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O AUTISMO E A EDUCAÇAO INFANTIL 

 

RESUMO - Este trabalho tem por objetivo apresentar algumas informações sobre a caracterização do 
Transtorno do Espectro Autista e a importância de detectar a prevenção precoce. Também podemos 
constatar os conflitos familiares que surgem ao se descobrir um filho portador de autismo. Utilizou-se 
a pesquisa bibliográfica e análise de estudos previamente documentados que levaram à conclusão de 
que são necessários o diagnóstico e a intervenção precoces para que o indivíduo autista consiga 
levar uma vida o mais autônomo e funcional possível, de acordo com a intensidade de seu transtorno. 
Foi apresentada a legislação que tornou o autista detentor de todos os direitos de pessoas com 
deficiências obrigando o Estado de oferecer ao indivíduo mecanismos de tratamento, terapias e 
pessoal qualificado que possa prover seu desenvolvimento pessoal. Com a comprovação da 
característica comportamental do transtorno e seus déficits de sociabilidade, alimentação, sono, 
sensorial e aprendizagem, foram possíveis verificar que a atuação da família e pares que contribui de 
forma significativa para o Transtorno do Espectro Autista para que possam conviver em ambientes 
desde que tenham o treinamento para adequar às situações. Também podemos relatar os exemplos 
de como se apresenta o ensino regular e o especializado diante destes casos de autismo. O ensino 
regular consiste em um planejamento totalmente fora da realidade dos alunos especial, cada um dele 
necessita de ambiente especializado e com atividades adaptadas para o seu crescer tanto acadêmico 
quanto social. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Autismo. Educação. Escola Especial.  Família.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

Para abordar o assunto sobre as crianças portadoras de transtorno espectro 

autista (TEA), antes teremos que relembrar como esse assunto foi inserido em 

nossas crianças. No ano de 1957, uma em cada cinco mil crianças eram 

consideradas autistas, hoje o número é de mais de um caso em cada 68 pessoas. 

Atualmente ele vem sendo facilmente diagnosticado em varias faixas etárias, pois 

antigamente raramente se obtinha informações sobre esse distúrbio.  

Os primeiros sintomas começam a ocorrer antes dos três anos de idade e 

continuam até a vida adulta. Atualmente esses números de crianças autistas estão 

sendo inseridas em escola sem nenhum preparo apropriado, o trabalho com este 

aluno deve ser totalmente diferenciado dos demais em sala de aula. O autista possui 

um sistema organizado do qual o deixa totalmente desorientado se modificado. 

Estes alunos não obtêm a oralidade desenvolvida para dizer realmente o que 

necessitam. Assim, seu modo de se expressar se transforma em uma agitação 

acompanhada de choros, de gritos e movimentos involuntários.   

As escolas necessitam de uma formação adequada para os portadores de 

Transtorno de espectro autismo já que necessitam de uma educação que os façam 

ser inclusos na sociedade como pessoas normais, compreendendo suas 

necessidades. Os atendimentos devem ser individualizados visando o grau da 

dificuldade de cada um, a educação deve ser formada com o auxilio e integração da 

família e escola, ambas devem caminhar juntas para o progresso escolar, o 

processo de adaptação é um desafio para todas as partes já que a escola é um 

ambiente novo cheio de frustações e desafios para o portador executar suas 

atividades, tanto dentro como fora da escola. Quando a família se restringe a uma 

ajuda especializada a luta contra os desafios desse aluno torna se frustrante e 

angustiante, muitas famílias são desestruturadas com tal situação e acabam se 

separando. 

É de total importância o auxilio emocional não apenas para criança, mas 

também para a família que não sabe lidar com clareza diante dessas situações.  É 

fundamental, a participação em grupos de apoio onde possam relatar e trocar 

experiências com outros pais que se encontram na mesma situação. 

