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RESUMO 

 

O indivíduo com TEA (Transtorno do Espectro do Autismo) tem cada vez mais buscando 

seu espaço na sociedade, mostrando que a inclusão social é um processo que pode se edificar na 

sociedade brasileira e mundial e que diversos fatores podem contribuir para que melhore sua 

qualidade de vida, de forma que possa participar efetivamente da vida social, como sujeito de 

identidade e construtor de sua própria história de vida. O objetivo da pesquisa é investigar os 

fatores que contribuem para que o autista possa ter uma boa qualidade de vida e, 

consequentemente, facilitar sua inclusão. A pesquisa nos leva a perceber que é necessário investir 

nos diferentes setores da sociedade para que espaços possam ser abertos para os indivíduos com 

TEA, visando desenvolver suas habilidades e competências. Evidencia-se que o preconceito, os 

rótulos e a desinformação sobre os indivíduos com TEA ainda é grande e dificulta sua inclusão. 

Para que se tenha uma boa qualidade de vida, é preciso inicialmente que os direitos dos indivíduos 

com TEA sejam respeitados e que a sociedade proporcione espaços das mais diversas formas de 

inclusão para essas pessoas, proporcionando a elas garantias de participação em diversos setores 

da sociedade.  

 

Palavras-chave: Inclusão, transtorno do espectro do autismo, qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO 

 

A sociedade vem se modificando num ritmo acelerado transformando espaços, concepções, 

maneiras de se viver, comportar, dando novos rumos para a existência humana. O homem com 

essas mudanças tão rápidas vem percebendo que é preciso harmonizar sua forma de viver para que 

sua saúde não seja violentada e se conquiste a tão sonhada felicidade. Sendo assim, falar de 

qualidade de vida se transformou num assunto importante e de interesse da maioria das pessoas.  

Dessa forma, ela passou a indicar que “boa vida” representa mais do que afluência a bens 

materiais. O conceito vem se ampliando observando significados de desenvolvimento social tais 

como; saúde, moradia, transporte, trabalho. Assim, os indicadores também se ampliaram e com 

eles a esperança de vida, bem-estar social e a felicidade. 

Diante desse contexto, o objetivo da pesquisa é investigar se o autista no contexto da 

sociedade atual tem tido uma qualidade de vida que tenha contribuído para a inclusão social. 

A pesquisa justifica-se por demonstrar que a sociedade contemporânea vem enfrentando 

mudanças tais como sociais, culturais, políticas, tecnologias, dentre outras, fazendo com que o 

homem acelere seu ritmo de vida, de trabalho, de comportamento, comprometendo sua saúde e sua 

qualidade de vida. A qualidade de vida representa a junção equilibrada do psicológico, social e 

físico. Dessa forma, o homem moderno precisa construir ações que contribuam para a construção 

de sua saúde mental e consequentemente estará melhorando sua qualidade de vida. 

Em relação ao autista, ele precisa ter uma boa qualidade de vida para que possa desenvolver 

seu cognitivo, seu emocional e dessa forma poder incluir-se na sociedade como cidadão rompendo 

com os estigmas e preconceitos que ao longo do tempo envolve o autista. É importante que 

estratégias e ações em saúde mental possam ser adotadas facilitando a vida dessas pessoas ao 

mesmo tempo em que resgata sua identidade e autonomia. 

A qualidade de vida passa então a representar o acesso a bens sociais, materiais, intelectuais, 

contribuindo para a formação integral do homem. Hoje, a qualidade de vida não é somente 
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conquistas de bens materiais, precisa estar aliada a satisfação pessoal e coletiva que esses bens irão 

se transformar. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O autismo só foi descrito em 1943, por Leo Kanner. Eram raros neste período os estudiosos 

que abordavam questões vinculadas às patologias da infância, principalmente as de cunho 

psiquiátrico, pois, até então o autismo se confundia com a deficiência mental e não tinha o 

significado que possui nos dias atuais (AYAN, 2012). 

