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1. RESUMO  

Crianças com autismo necessitam de adequações do sistema de educação, tanto 

na infraestrutura quanto na formação do corpo docente. Na fase de alfabetização, é 

importante trazer para dentro da sala de aula os saberes das crianças, a bagagem 

que elas trazem consigo, para então, proporcionar uma aprendizagem significativa, 

mas o grande desafio é conseguir faze-lo com crianças portadoras dessa síndrome 

que afeta a interação social e a linguagem dificultando todo esse processo.  

 

2. INTRODUÇÃO   

A principal preocupação em relação ao autismo atualmente é descobrir sua 

gênese, já conhecemos inúmeros sintomas, já é possível diagnosticar com certeza 

através de exames neurológicos específicos e já é evidente que tanto questões 

biológicas quanto ambientais influenciam no desenvolvimento do transtorno, contudo 

por não saber sua origem, fica difícil falar em prevenção. Sabemos que esse é, sem 

dúvida, um ponto de relevância, mas pouco se fala sobre a educação dos autistas, 

das dificuldades que variam de acordo com o nível de manifestação, da defasagem 

que o sistema educacional enfrenta e do quanto melhorar essas questões pode ajudar 

no desenvolvimento cognitivo e social dessas crianças.  

Para nortear a pesquisa e encontrar resultados significativos, é preciso pensar a 

respeito das seguintes questões: O sistema educacional está realmente preocupado 

com a educação dos autistas? A formação, oferecida hoje para os docentes, é 

suficiente para lidar com os desafios encontrados em sala de aula? O que a lei garante 

a essas crianças? Qual o papel do professor no processo de alfabetização dos 

portadores da síndrome? Existem métodos educacionais especais para esses casos? 

Se sim, eles funcionam?   

 

3. OBJETIVOS  

O objetivo geral é destacar a importância do papel do professor no 

desenvolvimento do portador da síndrome e retratar quais são as exigências 

acadêmicas para docentes que desejam trabalhar com a educação de autistas, com 

o intuito de auxilia-los e consequentemente beneficiar o desenvolvimento desses 

alunos.  

 



Objetivos específicos:  

1. Elucidar as principais características do autismo, levando em consideração a 

influência que elas têm na educação.  

2. Apresentar os principais problemas que o sistema educacional enfrenta na 

educação especial.  

  

4. METODOLOGIA  

1. Levantamento de dados com base literatura relacionada ao tema com intuito de 

responder as questões propostas.  

2. Avaliação dos dados relacionados na pesquisa afim de usa-los posteriormente.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

O autismo é considerado um transtorno de desenvolvimento, apesar da 

dificuldade que os especialistas têm em descobrir sua origem, é sabido que alguns 

fatores contribuem para o seu desenvolvimento, como a genética e o ambiente, por 

exemplo. Pode se manifestar de várias formas e com intensidades diversas, em geral 

suas principais características são: o atraso na comunicação e a dificuldade na 

interação social.  

A palavra autismo é derivada do grego o termo "Autós" significa "de si mesmo", 

foi primeiramente usada por Léo Kanner, considerado pai do autismo. Kanner foi um 

importante psiquiatra infantil, sua primeira publicação a respeito do tema foi em 1943, 

o artigo "Distúrbios autísticos do contato afetivo" descrevia onze casos de crianças de 

até onze anos de idade que foram observadas por ele. Nesse texto, o autor diz que 

apesar da singularidade de cada uma delas, o principal aspecto em comum é a 

incapacidade de manter relações sociais. Desde então, milhares de teses sobre 

autismo foram elaboradas, muitas descobertas foram feitas tanto no diagnóstico 

quanto no tratamento.    

Há um leque enorme de características analisados nesses anos de pesquisa, 

a variação de humor, a não percepção das emoções tanto próprias, quanto dos outros, 

o não desenvolvimento da linguagem de alguns, o retrocesso repentino do 

desenvolvimento, a frequência maior nos meninos do que nas meninas, a 

incapacidade de reconhecer algo quando apresentado de outra forma que não a que 

ele exposta inicialmente, as rotinas e outras. Considerando as inúmeras variações e 



combinações de comportamento, é evidente que além de complexo o autismo 

é heterogêneo, o que dificulta o tratamento médico, psicológico e até mesmo a 

educação.  

Considerando todas essas mostras, queremos destacar a dificuldade 

encontrada pelo professor. Com crianças que não apresentam nenhum impedimento 

no desenvolvimento cognitivo, já é indispensável a constante atualização do 

professor, não só conceitual, mas também prática. Considerando a dessemelhança 

do autismo, essa reciclagem tem que ser assídua.   

 

6.  RESULTADOS PRELIMINARES  

A partir da literatura consultada até o momento é possível perceber a tamanha 

dificuldade em apresentar m método eficaz para a educação dos autistas e mais que 

isso, o quanto o professor precisa ter um olhar sensível para essas crianças sem se 

esquecer dos demais alunos. Alguns autores acreditam que a tecnologia pode ser 

uma grande aliada em sala de aula, mas outras teorias batem de frente afirmando que 

alguns portadores da síndrome não conseguem captar sinais múltiplos e dessa forma 

não seriam tolerantes ao computador, por exemplo. Ainda temos um longo caminho a 

percorrer até apresentar respostas concretas para o problema proposto.  
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