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O presente artigo propõe-se a falar sobre a conscientização e a importância de que crianças 
diagnosticadas com o Transtorno do Espectro do Autismo sejam incluídas no campo 
educacional, sendo que, para isso, além de leis que apoiam esse direito, são necessários 
algumas orientações e observações em relação ao impacto psicológico perante a criança e suas 
atividades. O desenvolvimento do artigo foi realizado através de pesquisas bibliográficas, onde 
foram visitadas algumas obras de autores diversificados sobre o tema, visando explicitar 
informações sobre o tema. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESUMO 

 

Autismo. Inclusão. Educação. Aprendizagem. Psicologia. Necessidades especiais 

PALAVRAS - CHAVE 



1. INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo nos propomos a discutir a conscientização e a importância sobre a inclusão de crianças 

diagnosticadas com o Transtorno do Espectro do Autismo no campo educacional. Serão apresentados 

conceitos sobre o Transtorno do Espectro do Autismo, assim como sua descoberta e principais 

características em relação à interação social, comunicação e comportamento. Também discutiremos sobre 

o surgimento do modelo educacional, assim, como as leis que ancoram o atendimento aos alunos com 

necessidades especiais da rede pública na Republica Federativa do Brasil, e suas dificuldades em fazer do 

método de ensino uma grande arte de inclusão e aprendizado. 

 

 

1.1. Metodologia 

 

Este artigo foi desenvolvido com a metodologia do levantamento teórico de informações, onde foram 

realizadas pesquisas bibliográficas abordando algumas obras de autores diversificados, procurando 

expandir o conhecimento e explicitar problemáticas e informações variadas sobre o tema.  

  

 

1.2.  O conceito de Autismo 

 

O termo autismo surgiu em 1906, pelo psiquiatra suíço Eugen Bleuler que utilizou este conceito para 

caracterizar os sintomas da esquizofrenia, mais tarde em 1943 o Dr. Leo Kanner, psiquiatra infantil, utilizou 

esse termo para descrever crianças com dificuldade de socialização, comportamentos obsessivos e 

dificuldade na comunicação. Kanner (1943) descreveu ainda, na revista Nervous Children, número 2, 

páginas 217-250, o caso de onze crianças que tinham em comum um isolamento extremo desde o início da 

vida e uma extrema preservação de rotina, as crianças que se enquadravam nestes sintomas teriam então 

uma esquizofrenia precoce, denominou-se então o autismo infantil (Rangé, 2011). 

Por volta dos anos 50 e 60 surgiu a hipótese de que o autismo era causado por pais sem afeto / 

amor pelos filhos, para isso foi utilizado o termo “mãe geladeira”, foi um grande equívoco, mas na época 

gerou grande confusão, anos se passaram e estudos são avançados, porém não se sabe ainda a natureza 

exata do autismo. 

A criança autista demonstra antes dos três anos de idade, características como comportamentos 

repetitivos, dificuldade na interação social, na comunicação e alguns interesses específicos. Essas 

características podem variar a intensidade e são sempre encontradas em crianças com autismo. De acordo 

com Rangé (2011) é formado por três áreas afetadas: interação social, comunicação e comportamento. 

Em relação ao comportamento com os pares o sujeito tende a se isolar, evita o contato visual com 

outro sujeito, apresenta um olhar para um alvo externo, não responde quando é chamado pelo nome, e 

também não participa de atividades em grupo. Pessoas com autismo costumam não compartilhar dos seus 

interesses e conquistas, não tem grandes expressões faciais e tem dificuldade de identificar a expressão 

facial de outras pessoas. 



A comunicação verbal pode apresentar atrasos como: fala alterada, na sua forma e quantidade, 

ausência total da linguagem e certa dificuldade na compreensão. Outra dificuldade é a habilidade de falar o 

que ela precisa ou quer, essa dificuldade é maior que a linguística (fala) e, portanto, acaba sendo uma fala 

repetitiva para várias coisas. Outra característica importante na comunicação verbal é a ecolalia, se trata da 

repetição de palavras ouvidas e é algo bem comum em crianças autistas (Rangé, 2011). 

