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1. RESUMO 

A prática inclusiva dos alunos com deficiência nas classes comuns das escolas 
regulares é desafiadora e gera muitas dúvidas para pais, profissionais da educação 
e à própria sociedade. Importa ressaltar que a inclusão não pode ser reduzida 
unicamente à inserção dos alunos com deficiências no ensino regular e que uma 
prática inclusiva deve permear todo o processo educacional, bem como o 
envolvimento de toda a comunidade escolar. Este artigo pretende analisar sobre 
como o educador deve agir diante da inclusão do aluno com autismo. Inicialmente o 
estudo baseia-se em uma pesquisa de bibliográfica e qualitativa, na qual visa buscar 
meios de como realizar uma inclusão bem sucedida. Os fatores pesquisados vêm 
com o objetivo de estimular o aluno com autismo desenvolvendo atividades que 
desperte a curiosidade do autista, tendo como finalidade oferecer atendimento 
especializado aos educandos portadores de deficiência, respeitando as 
necessidades e individualidades de cada um deles. O diálogo e parceria constante 
com a família do aluno autista são imprescindíveis na consolidação de uma 
aprendizagem efetiva. A escola precisa estabelecer laços e contar, além da família, 
com as possibilidades da rede de atendimento do município caso esse aluno 
necessite de encaminhamento. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

O autismo cada vez mais vem sendo foco de pesquisas na atualidade, por 

ser um distúrbio que apresenta sintomas associados á comunicação, interação 

social e comportamental que podem ser vistos no inicio da infância.  

Com essas características, podemos perceber o quão difícil se torna aos 

pais, escolas e a todos a sua volta interagir com um autista, por muitas vezes a 

criança se torna agressiva, hábitos repetitivos, entre outros sintomas. Por tanto é 

necessário que se tenha uma abordagem adequada e eficiente, para que a criança 

consiga se desenvolver na escola e na vida social.  

As escolas devem atender aos princípios constitucionais e proporcionar os 

meios necessários para efetivação de uma educação de qualidade e respeito às 

diferenças para todos os seus alunos.  É vista a necessidade social de aprender a 

viver na diversidade, por isso, faz-se necessária uma nova concepção de ensinar e 

de aprender. 

A prática inclusiva dos alunos com deficiência nas classes comuns das 

escolas regulares é desafiadora e gera muitas dúvidas para pais, profissionais da 

educação e à própria sociedade. Importa ressaltar que a inclusão não pode ser 



 
 

reduzida unicamente à inserção dos alunos com deficiências no ensino regular e que 

uma prática inclusiva deve permear todo o processo educacional, bem como o 

envolvimento de toda a comunidade escolar.  

É fundamental o reconhecimento dos ritmos e diferenças entre os alunos 

para que todos tenham as suas especificidades atendidas de maneira a trazer 

benefícios ao aluno em seu processo de ensino aprendizagem. 

As crianças com autismo ou síndrome de Asperger até tendem a se 

relacionar, mas, depois de constantes fracassos, tendem associar a vida em grupo 

com algo pouco prazeroso. Intermediando esse contato por meio de brincadeiras, 

jogos e atividades, o professor consegue incluir, verdadeiramente, essa criança no 

ambiente escolar. (SILVA, 2012, p.116) 

A integração das crianças com necessidades educativas especiais em 

escolas regulares traz oportunidade para os alunos normais e professores de 

viverem novas experiências, acrescentando a todos um novo aprendizado, inclusive, 

a criança com autismo tem o direito de desenvolver suas capacidades cognitivas e 

sociais dentro de suas limitações em um ambiente pedagógico. 

O Autismo é um espectro que não ocorre por bloqueios ou razões 

emocionais como insistiam os psicanalistas. Por ser um espectro, torna-se ainda 

uma questão mais incomoda não só para quem diariamente lida com estas crianças, 

mas também para outros técnicos, pela multiplicidade de diagnósticos associados. 

 

             3. OBJETIVOS 

 

Analisar como o educador deve agir diante da inclusão do aluno com 

autismo. 

Os objetivos específicos consistem em: 

 Investigar como o educador pode estimular o desenvolvimento do aluno 

com autismo. 

 Verificar se há participação da família na vida escolar do aluno. 

 Definir estratégias de ensino para que o aluno alcance o 

desenvolvimento adequado. 

 Descrever como é tratado o aluno com autismo na rede regular de 

ensino. 



 
 

 Relatar se os profissionais estão preparados para a inclusão. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia do presente trabalho consistiu, em primeiro lugar, em fazer 

uma revisão bibliográfica referente ao tema proposto. 