Na década de 1940, Leo Kanner dedicou-se aos estudos e a investigação sobre 

comportamentos que eram considerados estranhos e muito particulares em algumas crianças. Esses 

comportamentos assinalavam estereotipias por meio de gestos amaneirados e posições estranhas, 

além de certa dificuldade no modo de se relacionar com as pessoas que ele percebeu como sendo 

próprias de um quadro de sintomas apresentados por aquelas crianças. 

Rosemberg (2012) descreve que Kanner publicou em 1943 um artigo no qual descreveu o 

caso de 11 crianças que apresentavam características pertinentes ao distúrbio de desenvolvimento 

investigado, o qual denominou de quadro de distúrbios autísticos do contato afetivo, com 

prevalência de comportamentos estereotipados, além de obsessividade e ecolalia, sendo esta última 

a tendência de repetir sons e palavras de modo mecânico e inconsciente com relação aos seus 

sentidos e significados. 

A terminologia autismo só foi iniciada em 1911 com Eugen Bleuler, cujo trabalho realizado 

tinha um enfoque na esquizofrenia.  

Kanner diferenciava o distúrbio caracterizado como autístico do grupo das esquizofrenias por 

acreditar não se tratar de uma doença independente, porém mais um dos sintomas encontrados na 

esquizofrenia. Para ele, enquanto a pessoa com esquizofrenia tinha como característica isolar-se 

do mundo, a pessoa com autismo, diferentemente, em tempo algum conseguiu ao menos, penetrar 

nesse mundo. 

Durante suas pesquisas ele constatou que muitas das crianças que chegaram até eles eram 

netos ou filhos de médicos, jornalistas, cientistas e estudiosos diversos que apresentavam uma 

inteligência superior à média e com certa obsessão no ambiente familiar.  

Como resultado, em 1955 ele considerou que a conduta dos pais e suas crises de 

personalidade deveriam ser o fator principal para o desenvolvimento do autismo na criança, desde 

sua vida intrauterina. Segundo ele, a gestação deveria ter sido conturbada ou não aceita, de modo 
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que o feto ficasse sem se relacionar com a mãe, sendo esse fato o desencadeador de sua perda da 

possibilidade de comunicar-se após o nascimento com quem quer que fosse (BUSS, 2016). 

Já na década de 1950, Kanner enfocou o autismo como sendo uma psicose em razão da 

ausência de comprovação dos laboratórios pelos exames que foram realizados junto às crianças, 

contudo, procurou insistir na consolidação conceitual da síndrome. Em 1968 considerou a 

necessidade de haver um diagnóstico diferenciado com deficientes mentais e afásicos, sugeriu que 

novas expectativas fossem estudadas por meio da bioquímica e em 1973 ponderou à pertinência 

da Síndrome do Autismo como parte do quadro das psicoses infantis. 

Kanner foi o precursor da descoberta e da construção do conceito de autismo no século XX. 

Depois dele surgiram vários outros pesquisadores que foram registrando seus estudos e hipóteses 

sobre a origem da síndrome. 

Silva  (2011) referia-se aos autistas como crianças encapsuladas, a partir das hipóteses de que 

o desenvolvimento psicológico teria paralisado em um estágio prematuro da vida do bebê, em razão 

de um trauma proveniente da percepção sobre a separação do corpo da criança do corpo de sua 

mãe, provocando uma experiência psíquica fantasmática. 

Cunha (2016) em uma de suas conferencias realizadas em Paris, a autora citada acima, 

destacou a criança autista como uma criança tomada de pânico, apesar de, muitas vezes, parecer 

passiva e indiferente, evidenciando que a criança autista luta contra suas angustias por meio de 

asseguramento com o auxílio de formas ou objetos. 

Até a década de 1980 o autismo era ponderado como sendo uma perturbação adquirida por 

influência do ambiente. Certos pesquisadores mais extremistas delegavam sua origem a partir da 

culpabilidade dos pais, principalmente das mães, durante a gestação. 

