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RESUMO 

Este estudo trata das influências dos fatores psicossociais na aprendizagem da 
criança com autismo, tomando dois casos de autismo para estudo. A partir das 
narrativas dos seus familiares e dessas pessoas autistas, busca-se identificar o que 
elas consideram como comportamentos característicos da síndrome, as suas 
concepções acerca da aprendizagem, bem como os significados atribuídos ao 
comportamento autista. Na aprendizagem o sujeito é compreendido na sua 
totalidade. Aprende a partir do seu corpo, suas emoções, a partir da sua capacidade 
intelectual e do seu esquema referencial. Como no autismo o corpo não consegue 
incorporar a linguagem. Dessa maneira, busca-se compreender as formas de 
construção de uma identidade autista e a noção de pessoa elaborada sobre eles e 
pelos próprios autistas entrevistados, todos inseridos no contexto cultural da área 
urbana da cidade de Brejo da Madre de Deus, Estado de Pernambuco. A Educação 
Inclusiva é, sem dúvida, um dos maiores desafios da sociedade. Desenvolvida na 
década de 70, ela envolve muito mais que a pessoa com deficiência, envolve 
também a família, a escola e a sociedade. Desta forma é necessária a ampliação 
das políticas públicas para o desenvolvimento inclusivo das escolas por meio dos 
programas de acessibilidade, formação continuada de professores e implantação de 
salas de recursos multifuncionais da rede pública O objetivo desse estudo 
monográfico é analisar as contribuições das influências dos fatores psicossociais na 
aprendizagem da criança com autismo entendendo que a criança deve ser ouvida 
como sujeito de seu próprio discurso, onde a construção de seu sintoma traz a 
marca da função simbólica dos pais, sem, no entanto, ser redutível à sintomática 
parental. Isto significa ouvir o discurso parental em entrevistas preliminares que 
permitam ao analista diferenciar a demanda parental do sintoma da criança, 
possibilitando um espaço onde a criança possa elaborar sua questão. Perante essa 
doença os profissionais que trabalham com esses seres tão especiais muitas vezes 
se sentem abalados com o ferimento de seu narcisismo, sua onipotência e 
autoestima. Acomete crianças normalmente bonitas, sem sinais físicos de lesão, 
porém a criança não olha fixo nos olhos, se esquiva, não respondendo nem 
interagindo com ninguém. Todas as narrativas foram obtidas com uso de um roteiro 
de entrevistas previamente elaborado, que foram realizadas com cada uma dessas 
famílias. Cada uma foi sistematicamente visitada no período de quatro a seis meses. 
Os resultados obtidos nas questões abertas revelam que os pais consideram as 
dificuldades comportamentais no que se diz respeito aos fatores psicossociais na 
relação diária com a criança, lhes causam maior sofrimento. Por sua vez, 
mencionam o progresso ou evolução da criança depois do convívio no Ambiente 
Escolar.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

This study deals with the influence of psychosocial factors in the learning of the child 
with autism, taking two cases of autism to study. From the narratives of their families 
and those autistic people, we seek to identify what they regard as characteristic 
behaviors of the syndrome, their conceptions of learning as well as the meanings 
attributed to autistic behavior. In learning the subject is understood in its entirety. 
Learn from your body, your emotions, from their intellectual capacity and their 
referential scheme. As in autism the body fails to incorporate the language. Thus, we 
seek to understand the ways of building an autistic identity and the notion of person 
and elaborate on them by the respondents themselves autistic, all inserted in the 
cultural context of the urban area of the city of Heath Mother of God, State of 
Pernambuco. Inclusive Education is undoubtedly one of the greatest challenges 
facing society. Developed in the 70s, it involves much more than the person with a 
disability also involves the family, school, and society. Thus the expansion of public 
policies for the development of inclusive schools by means of accessibility programs, 
continuing education of teachers and implementation of multi-functional resources of 
the public is needed The aim of this monograph is to analyze the contributions of the 
influence of psychosocial factors learning of children with autism to understand that 
the child should be heard as the subject of his own speech, where building your 
symptom bears the mark of the symbolic function of parents, without, however, being 
reducible to parental symptomatic. This means listening to parental speech in 
preliminary interviews that allow the analyst to differentiate parental demand 
symptom of the child, providing a space where children can develop their question. 
Faced with this disease professionals working with these very special beings often 
feel shaken by the injury to his narcissism, his omnipotence and self-esteem. Usually 
affects beautiful children without physical signs of injury, but the child does not look in 
her eyes fixed, dodges, not responding or interacting with anyone. All narratives were 
obtained with use of a previously developed guidelines for the interviews, which were 
conducted with each of these families. Each was systematically visited within four to 
six months. The results obtained in the open-ended questions reveal that parents 
consider behavioral difficulties as regards psychosocial factors in daily relationship 
with the child, cause them more suffering. In turn, cite the progress or development of 
the child after living in the School Environment.  
 