Sobre o comportamento da criança, o mesmo autor, deixa claro que ao brincar ela geralmente se 

interessa por partes do brinquedo ou até mesmo por movimentos rotativos, que para outras crianças, não 

autistas, com certeza não seria tão interessante, e com essas partes de brinquedos ou olhando os 

movimentos circulatórios ela pode ficar entretida por um bom tempo.  

Mello (2007) menciona que existem estudos que mostram que o autismo é quatro vezes mais 

frequente no sexo masculino e pode acontecer em qualquer família.  

Um fenômeno interessante que pode acontecer com crianças autistas são as habilidades altamente 

desenvolvidas, essas habilidades podem ser desde facilidade em decifrar letras e números ou até mesmo 

alguma habilidade musical. Outra característica importante é a hipersensibilidade aos estímulos sensoriais, 

ou seja, crianças autistas tem muita sensibilidade a sons, sejam eles o barulho do aspirador de pó, o latir de 

um cachorro, o alarme de uma casa ao disparar, etc. Já outras crianças autistas parecem não ouvir quando 

o chamam ou até mesmo não ligar para nenhum barulho. Pode haver também a sensibilidade ao toque, 

sejam estas reações ao sentir tecidos específicos ou ao próprio toque social/afetivo (Klin, 2006). 

Crianças autistas podem apresentar distúrbios de sono e alimentares, acordando por longos 

períodos a noite e tendo dificuldade na alimentação devido à textura, cor ou cheiro do alimento. Devido ao 

grau de funcionamento menor, podem se machucar mordendo a boca, mãos, punhos, certos 

comportamentos que podem levar ao sangramento e até ser algo mais grave (Klin, 2006). 

Em maio de 2013 foi lançado o Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais 5.ª 

edição - DSM-V e nele vieram algumas mudanças importantes, entre elas novos diagnósticos e alterações 

de nomes de doenças e condições que já existiam. O autismo, assim como o Asperger, foi agregado nessa 

publicação do DSM-V e agora é chamado de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), uma forma mais 

branda do autismo. Como já discorremos sobre o autismo apresentaremos transtornos que se enquadram 

no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). 

A criança com Transtorno de Asperger mantém as habilidades cognitivas, o autocuidado e 

comportamentos adaptativos, já a interação social do indivíduo é prejudicada. São curiosos e apresentam a 

inteligência normal ou cima da média. Por outro lado, os prejuízos na interação social e o comportamento 

são parecidos com o autismo. Existe então segundo Rangé (2011, p. 540) “interesses circunscritos, falta de 

coordenação motora e limitações prosódicas e pragmáticas da linguagem são outras características típicas 

de indivíduos com Asperger”. O que diferencia o Asperger do autismo clássico é o atraso na linguagem que 

no caso do Asperger não ocorre. 

Transtornos Invasivos do Desenvolvimento sem Outra Especificação (TID-SOE) são conhecidos 

como um autismo atípico e são alterações leves na comunicação, no social e nos interesses, as pessoas 

diagnosticadas com esse transtorno conseguem conviver com a dificuldade sem ser um grande desafio. No 

intelectual temos uma deficiência leve e mais branda. 

O Transtorno de Rett, apesar de não estar incluído no Transtorno do Espectro do Autismo por ser 

uma desordem genética, pode ser observado à perda de habilidades, como a fala e atividades motoras. 



Neste caso ocorre um retardo psicomotor, deficiência intelectual, movimentos estereotipados e prejuízo 

severo na linguagem. 

O Transtorno Desintegrador da Infância pode ser descrito: 

 

[...] é observado todo um processo de regressão em pelo menos duas das 
seguintes áreas: linguagem expressiva, linguagem receptiva, comportamentos 
adaptativos, habilidades motoras, interação social, brincadeiras (Rangé, 2011, p. 
540). 

 

Podemos mencionar que também ocorre uma deficiência intelectual profunda ou severa neste 

transtorno. 

