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RESUMO: Em tempos de inclusão, a educação de alunos com transtornos do espectro 

do autismo e o reconhecimento dos infinitos matizes e gradientes pelas quais estas 

características se apresentam ao longo do espectro se constitui como um desafio para todos 

os envolvidos. Um grupo substancial de pesquisas mostra que o processo inclusivo pode 

gerar benefícios a todos os envolvidos, e não somente àqueles incluídos, mas para que isso 

ocorra de fato é imprescindível a adoção de um papel ativo entre os protagonistas deste 

processo. Além dos professores, as instituições escolares, pais e alunos estão diretamente 

implicados, cada qual assumindo diferentes demandas. Portanto, este artigo apresenta e 

discute resultados de pesquisas que investigam como se apresentam esses pilares da 

inclusão (pais, escola e alunos) no contexto da escolarização de pessoas com autismo. 

 

Introdução  

 Em tempos de inclusão, a educação de alunos com autismo e o reconhecimento 

das infinitas matizes e gradientes pelas quais estas características se apresentam ao 

longo do espectro se constitui como um desafio para todos os envolvidos.  

Acredita-se que o processo inclusivo possa gerar benefícios a todos os 

envolvidos, e não somente àqueles incluídos. Por exemplo, alguns estudos mostram que 

a inclusão de alunos com autismo no ensino regular pode ampliar os conhecimentos e 

formas de ensinar a aprender entre os envolvidos (Chandler-Olcott & Kluth, 2009).  

Dar conta das necessidades educacionais de pessoas com 

autismo tem pressionado os professores a serem mais reflexivos 

sobre suas práticas de ensino, bem como serem mais explícitos 

em suas instruções de ensino. Além disso, tem proporcionado a 

todos um olhar sobre como as crianças aprendem de modos 

diferentes (2009, p.548).  

 Além dos professores, as instituições escolares, pais e alunos desempenham um 

papel central neste processo, cada qual assumindo diferentes demandas. Portanto, este 



 

 

artigo busca explorar brevemente como se apresentam esses pilares da inclusão no 

contexto da escolarização de pessoas com autismo.  

O autismo e o desafio da escolarização  

 Independentemente da posição teórica utilizada para compreender o autismo, 

sabe-se hoje que este não é um quadro único, mas pode ser definido como:  

[...] um distúrbio de desenvolvimento complexo, definido de um 

ponto de vista comportamental, com etiologias múltiplas e graus 

variados de severidade. (Gadia, Tuchman & Rotta, 2004).  

 

 A definição formal e internacionalmente consensual proposta pelo DSM-IV-TR 

(American Psychiatric Association [APA], 2002) é de que a categoria dos Transtornos 

Globais do Desenvolvimento (TGDs) caracteriza-se por uma tríade em dimensões do 

desenvolvimento, sejam elas: 1) habilidades de interação social recíproca; 2) 

habilidades de comunicação; e 3) presença de comportamentos, interesses e atividades 

estereotipadas. Nessa classe de condições ainda estão incluídas cinco subcategorias 

diagnósticas: Transtorno Autista, o Transtorno de Rett, Transtorno Desintegrativo da 

Infância, Transtorno de Asperger e Transtorno Invasivo do Desenvolvimento sem outra 

Especificação (TID-SOE), sendo o autismo o transtorno prototípico desta categoria.  

Na tentativa de reconhecer e priorizar a natureza dimensional deste conjunto de 

condições que fazem parte do espectro há uma tendência à adoção do termo Transtornos 

do Espectro do Autismo (TEA) em substituição a de Transtornos Globais do 

Desenvolvimento. Nesta perspectiva o TEA integra os diagnósticos de Autismo, 

Asperger, Transtorno Desintegrativo da Infância e TGD-SOE num só continuum que 

varia em termos de habilidades e dificuldades. Ao invés de serem tratados 

categoricamente como transtornos distintos, as características comuns serão 

compreendidas como variantes de um gradiente de brando a severo. Por isso, neste texto 



 

 

será utilizado preferencialmente o termo TEA para referir-se ao grupo de condições que 

integra esse espectro (Prior et al., 1998). 

 Sobre a quantidade de pessoas que apresentam autismo, estudos recentes 

apontam taxas em torno de dezesseis crianças com autismo a cada 10.000 nascidos. 

(Chakrabarti & Fombonne, 2005).  

