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RESUMO 

 

O objetivo desse estudo foi realizar uma revisão teórica relacionada ao autismo infantil, de 

modo a demonstrar que mesmo apresentando características que a priori, inviabilizaria a inserção 

de crianças que apresentam essa patologia na rede regular de ensino, é possível, através de um 

conhecimento mais amplo de sua etiologia, implementar estratégias de ensino-aprendizagem que 

contribuam para o desenvolvimento e a inclusão desses alunos, visto que grande parte dos 

trabalhos dedicados ao tema, ao priorizar as manifestações negativas em detrimento das 

capacidades do sujeito autista, suas dificuldades e incapacidades de interação e socialização, em 

detrimento das possibilidades de desenvolvimento que esses indivíduos possam ter, acabam por 

excluir essas crianças do seu direito básico à educação, à convivência social, à cidadania e a sua 

constituição como sujeito histórico-cultural. 
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

O direito de acesso à escola, resguardado atualmente pela Política Nacional de Educação a 

todas as crianças, independentemente de gênero, etnia, classe social e condições de 

aprendizagem, traduz o reconhecimento da fundamental importância deste espaço na formação 

de cidadãos, e nos remete ao controverso tema da inserção do indivíduo com necessidades 

educacionais especiais preferencialmente no ensino regular, como dita a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional de 1996, bem como as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica, editada em 2001. 

Justifica-se, assim, a orientação de inserir, no contexto regular, uma clientela advinda de 

centros de atendimento especializados: indivíduos com deficiência mental, visual, auditiva, 

física, múltipla, com superdotação, ou condutas típicas. 

No entanto, inserir crianças com condutas típicas no ensino regular, tema contemplado por 

este trabalho, é procedimento ainda pouco habitual na realidade brasileira. Tampouco se conta 

com significativos relatos a respeito desta experiência voltada especificamente aos indivíduos 

com autismo infantil, na literatura tanto nacional como estrangeira. 

Pode-se imaginar, certamente, que muitos são os obstáculos a serem transpostos a fim de 

que o processo de adaptação desses indivíduos ao grupo (e do grupo a eles) seja eficaz. Há que se 

ponderar, primeiramente, acerca dos benefícios desta proposta ao indivíduo no dado momento 

em que esta questão se apresenta a ele, em se tratando de sujeitos cuja patologia encontra-se 

expressa pelas dificuldades de relacionamento, contato, linguagem e vínculo. 

O déficit na interação social do indivíduo autista é amplo e persistente, o que justifica a 

maior dificuldade em se estabelecer uma proposta educativa adequada a ele, pois, salvo exceções, 

não compreende a lógica que regula as convenções sociais, mantém-se isolado, não faz uso de 

comportamentos        verbais que facilitam a comunicação, e tampouco estabelece reciprocidade 

de intenções. 

De acordo com Schwartzman e Assumpção (1999, p. 48-49): 

 

[...] embora compartilhem muitas características específicas, alunos autistas são muito 

diferentes entre si, de outros grupos de deficientes, e dos não deficientes, dificultando 

ainda mais a busca por recursos e metodologias educativas a serem aplicadas na 

mediação de seu desenvolvimento. Entre aqueles que chegam a falar, pode existir uma 

acentuada perda na capacidade de iniciar ou manter conversação e de seguir 
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instruções. Podem ocorrer ainda estereotipias, idiossincrasias, timbre e ritmos 

anormais, estruturas gramaticais imaturas, ausência de brincadeiras imaginativas ou 

jogos de imitação e resolução de problemas. Pode haver anormalidades no 

desenvolvimento das habilidades cognitivas, além de sintomas de hiperatividade, 

desatenção, impulsividade, agressividade, auto-agressividade, respostas atípicas a 

estímulos sensoriais, distúrbios de alimentação e sono.  