A pesquisa fundamenta-se num levantamento bibliográfico, baseada nos 

estudos do referido tema, e visa buscar meios e argumentos da inclusão dos 

portadores da síndrome de autismo na rede regular de ensino. O fazer aprender e 

ensinar é necessário para todos, de maneira com que a educação inclusiva seje 

discutida em todos os seus aspectos entre as escolas, professores, pais e pessoas 

relacionados ao processo de ensino de uma criança com autismo.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O autismo é uma síndrome complexa que afeta três importantes áreas do 

desenvolvimento humano que é a comunicação, a socialização e o comportamento. 

O autismo é caracterizado por um transtorno de desenvolvimento que geralmente 

aparece nos três primeiros anos de vida e compromete as habilidades de 

comunicação e interação social da criança. As causas do autismo ainda são 

desconhecidas. Necessariamente há uma combinação de fatores que levam ao 

autismo.  

A genética do autista e agentes externos desempenham um papel 

fundamental nas causas da patologia. A maioria dos pais de crianças com autismo 

suspeita que algo está errado antes de a criança completar 18 meses de idade e 

busca ajuda antes que ela atinja seus 2 anos. As crianças com autismo 

normalmente têm dificuldade em: brincar de faz de conta, interações sociais, 

comunicação verbal e não verbal. (GAUDERER, 1985) 

Algumas crianças com autismo parecem normais antes de um ou dois anos, 

mas de repente regridem e perdem suas habilidades lingüísticas ou sociais que 

adquiriram até o momento do aparecimento da doença. Uma pessoa com autismo 

pode: ter visão, audição, tato, olfato ou paladar excessivamente sensível, ter uma 

alteração emocional anormal quando há alguma mudança na rotina, fizer 



 
 

movimentos corporais repetitivos, demonstrar apego anormal aos objetos. (SILVA, 

2012) 

Nos dias de hoje, o número de crianças que são diagnosticadas com a 

síndrome do autismo cresceu consideravelmente. Porém, ainda existem pais, que 

por falta de informação, demoram a procurar profissionais que podem ajudá-los a 

realizar o diagnóstico da doença, afetando, assim de modo negativo a vida escolar 

das crianças. Após detectar a síndrome, os pais destas crianças logo se deparam 

com outro desafio, o da inclusão escolar. (SOARES, 2012) 

A prática inclusiva dos alunos com deficiência nas classes comuns das 

escolas regulares é desafiadora e gera muitas dúvidas para pais, profissionais da 

educação e à própria sociedade. Importa ressaltar que a inclusão não pode ser 

reduzida unicamente à inserção dos alunos com deficiências no ensino regular e que 

uma prática inclusiva deve permear todo o processo educacional, bem como o 

envolvimento de toda a comunidade escolar. É fundamental o reconhecimento dos 

ritmos e diferenças entre os alunos para que todos tenham as suas especificidades 

atendidas. (BEYER, 2006) 

O desempenho escolar das crianças com autismo depende muito do nível de 

acometimento do transtorno. As crianças com nível mais grave de autismo podem 

apresentar atraso mental e permanecer dependentes de ajuda. As crianças com 

autismo leve ou somente com traços autísticos, na maioria das vezes, acompanham 

muito bem as aulas e os conteúdos didático-pedagógicos. (AMY, 2001) 

No caso das crianças com autismo, o que está em jogo são as habilidades. 

É nelas que se deve investir para desenvolver as inabilidades.  Isso reafirma a 

necessidade de não se esperar um comportamento dado, ao que a maioria dos 

indivíduos autistas não corresponde. (SILVA, 2012) 

A palavra incluir significa inserir, se o aluno não está incluído, não faz parte 

de um determinado grupo. Tal situação se estabelece a partir de critérios que 

determinam as características de quem estará apto a fazer parte de um grupo.  

 A educação especial surge como a mediadora natural da interlocução Escola e 

Diferença, por ter como objeto e fundamento da própria existência a diferença que 

existe em um aluno autista. (AIELLO, 2002) 

 

 



 
 

Figura 1 – Educação Especial 

 

Fonte: Globo (2016, online). 

Dentro do processo de inclusão do aluno com autismo no ensino regular a 

necessidade de orientar os professores, tornando-os capacitados a identificar 

corretamente as necessidades de seus alunos. Estudos recentes apresentam – nos 

que os professores demonstram certo receio principalmente com relação a 

agressividade das crianças autistas, o que deixa muito clara a falta de conhecimento 

sobre o tema, uma vez que a agressividade não é um comportamento 

necessariamente característico da patogenia em foco. É fundamental para o 

professor entender o perfil individual do comportamento de cada criança e adotar 

expectativas realistas sobre seu desenvolvimento. (PIAULINO, 2008) 

