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RESUMO- O eixo principal deste artigo objetiva em analisar e compreender o desenvolvimento das 
crianças com autismo na educação infantil, com a finalidade de refletir a prática pedagógica, 
repensando nos métodos utilizados nas escolas, e procurando entender como é processo de ensino 
aprendizagem das crianças autistas. Para esse estudo utilizou-se pesquisa bibliográfica a partir de 
autores como Brito (2015) Varella (2013), entre outros que tratam sempre o caminho de que o papel 
da escola é proporcionar para os educandos caminhos que eles tenham um desenvolvimento integral. 
Logo, as escolas estão buscando meios para obter formas diferenciais na educação dessas crianças 
especiais para que ela se desenvolva física, educacional e psiquicamente, principalmente na educação 
infantil. A criança com TEA, como as demais, possui estilos de percepção e aprendizagem peculiares, 
com processos diferenciados para se expressar e assimilar informações e demonstrar afeto. Suas 
ações representam tentativas de lidar com um mundo que muitas vezes lhe parece confuso e difícil. 
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INTRODUÇÃO 

 

O autismo também conhecido como Transtorno do Espectro Autista (TEA) é 

definido como uma síndrome comportamental que compromete o desenvolvimento 

motor e psiconeurológico dificultando a cognição, a linguagem e a interação social da 

criança. 

A palavra autismo foi utilizada por Eugene Bleuler, em 1911 faz referência a 

um sintoma da esquizofrenia, um dos traços da psicose. Segundo Rodrigues e 

Spencer (2010, p. 19): “Bleuler propõe uma “ausência da realidade”, com o mundo 

exterior, e, consequentemente, impedimento ou impossibilidade de comunicar-se com 

o mundo externo, demonstrando atos de um proceder muito reservado”. 

Por volta de 1980 que o autismo foi reconhecido pela primeira vez e inserido 

em uma nova classe de transtornos, os transtornos invasivos do desenvolvimento 

(KLIN, 2006). 

Ainda não se sabe o que causa o Autismo, porém estudos demonstram ser 

parte de um componente genético, o que se sabe atualmente sobre o autismo é que 

até o momento apresenta apenas tratamento. Contudo, há um consenso unânime no 

mundo de que quanto antes for diagnosticada e tratada, melhores são as 

possibilidades da pessoa com síndrome ter uma maior qualidade de vida (VARELLA, 

2013) 

A inclusão entendida e narrada como um modo de abordar a diversidade sem 

cair no dualismo de superioridade e inferioridade, que entende as limitações como 

características presentes em todos os seres humanos aposta no conhecimento e em 

práticas pedagógicas que respeitam a diferentes formas de aprender. 

A criança com TEA, como as demais, possui estilos de percepção e 

aprendizagem peculiares, com processos diferenciados para se expressar e assimilar 

informações e demonstrar afeto. Suas ações representam tentativas de lidar com um 

mundo que muitas vezes lhe parece confuso e difícil. 

O autismo tem como característica de se manifestar antes dos três anos de 

idade, em que começa a aparecer um dos primeiros sinais que é a sua habilidade 

social. O autista é praticamente incapaz de desenvolver uma relação com outras 

pessoas, ou seja, ele não consegue interagir com o meio social e com isso 

comprometendo a comunicação. (BRITO, 2015) 



 

 

 

Outra característica são as condutas auto agressivas ou heteroagressivas, 

hiperatividade e impulsividade, e foi definido pela Organização Mundial de Saúde 

como um distúrbio do desenvolvimento, sem cura e severamente incapacitante. E 

pode ocorrer cinco casos para cada 10.000 nascimentos. (MANTOAN, 1997). 

Grande parte das pessoas com o TEA tem dificuldade de relacionar-se com 

outras pessoas, também tem uma severa incapacidade de compartilhar sentimentos, 

gostos, emoções e dificuldade na discriminação entre as pessoas. 

Bem como, isolamento ou comportamento social improprio, falha no uso do 

contato visual, dificuldade em participar de atividades em grupos, demonstrações 

improprias de afeto, indiferença afetiva, falta de empatia social ou emocional são 

alguns dos conceitos que podemos citar para justificar as dificuldades na interação 

social. 

Todas essas especificidades diante de sentir o mundo e ver o outro, acabam 

por refletir no estabelecimento de relacionamentos de amizade com colegas e 

parentes de idade igual ou próxima, também pode não compartilham suas 

experiências, sensações ou prazeres com colegas ou parentes. 