 

 

 

1.3.  Estudos e Critérios Diagnósticos 

 

Sobre alguns critérios de diagnóstico: 

 

O CID-10 e o DSM-IV-TR intitulam, respectivamente, de Transtornos Invasivos do 
Desenvolvimento (TID) e Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) esses 
transtornos que compartilham, em menor ou maior grau, a tríade sintomatológica 
descrita por Kanner (DSM-IV-TR; CID-10), a saber, isolamento social, déficits de 
comunicação e comportamento obsessivos. São considerados subtipo de TID o 
transtorno de Rett, o transtorno desintegrador da infância e uma categoria residual 
denominada transtornos globais do desenvolvimento sem outra especificação 
(Rangé, 2011, p. 539). 

 

Sobre o estudo genético do autismo, Rangé (2011), nos diz que irmãos gêmeos idênticos têm a 

probabilidade de 60 a 90% de serem os dois autistas, agora irmãos com apenas alguma parte dos genes 

em comum tem a probabilidade de 10 a 20% dos dois terem autismo. 

Rangé (2011) destaca que, baseado nos estudos neuroanatômicos e neurofisiológicos, que no 

autismo os sistemas límbico-corticais frontais e temporais são alterados, e como são estes os responsáveis 

pela afetividade, fica claro o porquê as crianças autistas demonstram tal desempenho afetivo. Exames 

indicam que a amígdala (parte do cérebro ligada à cognição social) se desenvolve de maneira abaixo do 

esperado comparado com outras pessoas da mesma faixa etária. Afirma ainda que o autismo não tem cura, 

e sim, são melhorados os sintomas com a intervenção precoce, após o recebimento do diagnóstico. 

As características para o diagnóstico do espectro autista segundo o DSM-V são: prejuízos na 

comunicação social e na interação social, (déficits na reciprocidade socioemocional, desde a abordagem 

social até a dificuldade em estabelecer um contato, déficits nos comportamentos comunicativos não verbais, 

usados na interação social, e déficits para desenvolver e manter relacionamentos) comportamentos 

repetitivos e restritivos (movimentos motores e fala estereotipada, insistência nas mesmas coisas, padrões 

de comportamento verbal, interesses fixos e restritos, hiporreatividade a estímulos sensoriais) geralmente 

esses sintomas estão presentes desde o início da infância prejudicando a rotina da criança. As 

manifestações variam de acordo com a gravidade da condição autista, do nível de desenvolvimento e idade. 

As características comportamentais do autismo se alteram durante o desenvolvimento, por isso 

pode acontecer algum diagnóstico equivocado, especialmente devido aos níveis de funcionamento 



intelectual. A avaliação da criança com autismo deve incluir todo o histórico detalhado, avaliações de 

desenvolvimento, psicológicas e de comunicação abrangentes. Um exame auditivo pode ser incluído no 

diagnóstico, assim como o exame clinico. 

Amy (2001) afirma a importância da mistura dos métodos e adaptar a criança ao que é necessário e 

no tempo correto, assim podendo saber que está contribuindo para o desenvolvimento da criança autista, 

que é o seu objetivo maior. No entanto vale lembrar a importância na prudência com os resultados, com isso 

a autora ressalta:  

 

Esperança e decepção são partes permanentes de um trabalho cujos resultados 
se medem ao microscópio, em que a noção de tempo se congela em um universo 
estático e fechado, e em que, dia após dia, o mesmo cerimonial se repete com 
seus rituais e suas estereotipias (Amy, 2001, p.19). 

 

O tratamento multidisciplinar pode envolver psicólogos, psiquiatras, terapeutas da fala, pedagogos, 

terapeuta ocupacional e outros profissionais. Rangé (2011) também sugere a inclusão e participação da 

família com o todo e assim desenvolver as habilidades sejam elas: sociais, comunicação (verbal, não verbal, 

simbólica) habilidade motora e cognitiva. 

