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O Papel do Pedagogo na Inclusão de Alunos com 
Diagnóstico de Autismo no Ensino Regular 

1. RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo investigar qual é o papel do pedagogo na inclusão de alunos com 

diagnóstico de autismo no ensino regular no ensino fundamental a partir das revisões bibliográficas, livros e 

artigos, desta área. A criança que tem o diagnóstico de autismo necessita de estímulos e intervenções no seu 

desenvolvimento educacional, uma vez que ocorre uma interrupção nos processos normais de 

desenvolvimento social cognitivo e da comunicação. A instituição escolar necessita repensar os valores, fazer 

uma reflexão sobre a filosofia que rege a instituição e que diz respeito ao processo de ensino e aprendizagem 

de alunos ditos como normais ou com alguma patologia. O profissional da educação, no caso, o pedagogo, 

necessita auxiliar neste processo de inclusão que é tão importante nos dias atuais. 

Palavras-chave: autismo, pedagogia, inclusão escolar. 

2. INTRODUÇÃO 

O autismo infantil faz parte de um grupo de transtornos do neurodesenvolvimento 

denominados Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGDs), nos quais ocorre um ruptura nos 

processos fundamentais de socialização, comunicação e aprendizado. 

De acordo com a 10° Classificação Internacional de Doenças (CID-10) de 1991, o autismo é 

considerado como um Transtorno Invasivo do Desenvolvimento, em que estaria presente um 

padrão de desenvolvimento de comprometimento manifestado antes dos 3 anos de idade. No 

entanto o seu funcionamento anormal de habilidades estaria relacionado a três áreas: na interação 

social, comunicação e comportamentos restrito e repetitivo. 

Com as características descritas em uma criança com transtorno de autista, o campo do 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem da mesma apresenta ausências ou atraso social, 

cognitivo e da comunicação, sendo portando necessário que haja estímulos e intervenções no seu 

desenvolvimento educacional, sendo assim uma formação de base mais completa e com condições 

de trabalho no âmbito educacional, como consequência um melhor preparo dos profissionais 

envolvidos. 

Diante da inclusão de crianças com necessidades especiais educacionais é necessário o 

pedagogo conhecer as necessidades e características desses alunos e as estratégias pedagógicas 

para trabalhar com os mesmos. Considerando a importância da formação do professor para a 

inclusão, a pesquisa colaborará para atender às demandas do sistema educacional e social e 

auxiliará na formação de professores para atender às demandas dos alunos. 

 

3. OBJETIVOS 

         O objetivo dessa pesquisa é o de investigar o papel do pedagogo na inclusão de alunos com 

diagnóstico de autismo no ensino regular por meio de revisão bibliográfica e também pesquisar as 

estratégias pedagógicas que podem ser utilizadas no atendimento de alunos autistas no ensino 

regular. 
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4. METODOLOGIA  

          A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, utilizando como instrumento a revisão 

bibliográfica para obter os dados. Para Lüdke (1988), a abordagem qualitativa tem como ponto de 

partida a compreensão e descrição das relações e significados dos fenômenos como 

compreendidos por grupo de pessoas. 

Associada à abordagem qualitativa, utilizamos a revisão bibliográfica, que pode ser definida 

como levantamento de bibliografias já publicadas em forma de revistas, livros, publicações avulsas 

sobre o tema abordado. A pesquisa bibliográfica será embasada de forma especial na formação de 

professores para o ensino regular utilizando autores como Kobayashi (2009) e também nas 

pesquisas de autores que discutem a inclusão de alunos no ensino regular como Laplane (2003) 

Mantoan (2001). 

5. DESENVOLVIMENTO 

       De acordo Schwartzman (2003), as causas que poderiam estar associado ao autismo são 

doenças neurológicas ou genéticas, no qual foram descritos como sintomas de autismo. No 

entanto, os problemas cromossômicos, gênicos, metabólicos e até mesmo doenças transmitidas ou 

adquiridas durante a gestação ou pós-parto podem estar associados diretamente ao autismo. 

         O autismo caracteriza-se por dificuldades significativas na comunicação e na interação social, 

além de alterações de comportamento, expressas principalmente na repetição de movimentos, 

como balançar o corpo, rodar uma caneta, apegar-se a objetos ou enfileirá-los de maneira 

estereotipada.  

Nem todos os indivíduos com autismo apresentam os mesmos sintomas, porém a maioria dos 

sintomas está presente nos primeiros anos de vida da criança, no qual variam de leve a grave e em 

intensidade de sintoma para sintoma. 

         Com relação ao tratamento do autismo, não existe um tratamento único ou específico por isso 

ele pode ser realizado através de estimulação sensorial, modificação do comportamento, 

educação, tratamento à base de medicação, dietas, suplementos alimentares. Tudo isso já foi 

testado, e cada uma dessas terapias obteve sua medida de sucesso. Alguns autistas parecem 

responder bem a um determinado tratamento, outros, a outro. O atendimento pedagógico 

especializado é outra condição fundamental para auxiliar no desenvolvimento das crianças com 

esse diagnóstico.  

Conforme o art. 54 do ECA é obrigação do Estado garantir atendimento educacional 

especializado às pessoas com deficiência preferencialmente na rede regular de ensino, já que toda 

a criança e adolescente têm direito à educação para garantir seu pleno desenvolvimento como 

pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. 

O atendimento educacional especializado é um conjunto de atividades, recursos de 

acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou 

suplementar à formação dos alunos no ensino regular. No Estado de São Paulo, a Secretaria de 
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Educação Especial (SEESP) é a responsável pelo desenvolvimento de programas, projetos e ações 

a fim de implementar a Política Nacional de Educação Especial. Os alunos com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento (autismo) e com altas habilidades/superdotação são o 

público-alvo da educação especial.  

        De acordo com Kobayashi (2009) a educação inclusiva se constitui como uma das diretrizes 

das políticas públicas educacionais nos âmbitos: federal, estadual e municipal. No âmbito federal, o 

inciso III do Artigo 208 da Constituição Brasileira faz referência ao atendimento educacional 

especializado aos alunos com deficiências, que deve ser feito preferencialmente na rede regular de 

ensino.  Na Política Nacional de Educação Especial (MEC, 1994), o Ministério da Educação 

determina como diretrizes da Educação Especial oferecer apoio ao sistema regular de ensino para 

a introdução dos alunos com deficiências e dar prioridades para o financiamento de projetos que 

possibilitem a inclusão.  

A escola, e em especial, o professor pode assumir um papel importante na vida de alunos 

autistas se informados corretamente.  O currículo das escolas deve ser adaptado às necessidades 

das crianças e não o contrário. E para isso, é preciso proporcionar oportunidades curriculares que 

sejam apropriadas à criança com habilidades e interesses diferentes. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Ao desenvolver a pesquisa ampliamos a  compreensão sobre o autismo, suas características 

e as estratégias pedagógicas que podem ser desenvolvidas com esses alunos para colaborar com 

a inclusão dos mesmos no ensino regular. Além dos fatores apontados foi possível verificar a 

necessidade de pesquisar estratégias pedagógicas adequadas para promover a inclusão para 

esses alunos.  

       Para tanto, o conhecimento sobre o tema é de extrema importância e a constante pesquisa 

estará presente na prática profissional do educador. 
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