 De acordo com estas estatísticas, o autismo atualmente ocupa o terceiro lugar 

entre os transtornos do desenvolvimento mais frequentes, superando as prevalências de 

malformações congênitas e até Síndrome de Down. Portanto, destaca-se aqui a 

importância de conhecermos apuradamente as características do autismo, em especial os 

professores, alunos e a escola como um todo. 

O professor e a inclusão e pessoas com autismo  

 O exercício pedagógico de educador, especialmente na inclusão, exige a 

presença de determinadas habilidades e competências sem as quais o ato pedagógico se 

descaracteriza. Propriedades como tolerância, paciência e disponibilidade interna para o 

ensino, além de competência técnica revigorada por ações reflexivas parecem centrais 

quando o foco é a inclusão e o ensino na diversidade.  

 Observa-se que almagamar estas características na figura do professor implica 

em uma estreita associação entre o desejo e prazer legítimos pela atividade pedagógica, 

configurando uma vocação singular que legitima o lugar desse professor.  

 Porém algumas pesquisas vêm mostrando que a opção do professor de atuar 

junto a crianças e jovens com TEA na educação inclusiva nem sempre inclui as 

habilidades supracitadas. Um estudo desenvolvido por Enricone e Goldberg (2007) a 

respeito da escolha do professor por essa área mostrou que existem diferenças 



 

 

importantes na atuação que dependem da trajetória percorrida por esse professor para 

desempenhar suas atribuições.  

 Um achado importante nesse estudo foi o contraste realizado entre dois grupos 

distintos de posicionamentos docentes e consequentes práticas desses professores. 

Enquanto um grupo de professores relatou que atuava na educação inclusiva 

estritamente por questões salariais, oferta casual de emprego ou razões aleatórias, outro 

grupo justificou sua escolha por deliberação, desejo espontâneo de atuar nessa área e 

realização profissional. O mais interessante é o fato de que essas diferentes razões 

acarretam práticas respectivamente distintas.  

 Aqueles professores que estavam na escola por razões outras que não pelo 

desejo e vocação de atuar nessa área desenvolviam consequentemente práticas 

pedagógicas cuja ênfase estava centrada mais nas dificuldades dos alunos do que em 

suas potencialidades. Além disso, suas ações mostraram-se predominantemente 

baseadas em expectativas externas que não as do próprio professor. Nesse caso as 

crenças eram de que o sucesso na inclusão dependeria essencialmente dos saberes de 

especialistas, externos à escola, estando o professor desabilitado a lidar com as 

diferenças que desconhece.  

 O inverso também se mostrou verdadeiro, ou seja, as ações pedagógicas 

daqueles professores que escolheram deliberadamente ocupar esse lugar por vocação e 

realização pessoal mostraram-se associadas a uma ênfase mais nos recursos dos alunos 

do que em suas dificuldades e limitações. Esse grupo relatou que as expectativas de 

sucesso na inclusão colocavam o próprio professor como protagonista do processo e 

dependiam essencialmente de suas práticas. Aqui o professor teria em si a habilidade 

para conhecer profundamente seu alunado e desenvolver alternativas metodológicas e 

adaptações que facilitassem o acesso e permanência destes à educação.  



 

 

 Portanto, a escolha do professor pela área em que atua mostrou forte associação 

com a qualidade de sua prática pedagógica em sala de aula. O desejo de atuar 

diretamente com alunos com necessidades especiais parece favorecer uma percepção 

positiva desses sujeitos, o que resulta em uma prática guiada por essas atribuições.  

 Conforme Enricone e Goldberg (2007) há um grande desconhecimento 

especificamente acerca das habilidades e recursos presentes no autismo, o que oferece 

mais lugar à percepção de suas dificuldades. Relatos de professores sobre alunos com 

autismo frequentemente destacam o entendimento de que estes não se esforçam ou não 

gostam de se comunicar, o que justificaria o “encapsulamento” em seu mundo interno.  

 Os efeitos desta forma de percepção da pessoa com autismo não incidem 

unicamente sobre a prática pedagógica desses professores, mas também sobre a reação 

comportamental deste aluno no contexto escolar, podendo exibir problemas de 

comportamento e desadaptação. 