Keywords: Autism, psychosocial, learning, family, evolution. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ser humano vem ao mundo fazendo parte de uma estrutura familiar e com 

um lugar designado dentro dela. A interação com o mundo ocorre primeiramente 

pelo vínculo com a mãe. Esta, por meio dos seus cuidados, ajuda a formar o 

primeiro eu, o eu corporal. Esta relação de amor é a que permite à criança, depois, 

deslocar para a realidade seu impulso em direção aos elementos que deseja 

explorar. Para que isso aconteça, a mãe deve afastar-se paulatinamente, o que 

provoca na criança angústia e frustação e, assim, a criança deve buscar novos 

meios de satisfação. Um dos caminhos é a aprendizagem por meio das influências 

dos fatores psicossociais.  

Certamente, esse tema nos impõe um desafio, já que podemos considerar 

essa patologia um tanto complexa e obscura no campo da Psicologia. Percebemos 

dificuldades, tanto de especialistas quanto da sociedade, em lidar com crianças 

autistas, seja por falta de conhecimento ou por incapacidade de lidar com possíveis 

perturbações que esse contexto possa propiciar.  

Normalmente, crianças autistas são rotuladas com indivíduos que jamais 

poderão se relacionar com os demais, sofrem preconceitos e estigmas, pelo fato de 

as pessoas não conhecerem e fantasiarem acerca dessa doença. Observamos ao 

longo desse estudo que é comum, por exemplo, crianças autistas serem 

“confundidas” com crianças que possuem um déficit cognitivo.  

A escola por ser um espaço que gera desenvolvimento e aprendizagem, uma 

vez que possibilita maior troca social com seus pares, amplia os conceitos 

psicossociais da criança, incorpora diversos hábitos a sua rotina diária, 

desenvolvendo assim novos interesses. Entretanto a escola necessita da família 

para que juntos possam criar um círculo social de aprendizagem. 

Sendo assim, esse estudo tem por objetivo orientar a família e a escola a 

influência dos fatores psicossociais na aprendizagem da criança autista, uma vez 

que essa parceria contribuirá na formação do desenvolvimento cognitivo e social 

dessas crianças.  

Esse trabalho pretende acima de tudo, através de esclarecimentos, 

proporcionar uma compreensão do modo singular de vida dessas crianças e seus 

familiares, além da contribuição científica, proporcionada com ideias, observações e 



 

sugestões realizadas ao longo do trabalho, no estudo desses casos.  

O trabalho seguirá o seguinte esquema: será conceituado o autismo, a fim de 

que o leitor possa situar-se na temática em questão, sendo, em seguida, abordado o 

desenvolvimento da criança autista e suas características familiares. Assim, 

evidenciaremos aspectos comuns observados em crianças autistas em diversos 

momentos de seu desenvolvimento e o quanto a dinâmica familiar influencia no 

estabelecimento da patologia.  

 



 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 DEFINIÇÕES DO AUTISMO 

 

Quando nos deparamos com a seguinte pergunta, como você compreende 

uma criança autista? A primeira coisa que pensamos é que cada autista é um autista 

ou devemos ter essa visão. Temos de pensar algumas classificações como 

possibilidades de diálogo. Se cada um tem sua definição de autismo, nunca 

conseguiremos agrupá-los para o desenvolvimento psicossocial na aprendizagem das 

crianças com autismo.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define autismo infantil como: 

 

Uma síndrome presente desde o nascimento, que se manifesta 

invariavelmente antes dos 30 meses de idade. Caracteriza-se por respostas 

anormais a estímulos auditivos ou visuais, e por problemas graves quanto à 

compreensão da linguagem falada. A fala custa a aparecer e, quando isto 

acontece, nota-se ecolalia, uso inadequado dos pronomes, estrutura 

gramatical imatura, inabilidade de usar termos abstratos. Há também, em 

geral, uma incapacidade na utilização social, tanto da linguagem verbal 

quanto corpórea. (CID,1984, p.81). 

 

Ainda de acordo com a definição da OMS, a criança autista desenvolverá 

problemas muito graves de relacionamento social, como incapacidade de manter 

contato visual, ligação social e jogos em grupo. O comportamento se manifestará de 

modo usualmente ritualístico, podendo incluir rotinas de vida anormais, resistência a 

mudanças, ligações a objetos estranhos e um padrão de brincar estereotipado, ou 

seja, apresenta interesse por movimentos repetitivos.  

Tem-se chamado autismo uma constituição do ser caracterizada por uma 

alteração no contato com a realidade, que tem como consequência para o indivíduo 

uma grande dificuldade em relacionar-se com os outros.  

Para Amy (2001; p.19): 
 

“O Autismo foi objeto de hipóteses formuladas por psicanalistas, 

educadores, biólogos, geneticistas e cognitivistas”. Permanece, no entanto, 

como um mistério quanto a sua origem e evolução. É sem dúvida difícil 

determinar se a oposição ao mundo que essas crianças manifestam é ativa 

e voluntária, se lhes é imposta por deficiências biogenéticas cujas origens 



 

ignoramos ou se ‘o inato e o adquirido’ se articulam entre si para criar 

desordem e anarquia no universo interno dessas crianças”. [Grifos nosso] 

 

Na realidade o enigma autista não está totalmente definido: “ele não quer ou 

ele não consegue?” Para alimentar esta polêmica muitas publicações internacionais 

e nacionais demonstram diferentes e apaixonadas teorias acerca da síndrome do 

autismo. Esta dificuldade está vinculada aos diversos fatores que incidem no 

desenvolvimento evolutivo do homem e que começam a se manifestar nos 

momentos iniciais da vida de cada ser humano.  