 



 

 

2. ASPECTOS GERAIS DO AUTISMO 

 

Os autistas necessitam de supervisão da parte dos adultos durante toda a sua 

infância, eles precisam se sentir acolhidos pela família a maior parte do tempo 

possível, assim a criança criará um vínculo de confiança para seu respectivo 

avanço. Ainda não foi criada a cura para o autismo, então cabe à família juntamente 

da escola desenvolver métodos que auxiliem na qualidade de vida destes. Afirmam 

Mirenda, Donnellan e Yoder (1983) que: essas alterações já podem ser observadas 

logo que se inicia a vida, pelo contato “olho a olho”. Para a família sempre é muito 

difícil assumir que tem um autista em sua casa, mas não compreendem que com 

isso quem sofrerá mais será a própria criança, devido a não saber expressar o que 

realmente sente. 

Nessa senda, destaca Amiralian que: 

Sem dúvida criar um filho divergente traz angustias e encargos adicionais 
para os pais. Com tudo é necessário recordar que criar um bebe normal 
também pode ser um processo angustiante para muitos pais, não sendo, 
portanto um fato exclusivo e inerente a excepcionalidade. De qualquer 
maneira devemos ter sempre em mente que a família de uma criança 
excepcional necessita tanto de atendimento e orientação quanto o próprio 
individuo, não só para a sua própria organização e ajustamento como 
também para que possa constituir um elemento de apoio e ajuda ao 
processo de educação e reabilitação do indivíduo que dela necessita. A 
primeira etapa da orientação familiar consiste em auxiliar os pais a uma 
aceitação emocional da criança excepcional, que pode ser definida como a 
concordância entre os fatores internos (sentimentos dos pais) e os fatores 
externos (a realidade da situação). Só então os pais terão condições de 
propiciar situações que favorecem o desenvolvimento pleno e seus a seus 
filhos. (AMIRALIAN,1986,P. 51-52). 

 

O autista compreende comandos simples e básicos, sua fala apresenta 

poucas palavras e se expressam mais por sons e gestos. Elas trabalham melhor 

com assimilação de palavras em relação a determinados objetos, e associam 

figuras, tamanhos e posições sempre usando as imagens como um exemplo. O 

trabalho realizado em sala deve ter continuidade no ambiente familiar, pois o 

trabalho só terá bons resultados se as duas partes trabalharem por um mesmo 

propósito. Existem vários níveis de gravidade para um aluno com transtorno 

espectro autista, nem todos têm as mesmas dificuldades, pelo contrário, alguns 

destes têm enormes talentos que se desenvolvem em uma determinada área. Cada 

um deles apresenta interesse por um determinado tema, assim o educador pode 



 

 

trabalhar interdisciplinaridade com as demais disciplinas. A criança pode apresentar 

comportamentos extremamente nervosos, são crises das quais tendem a ser 

acalmadas. É importante que a família encontre uma instituição com a qual possa 

dividir suas angústias, além de ser orientada de como agir com seu filho que possui 

o transtorno, pois a escola divide com os pais a responsabilidade de educar.  

Para explicar melhor os diagnósticos errados observaremos a citação de 

seguir: Na busca pelo diagnóstico, a caminhada é árdua. “Cada profissional fala uma 

coisa e não é raro encontrar aqueles que digam que a culpa é da mãe, aumentando 

ainda mais, a indecisão, a dúvida e a insegurança”. (Santos, 2008, p. 26). De acordo 

com Boralli (2007), “existe uma total desatenção para com a formação adequada de 

profissionais das áreas de Medicina, Psicologia, Pedagogia, Fonoaudiologia, dentre 

outras.” (apud GONÇALVES 2013). 

A parceria entre família e escola pode trazer grandes benefícios no 

tratamento da criança. Da mesma forma, a boa relação entre ambas tende a 

amenizar o estresse familiar, assegurando motivação aos pais para continuidade do 

tratamento (SERRA, 2010). Ainda, favorece a oportunidade de aprender com os 

outros por meio da imitação (BOSA, 2006, p.49).  

Sobre a inclusão educacional, há desconfianças em relação a essa forma de 

educar. Os pais acreditam que serão punidos legalmente se não levarem seus filhos 

até a escola. Consideram que tudo que se fala a respeito do movimento inclusivista 

é diferente do que ocorre na realidade, mas, ainda assim, há esperança de que a 

escola possa trazer os seus filhos para mais próximo da realidade.  