 

Por conta de todos esses aspectos, Tustin (1999, p. 20) afirma que nem todos os indivíduos 

autistas poderão inserir-se no contexto educacional regular e propõe como pré-requisitos, “que 

disponham de um mínimo de capacidades intelectuais, sensoriais ou motoras e, caso padeçam de 

algum transtorno neurológico, que este se encontre controlado por medicamentos”. 

Em contrapartida, outros estudiosos do assunto, como Vasques (2000, p. 33), considera que 

a inserção de alunos com autismo infantil “pode ser plenamente possível na rede regular de 

ensino, desde que a escola e os professores estejam preparados tecnicamente para receber esses 

alunos”. 

Assim, procurando a aprofundar e possivelmente esclarecer alguns pontos ainda obscuros 

sobre a questão, o objetivo desse estudo é pontuar, com base numa revisão bibliográfica, os 

principais aspectos e características do autismo infantil, de modo identificar quais as perspectivas 

que se apresentam para essas crianças em relação à sua inclusão na rede regular de ensino, e que 

competências são necessárias à escola e aos professores para que possam atuar com alunos que 

apresentam essa condição. 

Acredita-se que ao procurar entender os principais aspectos que  envolvem o autismo 

infantil e as implicações que essa patologia acarreta tanto para a crianças como para a escola, 

esse estudo poderá contribuir para preencher lacunas sobre esse tema, ainda tão escasso, 

principalmente na literatura nacional.   

 

AUTISMO: DIAGNÓSTICO E INTERVEÇÕES POSSÍVEIS 

 

Desde que foi descrito em 1943, o autismo tem se apresentado como uma doença 

enigmática e, apesar de inúmeras pesquisas realizadas no intuito de compreendê-la, continua 

apresentando grandes desafios para se obter um consenso, principalmente no que diz respeito às 

possibilidades terapêuticas e educacionais. 

De acordo com Araújo (2000, p. 13), a palavra autismo pode ser associada a diversas 

síndromes. 
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Os sintomas variam amplamente, o que explica por que se refere ao autismo como um 

espectro de transtornos. O autismo manifesta-se de diferentes formas, variando do mais alto ao 

mais leve comprometimento,  e dentro desse espectro, o transtorno, que pode  ser diagnosticado 

como autismo, pode também receber diversos outros nomes, concomitantemente. 

 

As primeiras edições do CID (Código Internacional de Doenças – OMS) não fazem 

qualquer menção ao autismo. A oitava edição o traz como uma forma de esquizofrenia, e a nona 

agrupa-o como psicose infantil. A partir da década de 1980, assiste-se a uma verdadeira 

revolução pragmática no conceito, sendo o autismo retirado da categoria de psicose infantil, 

passando a fazer parte dos transtornos invasivos do desenvolvimento. 

Os transtornos invasivos do desenvolvimento, segundo Araújo (2000, p. 78): 

 

[...] caracterizam-se por prejuízo severo e invasivo em diversas áreas do 

desenvolvimento: habilidades de interação social recíproca e de comunicação, ou 

presença de comportamento, interesses e atividades estereotipados.  Os prejuízos 

qualitativos que definem essas condições representam um desvio acentuado em relação 

ao nível de desenvolvimento ou idade mental do indivíduo. O espectro do autismo, 

termo muito utilizado para englobar essa ampla gama de transtornos, abarca: 

Transtorno Autista, Transtorno de Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância, 

Transtorno de Asperger e Transtorno Invasivo do Desenvolvimento  Sem Outra 

Especificação. 

 

O espectro, em geral, se manifesta nos primeiros anos de vida e freqüentemente está 

associado com algum grau de retardo mental. Embora termos como "psicose" e "esquizofrenia da 

infância" já tenham sido usados como referência a indivíduos com essas condições, evidências 

consideráveis sugerem que esses transtornos são distintos da esquizofrenia. 

Para Araújo (2000, p. 19), “autismo é um estado pseudo-independente no qual a criança 

vive implacável e obstinadamente da sua própria forma excêntrica, sem qualquer tentativa de 

ajustar-se às formas das outras pessoas”. 