As crianças da educação infantil, geralmente estão envolvidas com atividades 

lúdicas, brinquedos, musicalidade e movimento do corpo. As crianças com o TEA 

manifestam nos primeiros anos de vida, dificuldade quanto a alteração da rotina, troca 

de brinquedos e envolvimento com atividades rítmicas. Apresentam apego a 

determinados rituais, rotinas e objetos, ao mesmo tempo que o movimento de peças 

(rodas e hélices) exercem um grande fascínio sobre os mesmos. 

Devido à especificidade de relacionar-se com os objetos e pessoas, em 

muitos momentos da vida e da educação infantil fica sem estar envolvido nas 

atividades que exigem imaginação. Cabe ao professor, pais e familiares incentivar e 

promover momentos que contribuam para que o mesmo desenvolva as habilidades, 

dentro das suas possibilidades. 

Com a ajuda do brinquedo, a criança pode desenvolver a imaginação, a 

confiança, a autoestima e a cooperação. O modo como a criança brinca 

revela seu mundo interior. O brinquedo contribui assim, para a unificação e a 

integração da personalidade e permite à criança entrar em contato com outras 

crianças. (ADAMUZ; BATISTA; ZAMBERLAN, apud: SANTOS, 2000, p. 159). 

 



 

 

 

Luca Surian (2010) afirma que “A criança autista apresenta uma aderência 

inflexível a rotina ou rituais reagindo com intensa ansiedade a mudanças imprevistas 

no ambiente”; sendo assim cabe ao professor utilizar uma metodologia diferenciada 

ao lidar com esses alunos a fim de amenizar todo estresse causado na rotina escolar. 

Compreender e detectar o modo peculiar do aluno autista situar-se no mundo permite 

aos professores desenvolver sua pratica de modo a auxiliar o desenvolvimento infantil 

em consonância com os objetivos da educação infantil. 

O TEA é um quadro permanente, porém quanto mais cedo for feito o 

diagnostico e a criança passar a ter atendimento médico, educacional e terapêutico 

especializado, mais chances a criança tem de amenizar as manifestações do 

transtorno. Neste sentido, a educação infantil, possui um papel importante na vida das 

crianças com o transtorno, ao compreender os comportamentos e atitudes, e diante 

delas propor ações pedagógicas eficazes, pode auxiliar a criança a ser um adulto 

autônomo e feliz. 

No que se refere aos aspectos psicossociais, nota-se que os autistas têm 

como característica o isolamento, com isso dificultando sua relação com as pessoas 

do meio em que vivem, ocasionando as deficiências de relacionamento interpessoais 

e de interação com o meio. 

Outra característica da criança autista é que: 

Ela está sujeita a se assustar com coisas totalmente inofensivas, talvez 

devido a um pequeno incidente anterior. […] Por outro lado, sua falta de 

compreensão faz com que ignorem perigos reais. Elas podem atravessar a 

rua na frente do tráfego, ou se equilibrar perigosamente em bordas estreitas 

de um muro alto, sem medo algum. Às vezes riem de coisas que lhe dão 

prazer, como uma luz piscando ou a sensação macia de algo que estejam 

segurando. Outras vezes, sem razão aparente, choram lágrimas de profunda 

tristeza – como se o mundo fosse demais para eles – e parecem perdidos, 

desnorteados e assustados. Podem, porém, ser confortados com o carinho e 

o contato físico de sua mãe ou alguém que conheçam e confiem 

(GAUDERER, 1985, p. 120). 

A vida escolar é de grande importância na vida das pessoas e todos tem 

direito de participar do mundo escolar, pois é na escola que se conhece os primeiros 

amigos, tem a primeira professora, ou seja é na escola que as crianças aprendem a 

se socializar, trabalhar em grupo, e conseguir aprender diferenças de cada um. 

(BRITO, 2015) 



 

 

 

Entretanto as instituições de ensino precisam promover uma educação de 

qualidade para os portadores de necessidades especiais para que eles possam se 

desenvolver integralmente. 

Dessa forma, torna-se indispensável à construção de novas práticas 

pedagógicas, como a formação continuada e treinamento de profissionais com o 

objetivo promover a inclusão de forma mais suave. A escola deve ser percebida pelo 

aluno com TEA e pela família como um espaço transformador, acolhedor e instigante 

do aprendizado. Qualificar a escola e seus profissionais no processo da inclusão é um 

caminho seguro para viabilizar os valores humanitários como o respeito e a igualdade. 