Segundo Serra: 

Além da esperança de que o desenvolvimento ocorra, há a expectativa de 
que a escola possa funcionar como uma instituição promotora da 
normalização e a dependência financeira dos incentivos o governo para 
manter as crianças matriculadas e frequentando a escola com assiduidade 
superiora 75%. (SERRA, 2010, p. 53). 

 

 A inclusão da criança com transtorno espectro autista em escola regular pode 

trazer benefícios ao aluno e aos pais, principalmente quando ocorre parceria efetiva 

entre escola e família, e isso tem despertado interesse de pesquisadores, porém, 

essa é uma questão que merece mais pesquisas, estudos e busca por dados 

empíricos. 



 

 

A escola, por sua vez, tem que ser inclusiva, um lugar acolhedor, onde não 
haja preconceito, deve ser um espaço que promova o desenvolvimento das 
habilidades da criança com o transtorno, os profissionais devem ser 
qualificados, conhecedores do espectro autista e a família devidamente 
orientada. Destaca-se que cada criança tem de ser vista individualmente, 
considerando suas necessidades e potencialidades antes de ser inserida 
num ambiente escolar. (BOSA, 2006, p. 49).  

 

 

2.1 O autista e o ambiente escolar.  

  

Primeiramente antes de se falar sobre a educação de um aluno com 

transtorno espectro autista, temos que entender que existem escolas especiais que 

funcionam como uma escola adaptada para as dificuldades de cada aluno que 

frequenta esse ambiente. Neste ambiente, são ofertados aos alunos um método pelo 

qual tenham sucesso na área cognitiva, social e afetiva. Além do trabalho 

diferenciado na parte acadêmica, também se possibilita a aprendizagem de 

estratégias que os auxiliarão na vida diária. 

 Mas devemos ver que nem sempre a falta de recursos de acessibilidade está 

ligada a falta de capacitação de profissionais para a área de TEA (transtorno 

espectro autista), pois o professor pode utilizar recursos simples e conseguir garantir 

o acesso de seu aluno na aprendizagem.  

Dentro da educação especial tem um documento que assegura esses alunos 

a terem uma educação de qualidade: 

 
Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 
oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem, 
aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à 
escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia 
centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades, escolas 
regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais 
eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades 
acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação 
para todos; além disso, tais escolas proveem uma educação efetiva à 
maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em última instância, o 
custo da eficácia de todo o sistema educacional. (DECLARAÇÃO DE 
SALAMANCA,1994, p1) 

 

 

 

Além disto, podemos ressaltar a lei 12.764\2012 que institui a Politica 

Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno Espectro Autista, que 

cita que o aluno autista tem todos os direitos legais previstos para as pessoas com 

deficiência.  Em relação ao público-alvo da educação especial, pode-se salientar a 



 

 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(2008) que tem como objetivo garantir educação de qualidade a todos os alunos 

com deficiência, incluindo alunos com transtornos globais de desenvolvimento e 

altas habilidades/superlotação garantindo a eles um sistema de ensino de qualidade. 

Já dentro do ensino regular as grandes dificuldades como a falta de recursos 

e despreparo dos professores tem sido observado constantemente, o que pode 

afetar a educação das crianças com deficiência na educação. A escola deve 

promover as reformas pedagógicas que serão suporte ao movimento de inclusão no 

ambiente de ensino. Compreende-se ainda, o quanto é importante a inclusão desta 

criança, os profissionais devem sempre estar atentos a todas as informações sobre 

TEA, compreendendo qual será a melhor forma de ensinar esse aluno de acordo 

com o seu perfil. Os professores devem se unir e trabalhar com trocas de 

experiências facilitando o desenvolvimento social afetivo e intelectual, 

consequentemente acarretando uma inclusão afetiva.  

Dentro da escola temos vários níveis de aprendizagem, com o aluno especial 

isso não muda mesmo que sua deficiência seja a mesma de outro ele obtém um 

nível de aprendizagem diferente. Nunca classificamos uma criança como que se não 

aprendesse nada, temos que resgatar a bagagem que ela carrega do histórico 

familiar, aprimorando as atividades para sua vida.  No ensino regular temos que 

rever os conceitos, pois a escola se adapta ao aluno e não o aluno a escola, 

devemos capacita lós para uma vida em sociedade, devemos ressaltar que não e 

somente o professor que de adapta ao aluno, mas a escola num todo. Podemos 

constatar que o professor é o maior auxiliador na formação destes alunos na 

sociedade, pois o auxilia não só ao seu bem estar, mas também a todos a sua volta. 

