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RESUMO 

O Transtorno do Espectro Autista apresenta diversas dificuldades em seu desenvolvimento, onde necessita de um 

trabalho diversificado que envolve todos os profissionais envolvidos com a educação e principalmente da 

dedicação e empenho. A escola inclusiva é um importante fator para o relacionamento social e desenvolvimento 

das habilidades de todos os alunos que contemplam a mesma. Logo, das necessidades educativas especiais 

apresentadas pelo autismo também, pois o mesmo é considerado deficiência por lei, onde tem direito de fazer 

uso de todos os benefícios que a inclusão oferece na rede regular de ensino.  O princípio da educação para todos 

só se evidencia nos sistemas educacionais que se especializam em todos os alunos, não apenas em alguns deles. 

Promover a inclusão social na esfera escolar através da prática interdisciplinar e da conscientização dos 

diferentes atores da comunidade escolar buscando acesso, garantia e permanência dos alunos nas escolas e 

fortalecimento da cidadania. O motivo que sustenta a luta pela inclusão como uma nova perspectiva para as 

pessoas com deficiência é, sem dúvida, a qualidade de ensino nas escolas públicas e privadas, de modo que se 

tornem aptas para responder às necessidades de cada um de seus alunos, de acordo com suas especificidades. No 

entanto, inserir alunos com déficits de toda ordem, permanentes ou temporários, mais graves ou menos severos 

no ensino regular nada mais é do que garantir o direito de todos à educação. 
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ABSTRACT 

Autism Spectrum Disorder presents several difficulties in its development, where it needs a diversified work that 

involves all professionals involved with education and especially dedication and commitment. Inclusive school 

ing is an important factor for the social relationship and development of the skills of all students who 

contemplate it. Therefore, the special educational needs presented by autism also, because it is considered 

disability by law, where it has the right to make use of all the benefits that inclusion offers in the regular school 

system.  The principle of education for all is only evident in educational systems that specialize in all students, 

not just some of them. Promote social inclusion in the school sphere through interdisciplinary practice and 

awareness of the different actors of the school community seeking access, guarantee and permanence of students 

in schools and strengthening citizenship. The reason that sustains the struggle for inclusion as a new perspective 

for people with disabilities is undoubtedly the quality of teaching in public and private schools, so that they 

become able to respond to the needs of each of their students, according to their specificities. However, inserting 

students with deficits of all order, permanent or temporary, more severe or less severe in regular education is 

nothing more than guaranteeing the right of all to education. 
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1. INTRODUÇÃO 

Um dos interesses pelo tema partiu de experiências na área de Educação Especial uma 

vez que houve contato direto com alunos com Transtorno do Espectro do Autismo (APAE e 

Escola de ensino regular), pois o currículo de licenciatura em Pedagogia contempla as 

disciplinas de Educação Especial e Inclusão. Além disso, o tema autismo e a inclusão escolar 

foram assuntos muito abordados durante o curso ampliando o conhecimento e me estimulando 

a pesquisar sobre esta temática.  

Dessa maneira, acredito que estudar o autismo e a inclusão contribui para ampliar o 

conhecimento na área e com a formação de profissionais da educação básica na perspectiva da 

inclusão escolar no sistema de ensino regular. Partindo deste ponto de vista, tal temática 

reafirma a necessidade que todos compreendam e aceitem a diversidade presente na vida 

humana, podendo contribuir na construção de uma sociedade mais justa, igualitária, 

cooperativa e participativa.  

Além disso, esse estudo será relevante para prática pedagógica, pois de nada adianta 

termos um aluno com necessidades educacionais especiais matriculados na escola de ensino 

regular e currículo de ensino aprendizagem tidos como normais se não houver pessoas 

comprometidas, pois este será mais uma das crianças falsamente incluídas não adquirindo 

uma aprendizagem eficaz que lhe é assegurada e garantida por lei e tendo seu reconhecimento 

como aluno e pessoa tendo seus direitos feridos.  