A pessoa autista realmente parece não preconceber o que o outro espera 

dela em qualquer circunstância; de que forma, então, ela vem a reproduzir os 

símbolos e valores consagrados pelo grupo de origem com o qual vive e do qual faz 

parte? 

Considerando-se que a pessoa autista não expressa reciprocidade imediata 

para uma ação do outro, devido ao fato de não imaginar que é isto o que o outro 

espera dela, mas que possui vida psíquica e social, como ela é concebida por esse 

outro? Tendo conhecimento que há sujeitos autistas que parecem viver em um 

mundo próprio, essas e outras questões só poderiam ser esclarecidas através dos 

discursos de pessoas autistas capazes de produzir narrativas próprias e através dos 

discursos de seus respectivos familiares. Sendo necessário, portanto, que não me 

ativesse às questões da Síndrome do Autismo e focalizasse a questão da pessoa do 

autista, mais especificamente, dos signos e significações identificadores do 

comportamento autista, como são constituídos e interpretados pelos próprios 

autistas, familiares, comunidade etc. 

Esses fatos serão expostos no decorrer desse trabalho, apresentando a 

importância dos fatores psicossociais, o papel da família, da escola e da comunidade 

para a inclusão das crianças autistas no convívio social.  



 

2.1.1 OS FATORES PSICOSSOCIAIS  

As influências dos fatores psicossociais são primordiais para o 

desenvolvimento humano e já se encontram nas primeiras relações mãe-bebê. 

Entretanto, existem casos em que estes fatores acontecem de modo diverso, 

fazendo com que as crianças apresentem diferenças em seu desenvolvimento, que, 

quando não identificadas e trabalhadas, podem trazer sérios prejuízos a elas.  

Este parece ser o caso do desenvolvimento da criança que apresenta o 

transtorno autista. Porém, conhecer o seu desenvolvimento pode ser a garantia de 

que seja possível oferecer ajuda a esta criança. Deste modo, compreender como 

ocorre o desenvolvimento típico e analisar de que maneira o curso do 

desenvolvimento difere no autismo infantil, pode ser uma tentativa para que se 

fomentem tratamentos que atuem especificamente sobre estas diferenças. Para tal, 

é necessário fazer um contraponto entre os dois tipos de desenvolvimento, conforme 

será feito a seguir.  

 A sequência do desenvolvimento humano, embora sofra influências inatas 

que apontam como será desencadeada, não pode ser analisada sem se considerar 

também as influências sociais que a fundamenta. Afinal de contas, o homem é um 

ser social e foi a sua capacidade de viver e caçar em grupo que permitiu que 

sobrevivesse em meio aos outros animais, bem mais fortes e ágeis que ele (Morris, 

1990). Assim, o seu desenvolvimento só foi possível devido à evolução de 

mecanismos da vida em sociedade, que foram se tornando cada vez mais 

complexos, graças às interações sociais entre os seus indivíduos (ELIAS, 1994).  

Para Tomasello (1998), como o homem é, sobretudo fruto do social, ele apresenta 

uma longa imaturidade devido à necessidade de se desenvolver através de outro ser 

que interaja com ele. Por isso, nenhuma espécie animal apresenta filhotes tão 

dependentes de seus cuidadores, durante um período tão extenso de suas vidas. 

Em meio à complexidade do mundo contemporâneo, cada vez mais a criança 

autista em desenvolvimento é exposta a fatores biológicos, cognitivos e 

psicossociais que as tornam vulneráveis. O ambiente escolar também é palco onde 

os diversos comportamentos se manifestam, e são percebidos pelos profissionais 

que ali atuam.  

 

 



 

É importante ressaltar que: 

Algumas crianças autistas apresentam linguagem comunicativa cedo e não 
sofrem de atraso tão acentuado. Elas são capazes de desenvolver uma 
personalidade organizada e complexa e uma vida ativa de fantasia. As 
estruturas psíquicas, nestes casos, podem ser eficientemente trabalhadas 
por uma abordagem psicoterapêutica. É necessária uma adaptação e 
modificação da psicoterapia expressiva dinâmica clássica. Essas crianças 
necessitam de uma grande quantidade de estrutura e limites em uma 
situação terapêutica, como em sua vida em geral. A eficácia do tratamento 
depende da clareza e organização oferecidas (GAUDERER, 1985, p. 45). 

 
 

Ainda quanto aos aspectos psicossociais, verifica-se que os autistas têm 

tendência a isolar-se como consequência da pouca percepção e identificação em 

relação às pessoas do meio em que vivem e se relacionam ocasionado às 

deficiências de relacionamento Interpessoais e de interação com o meio. 