 

 

 

2. QUESTÕES HISTÓRICAS SOBRE O CAMPO EDUCACIONAL 

 

 O modelo educacional utilizado a partir do final do século XX e inicio do século XXI, 

fundamentalmente promovendo mudanças na sociedade e em sua forma de pensar sobre as grandes 

relações com o Estado. Com a evolução do trabalho e o plano ideológico, produzira-se uma serie de novos 

conceitos.  

 Sem estar restrita somente a parte pedagógica, a avaliação educacional reflete em orientações 

políticas sobre algum governo, podendo muitas vezes perder o caráter diagnóstico colocado em pauta 

somente pelos interesses de um grupo, perdendo o foco das situações gerais a serem aperfeiçoadas, 

tornando-se instrumento de controle do estado, sendo assim: 

 

[...] a história dos processos de avaliação começa atrelada exclusivamente, na 
mediada das políticas; passa pelo foco nas formas de atingir os resultados; 
evoluindo para um julgamento das intervenções e, finalmente, tendendo a 
construir um processo de negociação entre os atores envolvidos na política 
avaliada (Guba, Lincoln, 1989, p. 21). 

 

O desafio atual do Brasil é a construção, por um lado a excelência e a qualidade e, do outro a 

contribuição de valores para que se haja uma sociedade democrática. 

 Como mencionado por Vasconcellos (2002, p. 148), “[...] mudar a prática implica em alterar 

concepções enraizadas e, sobretudo, enfrentar a “roda viva” já existente”. 

 Segundo o autor, é exatamente no momento dessa tentativa de mudanças que se evidencia a 

fragilidade das nossas teorias e da nossa organização, não levando em consideração somente a parte 



teórica básica, mas vários apetrechos teóricos que possam intervir captando um movimento de um 

momento real.  

 O sistema de avaliação no Brasil, desde a década de 80 tem sido um elemento central de debates 

sobre sua importância em ambientes acadêmicos e organizacionais das Universidades. Andrade (2009, p. 

36 / 37), também aponta que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nos mostra que a avaliação é um 

pilar essencial da educação: 

 

[...] deve-se buscar implementar processos, visando à melhoria do ensino, com 
vistas à qualidade, sob a responsabilidade da União assegurar processo nacional 
de avaliação de instituições em todo território nacional, com vistas à qualidade. 

 

Diversas transformações políticas e sociais oriundas da globalização influenciam diretamente no 

sistema educacional e novas formas de educação passada pelos profissionais da área têm dado uma 

direção no papel da educação e também os sistemas de gestão e organização educativos. O sistema de 

avaliação vem se aperfeiçoando ao longo de toda a história, como principio básico de regulamentação do 

estado e com a qualidade em ferramentas de gestão na sociedade moderna. 

 

 

 

 

2.1.  O atual Modelo Educacional 

 

O atual modelo educacional está ancorado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, baseada no principio do direito universal à 

educação para todos, nela veio à inclusão da educação infantil, básica e educação especial. Descrito no 

Capitulo V, Educação Especial, nele fica explícito sobre a inclusão de alunos portadores de necessidades 

especiais, serviços de apoio, desde zero a seis anos de vida na educação infantil, assegurando a todos os 

educandos com necessidades especiais: currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específica, para atender às suas necessidades, os professores deverão estar capacitados para a integração 

desses educandos nas classes comuns, acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 

suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.  

Parágrafo único. “O Poder Público adotará como alternativa preferencial, a 
ampliação do atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria 
rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições 
previstas neste artigo.” (BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996). 

 

Cabe ainda mencionar a lei da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva sobre o tratamento especial a alunos portadores de necessidades especiais: 

 

A Lei nº. 5.692/71, que altera a LDBEN de 1961, ao definir ‘tratamento especial’ 
para os alunos com “deficiências físicas, mentais, os que se encontrem em atraso 
considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados”, não 
promove a organização de um sistema de ensino capaz de atender as 
necessidades educacionais especiais e acaba reforçando o encaminhamento dos 
alunos para as classes e escolas especiais”. 