 Porém a mesma pesquisa aponta também para resultados mais otimistas, ou seja, 

de que a percepção dos professores sobre alunos com autismo nem sempre é assim, mas 

parece mudar qualitativamente ao longo do tempo a partir do convívio mais próximo e 

diário com ele. Os relatos docentes que ilustram essa mudança contemplam a 

identificação de recursos, aptidões e habilidades desses alunos, o que parece acarretar 

reações positivas também nos próprios professores. Portanto, conforme complementam 

Baptista e Bosa (2002), o trabalho pedagógico pode transformar limitações em desafios. 

 É importante destacar que o professor não é o único atuante nesse cenário, mas 

devem ser considerados todos aqueles que lidam diretamente com o sujeito com 

autismo, incluindo todo o grupo escolar.  

Alunos com autismo e seus colegas 



 

 

 O desafio da escolarização de pessoas com autismo deve considerar 

especialmente o grupo de pares com quem ele vai se relacionar ao longo do período 

letivo, já que muitas das aprendizagens passam pelo grupo como um todo.  

É interessante observar que um estudo sobre aprendizagem na inclusão mostrou 

que a participação de pessoas com necessidades especiais em classes regulares não tem 

interferido no desempenho acadêmico da turma como um todo, além de gerar benefícios 

em diferentes níveis para todos os envolvidos, incluindo os outros alunos sem 

necessidades especiais (Salend & Duhaney, 1999).  

Parece então que os benefícios derivados da convivência com a diversidade 

podem repercutir positivamente em todo o sistema escolar, incluindo não somente os 

professores como também os outros alunos.  

Outro estudo buscou identificar especificamente como os alunos com autismo 

vivenciam o processo de escolarização. Belisário, Mata e Cunha (2008) realizaram 

observações sistemáticas durante um ano em sete escolas da rede municipal de Belo 

Horizonte/Brasil. Suas conclusões mostram que o grupo escolar tende a tomar 

iniciativas envolvendo o educando autista no cotidiano escolar, brincadeiras, rotinas e 

rituais, e assim, integrando-o ao grupo.  

O autor descreve situações do cotidiano escolar em que as manifestações do 

colega com autismo (ex.: saudações, solicitações e comunicações) são compreendidas e 

interpretadas pelos colegas, os quais mediam a interação deste com as outras pessoas, 

criando assim, formas de inseri-lo como participante do grupo. O exerto abaixo ilustra 

uma dessas situações: 

Uma das colegas de turma, pré-adolescente, na hora do recreio, 

estava chamando seus colegas, meninos e meninas, para se 

agruparem. A intenção era de organizar um churrasco de 

despedida no final do ano. Ela chamou vários colegas incluindo 

a estudante com autismo de sua turma. Eles se agruparam em 



 

 

um canto do pátio. Era perceptível a ligação forte do grupo e 

esta menina com autismo tinha um lugar no meio dele (Belisário 

et al., 2008, p.24).  

O exemplo acima toma relevo quando contrastado com a crença historicamente 

construída de que pessoas com autismo não têm interesse pelo convívio social ou não 

poderiam tolerá-lo em nenhuma medida. De fato, parece que a observação do cotidiano 

escolar desmistifica tal crença oferecendo um panorama desafiador e novo a partir da 

constatação de que a edificação de interações sociais construtivas entre o grupo escolar 

pode se constituir também como fonte de aprendizagem, em especial as aprendizagens 

que envolvem cognição social, no caso do autismo.  

Conceitualmente, a cognição social é o processo pelo qual os indivíduos 

percebem e compreendem outras pessoas, orientando as condutas sociais (Ramires, 

2003). As dificuldades nessa área são bem documentadas na literatura como centrais 

nos casos de autismo, descritas como falhas em perceber pistas sociais e, 

conseqüentemente, em transformar esse aprendizado em práticas sociais (Baron-Cohen, 

2000; Frith, 2003).  

A participação interativa do sujeito com autismo junto ao seu grupo de colegas 

pode ampliar as possibilidades de aprendizagens, especificamente aquelas mais difíceis 

para esses sujeitos, ou seja, a aprendizagem sobre as interações e trocas sociais. Nesse 

sentido, uma das maiores aprendizagens escolares a ser considerada quando falamos em 

autismo diz respeito a entender cognitivamente as outras pessoas, predizer seus 

comportamentos e antecipar suas intenções de modo a aproximar-se do mundo 

significativo das relações humanas. 