As hipóteses sobre as causas do autismo são repletas de controvérsias e abordam desde 

transtornos psicológicos, disfunções cerebrais, modificação de neurotransmissores, aspectos 

ambientais até alterações genéticas como possíveis definições da doença, sendo esta última 

levantada e analisada mais recentemente por diversos cientistas (RODRIGUES, 2014). 

Percebe-se, portanto, que evoluções e manifestações diferenciadas aconteceram com os 

indivíduos, fazendo com que o autismo fosse visto de outras formas e até mesmo confundido com 

outros transtornos. Porém, o autismo sempre levantou indagações, despertando nos estudiosos 

interesse em descobrir suas causas e formas de tratamento. 

Segundo os estudos da primeira década dos anos de 2000, há várias circunstâncias atípicas 

do autismo, percebidas em relatos que abrangem seus aspectos clínicos e neurológicos, alterações 

eletroencefalográficas, neuroatômicas, citogenéticas ou bioquímicas (LIMA, 2012). Contudo essas 

pesquisas examinam tais temas de maneira fragmentada ou associada somente à parte deles. Em 
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razão dos diversos instrumentos diagnósticos, pela variedade de exames complementares 

realizados, e pela possibilidade de ligação com outros distúrbios, é preciso cautela no diagnóstico 

e na diferenciação do autismo em sua causa definida. A ausência de indícios visuais dificulta o 

diagnóstico do autismo. 

Segundo Nascimento (2016, p. 24): 

Para que a qualidade de vida das pessoas com TEA se realize de forma eficaz alguns 

fatores precisam ser considerados. Dentre os fatores encontram-se: direito a lazer, saúde, 

trabalho, educação, esporte, dentre outros, fazendo com que a inclusão dessas pessoas 

aconteça e seus direitos possam ser respeitados. A inclusão social contribui 

excepcionalmente para que a qualidade de vida aumente e se efetive de forma ideal.  

 

Nesse contexto, o trabalho foi reconhecido como um direito do homem, e, adiante, como um 

direito universal que deve ser assegurado a todos, sem exceção. Assim, devem ser afastados os 

estigmas e as falsas crenças deque as pessoas portadoras de deficiência são incapazes para o 

trabalho e ofertar-lhes reais e iguais oportunidades de emprego, bemolo possibilitar-lhes a 

participação na vida socioeconômica e, com isso, a chance de prover sua subsistência e conquistar 

o mesmo espaço que as demais pessoas possuem ou, igualmente, buscam-na sociedade 

contemporânea. 

É certo que as pessoas com TEA podem apresentar limitações no desenvolvimento da 

capacidade intelectual, emocional e motora, contudo, muitas destas limitações não são impostas 

pela genética, mas sim pela mediação das pessoas nos diferentes contextos sociais, pela falta de 

oportunidade de experienciar situações diversas e desempenhar diferentes papéis na sociedade. 

 Cabe, portanto, à sociedade eliminar todas as barreiras para que todos, independentemente 

de sua deficiência, possam ter acesso não só ao trabalho, mas aos serviços, lugares, informações e 

bens necessários ao seu desenvolvimento pessoal, social, educacional e profissional. Dessa forma, 

o trabalho e a atividade laboral quando realizada de forma ativa certamente estará contribuindo 

para a qualidade de vida dos autistas (AYAN, 2012). 

Outro aspecto a ser considerado é a acessibilidade. Quando se fala em inclusão das pessoas 

com TEA, a acessibilidade é o meio pelo qual isso se torna possível. É um direito fundamental 

básico. Além de possuir caráter instrumental, o direito do acesso está fundamentado pelos 

princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia. 