 A psicologia do desenvolvimento evidencia alguns fatores de natureza 

psicossocial, como a família desestruturada, o desemprego, a pobreza, a dificuldade 

de acesso à saúde e educação e ressalta ainda os fatores de risco de natureza 

genética: pais com desordens afetivas, esquizofrenia, desordens antissociais, 

hiperatividade, déficit de atenção e isolamento, que tornam as crianças autistas 

potencialmente vulneráveis aos eventos estressores, consideradas, portanto, 

crianças em situação de risco que acarretam problemas ao desenvolvimento.  

Mostra também, que alguns indivíduos são mais suscetíveis ou vulneráveis a 

esses eventos, quando comparados a outros na mesma situação de risco, por 

diferenças fisiológicas ou psicológicas.  

 Muitas crianças autistas carecem de linguagem e apresentam problemas de 

compreensão. Mesmo aqueles que constroem uma expressão verbal adequada, 

geralmente não conseguem seguir uma conversação de forma tradicional. Se 

pensamento simbólico é limitado, o que impõe grandes dificuldades para imaginar e 

elaborar fantasias, organizar o tempo e desenvolver as atividades de uma forma 

espontânea. Por esse motivo, podem aparecer comportamentos rígidos e 

obsessivos (um desejo exagerado pela ordem dos objetos, movimentos 

estereotipados, rotinas etc.). 

Uma das maiores dificuldades para a compreensão psicológica do autismo 

infantil se caracteriza pelo fato de que a grande maioria das pessoas autistas não é 

capaz de contar ou descrever suas experiências de vida (COOL et al, 1995). 

Sabemos que os autistas apresentam um desenvolvimento anormal e não 

padronizado quando comparados às crianças “normais”. Apresentam também um 



 

forte distúrbio no desenvolvimento, principalmente como já dito, nas áreas de 

comunicação e interação social. 

Porém, eles também possuem muitas outras habilidades, que podem muito 

bem superar as suas dificuldades e deficiências, tais como habilidades artísticas, 

uma “super” memória, raciocínio lógico e complexo etc.  

Quando bebê se percebe que o desenvolvimento psicossocial, em geral, se 

desenvolve de forma diferente. Os autistas reagem de modo distinto das outras 

crianças, não respondendo a uma variedade de estímulos internos e nem externos e 

demonstrando uma passividade e indiferença aos sinais sociais do meio em que 

vivem. 

Além do apego inadequado a determinados objetos e rotinas, percebe-se 

também que eles apresentam uma grande dificuldade de interpretação das emoções 

das outras pessoas e na demonstração de suas próprias; carecem de demonstrar 

empatia com o outro e manifestar o desejo por algo. 

Para que se constitua o desenvolvimento psicossocial da criança autista, é 

necessária a presença de um vínculo primordial com a família, isto é que a partir de 

seus próprios sentimentos, sinta e entenda o corpo do outro “seu filho” e encha-o de 

investimento. Quando a mãe estimula desde cedo o corpo de seu filho, tanto os 

olhos quanto a postura, os gestos, o tônus muscular, a movimentação têm seus 

significados determinados pelo desejo do Outro. Este é um processo muito 

complexo, onde estão envolvidas as matrizes maternas, com suas experiências e 

vivências. Entretanto, é realmente importante diagnosticar o autismo o mais rápido 

possível.  

 

2.1.1.1 O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DA CRIANÇA 

AUTISTA 

 

Nas linhas mais cognitivistas, as crianças autistas apresentam um déficit 

cognitivo que determina toda a sintomatologia subsequente. Deste modo, devido a 

este déficit cognitivo, as crianças autistas não seriam capazes de compreender o 

significado emocional ou social dos estímulos. O maior expoente desta teoria é 

Baron-Cohen (2000), que afirma que as crianças autistas não seriam capazes de 

atribuir estados intencionais aos outros. O que significa que há uma impossibilidade 

para as crianças autistas de compreenderem os estados mentais das outras 



 

pessoas, ou seja, possuírem a Teoria da Mente. 

Gauderer (1993) realizou um estudo com crianças autistas e observou traços 

comuns no desenvolvimento delas. A seguir essas características serão relatadas, 

porém, é importante ressaltar que o objetivo não é de estigmatizar ou rotular 

diversificados momentos dessas crianças. Segundo o autor citado anteriormente, é 

comum no período de zero a seis meses, o bebê autista não solicitar muito de seu 

meio social, não notando, por exemplo, a saída ou chegada da mãe, custando a 

responder a sorrisos, ou simplesmente ignorando-os. Os balbucios podem não 

aparecer, ou estar sensivelmente atrasados. 

Com quatro a cinco meses, a criança não apresenta os movimentos 

antecipatórios quando alguém faz a menção de pegá-lo e quando levantado 

apresenta uma rigidez ou flacidez muscular. Após o sexto mês de vida, é comum o 

bebê mostrar certa resistência à introdução de alimentos sólidos, tendo dificuldades 

em aceitá-los. Foster (1960) ressalta que, além da falta de comunicação verbal, essa 

criança também demonstra deficiência de comunicação não-verbal, não olhando 

nem apontando para os objetos. Este bebê pode, de maneira súbita e inesperada, 

mostrar-se aflito, agitado e até em pânico com os mesmos ruídos ou sons a que 

permanecia alheio ou indiferente previamente. Pode também se afligir perante as 

mudanças sensoriais, como a iluminação, textura de certos materiais, sensações 

proprioceptivas devido a mudanças de posição (p. 154). 