Riviére (2001) complementa esses dados mostrando que uma importante 

característica da cognição social no autismo é a inflexibilidade dos comportamentos, o 

que merece atenção quando este sujeito está imerso em ambientes sociais. Esta 



 

 

inflexibilidade tem sido entendida como um comportamento cuja função no autismo 

seria minimizar as dificuldades em lidar com o constante dinamismo, inerente aos 

contextos sociais, ao que o sujeito reage insistindo persistentemente na manutenção das 

coisas como estão e evitando o novo (Frith, 2003). 

Nesse sentido o ambiente escolar disponibiliza um contexto socialmente muito 

rico, dado o intensivo potencial de interação. Se a escola previr um equilíbrio entre 

rotinas (seqüência de aulas e professores, horários de intervalo) e apresentação 

estruturada de novidades (conteúdos, comportamentos dos colegas de sala), esta pode 

contribuir para a amenização das dificuldades de cognição social no autismo.  

Enfim, para entender de fato a complexidade dos comportamentos humanos, 

especialmente os sociais, faz-se necessária a presença em grupo, apoiando o sujeito com 

autismo nesse processo tanto pelo grupo escolar quanto pelos membros de sua família, 

os quais também desempenham um papel relevante nessas aprendizagens.  

O autismo na família e a escola  

A família se constitui um dos pilares centrais no processo de escolarização. Sua 

proximidade com a escola permite, entre outros, a identificação e acompanhamento de 

como estão ocorrendo as aprendizagens e o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social 

de seu filho. Portanto, para o cumprimento das exigências naturais desse processo é 

necessário um investimento familiar que contemple a disponibilização de uma 

quantidade e qualidade razoáveis de tempo. Mas as famílias de pessoas com autismo 

possuem recursos para dar conta dessa demanda?  

O estudo de Schmidt e Bosa (2007) procurou identificar o perfil de famílias que 

possuem um de seus membros com autismo, enfocando os principais desafios presentes 

nesse contexto. Dentre os resultados, salta aos olhos os altos níveis de estresse presentes 



 

 

nessa população em que 70% das mães dos autistas apresentam níveis muito acima 

daqueles presentes na população em geral. Estes dados inquietam ainda mais quando 

complementam que este estresse, comparativamente, está também muito acima daquele 

nível encontrado em pais de pessoas com outros transtornos, de egressos de clínicas 

psiquiátricas e de crianças com desenvolvimento típico.  

O estudo ainda segue investigando que fatores contribuem para que essas 

famílias estejam em situação de maior vulnerabilidade que outras, apontando questões 

extremamente importantes quando falamos em escolarização, como a demanda de 

cuidados ao filho e o apoio social.  

Quanto à demanda de cuidados, pais de autistas freqüentemente precisam do 

apoio constante de serviços médicos e terapêuticos para auxiliar no desenvolvimento de 

habilidades do seu filho como autocuidados, autonomia e independência. Isso porque 

aquelas aprendizagens de uso cotidiano, as quais ocorrem naturalmente ao longo do 

desenvolvimento como fazer a higiene, tomar banho ou até mesmo prepara um lanche 

para si precisam de um ensino mais sistemático e menos naturalístico para que se 

mantenham (Schmidt & Bosa, 2003; Peeters, 1998).  

Muitos desses serviços não são encontrados na escola (e nem deveriam, pois são 

espúrios á área pedagógica), o que exige que a família busque essas fontes de apoio em 

espaços além da esfera educacional, gerando inevitavelmente maior gasto financeiro e 

de tempo, conseqüentemente, estresse.  

Devemos aqui abrir uma ressalva a respeito do estresse em familiares de autistas. 

Não são todas as famílias de autistas que apresentam altos níveis de estresse, portanto 

pode-se incorrer em um equívoco considerar o estresse como dependente unicamente da 

presença da pessoa com autismo. Na verdade, o que parece mediar a ocorrência ou não 

de estresse nessas famílias é a forma como cada grupo familiar lida com suas demandas, 



 

 

ou seja, como utiliza os recursos familiares para dar conta da demanda presente 

(Schmidt & Bosa, 2003/2007).  

Sifuentes e Bosa (2010) analisaram as práticas parentais em famílias de pessoas 

com autismo e descreveram uma tendência do pai em prestar auxílio de forma ocasional 

nas situações de vida diária (ex.: escovar dentes, vestir-se, banho), ao passo que a mãe 

assume o papel principal nesses cuidados. O estudo confirma os papéis tradicionalmente 

delegados na família do pai como provedor financeiro e da mãe com as 

responsabilidades educativas do filho. Tal configuração destaca a mãe como 

sobrecarregada pela demanda do cotidiano, justificando seu acometimento pelo estresse.  