Neste sentido, nós pedagogos temos que nos empenhar para garantir o aprendizado a 

todos, independentemente de suas características e peculiaridades. Diante do exposto, o 

principal objetivo deste artigo é analisar as mudanças promovidas pelas políticas da legislação 

de inclusão em relação ao acesso e permanência/presença e estabilidade da criança com 

autismo na escola regular. Esta pesquisa tem por opção metodológica o estudo bibliográfico e 

será realizada por meio de levantamento da produção cientifica na área a partir da década de 

40.  

 

2. A ESCOLA INCLUSIVA E O ALUNO COM TRANSTORNO 

DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA) 

2.1 Abordagem de pesquisa 

O trabalho desenvolvido iniciou-se devido ao interesse pelo assunto, e a importância 

do tema. Para a elaboração desse trabalho foi realizada uma revisão de Literatura em livros, 

banco de dados como Scielo, banco de dados de outras universidades, teses, dissertações, na 
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biblioteca da faculdade mediante ao acervo existente, apresentando estudos relevantes sobre o 

tema, baseando-se na busca de assuntos existentes e os conhecimentos dos autores que tratam 

deste assunto familiarizando com a problemática com intuito de compreender o tema nas mais 

diversas concepções.  

Essa pesquisa baseia-se no método dedutivo, pois a conclusão tem o propósito de 

explicar, confirmar o conteúdo das hipóteses, antes dita (LAKATOS; MARCONI, 2010). 

A pesquisa foi do tipo descritiva e bibliográfica, com pesquisa sobre o tema para 

nortear o estudo em função de uma leitura coerente e de referência.  

Segundo Gil (2002), “pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. 

A pesquisa descritiva de acordo com Gil (2002) possui como objetivo a descrição das 

características de uma população, fenômeno ou a partir de uma experiência.  

 

2.2. Caracterização e conceito dos transtornos invasivos do desenvolvimento 

Os Transtornos Invasivos do Desenvolvimento, classificados no Manual Diagnóstico 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV) Associação Americana de Psiquiatria (1994) e 

Organização Mundial da Saúde/CID-10 (1992), caracterizam-se por prejuízo invasivo em 

diversas áreas do desenvolvimento: encontradas nas habilidades de interação social, de 

comunicação, atividades restritas e repetitivas. 

Segundo a CID-10 (1992): 

 

É classificado como F84-0: Um transtorno invasivo do desenvolvimento, definido 

pela presença de desenvolvimento anormal e/ou comprometimento que se manifesta 

antes da idade de 3 anos e pelo tipo característico de funcionamento anormal em 

todas as três áreas: de interação social, comunicação e comportamento restrito e 

repetitivo. 

 

 Para a (OMS/CID-10, 1992), pessoas com Transtornos Invasivos do Desenvolvimento 

são marcados por anormalidades, como a falta de interesse social, onde não consegue manter 

ou desenvolver algum vínculo, limitando sua comunicação e interação para com o próximo e 

com o seu ambiente de convívio.  

Lopez (2000) ressalta que os três comprometimentos comuns (comportamental, 

linguístico e interação) podem ser correlacionada ao desenvolvimento cognitivo e 

neuropsicológico. Tais comportamentos repetitivos, embora restritos, são característicos no 
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transtorno do autismo. Os mesmos autores descrevem uma relação presente nas funções 

executivas e a inflexibilidade dos comportamentos estereotipados e rotineiros nos autistas. 

Outros sintomas como comportamento rígido, persistência, resposta inapropriada a 

situações sociais, falta de habilidade em interações humanas, resposta negativa em adaptação 

a modificações ambientais também pode ser explicada por dificuldades na interação. 

(RUMSEY, 1985). 

O TID são condições psiquiátricas onde o desenvolvimento da linguagem verbal e não 

verbal e os aspectos comportamentais não surgem e se desenvolvem da forma esperada 

perdendo-se nos primeiros anos de vida, sendo a primeira infância, comprometendo várias 

áreas de forma precoce e persistente  (KAPLAN,1997). 

Perissinoto (2011) relata que habilidades de comunicação, interação entre o ambiente e 

indivíduo, objetos, sons e veículos de socialização, estão interligados com o comportamento 

verbal e não verbal, uma vez que se utiliza de sorrisos, troca de olhares, apontamento de 

objetos de desejo, brincadeiras que antecedem o desenvolvimento verbal. 