A escola precisa de uma postura positiva mediante as dificuldades. O 

professor não é apenas o alfabetizador ele ensina autonomia aos seus alunos em 

um mundo de tantas transformações, as atitudes devem ser ensinadas para uma 

qualidade de vida social e profissional. 

Ressalta Arantes que: 

 
 A sociedade solicita que a educação assuma funções mais abrangentes 

que incorporem em seu núcleo de objetivos a formação integral do ser 

humano. Essa proposta educativa objetiva a formação da cidadania, 

visando que alunos desenvolvam competências para lidar de maneira 

consciente, crítica, democrática e autônoma com a diversidade e conflitos 

de idéias, com as influências da cultura e com os sentimentos e as emoções 



 

 

presentes nas relações que estabelecem consigo mesmo e com o mundo a 

sua volta. (Arantes, 2003, p. 157 ). 

 

A inclusão de portadores de TEA no ensino regular tem sido questionada 

mediante aos vários graus existentes hoje em dia, quando o aluno já obtém um 

autocontrole de suas ações e seja acompanhado por uma avaliação que não o 

impeça de ser inserido na escola comum. Já quando o grau se apresenta elevado 

ele deve obter uma educação diferenciada e individual mediante as características 

que necessita para seu progresso o que não acontece em outro tipo de ambiente. A 

grande duvida dos pais que optam pela escola especial é se nunca seus filhos 

poderão ser inclusos. 

Essa decisão não apresenta restrições de um futuro diagnostico diferente, 

pois não quer dizer que ele nunca poderá ser incluso tudo vai depender do seu 

desenvolvimento mediante as atividades, sua socialização e a qualificação do corpo 

docente, técnico e administrativo que ira receber e integrar este aluno. Os alunos 

incluídos no ensino regular podem receber acompanhamentos em contra turno com 

outra instituição especial ate se sentirem seguros os suficientes para desmembrar 

dela. 

Segundo Witmer (1919) define que o conceito atualizado de inclusão no que 

concerne à vida educacional e cultural é a de que todos os alunos precisam ser 

incluídos regularmente nas escolas e não somente inseridos num espécie de 

“corrente principal”.  

Nesse sentido, se faz necessário, o diagnóstico adequado de cada portador 

para um melhor diagnostico de inclusão na sociedade. Embora alguns casos 

pareçam ser irreversíveis podemos destacar casos em que são exceções á “regra” 

em que se destacam pelos suas altas habilidades como: Albert Einsten, Bill Gates, 

Isaac Newton, Mozart, Van Gogh dentre outros. 

Tendo como objetivo a inclusão, os principais conceitos que devemos 

observar são a concentração, a persistência e a paciência para que esse aluno 

consiga se habituar e desenvolver tarefas que às vezes aos nossos olhos são 

simples, mas para eles é uma total superação mediante as suas dificuldades. As 

crianças portadoras de Transtorno espectro autismo são como as crianças comuns 

todas tem direito a um ensino de qualidade, mediante as suas dificuldades e 



 

 

limitações elas devem ser atendidas de um modo que desenvolvam todo o seu 

potencial, aumentando o seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Levando- se em consideração os aspectos apresentados desde a aceitação 

da família em descobrir sobre o autismo em seu filho e compreender o ”porquê” 

aquilo acontece, os primeiros dois anos de vida são uma fase adaptativa em que 

precisam de apoio especializado para compreender as diversas situações que irão 

enfrentar mediante a sua inclusão na sociedade e as dificuldades encontradas da 

iniciação aos estudos, podemos notar as dificuldades que tanto o aluno quanto o 

ambiente em que esta sendo inserido sofre, as transformações e mudanças afetam 

seu emocional e o seu dia a dia consequentemente alterando seu humor e suas 

atitudes. 

Os profissionais da educação tem a missão de cada dia mais estar 

informados sobre o assunto para fazer com que esses alunos ocupem seu espaço 

na sociedade tornando o um cidadão comum como todos. A escola tem a missão de 

preparar esse aluno para um convívio social não se preocupando somente com a 

parte acadêmica, por isso é necessário que seja realizado um planejamento 

especifico para ele, se adaptando a ele e as suas necessidades. 