O estresse familiar pode interferir na escolarização do filho de diversas 

maneiras, como por exemplo, dificultando a tomada de decisões entre a escolha da 

escola mais adequada às necessidades da criança ou minimizar a participação no 

acompanhamento do rendimento escolar do filho (Luiz, Bortoli, Floria-Santos & 

Nascimento, 2008).  

A quantidade excessiva de tempo dedicado exclusivamente aos cuidados diários 

do filho tende a diminuir a disponibilidade para atender a demanda da escola como 

freqüentar reuniões e prestar informações sobre os outros serviços externos aos 

professores e sua possível influência sobre os comportamentos do filho no contexto 

escolar (Petley, 1994).  

Aqui se encontra um contraste importante entre o que a legislação brasileira 

referente a educação inclusiva propõe como necessário para uma educação de qualidade 

com a diversidade e as possibilidades de cumpri-las. O documento que descreve as 

políticas de educação inclusiva orienta as escolas para que garantam a participação da 

família na escolarização das pessoas com Transtornos Globais do Desenvolvimento 

(MEC/SEESP, 2007).  



 

 

Dorziat (2007) complementa tais diretrizes afirmando a importância da 

participação da família no processo de escolarização. Partimos do pressuposto de que as 

expectativas dos familiares podem tanto contribuir para o desenvolvimento escolar dos 

alunos como para a estagnação desse processo.  

Portanto é importante que a escola tenha em vista o contexto de adaptação das 

famílias que possuem um membro com autismo, identifique suas demandas e adapte 

suas exigências às possibilidades através da garantia de um espaço de trocas. Somente 

assim pode ser possível a aproximação entre escola e família tornando a inclusão uma 

prática consolidada.  

Conclusões  

A partir das discussões tecidas, observamos que o autismo é uma condição 

complexa que envolve dificuldades importantes na comunicação, linguagem e 

comportamentos. Dada a alta incidência deste transtorno apontada pelas estatísticas 

atuais, prevemos que o reconhecimento das necessidades dessas pessoas face ao 

processo de inclusão em breve deve tornar-se gritante. Tal previsão parece adquirir um 

tom temerário ao considerarmos a preparação de todos os envolvidos no processo de 

inclusão dessas crianças, a depender do conceito de inclusão que é tomado.  

Para garantir a ampla participação do autista nas atividades propostas pelo 

professor é necessário o investimento da escola nesse docente em termos de sua 

formação. Não nos referimos aqui apenas e exclusivamente aos saberes que este 

precisaria para, por exemplo, desenvolver alternativas metodológicas mais efetivas para 

esse aluno ou adaptar conteúdos e atividades, mas, sobretudo, refletir sobre a 

representação que o autismo traz consigo.  



 

 

Em outras palavras, trata-se de despertar o interesse legítimo deste ensinante por 

este aprendente, colocando a inclusão como um desafio motivador em sua profissão. 

Como vimos acima, muitas vezes o docente acaba exercendo esta profissão por questões 

do acaso ou outros interesses espúrios, e não como resultado de uma busca deliberada 

para atuar ali, o que parece influenciar diretamente em sua prática pedagógica.  

O grupo escolar também desempenha um papel relevante para a plena 

participação das pessoas com autismo no contexto escolar. Considerando 

especificamente as aprendizagens do autista na inclusão, aquelas de cunho social são as 

que tomam maior relevo. Aprender a lidar com variabilidade de comportamentos, 

muitas vezes imprevisíveis, de seus colegas pode se tornar uma experiência ímpar no 

desenvolvimento a partir da escolarização. 

Por fim, a maior participação da família junto á escola também parece contribuir 

para o sucesso ou fracasso do processo inclusivo. O distanciamento entre a família e 

escola pode, por exemplo, dificultar a compreensão de determinados comportamentos 

exibidos em um ou outro contexto, tanto por parte dos professores como pela própria 

família. Por sua vez, esta incompreensão tende a descolar tais comportamentos do seu 

significado intencionado, tornando-o vazio e sem repercussão.  

Portanto, os “pilares da inclusão”, descritos acima, possuem papéis 

extremamente relevantes para auxiliar o processo de escolarização de pessoas com 

autismo, recendo atenção especial. 
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