Entre as grandes bandeiras da educação inclusiva está a concepção de que 

as crianças precisam aprender a conviver com as diferenças para que possam se 

tornar adultos preparados para lidarem com as diferenças. Para Mantoan (2003, p.31), 

“... ações educativas tem como eixos o convívio com as diferenças e a aprendizagem 

como experiência relacional participativa, que produz sentido para o aluno” (p.31). 

Para que de fato ocorra à inclusão das crianças com deficiência no ensino 

regular e consequentemente a democratização do ensino seja feito, muitas mudanças 

terão de ocorrer nos espaços de ensino, não estamos falando somente de espaços 

físicos, mas sim da proposta pedagógica, da avaliação, da metodologia e da 

representação dos próprios professores em relação aos sujeitos da inclusão escolar. 

É importante ressaltar que em relação ao ensino tradicional, a criança autista 

não está inserida nesse contexto, pois dificulta mais ainda o seu aprendizado e a sua 

inserção nos anos seguintes, pois o autista tem como característica muitas vezes de 

ser agressivo, com hábitos repetitivos, e muitas vezes possui dificuldade para 

aprender. 

Apesar das dificuldades o professor necessita incluir os alunos com TEA 

proporcionando aos mesmos, oportunidades iguais aos demais, de forma que sejam 

aceitos e incluídos pelas colegas e pela sociedade com a consciência de que uma 

criança autista pode e deve desenvolver suas habilidades e aprendizagem 

indispensável no processo inclusivo. 

De acordo com Mantoan (2003): 

A escola para ser inclusiva, deve acolher todos os alunos, independente de  

suas condições sociais, emocionais, físicas, intelectuais, linguísticas, entre 

outras. Ela deve ter como princípio básico desenvolver uma pedagogia capaz 

de educar e incluir todos aqueles com necessidades educacionais especiais 



 

 

 

e também os que apresentam dificuldades temporárias ou permanentes, pois 

a inclusão não se aplica apenas aos alunos que apresentam algum tipo de 

deficiência. (MONTOAN, 2003, p. 143). 

Dessa maneira, Mantoan afirma que a inclusão é o privilégio de conviver com 

as diferenças, isto é, quando professores e alunos percebem e entendem as 

diferenças dos outros, reconhecendo a importância da inclusão. 

Além disso, para que a sua escola tenha uma educação inclusiva, é preciso 

considerar cada aluno na sua subjetividade, criando um plano de desenvolvimento 

individual (PDI) que favoreça a sua aprendizagem. 

Por fim, uma das melhores formas de introduzir os projetos de inclusão é atuar 

no coletivo. Em outras palavras, é importante criar oportunidades para que as crianças 

e o corpo docente entendam o que é o autismo, estimulando todo o corpo escolar a 

entender as diferenças e diversidades que existem no mundo, aprendendo a lidar de 

forma inclusiva e empática com os seres humanos. 

A inclusão necessita ser praticada no currículo escolar não somente com 

alunos com alguma deficiência ou com algum transtorno, mas é dever da escola criar 

um currículo adequado que atenda o aluno com suas dificuldades particulares. 

Faz-se necessário nessas circunstâncias, um professor criativo que proponha 

atividades que integrem as crianças, reforce as atitudes positivas e possibilitem o 

desenvolvimento das mesmas. 

É indispensável também a integração familiar, pois a família como primeira via 

social da criança, precisa acompanhar de perto o desenvolvimento da criança, 

especialmente nos aspectos social e cognitivo. 

 

 

 

CONCLUSÕES FINAIS 

 

O autismo é um transtorno psicológico que engloba questões sociais, 

emocionais, afetivas, cognitivas e motoras. Embora a compreensão desse transtorno 

possa ser feito por meio de diversas abordagens psicológicas, para atuar de maneira 

correta na educação, isto é, sem gerar preconceitos e produzir estigmas, é preciso 

olhar para o aluno autista e o seu processo único de aprendizagem. 



 

 

 

Nesse sentido, as relações que ele estabelece consigo, com os outros e com 

o mundo ocorrem de forma diferente do padrão de normalidade, gerando dificuldades 

para quem trabalha na educação. 

Para lidar com o autismo na educação infantil, a escola precisa criar projetos 

de inclusão que promovam o acolhimento dos alunos autistas, possibilitando espaços 

em que o respeito seja priorizado e que as mesmas oportunidades de aprendizagem 

sejam oferecidas. 

Isso só é possível se toda a equipe pedagógica — diretores, coordenadores, 

professores e funcionários — participar de forma ativa no desenvolvimento das 

diretrizes de trabalho de inclusão. 
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