Essas anormalidades além de suas restrições, trazem consigo um aspecto invasivo em 

seu comportamento e funções perante as situações, todavia tais aspectos comportamentais e 

funcionais se alteram de acordo com o grau que o Transtorno Invasivo se equivale, podendo 

apresentar ou não algum grau de comprometimento cognitivo (OMS, 1992).   

De acordo com Kanner (1943), apesar de receber estímulos externos existe a 

incapacidade de manter uma relação tanto com pessoas quanto com situações, onde adquire-se 

um problema em se construir uma comunicação significativa por meio da fala, uma vez que 

possui dificuldade em formar algum tipo de aproximação com pessoas.  

Entre os prejuízos comunicacionais e o desenvolvimento da linguagem verbal nota-se 

a dificuldade de compreender e atribuir sentido significativo aos estímulos sonoros e acústicos 

característicos da fala, uma vez que o processo auditivo é um fator relevante na ausência do 

desenvolvimento linguístico verbal (PERISSINOTO, 2011). 

 A abordagem da linguagem verbal e não verbal vêm como um ponto chave no 

destaque da inabilidade da comunicação do Transtorno do Espectro do Autismo, afetando o 

desempenho da situação comunicacional. Gestos utilizados como meio de indicar o objeto de 

desejo (linguagem não verbal) está diretamente ligada ao fracasso da utilização linguística 

com fins de comunicar-se por intermédio da fala – linguagem verbal (CURCIO,1978). 

De acordo com a CID-10 (OMS, 1992), o autismo é também tem a peculiaridade de 

padrões de comportamento, atividades e interesses restritos, repetitivos e estereotipados. 
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Especialmente na primeira infância, onde ocorre uma vinculação a objetos, afeto direcionado 

a uma pessoa específica. O mesmo tende a insistir na realização de rotinas particulares e 

rituais de caráter não funcionais.  

 

Cunha (2013), diz que o mundo do indivíduo com Transtorno do Espectro do Autismo 

(TEA), tem por natureza uma dificuldade na área de comunicação e na linguagem, 

desvinculando a necessidade de se expressar socialmente por meio da fala, mas podendo 

procurar outros meios de expressão para que haja um contato e envolvimento afetivo. 

 

2.3 Histórico do Transtorno do Autismo 

De acordo com todos os estudos levantados, a primeira vez que se ouviu falar em 

autismo foi em 1906, quando Plouller introduziu o termo “Autista” na literatura psiquiátrica, 

onde ele direcionou um estudo para pacientes que possuíam diagnóstico de demência precoce 

também denominado como esquizofrenia (CAMARGOS JR. et al, 2005).  

Contudo foi Bleuler, que no ano de 1911, cominou o verdadeiro sentido ao termo 

autismo, definindo-o como “perda de contato com a realidade”, causada pela impossibilidade 

ou grande dificuldade na comunicação interpessoal, que consistia na restrição das relações 

pessoais e com o mundo externo (CUNHA, 2013). 

Leo Kanner (1943) descreveu um estudo realizado com um grupo de 11 (onze) 

crianças com idades entre 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses até 11 (onze) anos que 

apresentavam um quadro clínico com características peculiares comuns entre si, a 

incapacidade de relacionar-se com as pessoas, situações e meios de convívio, o denominando 

como distúrbio autístico do contato afetivo e mais tarde passa a ser conhecida como a 

síndrome de autismo infantil. 

Em relação ao comportamento repetitivo, os sons e movimentos da criança são tão 

repetitivos quanto suas emissões verbais (ecolalia). Sua conduta é conduzida por um desejo 

obsessivo de manter-se sob invariável mudança, dando continuidade à sua monotonia 

(CAMARGOS JR. et al, 2005).  

Pouco tempo após o estudo feito por Kanner tornar-se público, Asperger (1944), 

também diferenciou um grupo de crianças com retardo no desenvolvimento, sem outras 

características associadas ao retardo mental, dando o nome de “psicopatia autística”. 

Ao contrário de Léo Kanner, que atribuiu um diagnóstico mais sombrio para estes 

pacientes onde não se tinha como adquirir um desenvolvimento significativo, Asperger 
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acreditava que eles responderam de forma positiva a ao algum tipo de tratamento, pois os 

pacientes descritos por ele apresentavam QI mais elevado quando comparado ao daqueles 

descritos por Kanne (ASPERGER, 1944). 