Gauderer (1993) chama atenção para os membros, principalmente a mão, 

pois estes apresentam estereotipias e maneirismos variados. Uma característica 

muito repetitiva na criança autista dessa idade é o observar atento das mãos e os 

seus movimentos de dedos (fenômeno natural numa criança de seis meses). O não 

envolvimento emocional continua. A afetividade permanece ausente e a 

comunicação verbal é restrita. A criança continua alheia e emocionalmente distante. 

Nota-se ser de fundamental importância que compreendamos as 

particularidades do desenvolvimento autista. Descrevemos acima características do 

desenvolvimento dessas crianças, que se analisadas fora de um contexto pode nos 

levar a pensar numa trágica realidade. Porém, não devemos interpretá-las como 

sintomas sem significados. 

Isso nos leva a acreditar que embora essas crianças não se manifestem de 

maneira usual em suas brincadeiras, ou seja, do modo com os quais nós muitas 

vezes esperamos, elas têm seu próprio modo de despertar interesses. 



 

Segundo Winnicott, “é comum algum grau de psicose na infância, sendo seu 

diagnóstico realizado quando o meio ambiente não consegue esconder ou aguentar 

distorções do seu desenvolvimento emocional, fazendo com essa criança necessite 

se organizar em torno de uma determinada linha defensiva que possa ser 

reconhecida como uma entidade doença” (1952, p.61). 

2.1.1.1.1 AS RELAÇÕES PSICOSSOCIAIS ENTRE A FAMÍLIA E A ESCOLA  

 Acabamos de explorar o desenvolvimento da aprendizagem da 

criança autista, vimos as diferentes formas de trazer essa criança para uma vida 

social. 

O autismo é uma síndrome comportamental com etiologias múltiplas e curso 

de um distúrbio de desenvolvimento, observado claramente pela falta de 

relacionamento social, nesse capítulo reservado a pais e escola, falarei sobre as 

relações destes com a doença e sobre a importância dessa relação. 

A família do indivíduo com autismo possui um papel decisivo no seu 

desenvolvimento. Sabemos que se trata de famílias que experimentam dores e 

decepções em diversas fases da vida, desde o momento da notícia da deficiência e 

durante o processo de desenvolvimento de seus filhos. A escola é o único espaço 

social que divide com a família a responsabilidade de educar. Ela favorece certa 

transitoriedade entre as diferenças individuais e as necessidades do grupo, 

oferecendo ao indivíduo oportunidades de comportamentos mais socializadores.  

Durante os meses de pesquisa com pais de crianças autista, observei o 

quanto a relação psicossocial entre família e escola facilita o desenvolvimento 

cognitivo dessas crianças.   

Há muitas formas de se ter contato com a notícia da deficiência do filho. 

Algumas famílias sabem ainda durante a gravidez, outras logo após a realização de 

exames na ocasião do nascimento e outras, ainda, no decorrer do crescimento da 

criança. No caso do autismo, a família descobre com a convivência, de uma forma 

progressiva e dolorosa e, normalmente, pela ausência do desenvolvimento normal. A 

forma como é dada e como é recebida a notícia é determinante para o 

desenvolvimento da criança. Um especialista pode anunciar a deficiência 

enfatizando as limitações ou as potencialidades do sujeito, e é claro que isso 

interfere no investimento que a família fará no filho deficiente e na forma como o 



 

tratará.  

É importante ressaltar também que, normalmente, quando a notícia da 

deficiência é dada aos pais, a criança é encaminhada para os serviços médicos de 

genética ou de estimulação precoce, mas os pais não costumam ser encaminhados 

para lugar algum, a fim de receber atendimento psicológico. Além da dor, 

experimentam a solidão. Os grupos de apoio que existem são aqueles formados 

pelos próprios pais, na maioria leigos, não profissionais e que se predispõem a 

ajudar os outros que ainda não atravessaram o luto simbólico. 

Para Glat (2002), por mais harmônica que seja uma família, essa crise é 

inevitável. O nascimento de um filho com algum tipo de deficiência ou doença ou o 

aparecimento de alguma condição excepcional significa uma destruição dos sonhos 

e das expectativas que haviam sido gerados em função dele Os sentimentos da 

família sobre a deficiência de seus filhos são cíclicos e podem transitar entre a 

aceitação e a negação, especialmente nas mudanças de fases da criança. Por 

exemplo, quando o filho entra na adolescência, são comuns os pais o compararem 

com os demais jovens, e, na maioria das vezes, o resultado dessa comparação é 

negativo, enfatizando apenas o que ele não é capaz de fazer, desconsiderando o 

quanto já evoluiu.  