Os números de incidência do espectro autístico divulgados por diversos autores variam 

dentro de uma faixa de 5 a 15 casos em cada 10.000 indivíduos, dependendo da flexibilidade 

quanto ao diagnóstico. Porém, segundo Fávero (2005, p. 60): 
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[...] independentemente de critérios de diagnóstico, é certo que a síndrome atinge 

principalmente indivíduos do sexo masculino. As taxas para a desordem são quatro a 

cinco vezes superiores para o sexo masculino, entretanto, indivíduos do sexo feminino 

com esse transtorno estão mais propensos a apresentar um retardo mental mais severo 

que os do  sexo masculino. 

 

Nos anos de 1960, 1970 e 1980, a educação converteu-se no principal tratamento do 

autismo, que foi influenciado por dois tipos de fatores: o desenvolvimento de procedimentos de 

modificação de condutas para ajudar as pessoas autistas a se desenvolverem e a criação de 

escolas dedicadas especialmente ao autismo, patrocinadas, sobretudo, por associações de pais e 

familiares de autistas.  

De acordo com Vasques (2002, p. 59), dois sistemas muito compatíveis entre si foram 

projetados para proporcionar instrumentos de comunicação a indivíduos autistas, “o TEACCH – 

Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children 

(Tratamento e Educação de Crianças Autistas e com Desvantagens na Comunicação), e o 

Programa de Comunicação Total”. 

 

O TEACCH é um projeto de saúde pública completo, com serviços para indivíduos autistas, 

que se vale do uso de várias técnicas, de vários métodos em combinação, dependendo das 

necessidades individuais da pessoa e de suas capacidades emergentes. O objetivo principal é 

ajudar o  indivíduo autista a desenvolver-se em direção a uma autonomia máxima na idade 

adulta, levando-o a entender o mundo que o cerca, adquirir habilidades de comunicação que 

possibilitarão seu relacionamento com outras  pessoas e proporcionar, o quanto for possível, a 

competência necessária para ser capaz de fazer escolhas em relação à própria vida. Já o Programa 

de Comunicação, é um programa em que os terapeutas empregam sinais e palavras, 

simultaneamente, ensinando, primeiro, a pessoa a fazer sinais manuais para conseguir os objetos 

desejados, depois complexos de sinais e palavras, para, finalmente, palavras. O objetivo desse 

programa é desenvolver a linguagem oral (VASQUES, 2000, p. 59-60). 

 

Segundo Coll, Marchesi e Palacios (2004, p. 237), “as terapias dinâmicas não demonstram 

com clareza sua utilidade no tratamento do autismo, hoje se aceita de forma quase que universal 

que o mais eficaz é a educação”. 

Uma educação usando técnicas de ensino baseadas, em primeiro lugar, na compreensão 

clara do padrão dos transtornos e das habilidades da criança e em segundo, nos conhecimentos do 

desenvolvimento normal da criança, pode ajudar um autista a desenvolver, ao máximo, quaisquer 
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habilidades que possua e a encontrar formas de compensar suas deficiências. Um bom manejo 

dos problemas comportamentais pode ajudar também a criança a ter uma vida social mais 

normal. A educação não pode curar os problemas subjacentes ao autismo, mas pode tornar a vida 

um pouco mais compreensível para essa criança  dotando-a de habilidades úteis para aumentar 

sua capacidade de lidar e ter prazer com a vida. 

Atualmente, a educação do indivíduo autista pode se dar em Instituição de Ensino 

Especializado e/ou Ensino Regular. Em relação às Instituições de Ensino Especializado, essa 

tem, em sua maioria, característica de atendimento multidisciplinar, envolvendo o tratamento 

farmacológico, fonoaudiológico, fisioterápico, psicológico e educacional. Já o ensino regular, 

devido à inclusão, tem como objetivo a educação formal, ou seja, o aprendizado de conteúdos 

acadêmicos. De acordo com Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), “a educação 

de pessoas com necessidades especiais deve se dar, preferencialmente, na rede de ensino regular, 

evitando dessa forma, qualquer modalidade de segregação” (BRASIL, 1996, p. 2). 