Discordando do que foi proposto por Leo Kanner, Bender (1947), passa a utilizar o 

termo esquizofrenia infantil como referência ao transtorno autista, pois tanto ele quanto outros 

estudiosos da época consideravam o autismo como a forma mais precoce da esquizofrenia. 

Com base nas evidências encontradas acerca do autismo é realizada uma análise onde 

passa a se considerar quatro características como sendo as principais do transtorno autismo: 

falta de interesse social; incapacidade de elaboração de linguagem verbal e recíproca; 

presença de restrição ou limitação motora (movimentos repetitivos) e início precoce, antes dos 

trinta meses (RUTTER, 1967). 

 

O Conselho Consultivo Profissional da Sociedade Nacional para Crianças e Adultos 

com Autismo dos Estados Unidos define o autismo como uma síndrome que aparece 

antes dos trinta meses e que possui as seguintes características: distúrbios nas taxas e 

sequencias do desenvolvimento; distúrbios nas respostas a estímulos sensoriais; 

distúrbios na fala, linguagem e capacidades cognitivas; distúrbios na capacidade de 

relacionar-se com pessoas, eventos e objetos (RITVO; FREEDMAN, 1978). 

 

As definições de Ritvo e Freedman (1978), Kanner (1943) e Rutter (1967), formaram 

o alicerce para os critérios diagnósticos do autismo nas duas principais classificações de 

transtornos mentais: a CID-9 (OMS, 1992) e o DSM-III-R (APA, 1994). 

No DSM – IV O autismo está inserido na categoria de Transtorno Invasivo do 

Desenvolvimento, junto com Transtorno de Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância 

(síndrome de Heller, demência infantil ou psicose desintegrativa, Transtorno de Asperger, 

Transtorno Invasivo do Desenvolvimento Sem Outra Especificação (KEINERT; 

ANTONIUK, 2012). 

Na CID 10 (2000), o autismo também é classificado como um Transtorno Global do 

desenvolvimento. Fazem parte dessa classificação: Autismo Infantil, Autismo Atípico, 

Síndrome de Rett, Outro Transtorno Desintegrativo da Infância, Transtorno com Hipercinesia 

Associada a Retardo Mental e a Movimentos Estereotipados, Síndrome de Asperger, Outros 

Transtornos Invasivos do Desenvolvimento, Transtornos Invasivos não Especificados do 

Desenvolvimento (TID SOE). 

Hoje o autismo é conhecido como Transtorno do Espectro do Autismo, descrito assim 

na mais nova edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, (DSM–V, 

2013), da Associação de Psiquiatria Americana. Nele, o autismo passa a ser visto como um 
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espectro, ou seja, o transtorno passa a ser visto por um conjunto de condutas e deve ser 

caracterizado de acordo com a gravidade, leve, moderada e severa.  

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno (2013), o Transtorno do 

Espectro do Autismo ganha uma nova classificação: 

 

299.0 (F84.0) Transtorno do Espectro Autista (50) Especifica-se: Associado a 

alguma condição médica ou genética conhecida ou a fator ambiental; Associado a 

outro transtorno do neurodesenvolvimento, mental ou comportamental Especificar a 

gravidade atual para Critério A e Critério B: Exigindo apoio muito substancial, 

Exigindo apoio substancial, Exigindo apoio Especificar se: Com ou sem 

comprometimento intelectual concomitante, com ou sem comprometimento da 

linguagem concomitante, com catatonia (usar o código adicional 293.89 [F06.1]) 

(MANUAL, 2013). 

 

Com essa mudança, alguns transtornos como Síndrome de Asperger, por exemplo, 

passam a não ter mais uma classificação separada do autismo, sendo assim, vistos como um 

Transtorno de Espectro do Autismo com níveis de variação. As mudanças na forma de 

enxergar o autismo aconteceram por conta de todos os avanços nos estudos sobre o TEA e 

também pela forma como os transtornos mentais passaram a ser visto (DSM IV TM, 2013). 