 



Com base na lei LDBEN de 1996, trabalha-se com a inclusão escolar tratando-se de um processo 

de questionamentos e revisão de postura e prática no ambiente escolar, para garantir o acesso, 

permanência e o sucesso do aluno com necessidades educacionais especiais na sala de aula do ensino 

regular é preciso que os professores estejam capacitados a lidar com esses estudantes. Na escola inclusiva 

deverá ser garantida ao aluno a qualidade de ensino educacional reconhecendo e respeitando a diversidade 

e respondendo a cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades (Aranha, 2004, p.26). Há 

algumas diferenças na educação inclusiva e inclusão total, na educação inclusiva a escola tem a função de 

promover o desenvolvimento pleno de habilidades e conhecimentos, já na inclusão total é de garantir que os 

alunos desenvolvam suas habilidades de socialização e mudar a visão estereotipada sobre a deficiência.  

Segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (apud Brasil, 2001, 

p. 55), as escolas especiais que oferecem atendimento educacional para alunos que necessitam de atenção 

individualizada no que se refere à vida autônoma e social, tem que se capacitarem para oferecer as 

flexibilizações e adaptações mencionadas anteriormente.  

O benefício dessa inclusão é de que a convivência com alunos com deficiência com alunos 

saudáveis podendo assim desenvolver a compreensão, o respeito e aprender a considerar como naturais às 

semelhanças e as diferenças entre os indivíduos. 

 

 

3. INCLUSÃO E O CAMPO EDUCACIONAL 

 

Devemos nos atentar, de que não basta colocar a criança diagnosticada com Transtorno do 

Espectro do Autismo em uma escola regular e pensar que ela naturalmente irá apresentar melhoras 

significativas, uma vez que devemos levar em conta suas limitações e em especial a sua preparação para 

essa inclusão. 

 Os modelos disciplinares atuais aplicados em sala de aula, nos quais são ancorados na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, como elaborado no item 2.1 deste artigo são de extrema 

importância, pois, através deles a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro do Autismo poderá 

perceber as relações entre as causas e efeitos e assim, caso a consciência de si mesmo já esteja 

desenvolvida perceber sua importância em relação aos outros alunos e ao ambiente no qual está inserida 

(Mello, 2007). 

 Para que esta inclusão em sala de aula não seja impactante no sentido negativo, é necessário que 

a criança passe por um atendimento especializado antes, assim, “Um atendimento especializado, antes da 

inclusão numa escola regular, pode ajudar a criança a desenvolver a consciência de si mesma, preparando-

a para utilizar-se de modelos, posteriormente” (Mello, 2007, p. 42). 

 Podemos refletir sobre a importância deste atendimento especializado, uma vez que crianças 

diagnosticadas com Transtorno do Espectro do Autismo possuem dificuldades a estímulos simultâneos, e 

sem a intervenção correta, esse atendimento como já mencionado pode ser negativo, como apontado por 

Khoury, Teixeira, Carreiro et al, (2014, p. 26): 

 

[...] crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista não conseguiam 
manter a atenção, responder a instruções complexas nem manter e focar a 
atenção em diferentes tipos de estímulos simultâneos (por exemplo, visual e 



auditivo), e que, desse modo, precisavam de estratégias específicas e 
diferenciadas de intervenção de ensino. 

 

 Mello (2007) destaca que algumas crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro do Autismo 

podem nunca vir a desenvolver uma consciência de si mesma, assim, pressupomos que essa informação 

deve ser levada em consideração quanto ao ato da inclusão destas crianças em ambientes educacionais, 

para que estratégias que mostraram melhores resultados com algumas crianças, não sejam generalizadas a 

outras. 

 A educação pode ser considerada uma das maiores ferramentas que visa orientar crianças 

diagnosticadas com Transtorno do Espectro do Autismo, senão a maior delas (Mello, 2007), assim, tanto em 

crianças sem o diagnóstico como em crianças com ele, a educação terá o papel de contribuir para a 

construção de seus projetos de vida e também para os projetos da sociedade em que estão inseridas. 