No caso da escola regular, para que possa realizar tal função: 

 

[...] é preciso levar em conta a vida cotidiana daquele que “aprende” e a daquele que 

“ensina”, uma vez que cada um traz consigo elementos extrínsecos à realidade escolar, 

os quais devem ser relevantes dentro do espaço de criação e recriação das relações que 

se estabelecem no ambiente escolar. (PANIAGUA, 2004, p. 335). 

 

A educação escolar tem como objetivo fundamental, segundo Blanco (2004, p. 295), 

promover, de forma intencional, “o desenvolvimento de certas capacidades e a apropriação de 

determinados conteúdos da cultura, necessários para que os alunos possam ser membros ativos 

em seu âmbito sócio-cultural de referência”. 

A escola constitui por excelência, espaços de socialização, pois proporcionam o contato e o 

confronto com os adultos e com as crianças, e também propiciam enriquecedoras possibilidades 

de comunicação e expressão que estimularão a linguagem e forçarão a capacidade imaginativa da 

criança a expandir, requisitos fundamentais para atender as dificuldades da criança autista. 

Segundo Stainback e Stainback (1999, p. 112), “mantida em estado de isolamento social, a 

criança não poderá desenvolver as funções superiores”. Para isso, ela necessita estabelecer 

interações sociais com um profissional especializado e relações com um colega e seus 

companheiros. 

No entanto, a decisão em relação à escolarização dessa criança irá depender da escolha dos 

pais, visto que tal decisão não é fácil de ser tomada, pois, segundo Oliveira e Sigolo (2003, p. 

316): 
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A escola especial oferece opções que não correspondem ao que eles receberam em sua vida 

escolar, com isso não é possível para eles imaginar como será a vida de seu filho em uma escola 

especial, e por outro lado, em uma escola regular, surge a incerteza de como será à adaptação de 

um currículo satisfatório para as necessidades de seu filho, assim como a preocupação em relação 

ao futuro dele. 

 

Toda família valoriza, em maior ou menor intensidade, a educação escolar, o aprendizado 

acadêmico e o mesmo acontece para familiares de indivíduos autistas, em qualquer que seja seu 

nível de funcionamento. Mesmo que o autismo não tenha cura, as pessoas que sofrem desse 

espectro são favorecidas com a chance do aprender oferecido pela escola, e a família se beneficia 

por ter momentos de alívio e esperança com os progressos alcançados por elas, influenciando até 

mesmo a relação com os irmãos. 

Para Gauderer (1997, p. 27), a possibilidade de a criança autista freqüentar a escola 

“permite que ela leve uma vida mais parecida com a de seus irmãos "normais", e isso é um fator 

que contribui para a "normalização" de seu estilo de vida”. E também, segundo Amy (2001, p. 

45), o anseio dos pais é “encontrar um espaço que possa fornecer acolhimento terapêutico e 

educativo que, ao ajudar seus filhos, permita-lhes continuar sua vida, trabalhar e dar aos outros 

filhos, quando eles existem, o tempo e o amor necessários”. 

As brincadeiras, contatos físicos e interações verbais e não-verbais entre pares são 

fundamentais na socialização e na linguagem dos indivíduos. Para Amy (2001, p. 46), 

“oportunidades de relações com iguais, demonstram serem eficazes para promover as 

competências sociais da pessoa autista”. 

O apoio familiar é imprescindível para que o processo educacional traga resultados 

positivos para a pessoa autista. A importância dos pais nesse processo é ressaltada por Coll, 

Marchesi e Palácios (2004, p. 249), que demonstraram que “o envolvimento da família é um dos 

fatores mais relevantes no êxito das tarefas educacionais realizadas com essa pessoa”. 