Especialmente nas famílias de portadores de autismo, a ausência da troca 

afetiva e da comunicação costuma ser a maior dificuldade. Os autistas têm 

dificuldades específicas para entender vários dos sentimentos humanos. Eles 

aparentam não ter sentimentos, mas, na verdade, esse comportamento parece ser 

resultante de inabilidade cognitiva. (PETEERS, 1998). 

A matrícula da criança portadora de autismo na escola pode trazer alterações 

no seio familiar, na medida em que a criança está frequentando mais um grupo 

social e tendo a oportunidade de conviver com outras crianças. Os pais, por sua vez, 

passam a conviver com outros pais nesse novo universo e a acreditar nas 

possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem sistemática de seus filhos.  

Os prognósticos quanto ao futuro do filho autista podem ficar menos 

obscuros, e a ideia de que o filho nada é capaz de realizar pode ser substituída por 

esperanças conscientes e investimentos no desenvolvimento da criança.  

Quando se propõe, por exemplo, a inclusão de alunos com necessidades 

especiais, deve ser respeitada as características de sua natureza, visando à 

aquisição de comportamentos sociais aceitáveis, porém, observando as 



 

necessidades especiais de cada educando e, sobretudo, trazendo os pais para um 

comportamento mais realístico possível, evitando a fantasia da cura, sempre tão 

presente.  

Frequentemente, os pais têm a perspectiva de longo prazo; preocupam-se 

com o que será de seu filho ou filha com dificuldades quando adultos, pois o 

processo de aprendizagem das crianças com autismo, por vezes, é lento, e por isso 

é muito importante eleger as melhores prioridades em colaboração entre pais e a 

equipe que atende a criança (Nilsson, 2003).  

Além de eleger o que pode compor o currículo das crianças com autismo, é 

preciso conscientizar os familiares sobre os malefícios da infantilização e os 

benefícios do aprendizado da independência a fim de se desenvolverem ao máximo 

as potencialidades do sujeito com autismo. Os pais precisam lembrar a realidade 

dura, mas imutável, de que não são eternos. Precisam outorgar os cuidados de seu 

filho especial a algum familiar ou pessoa de sua convivência que se disponha, mas 

também preparar o seu filho para a vida independente, com comportamentos 

socialmente aceitos.  

A parceria entre família e escola é enfatizada pela Declaração de Salamanca 

(Aiello, 2003), e o envolvimento entre as duas partes asseguraria uma ativa 

participação dos pais na tomada de decisão e no planejamento educacional dos 

seus filhos, com a adoção de uma comunicação clara e aberta. De maneira geral, os 

pais têm críticas a fazer em relação às escolas, que não atendem de forma ampla às 

suas expectativas. No entanto, a maioria dos familiares considera que a escola é um 

lócus privilegiado para o desenvolvimento global dos filhos (Glat, 2003).  

É comum, por exemplo, a escola não permitir o uso de fraldas e incentivar 

que a criança utilize o banheiro quando necessário, mas o uso das fraldas continua 

existindo em casa. Constatamos, enfim, que, quando uma criança autista é incluída 

na escola, sua família também o é (SERRA, 2004). 

Esta, por sua vez, deve contar com as metodologias adequadas para ajudar a 

criança a suprir suas deficiências. A viabilização financeira dos métodos 

especializados de ensino também é um problema. Por meio deles, é possível reduzir 

a incidência de comportamentos inadequados e ajudar o autista na organização do 

seu dia a dia, bem como na tarefa de se comunicar com os outros e de ingressar em 

qualquer espaço. Além de serem necessários profissionais qualificados, o que ainda 

é um pequeno número no país, como também torna sujeitos à punição gestores 



 

escolares que se recusarem a matricular indivíduos autistas.  



 

3. PROCESSO DE INCLUSÃO  

O paradigma da inclusão educacional orienta o processo de mudanças desde 

a educação comum aos serviços de apoio especializados com vistas a promover o 

desenvolvimento das escolas, constituindo práticas capazes de atender a todos os 

alunos. O sistema educacional inclusivo está fundamentado na Constituição 

Federal/88, que garante a educação como um direito de todos, e no Decreto Nº. 

6.949/2009, que ratifica a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência 

(ONU/2006), assegurando o direito de pleno acesso à educação em igualdade de 

condições com as demais pessoas. 

 Desta forma, a construção da educação inclusiva requer a definição de 

políticas públicas alterarem a organização dos sistemas paralelos de ensino comum 

e especial, consolidando uma proposta de educação especial integrada ao projeto 

político pedagógico da escola comum, capaz de contrapor as diferentes formas de 

exclusão e garantir as condições de acesso, participação e aprendizagem. Conforme 

a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(MEC/2008), a educação especial constituiu uma modalidade de ensino não 

substitutiva à escolarização dos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. O Decreto Nº.6.517/2008 define 

o Atendimento Educacional Especializado – AEE e institui o financiamento, no 

âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, para a oferta do AEE aos 

alunos matriculados nas classes comuns do ensino regular da rede pública.  