A eliminação das barreiras arquitetônicas é, de fato, uma forma de viabilizar a inclusão das 

pessoas portadoras de deficiência, uma vez que permite o acesso, propriamente dito, às escolas, 

aos hospitais, aos parques e aos locais de trabalho. No entanto, apesar da importância ímpar de tal 
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norma constitucional, a qual é também prevista na legislação infraconstitucional, constata-se que 

ainda há muito a ser feito. 

Para Castro (2011) por acessibilidade entenda-se, como um dos significados possíveis, o 

desenho e a organização das edificações e dos locais públicos, bem como os sistemas e meios de 

comunicação e informação, para que todas as pessoas possam utilizá-los de forma autônoma, 

segura, agradável e saudável.  

Dessa forma, o direito de exigir a acessibilidade não é exclusivamente um direito individual 

das pessoas com deficiência, mas também deve ser uma preocupação da sociedade para que haja a 

inclusão. Nesse sentido, a falta de acessibilidade causa exclusão e segregação e pode ser corrigida 

por meio do devido processo legal.  

Santin (2011) afirma que, há a necessidade de atuação não só individual das pessoas com 

deficiência, mas também do Ministério Público e das associações criadas com a finalidade de 

promover os direitos ou interesses das pessoas com deficiência. 

Outra questão que merece destaque é o acesso das pessoas com TEA à educação. Para que a 

inclusão escolar se efetive de forma eficaz algumas questões precisam ser debatidas, revistas e 

reinventadas, como por exemplo: a visão errônea sobre as pessoas deficientes como incapazes e 

improdutivas, os espaços de aprendizagem que na maioria das vezes não atinge as peculiaridades 

e necessidades dos educando, incluindo aqueles ditos “normais” e os deficientes, os currículos 

escolares estáticos e incompatíveis com a realidade dos alunos, as práticas pedagógicas e as 

metodologias adotadas pelos professores, que não tem acrescentado conhecimentos significativos 

na vida dos educandos e contribuem para o fortalecimento e a formação de indivíduos cujo 

comportamento encontra-se carregado de rótulos e preconceitos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante de tudo que foi descrito no decorrer do trabalho, é possível afirmar que a visão em 

relação as pessoas com TEA tem cada vez mais rompido com os mitos de incapacidade que 

circundam a vida dessas pessoas. A sociedade tem tido um novo olhar sobre essas pessoas e 

movimentos tem sido criado para fortalecer seus direitos e para contribuir para a busca de qualidade 

de vida dessas pessoas. 

A qualidade de vida tem sido um tema bastante discutido na atualidade, apesar das 

ambiguidades de diversos autores, não se pode excluir que seu foco concebe o ser humano em 

diversas dimensões, ou seja, encara o homem de forma multidimensional, composto por dimensões 
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biológica, social e psicológica. Sendo assim é preciso concebê-lo dentro destes aspectos para que 

a qualidade de vida possa ser construída visando o ser humano de forma integral. 

Quanto ao autista diversos fatores contribuem de forma significativa para a boa qualidade de 

vida dos mesmos. Dentre os fatores encontram-se: direito a lazer, saúde, trabalho, educação, 

acessibilidade, esporte, dentre outros, fazendo com que a inclusão dessas pessoas aconteça e seus 

direitos possam ser respeitados. A inclusão social contribui excepcionalmente para que a qualidade 

de vida aumente e se efetive de forma ideal. 

Sendo assim, a qualidade de vida visa os aspectos físicos, emocionais, sociais, materiais, que 

contribuem para autoestima das pessoas, valorização como ser humano, desenvolvimento 

cognitivo, melhorias das relações interpessoais, dentre outros. 

A qualidade de vida para o indivíduo com TEA se transformará em uma realidade a partir do 

momento que o respeito as diferenças se fizer presente no cotidiano dessas pessoas, a aceitação de 

suas limitações, o entendimento de suas características, de sua forma de agir e de ser. É preciso 

que essas pessoas possam participar da vida em sociedade, ora no mercado de trabalho, no lazer, 

na educação e em todas as esferas sociais, somente assim estarão realmente incluídas. 
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