comunicação era muito complicada mesmo.   

Professor 16: dependendo do grau de autismo é muito difícil a comunicação com essa 

criança, mas existem técnicas apropriadas para essa aproximação eu como tenho 

especialização fica fácil, pois eu sei como agir e vou aprendendo o que o aluno quer dizer.    

Professor 17: nunca tive um aluno autista na minha sala, e com nenhum outro 

transtorno, acredito que seja muito ruim a comunicação, pois muitas vezes não se sabe o que 

o aluno quer dizer.  

Nota-se que as opiniões divergem nesse sentido, mais boa parte dos professores 

relatam ter uma boa comunicação com os alunos e desempenhar de forma satisfatória os 

trabalhos em sala, no entanto é papel do professor propiciar aos seus alunos um ambiente 

escolar, onde ambas as partes tem direitos e obrigações de se interagir, refletir e expressar 

suas opiniões, respeitando assim o conhecimento que os alunos trazem de mundo para a sala 

de aula transforme em ambiente de troca de aprendizagem. 
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3.3.6. Gráfico 6 – Os pais dos alunos autistas interagem com todos no âmbito escolar? 

 
Fonte: Autoral 

 

 

Através desse questionamento vimos que 60% dos pais dos autista tem uma boa 

interação no âmbito escolar, 20% não tem essa interação e 20% as vezes, isso demonstra o 

interesse dos mais esclarecidos com as questões escolares dos filhos. Os professores 

esclarecem o seguinte: 

Professor 18: a mão do meu aluno autista sempre questiona sobre a metodologia 

aplicada, e a evolução do filho e isso é bom, essa troca de ideias ajuda no cotidiano escolar, 

a saber o que precisa ser feito, e o que precisa mudar. 

Professor 19: não tive aluno autista nem com nenhum outro transtorno ou deficiência 

esse ano (2019), tive em 2015, mas a mãe era praticamente analfabeta, só vinha deixava ou 

pegava o filho na escola não se interessava em saber sobre nada. 

Professor 20: a mão do meu aluno raramente se interessa em perguntar qualquer 

coisa a mim, ou a gestão, o que ela faz é levar e trazer o filho para a escola, acho que ela 

sente que aqui é apenas um local para “largar o filho”, desculpa a expressão 

Professor 02: raramente ela pergunta sobre como está o filho, nem pra mim, nem para 

a coordenação, as vezes eu que chamo e digo o que está acontecendo, e pergunto como ele 

está se desenvolvendo em casa, pois esse feedback me ajuda no processo de aprendizagem. 
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3.3.7. Gráfico 7 – Qual o processo de Ensino Aprendizagem do aluno autista na escola? 

 

Fonte: Autoral 

 

 

Com relação a essa pergunta a grande maioria 95% dos professores respondeu que 
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Através das respostas vimos que os professores tentam adaptar a melhor metodologia 

para abranger ambos os alunos e tentar fazer a interação entre eles, mas quando não é 

possível, os professores utilizam metodologias especificas para os dois casos.   

A pesquisa teve como objetivo a obtenção de subsídios referentes aos métodos de 

ensino usados no processo de ensino aprendizagem dos alunos portadores de autismos. No 

decorrer da pesquisa, vimos quais os métodos de ensino utilizados pelos educadores em sala 

de aula, para trabalharem com os alunos autistas e ainda também a importância de empregar 

métodos de ensino específico com os alunos, favorecendo uma aprendizagem contínua e 

concretizada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo sobre o autismo possibilitou um melhor entendimento desde sua história até 

as características do comportamento do indivíduo autista, visto que, é um transtorno que 

abrange complexidade em todos os âmbitos sociais, principalmente no âmbito escolar. 

A inclusão de alunos autistas na escola regular da rede pública é um grande desafio, 

pois para que a inclusão seja uma realidade é necessário à preparação dos docentes e de todo 

corpo escolar. 

A inclusão de crianças que apresentam “Transtorno do Espectro Autista” nas escolas 

de ensino regular é uma conquista assegurada por lei, posto que, de acordo com a literatura o 

convívio social contribuiu para o desenvolvimento do autista. E ainda se essa inclusão possa 

ser realizada de forma gratuita por meio da escola pública, melhor para as famílias que não 

possuem situação financeira elevada. 

De acordo com as pesquisas bibliográficas levantadas para que o processo inclusivo 

ocorra da melhor maneira, é necessário o trabalho tanto dos profissionais do atendimento 

educacional especializado, quanto do trabalho do professor regente. 

Diante do trabalho realizado pode se perceber que foi bom o conhecimento adquirido, 

estando em contato com a realidade dos autistas foi possível ver como e a relação dos alunos 

e, como é lidar com um autista, a interação do aluno com os demais e ótima, devido o contato 

diário isso faz com que haja maior interação, deste modo o autista se sentirá ser humano igual 

aos demais. 

Com base em todo trabalho escrito e prático pode-se concluir que é de suma 

importância à aplicação de uma metodologia adequada em sala de aula, seja na educação 

especial ou educação básica, pois, sabe-se que um bom material didático faz com que o 

aprendiz desperte comportamentos e habilidades variados, atingindo seus objetivos e 

vencendo suas limitações. 

Ao fim da pesquisa adquiriu-se conhecimento sobre autismo podendo então melhorar-

se a prática pedagógica, pode-se conhecer como é a atuação de um professor em sala, 

compreendendo como ocorrem os processos afetivos e sociais da aprendizagem e assim 

tirando proveito de tudo que foi vivenciado no âmbito escolar, tais conhecimentos serão 

significativos para a futura atuação acadêmica. 
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