O Brasil, nos últimos anos, avançou na elaboração e na implementação de 

ações intersetoriais, baseadas na concepção de que a inclusão escolar das pessoas 

com deficiência se dá na medida em que as políticas de educação garantam 

efetivamente atender as especificidades deste público. 

 

Segundo Mantoan (1988): 

 

Inovar não tem necessariamente o sentido do inusitado. As grandes 

inovações estão, muitas vezes na centralização do óbvio, do simples, do 

que é possível fazer, mas que precisa ser desvelado, para que possa ser 

compreendido por todos e aceito sem outras resistências, senão aquelas 

que dão brilho e vigor ao debate das novidades. 



 

Para descrever o percurso da educação inclusiva, observa-se o cenário 

educacional brasileiro sob três ângulos: o dos desafios provocados por essa 

inovação, o das ações no sentido de efetivá-la nas turmas escolares, incluindo o 

trabalho de formação de professores e, finalmente o das perspectivas que se abrem 

à educação escolar, a partir da sua implementação.  

Declaração de Salamanca (JULHO DE 1994)  

Devido a inquietação que a exclusão de pessoas com deficiência causava nos 

países da Europa e também para reafirmar o direito de “Educação para todos” em 10 

de junho de 1994, representantes de 92 países e 25 organizações internacionais 

realizaram a Conferência Mundial de Educação, encontro realizado pelo governo 

espanhol e pela UNESCO, dando ênfase a Educação Integradora, capacitando os 

professores e escolas para atender as crianças, jovens e adultos deficientes. 

Proclama também que as escolas regulares com orientação inclusiva constituem os 

meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias e que alunos com 

deficiência devem ter acesso à escola regular, tendo como princípio orientador que 

“as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas 

condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras” (BRASIL, 

2006, p. 330).  

Fica evidente que a Declaração de Salamanca realça no princípio orientador o 

desafio da educação inclusiva lançado às escolas, no intuito de que devem acolher e 

ensinar a todos os alunos. 

O princípio democrático da educação para todos só se evidencia nos 

sistemas educacionais que se especializam em todos os alunos, não apenas em 

alguns deles, os alunos com deficiência. A inclusão, como consequência de um 

ensino de qualidade para todos os 23 alunos provoca e exigem da escola brasileira 

novos posicionamentos e é um motivo a mais para que o ensino se modernize e 

para que os professores aperfeiçoem as suas práticas. É uma inovação que implica 

num esforço de atualização e reestruturação das condições atuais da maioria de 

nossas escolas.  

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 as suas especificidades, sem cair nas 

teias da educação especial e suas modalidades de exclusão. 



 

A educação inclusiva vem se tronando uma realidade cada dia mais 

desafiadora para os sistemas de ensino brasileiros, pois o direito à educação não se 

configura apenas pelo acesso, materializado na matrícula do aluno junto ao 

estabelecimento escolar, mas também pela sua participação e aprendizagem ao 

longo da vida.  

 

Transformar a escola significa, portanto, criar as condições para que todos 

os alunos possam atuar efetivamente nesse espaço educativo, focando as 

dificuldades do processo de construção para o ambiente escolar e não para 

as características particulares dos alunos (INCLUSÃO – REVISTA DA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL, 2010, p. 34). 

 

Nesse sentido, há um conjunto de ações voltadas para os alunos, pais, 

professores, gestores escolares e formadores docentes, com a finalidade de 

solidificar e ampliar as condições necessárias para garantia do direito à educação.  

Alguns teóricos do nosso país defendem a inclusão escolar total, 

incondicional para TODOS, como consequência da transformação do ensino regular. 

 Mantoan (1998, p. 3) propõe: 

 

[...] uma verdadeira transformação da escola, de tal modo que o aluno tenha 

a oportunidade de aprender, mas na condição de que sejam respeitados as 

suas peculiaridades, necessidades e interesses, a sua autonomia 

intelectual, o ritmo e suas condições de assimilação dos conteúdos 

curriculares.  

A verdadeira transformação da escola acontecerá quando realmente criarmos 

condições para que TODOS os alunos possam atuar efetivamente nesse espaço 

educativo.  

Para Mittler (2001), “a escola inclusiva só começa com uma radical reforma da 

escola, com a mudança do sistema existente e repensando-se inteiramente o 

currículo para alcançar as necessidades de todas as crianças”.  

De acordo com o autor a inclusão não representa simplesmente transferir o 

aluno da escola especial para a escola regular, pois, ela requer uma mudança na 

mente e nos valores, para as escolas e para a sociedade em geral, porque 

subjacente à sua filosofia está a celebração da diversidade. 

 

 



 

A escola não pode mudar tudo e nem pode mudar a si mesma sozinha. Ela 

está intimamente ligada à sociedade que a mantém. Ela é, ao mesmo 

tempo, fator e produto da sociedade. Como instituição social, ela depende 

da sociedade e, para se transformar, depende também da relação que 

mantém com outras escolas, com as famílias, aprendendo em rede com 

elas, estabelecendo alianças com a sociedade, com a população (GADOTI, 

2007, p. 12).  