A partir de uma investigação realizada em Lorna Wing e Gould (1979), constatou a 

presença de uma tríade de perturbações no autismo, manifestando-se em três domínios: social, 

linguagem e comunicação, pensamento e comportamento.  

● Domínio social:o desenvolvimento social é diferente dos padrões considerados 

normais, principalmente no desenvolvimento interpessoal, a criança com autismo pode 

isolar-se como também pode interagir de forma estranha, fora dos padrões normais. 

● Domínio da linguagem e comunicação: a comunicação, tanto verbal como não verbal 

é deficiente e desviada dos padrões normais, linguagem sem intenção comunicativa; e 

● Domínio do pensamento e comportamento: rigor no pensamento e do 

comportamento, fraca imaginação social, comportamentos ritualistas, repetitivos e 

obsessivos, dependência em rotinas, atraso intelectual e ausência de jogo imaginativo, 

não aceitação de mudanças. 

 

2.4 Critérios para caracterizar e diagnosticar o 

Transtornado Espectro doAutismo(TEA) 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (1992) o Autismo Infantil caracteriza-se 

por: Transtorno Invasivo do Desenvolvimento classificado por:  
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Critérios Diagnósticos para F84.0 – 299.00 Transtorno Autista 

A.  Um total de seis (ou mais) itens de (1), (2) e (3), com pelo menos dois de um, um 

de dois e um de três; 

(1)  prejuízo qualitativo na interação social, manifestado por pelo menos dois dos 

seguintes aspectos: 

(a) prejuízo acentuado no uso de múltiplos comportamentos não verbais, tais como 

contato visual direto, expressão facial, posturas corporais e gestos para regular a 

interação social 

(b) fracasso em desenvolver relacionamentos com seus pares apropriados ao nível de 

desenvolvimento 

(c) falta de tentativa espontânea de compartilhar prazer, interesses ou realizações 

com outras pessoas (por ex., não mostrar, trazer ou apontar objetos de interesse) 

(d) falta de reciprocidade social ou emocional 

 

(2) prejuízos qualitativos na comunicação, manifestados por pelo menos um dos 

seguintes aspectos: 

(a) atraso ou ausência total de desenvolvimento da linguagem falada (não 

acompanhado por uma tentativa de compensar através de modos alternativos de 

comunicação, tais como gestos ou mímica) 

(b) em indivíduos com fala adequada, acentuado prejuízo na capacidade de iniciar 

ou manter uma conversação 

(c) uso estereotipado e repetitivo da linguagem ou linguagem idiossincrática 

(d) falta de jogos ou brincadeiras de imitação social variados e espontâneos 

apropriados ao nível de desenvolvimento 

 

(3) padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades, 

manifestados por pelo menos um dos seguintes aspectos: 

(a) preocupação insistente com um ou mais padrões estereotipados e restritos de 

interesse, anormais em intensidade ou foco 

(b) adesão aparentemente inflexível a rotinas ou rituais específicos e não funcionais 

(c) maneirismos motores estereotipados e repetitivos (por ex., agitar ou torcer mãos 

ou dedos, ou movimentos complexos de todo o corpo) 

(d) preocupação persistente com partes de objetos 

 

B.  Atrasos ou funcionamento anormal em pelo menos uma das seguintes áreas, com 

início antes dos 3 anos de idade: (1) interação social, (2) linguagem para fins de 

comunicação social, ou (3) jogos imaginativos ou simbólicos. 

 

 

2.5Escola Inclusiva 

Sassaki (1997, p. 41) nos diz que inclusão é:  

 

Um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em seus sistemas 

sociais gerais pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se 

preparam para assumir seus papéis na sociedade. (...) Incluir é trocar, entender, 

respeitar, valorizar, lutar contra exclusão, transpor barreiras que a sociedade criou 

para as pessoas. É oferecer o desenvolvimento da autonomia, por meio da 

colaboração de pensamentos e formulação de juízo de valor, de modo a poder 

decidir, por si mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da vida. 

 

Para Ferreira (2005) inclusão envolve:  

 

[...] uma filosofia que valoriza diversidade de força, habilidades e necessidades (do 

ser humano) como natural e desejável, trazendo para cada comunidade a 
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oportunidade de responder de forma que conduza à aprendizagem e do crescimento 

da comunidade como um todo, e dando a cada membro desta comunidade um papel 

de valor. 