A inclusão escolar da criança portadora de autismo pode trazer alterações 

no seio familiar, na medida em que a criança está freqüentando mais um grupo 

social e tendo a oportunidade de conviver com outras crianças. Os pais, por sua vez, 

passam a conviver com outros pais nesse novo universo, e a acreditar nas 

possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem sistemática de seus filhos. Os 

prognósticos quanto ao futuro do filho autista podem ficar menos obscuro e a idéia 

que o filho nada pode realizar pode ser substituída por esperanças conscientes e 

investimentos no desenvolvimento da criança. A escola é o único espaço social que 

divide com a família a responsabilidade de educar e que, de certa forma, trabalha a 

unidade da coletividade. Ela favorece certa transitoriedade entre as diferenças 

individuais e as necessidades do grupo, oferecendo ao indivíduo, oportunidades de 

comportamentos normalizantes. (PADILHA, 2001) 

É muito importante que haja uma parceria entre familiares e escola, pois os 

pais são portadores de informações preciosas que podem colaborar bastante com o 

planejamento das intervenções educacionais das crianças portadoras de autismo, 

especialmente pela peculiaridade da forma de comunicação dos portadores dessa 

síndrome. (AMY, 2001) 



 
 

6. RESULTADOS 

 

Contudo, para que realmente a inclusão de crianças autistas no ambiente 

escolar se efetive, precisa haver uma conscientização social e maciça, onde todos 

os membros que compõem a nossa sociedade integrem-se sobre o assunto em 

foco, sobre as formas de intervir caso tenham contato com alguma pessoa que 

apresente a síndrome do autismo.  

Cada um de nós que constituímos a nação brasileira e temos o direito e 

dever de opinar sobre as políticas públicas e pedagógicas de trabalho, devemos 

fazer a nossa parte contribuindo assim para o bom desenvolvimento da criança com 

autismo na escola, bem como também a sua inclusão, sendo ensinados pelos 

professores e tratados bem pelos colegas de sala. 

O diálogo e parceria constante com a família do aluno autista são 

imprescindíveis na consolidação de uma aprendizagem efetiva. A escola precisa 

estabelecer laços e contar, além da família, com as possibilidades da rede de 

atendimento do município caso esse aluno necessite de encaminhamento. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para que a inclusão das crianças portadoras de autismo ocorra, é preciso 

mais do que a aprovação de uma lei. Devem-se rever as políticas públicas atuais de 

maneira que possam garantir aos educadores os conhecimentos, o tempo e a 

formação necessária para que os alunos não só sejam matriculados, mas também 

tenham garantido seu direito de aprender dentro do processo pedagógico de ensino 

aprendizagem na sala de aula. 

As oportunidades de inclusão de alunos com autismo tendem a aumentar, 

com o passar dos anos. Quanto mais as pessoas, de um modo geral, e, em 

especial, os profissionais da área da educação, souberem acerca dessa síndrome 

mais se abrirão vias de acesso à entrada dos mesmos nas escolas regulares. Incluir 

pessoas portadoras de autismo em classes regulares seja algo possível numa 

escola inclusiva, conforme os parâmetros curriculares e pedagógicos propostos. 



 
 

Essa é uma tarefa desafiadora, mas é importante que cada profissional da 

educação tenha plena convicção de seu importante papel na busca do respeito às 

diferenças e de uma sociedade mais justa e humana. 

 

8. FONTES CONSULTADAS 

 

AIELLO, A L.R. Família Inclusiva Em Palhares, M.S e Marins, S.C.F. Educação 

Inclusiva São Carlos: Edufscar, 2002. 

AMY, M.D. Enfrentando o autismo- a criança autista, seus pais e a relação 

terapêutica. Rio d Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 

BEYER, H. O. Da Integração escolar à Educação Inclusiva: Implicações 

Pedagógicas. In: BAPTISTA, C. R. (Org.) Inclusão e Escolarização: múltiplas 

perspectivas. Porto Alegre: Mediação, 2006. P. 73-81. 

GAUDERER, E C. Autismo e outros atrasos do Desenvolvimento: uma atualização 

para os que atuam na área: do especialista aos pais. São Paulo: Sarvier, 1985. 

PIAUILINO, Jozué Dia. Educando pessoas com autismo para conviver em 

sociedade. Araguaína, Santa Rita, 2008. 

PADILHA, A M. L. Práticas pedagógicas na Educação Especial- a capacidade de 

significar o mundo e a inserção cultural do deficiente mental. São Paulo: Autores 

Associados, 2001. 

SILVA, Ana Beatriz Barbosa, GAIATO, Mayra Bonifácio REVELES, Leando Thadeu. 

Mundo singular: entenda o autismo. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. 

SOARES, M. A. L. CARVALHO, M. de F. O Professor e o Aluno Com Deficiência. – 

São Paulo: Cortez, 2012. 

TUSTIN, F. Autismo e psicose infantil. Rio de Janeiro: Imago, 1975. 