 

A concepção e os princípios da educação inclusiva dentro de um contexto 

mais amplo que dizem respeito à estrutura da sociedade em que vivemos 

associados aos movimentos de garantia dos direitos exigem a transformação dos 

sistemas de ensino em relação a fundamentação, a prática pedagógica e aos 

aspectos cotidianos da escola.  

 Com sentido de contribuir para o fortalecimento da ação intersetorial na 

promoção da inclusão escolar desses alunos com deficiência, é destacada a recente 

política pública na área da reabilitação visual.  

A acessibilidade na escola é concebida como uma premissa para o pleno 

acesso dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, compreendendo desde a acessibilidade arquitetônica e 

na comunicação, passando pela produção de materiais didáticos acessíveis e o uso 

de recursos de tecnologia assistiva na escola.  

Para impulsionar as mudanças sociais, políticas e culturais, construindo a 

inclusão no cotidiano das escolas, é necessário o processo de transformação nos 

sistemas educacionais, a partir do envolvimento da gestão pública na articulação de 

ações para a garantia das condições de acesso e permanência dos alunos especiais 

na escola regular.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os objetivos desse trabalho tiveram como norte alguns pontos principais: 

explicitar as características dos fatores psicossociais, fornecer informações a 

respeito do autismo para o desenvolvimento da aprendizagem da criança autista e 

abordar a Educação Inclusiva e Especial atualmente. 

Por existirem inúmeras dificuldades no trabalho com os autistas, devido a 

seus comportamentos estereotipados e ausência de uma interação social e 

psicossocial adequada, buscou-se fazer um trabalho que abordasse as principais 

características que envolvem o autismo, de maneira sucinta e objetiva. Além disso, 

considerando que os autistas não estão naturalmente incluídos na sociedade, 

procurou-se também investigar como se dá a educação dessas pessoas, como tem 

sido a atuação da família e da escola frente a esses alunos. Para isso, foram 

utilizados os questionários para a família e professores a fim de que pudéssemos 

analisar, na prática, como estão as influências dos fatores psicossociais na 

aprendizagem da criança autista.  

Os resultados encontrados demonstraram uma grande realidade vivida hoje 

na sociedade: A falta de estímulos da família e conhecimento sobre a doença. Tal 

despreparo é causado pela insuficiente falta de informações que se tem atualmente 

sobre autismo e suas manifestações. 

Notou-se que, a escola ainda tem o conhecimento superficial das 

características dos autistas, e justamente conhecem aquelas principais, como a 

dificuldade na interação social, o “isolamento”, as dificuldades na aprendizagem, na 

fala e no contato visual. 

Os autistas necessitam de uma estrutura eficiente, de métodos de ensino, de 

ambientes, de preparação, e abordagem, para terem o mínimo desenvolvimento no 

processo. Observou-se também com o estudo que os professores sentem a 

necessidade de ter acesso a cursos, palestras, de terem apoio de profissionais como 

psicólogos, neurologistas, médicos e outros especialistas para auxiliarem neste 

trabalho difícil. Isto foi notório em uma das perguntas do questionário quando os 

professores responderam que não saberiam como lidar com um autista em sala de 

aula e que para isso, precisariam de ajuda. Assim, pode-se dizer que ao analisar o 



 

discurso desses professores, fica evidente a necessidade que eles sentem de serem 

capacitados para o trabalho especial com autistas. 

Diante do exposto, acredita-se que este estudo possa somar com outros 

estudos desenvolvidos no país acerca do Autismo, uma vez que resumem de uma 

maneira objetiva as principais características desse distúrbio, buscando a partir dos 

fatores psicossociais resgatarem a importância da educação especial dos autistas. 

Pode-se até dizer que existem tentativas de desenvolver o processo de inclusão 

desses alunos, porém, talvez a forma como esta introdução esteja sendo feita não 

apresenta ainda resultados efetivos. 

Contudo, conclui-se com este trabalho que o Autismo é um tema ainda a ser 

muito trabalhado em nossa sociedade. Os autistas são pessoas difíceis de trabalhar 

e desenvolver, apresentando inúmeras desordens em seus comportamentos, e para 

isso, é necessário o desenvolvimento de estratégias eficazes a fim de alcançá-los 

em suas limitações. Por outro lado, os autistas também apresentam inúmeras 

habilidades que devem ser também estimuladas e trabalhadas por meio de 

estratégias, para que tenham a chance de obter seu espaço dentro da comunidade. 

Fala-se muito da educação especial e inclusiva de alunos deficientes visuais, 

auditivos, físicos, mentais, entre outros, porém o autista muitas vezes tem sido 

esquecido. Há falta de incentivo das autoridades com relação à formação de 

profissionais capacitados e habilitados para atuarem com esse alunado e como 

consequência, vemos o “buraco” existente na vida de autistas e de seus familiares 

que se veem presos nessa situação. Finalizamos este trabalho com a esperança de 

ver futuros estudos acerca do autismo e professores executando trabalhos efetivos 

nas escolas amparados por cursos e profissionais experientes e capacitados, 

trazendo sentido e nova realidade à vida dos autistas. 
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