 

Se o aprendizado impulsiona o desenvolvimento, então a escola tem um papel 
essencial na construção do ser psicológico adulto dos indivíduos que vivem em 
sociedades escolarizadas. [...] Para a criança que frequenta a escola, o 
aprendizado escolar é elemento central no seu desenvolvimento (Oliveira, 1993, p. 
61 / 62). 

    

 Com os métodos mais usuais, tipos de intervenção e abordagens de educação especializada em 

crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro do Autismo existentes atualmente, como por exemplo, 

o TEACCH - Tratamento e educação para crianças com autismo e com distúrbios correlatos da 

comunicação, ABA - Análise aplicada do comportamento ou o PECS - Sistema de comunicação através da 

troca de figuras, Mello (2007), geralmente faz-se de forma inicial um processo de avaliação a fim de 

estabelecer quais métodos mais usuais deverão ser utilizados para se chegar aos objetivos almejados de 

acordo com o desenvolvimento da criança. 

 Mello (2007) destaca que um ponto importante nas muitas técnicas e abordagens para a educação 

de crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro do Autismo é a seleção do sistema de 

comunicação, no qual, além de ser clara e direta deve ser compreensível para a criança, pois assim, todas 

as outras metas estabelecidas para a sua educação terão maiores chances de sucesso e poderão ir além 

do campo educacional escolar, podendo servir como aprendizado a experiências da vida cotidiana, como 

alimentar-se, vestir-se ou fazer outras coisas de forma independente. 

 Mello (2007) nos mostra que uma vez inserida no campo educacional, o planejamento de metas e 

atividades para crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro do Autismo devem ser feitas em curto 

prazo, assim, fica evidente acompanhar o desenvolvimento e os resultados, podendo mudar as estratégias, 

sempre almejando estabelecer o melhor caminho para o aprendizado da criança: “Planejar em longo prazo 

pode ser um erro muito comprometedor com este tipo de criança. Portanto, como em muitas outras coisas, 

devemos evitar a ansiedade e o exagero de expectativas” (Mello, 2007, p. 82). 

 Como podemos pressupor muitas técnicas, abordagens e métodos podem ser vistos em muitos 

livros e documentos sobre o Transtorno do Espectro do Autismo, porém, algo que nem sempre é 

relacionado ao transtorno, são as dificuldades de inclusão de crianças diagnosticadas ou não, dentro do 

sistema educacional. 

 Assim, como destacado por Silva (2010), no Brasil e em outros países há leis e obrigações legais, 

garantindo o direito não só de pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro do Autismo, como 



outras deficiências em geral a frequentar salas de aula em escolas regulares, e com base nisso, podemos 

mencionar a filosofia da normalização e da integração que a partir de 1970 se popularizou em boa parte do 

mundo.  

 

[...] o princípio da normalização em termos de normalização de serviços implica a 
oferta de serviços de modo a assegurar que o indivíduo com deficiência tenha sua 
dignidade respeitada e, além disso, possa desfrutar o máximo possível, de 
situações e práticas próprias para sua idade. (Silva, 2010, p. 54). 

   

 Mesmo com a filosofia da normalização e integração, existem alguns princípios que a escola precisa 

ter para que uma inclusão seja eficiente, no qual segundo Salend (2008 apud SILVA, 2010, p. 100) são em 

suas respectivas ordem: "Acesso para todos os alunos; Aceitação dos pontos fortes e desafiadores dos 

alunos assim como da diversidade; Práticas reflexivas e instruções diferenciadas; Noções de comunidade e 

colaboração". 

 Sob a ótica desses princípios, podemos verificar que muito precisa ser feito e que além dos 

mesmos, é preciso quebrar algumas barreiras sociais em relação à inclusão, entre essas barreiras podemos 

citar: 

 

Prédios escolares pouco ou nada adaptados [...]; Adaptação insuficiente no 
mobiliário da escola (falta de mesas e cadeiras adaptadas de acordo com as 
características dos alunos, por exemplo); Número elevado de alunos por salas de 
aula; Falta de recursos materiais, como material didático [...]; Falta de recursos 
humanos, já que a inclusão escolar requer a contratação de profissionais 
especializados [...] (Silva, 2010, p. 127). 