 

Diante de tais afirmações, vemos que o ato de incluir, é possível, todavia, é necessário 

perceber que a inclusão envolve um processo, onde se inicia em aceitar a matrícula até o 

desenvolvimento da consciência da importância da inclusão, abrangendo não só o aluno e a 

família, mas também todo o corpo acadêmico da instituição escolar (CAVACO, 2014).  

Para que o ato de inclusão seja eficiente e não se torne simplesmente um inserir, todos 

os envolvidos devem estar preparados para receber e trabalhar com os autistas, não havendo 

desrespeito no ambiente em que esteja presente. A inclusão é um processo gradual que 

envolve a comunidade como um todo, traz consigo compromisso, cooperação, empenho, 

respeito às diferenças e valorização das diferenças (SANCHEZ, 2005). 

 

Incluir não é só integrar [...] não é estar dentro de uma sala onde a inexistência de 

conscientização de valores e a aceitação não existem. É aceitar integralmente e 

incondicionalmente as diferenças de todos, em uma valorização do ser enquanto 

semelhante a nós com igualdade de direitos e oportunidades. É mais do que 

desenvolver comportamentos, é uma questão de conscientização e de atitudes 

(CAVACO, 2014). 

 

2.6 Relação Escola Inclusiva x Aluno Autista x Família 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008) nos faz refletir no fator das possibilidades de praticar o ensino inclusivo e do 

valor da Educação Especial não apenas como um acolhimento particularizado, mas como 

parte do processo de ensino como um todo, além de destacar quem são os seus sujeitos, 

definindo seu público alvo, entre eles os alunos no TEA, caracterizando-os como: 

 

[...] aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas 

e na comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e 

repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, síndromes do espectro do 

autismo e psicose infantil” (BRASIL, 2008). 

 

 Pensando nas particularidades do aluno autista e em todo o longo/complexo caminho 

de ensino compreendemos que as relações entre família, escola e aluno, se fazem necessária e 

essencial para o contexto de inclusão de pessoas com TEA (CAVACO, 2014). 

Carvalho (1999) afirma que, a ação de inclusão traz benéfico a todo aquele que esteja 

envolvido, pois estes tornam-se solidários, respeitosos às múltiplas diferenças e cooperativos 

uns para com os outros. 
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Os autores Polonia e Dessen (2007) nos deixam claro que a escola bem como a família 

executam funções sociais, políticas, educacionais, na medida em que fornecem e influenciam 

diretamente na formação do ser humano, estes dois ambientes de desenvolvimento, são 

responsáveis pela transmissão e construção do conhecimento constituído. 

 

2.7Estratégias de Inclusão 

Padilha (2001) nos trás a idéia de  que a aprendizagem é a melhor ferramenta para se 

vencer os obstáculos da deficiência, onde se expandi alternativas, limites ganham restrição, 

garanti-se condições mínimas e dignas de inserção e respeito à diferença. 

O sistema educacional de ensino deve levar em conta que o aluno com TEA tem suas 

particularidades específicas e dar a devida importância aos fatores tornam-se uma bússola 

norteadora para  uma medida educativa previamente apropriada (COLL; MARCHESI; 

PALACIOS; 2004):  

● Crie laços de confiança com o aluno; 

● Utilizar apoio visual na execução de tarefas; 

● Quadro estabelecendo a rotina; 

● Traçar um perfil de cada aluno com TEA 

● Comandos diretos e objetivos; 

● Ambiente para fácil locomoção; 

● Aproveitar as habilidades e interesses do aluno; 

● Utilizar jogos; 

● Descartar atividades de longa duração e com excesso de informações (desenhos ricos 

em detalhes, cores, números, sons, barulhos muito altos, etc); 

● Sempre ter atividades extras, mas delimitando as opções de escolha; 

● Não forçar o aluno a fazer uma atividade que ele demonstre resistência e/ou 

desagrado; 

● De forma gradativa o socializar com os demais alunos; 

● Por mais difícil que seja, sempre mantenha a calma. 