Muitos pais manifestam uma série de preocupações quando lhes é recomendado uma ou 

outra modalidade educacional (escola regular ou instituição de ensino especializado). Quando a 

criança vai ser integrada em uma escola regular, o que costuma preocupar é se ela terá atenção 

especializada e suficiente ou se vai “perder” nesse grupo, se será discriminada por seus colegas, 

ou mesmo por algum adulto, e, sobretudo, se não vai se sentir inferior comparando-se com os 

outros. Quando a opção é a escola especial, os pais costumam temer que se trate de um ambiente 

pouco estimulante, que seus colegas sejam modelos inadequados a imitar e que a criança seja 

privada de contatos mais “normalizados”. 
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O indivíduo autista requer do sistema educacional diversidade e personalização. Por outro 

lado, devido à grande complexidade dos quadros de autismo, a avaliação específica e concreta de 

cada um é que irá nortear os pais e profissionais envolvidos, indicando as soluções educativas 

mais adequadas. Contudo, a opção por um sistema educacional em um determinado momento do 

desenvolvimento da criança não deve ser entendida como uma sentença para a vida toda (COLL; 

MARCHESI; PALACIOS, 2004, p. 241). 

 

Diante do exposto, e devido à complexidade do espectro autístico,     pode-se dizer que a 

educação é a forma mais adequada de tratamento e para a “normalização” da vida desse 

indivíduo. No entanto, tornam-se fundamentais mais estudos que busquem conhecer as 

expectativas e necessidades das crianças autistas para nortear procedimentos, projetos e 

dinâmicas que sejam efetivos para a conquista da autonomia, da educação e da socialização 

desses indivíduos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O autismo tem se apresentado como um tema que provoca muita discussão quando se trata 

da possibilidade da permanência de sujeitos com esse distúrbio no ensino regular. Parte da 

literatura específica na área tende a reforçar a impossibilidade da educação de crianças com 

autismo, na medida em que priorizam em seus enfoques as limitações causadas pelo transtorno. 

No entanto, sabe-se que proporcionar às crianças que se apresentam nessa condição 

oportunidades de convivência com outras da mesma faixa etária ajuda a estimular suas 

capacidades interativas, impedindo o contínuo isolamento. Na escola regular, o objetivo proposto 

está na ênfase em ensinar algo que seja útil atualmente para o estudante ou que seja útil em um 

futuro não muito distante. A inclusão no ensino regular não se caracteriza apenas pela 

permanência em sala de aula, junto com os demais alunos. Implica numa reorganização do 

sistema educacional, na busca de se possibilitar o desenvolvimento cognitivo, cultural e social 

desses alunos, respeitando suas diferenças e atendendo suas necessidades. Nesse sentido, então, 

as instituições de ensino regulares podem ser um fator de extrema relevância para a aquisição da 

independência, autonomia e sociabilidade de crianças autistas. 

Grande parte das crianças autistas que passam a freqüentar o ensino regular apresentam 

mudanças no comportamento e melhorias quanto ao desenvolvimento geral, não se atendo a um 

comportamento específico, após a sua inserção na escola. Apesar da melhora no aprendizado 
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ocorrer de forma lenta, mudanças podem ser percebidas em relação ao desenvolvimento de 

habilidades de leitura e escrita, de comunicação verbal e interação social. 

Muitos alunos autistas demonstram ser sensíveis às alterações da rotina escolar reagindo 

com maior adesão às atividades e se mostram mais tranqüilos quando estas são adaptadas pelos 

professores. 

Acredita-se, portanto, que o ambiente escolar, em alguma extensão, favoreça possibilidades 

de desenvolvimento de linguagem e função simbólica ao sujeito autista e possibilidades 

terapêuticas, já que as atividades propostas para esses alunos tornam-se facilitadoras de ajuste 

social. 
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