    

 Também podemos destacar que é importante que todos lutem por seus direitos e pela 

desestruturação dessas barreiras que impedem que todas as escolas sejam consideradas inclusivas, para 

que assim, possamos evidenciar muitos benefícios, pois, em um ambiente de inclusão, os alunos poderão 

aprender a conviver melhor com as semelhanças e diferenças, além de desenvolver melhor o respeito e a 

compreensão (Karagiannis; Stainback; Stainback, 1999 apud SILVA, 2010, p. 130). 

 Uma vez superadas todas as barreiras individuais, políticas e sociais, os benefícios poderão ir além 

dos mencionados acima e contribuir não somente para a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro 

do Autismo, mas também para crianças com outra ou nenhuma deficiência, além de professores, pais e 

toda a comunidade em geral. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o levantamento bibliográfico deste artigo, pudemos verificar um vasto acervo sobre o 

assunto, porém são tratados da mesma forma, apenas com palavras diferentes. 

Nos dias atuais, podemos encontrar na grande mídia em geral, informações sobre inclusão, 

exclusão e omissão perante o ensino de crianças com necessidades especiais, mas também observamos 

que apesar das dificuldades muitas instituições de ensino começam a se preocupar com a inclusão. 



O Transtorno do Espectro do Autismo possui algumas características particulares que quando 

estimuladas corretamente, podem ser trabalhadas para melhorar a inclusão e melhorar a qualidade de vida 

social e educacional de pessoas com o diagnóstico. 

 Entre essas características, assim como evidenciamos que foi destacado por Rangé (2011) no item 

1.2 deste artigo, três áreas principais são afetadas, sendo elas a interação social, comunicação e 

comportamento, assim, todas as atividades que envolverem essas áreas devem ser trabalhadas com 

estratégias específicas e diferenciadas, a fim de não causar um impacto negativo, tanto no educador, 

quanto na criança com o diagnóstico. 

Amy (2001) nos diz: “Esperança e decepção são partes permanentes de um trabalho cujos 

resultados se medem ao microscópio [...]”, assim, acreditamos que não basta matricular ou lutar para que a 

inclusão aconteça se o andamento do ensino não estiver de acordo com o ritmo da criança diagnosticada 

com o Transtorno do Espectro do Autismo, o que por sua vez, pode novamente causar um impacto 

negativo, mas desta vez além da criança e do educador, também em seus responsáveis. 

Mello (2007) destaca que é de extrema importância que o planejamento das metas e das atividades 

realizadas pela criança, seja feito em curto prazo, e como Amy (2001) evidenciou, medida ao microscópio, 

pois assim, caso alguma atividade não esteja de acordo com o ritmo a ser seguido, novas estratégias 

podem ser feitas, evitando assim, uma perda de tempo e recursos, além do impacto negativo sobre todos os 

envolvidos. 

Com base em Silva (2010) evidenciamos que no Brasil e em outros locais do mundo, existem leis 

que garantem ao indivíduo com deficiência ter sua dignidade respeitada, além de que o mesmo possa 

desfrutar de atividades apropriadas a sua idade, assim, como já mencionado, muitas instituições têm 

procurado se adequar, mas como apontado pelo mesmo autor ainda existem muitas instituições escolares 

com prédios e recursos inapropriados. 

Assim, concluímos que a inclusão deve ser trabalhada por todos, pois uma vez superadas as 

barreiras individuais, políticas e sociais, os resultados e benefícios poderão ir além dos esperados e 

poderão contribuir não somente para a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro do Autismo, mas 

também para crianças com outra ou nenhuma necessidade educacional especial, além de professores, pais 

e toda a comunidade em geral e quem sabe assim, transformar o sistema de ensino em uma grande arte de 

inclusão e aprendizado. 
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