 Galvão Filho (2009) assevera que dentro da educação inclusiva existe conjuntos das 

mais incontáveis variedades, dos recursos mais simples e de baixo custo, que podem e devem 

ser disponibilizadas nas salas de aulas inclusivas, a flexibilidade e adaptação podem ser 

simples e artesanais, às vezes construídos e elaborados pelos próprios professores. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Durante todo o processo de estudo e levantamento de dados do período histórico da 

educação inclusiva no Brasil é nítido que se evidenciam teorias e práticas sociais 

discriminatórias, promovendo intermináveis situações de exclusão, onde toda e qualquer 

pessoa com deficiência sofria com a mais explicita rejeição, desde seu seio familiar, a escolas 

e a sociedade como um todo condenavam esse público de uma forma extremamente 

preconceituosa, de modo a excluí-los do estado social.  

 Pessoas tidas como deficientes mentais eram internadas em instituições como 

orfanatos, manicômios, prisões dentre outros que os tratavam como doentes atípicos; 

 

“[...] na antiguidade as pessoas com deficiência mental, física e sensorial eram 

apresentadas como aleijadas, mal constituídas, débeis, anormais ou deformadas” 

(BRASIL, 2001). 

 

 Todavia, conforme a história da humanidade evolui e se desenvolve, observa-se que as 

deficiências ganham uma nova percepção, onde gradativamente, alguns cidadãos começam a 

valorizar o público deficiente dando início a movimentos sociais de luta contra a 

discriminação, defendendo, buscando e lutando por uma sociedade inclusiva.  

 Jannuzzi(2004), nos diz: 

 

“A partir de 1930, a sociedade civil começa a organizar-se em associações de 

pessoas preocupadas com o problema da deficiência: a esfera governamental 

prossegue a desencadear algumas ações visando à peculiaridade desse alunado, 

criando escolas junto a hospitais e ao ensino regular, outras entidades filantrópicas 

especializadas continuam sendo fundadas, há surgimento de formas diferenciadas de 

atendimento em clínicas, institutos psicopedagógicos e outros de reabilitação.” 

 

 

 Conseqüentemente, se faz necessária a criação de uma educação inclusiva, tornando-

se notória uma difusão dos valores de justiça e equidade social, solidariedade, respeito e 

participação social. 

 A organização dos sistemas de ensino para atendimento a alunos com necessidades 

especiais independente de sua especificação e particularidade baseia-se em todo um aparato 

legal e político onde o precursor de seus diretos de ensino foi assegurada na Constituição 

Federal 1988, em seu artigo 208, Inciso III, que prevê “Atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. 
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A Declaração de Salamanca (1994) caracteriza a inserção dos indivíduos que possuem 

Necessidades Educacionais Especiais (NEE) com uma política de justiça social, conforme 

explicita:  

 

[...] as crianças e jovens com necessidades educativas especiais devemter acesso às 

escolas regulares, que a elas devem se adequar [...] 

elasconstituemosmeiosmaiscapazesparacombaterasatitudesdiscriminatórias, 

construindo uma sociedade inclusiva e atingindo aeducação para todos. 

[...] as escolas se devem ajustar a todas as crianças, independentemente das suas 

condições físicas, sociais, linguísticas ou outras. Neste conceito, terão de incluir-se 

crianças com deficiência ou sobredotados, crianças da rua ou crianças que 

trabalham, crianças de populações remotas ou nómadas, crianças de minorias 

linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de áreas ou grupos desfavorecidos ou 

marginais.  

 

Tais princípios também foram expressos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) – Lei n.º 9394/1996 – capítulo V – da Educação Especial – artigos 58, 59 

e 60, da qual destacamos alguns trechos: 

 

Art.58. Entende-se por Educação Especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade 

de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais. 

Parágrafo 1º - Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 

regular para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 

Parágrafo 2º - O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for 

possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular. 

Parágrafo 3º - A oferta de educação especial, dever constitucional de Estado, tem 

início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 

especiais: 

I – Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, 

para atender às suas necessidades; 

II – Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido 

para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 

aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

III – professores com especialização adequada em nível médio e superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados 

para integração desses educandos nas classes comuns; 

Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de 

caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com 

atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo 

Poder Público. 