Foi relatado o quanto as escolas regulares sofrem por não estarem 

estruturadas para acolher esse aluno, faltam capacitações e cursos adequados para 

se ter a inclusão total de um portador de transtorno espectro autista. Alguns 

professores conhecem apenas algumas características de um autista o que não o 

torna preparado para atender o mesmo, eles necessitam de uma atenção especial 

com adaptações e atividades que lhe darão uma qualidade de vida. A teoria é 

estudada, mas se a pratica não for de qualidade o estudante não alcançará os 

objetivos esperados, tornando- se frustrante tanto para ele quanto para a família que 

aguarda ansiosamente por uma melhora mesmo a menor que seja. 

Neste sentido finalizo este trabalho a espera que as escolas capacitem mais 

profissionais para atender esse público que vem crescendo tanto ao longo do tempo, 

que as famílias sejam amparadas para que assim a aceitação seja a menos 



 

 

dolorosa possível, pois o autista não é um ser incapaz, ele apenas vê o mundo de 

uma forma diferente a qual todos estamos acostumados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AMIRALIAN, Mária Lúcia. Psicologia do Excepcional. São Paulo: EPU, 1986.  
 
ARANTES, Valéria Amorim (org.) et al. Afetividades na Escola, Alternativas 
Teóricas e Práticas. São Paulo: Summus Editorial, 2003. 
 
ASSUNÇÃO, F., PIMENTEL, A. Autismo Infantil. Revista Brasileira de Psiquiatria. 
Rio de Janeiro: Wak Editora, 2005  
 
BAPTISTA, Claudio Roberto; BOSA, Cleonice. Autismo e educação: reflexões e 
propostas de intervenção/ organizado por Claudio Roberto Baptista e Cleonice Bosa. 
– Porto Alegre: Artemed., 2002.  
 
Bosa, C. A. (2006). Autismo: intervenções psicoeducacionais. 
Revista Brasileira de Psiquiatria. 28, 47-53. 
 
Camargo, S. P. H., & Bosa, C. A. (2009). Competência social, inclusão escolar e 
autismo: Revisão crítica da literatura. Psicologia e Sociedade, 21(1), 65-74. 
 
CUNHA, Eugênio. Autismo e incluso: psicopedagogia práticas educadativas na 
escola e na familia/ Eugênio Cunha.-Rio de Janeiro: Wak Ed., 2009.  
 
DECLARAÇÃO DE SALAMANCA: Sobre Princípios, Política e Práticas em 
Educação Especial. Espanha, 1994. Disponível em: 
Http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf. Acesso em: 10 jan. 2019. 
 
GONÇALVES, Paula Pais. O autismo e a aprendizagem escolar.  Só Pedagogia. 
Disponível em: https://www.pedagogia.com.br/artigos/autismo/ . Acesso em: 15 de 
jan. 2019. 
 
MIRENDA, P., Donnellan, A. M., Yoder, D. E. (1983) Gaze behavior: A new look at 
an old problem. Journal of Autism and Developmental Disorders, 13, 297-309. 
 
PEDAGOGIA AO PÉ DA LETRA. Autismo na educação infantil. Disponível em: 
https://pedagogiaaopedaletra.com/monografia-autismo-na-educacao-infantil/. Acesso 
em: 10 fev. 2019. 
 
SANTOS, Ana Maria Tarcitano. Autismo: desafio na alfabetização e no convívio 
escolar. Centro de Referências em Distúrbios de Aprendizagem. São Paulo: 
CRDA, 2008. 
 
SERRA, D. Autismo, família e inclusão. Polêmica, revista eletrônica. Disponível 
em: http://www.e-publicações.uerj.br/index.php/polemica/article/view/2693/1854 . 
Acesso em: 19 fev. 2019. 
 
 
 

 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf
https://www.pedagogia.com.br/artigos/autismo/
https://pedagogiaaopedaletra.com/monografia-autismo-na-educacao-infantil/
http://www.e-publicações.uerj.br/index.php/polemica/article/view/2693/1854


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