Parágrafo único. O Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a 

ampliação do atendimento aos educandos com necessidades especiais na rede 

pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas 

neste artigo. 
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 Ao contrário da integração, que permite a coexistência de caminhos alternativos e 

paralelos para os mais diversificados alunos, a inclusão vem defender que a diversidade é algo 

inevitável, que é necessário aprender a lidar com aqueles mais diferentes, sendo a escola o 

melhor local para se fazer esta aprendizagem. 

 Os problemas da exclusão educacional, bastante marcado no nosso país, como o 

mostram as estatísticas, não podem ser encaradas como um problema dos alunos, mas sim da 

escola e da sociedade a que todos pertencemos (GADOTTI, 1992). 

Nessa perspectiva, a escola inclusiva deve partir de um trabalho pedagógico dinâmico, 

que exige uma postura de confiança na capacidade do outro, viabilizando um contexto 

colaborativo e permitindo a evolução do aluno por intermédio de mecanismos de 

individualização do processo educacional (BAPTISTA, 2002). 

 

“Requer a recriação da prática pedagógica e a participação ativa e central do sujeito 

envolvido. Os alunos considerados graves, sobretudo, exigem da escola movimentos 

amplos de adaptação e criatividade. (BAPTISTA, 2002)” 

 

Ao sujeitar a partilha de um espaço comum, um objeto, um livro, um simples lápis de 

cor ou giz de cera o aluno aprende a viver conjuntamente, ampliando seu campo de 

socialização e concepção de repartir/compartilhar com o próximo, a educação inclusiva, 

ganha uma nova percepção transformadora, enquanto sociedade, tornando-a mais humana, 

tolerante e solidária, na qual todos sentem segurança para participar tomando sobre si seu 

próprio valor. 

Para Cavaco (2014), a inclusão tem o dever e o papel de ir além da composição física 

(escola, sala de aula e/ou sala multimídia), normas ou regras pré-estabelecidas de um ensino 

regular e da boa vontade dos profissionais da educação em buscar capacitação, meios de 

ensino adaptado, planejamento diversificado, mas também compreender a importância e 

complexidade requerida 

“incluir é aceitar, é sentir a educação além do contexto físico do espaço sala 

ou escola, é, sobretudo, uma forma de estar e de ser dos pais, dos docentes e não 

docentes, das escolas, da sociedade e do mundo em geral. Isto é inclusão, 

(CAVACO, 2014)”. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar estudos sobre inclusão e tudo aquilo que ela engloba, vamos de encontro à 

contribuição da legislação nos permitindo certificar o direito de todos à educação, seja ela no 
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ensino regular ou ensino especializado. Possibilitando o acesso à escola, permanência e 

estabilidade nela, independentemente de sua necessidade especial cabe a instituição de ensino 

garantir e cumprir tais direitos e deveres para com seus alunos. 

Consequentemente, visto que a aprendizagem adaptada para alunos autistas precisa 

estar presente nas práticas de planejamento dos professores de ensino regular, pois seu papel 

vai além da contribuição na metodologia de toda e qualquer aprendizagem, auxilia no 

desenvolvimento da flexibilidade, da acomodação, bem como do trabalho simultâneo, 

cooperativo e participativo.  

Sendo assim, a instituição de ensino tem como obrigação o comprometimento ao 

proporcionar e assegurar um ensino de qualidade, buscando melhorias em sua estrutura física 

(sala de aula/sala multimídia/biblioteca) quanto no modo de ensino. Isto faz com que a escola 

tome consciência das necessidades de adaptar o ambiente escolar, tanto como adequar o 

currículo aprendizado (PEI- Plano Educacional Individualizado) e também trazer alternativas 

metodológicas diferenciadas de acordo com as necessidades de cada aluno. 

Por fim, a educação inclusiva é um desafio diário no ensino seja regular ou 

especializado, principalmente quando nos referimos à inclusão ou adaptação da criança com 

autismo, pois suas características específicas e particulares exigem maior empenho por parte 

dos profissionais em conhecê-las bem como uma adaptação e flexibilidade das instituições 

educacionais à realidade dessas crianças.  
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