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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo compreender os processos de 

aprendizagem de um aluno autista na visão do psicopedagogo em instituições 

escolares do ensino básico. O foco do estudo foi à questão dos alunos autistas 

e as implicações (mudanças) no currículo, planejamento, tempo e espaços de 

aprendizagem. Trata-se de um estudo cuja opção teórico/metodológica se 

fundamentou em uma pesquisa bibliográfica que teve como principal objetivo, 

ampliar a reflexão e contribuir com mais esclarecimentos sobre a proposta 

inserida nas escolas diante um aluno autista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGIA 

 

Os métodos que levam ao problema proposto nesta monografia foram 

pesquisados através de leitura de livros, jornais, revistas e a resposta, após 

coleta de dados, pesquisa bibliográfica, observação do objeto de estudo, etc.  
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INTRODUÇÃO 

 

O autismo é uma síndrome intrigante 
porque desafia nosso conhecimento 
sobre a natureza humana. 
Compreender o autismo é abrir 
caminhos para o entendimento do 
nosso próprio desenvolvimento. 
Estudar autismo é ter nas mãos um 
“laboratório natural” de onde se 
vislumbra o impacto da privação das 
relações recíprocas desde cedo na 
vida. Conviver com o autismo é 
abdicar de uma só forma de ver o 
mundo – aquela que nos foi 
oportunizada desde a infância 

Cleonice Bosa 

 

O autismo tem demandado estudos e indagações, permanecendo ainda 

desconhecido por grande parte dos educadores. O termo autismo é 

proveniente da observação de um conjunto de comportamentos agrupados 

numa tríade principal: comprometimentos qualitativos na comunicação, 

dificuldade na interação social e atividades restrito-repetitivas. 

 

O autismo, também conhecido como transtorno autistico, 
autismo da infância, autismo infantil e autismo infantil precoce, 
é o TID mais conhecido. Nessa condição, existe um marcado e 
permanente prejuízo na interação social, alterações da 
comunicação e padrões limitados ou estereotipados de 
comportamentos e interesses. As anormalidades no 
funcionamento em cada uma dessas áreas devem estar 
presentes em torno dos três anos de idade. Aproximadamente 
60 a 70% dos indivíduos com autismo funcionam na faixa do 
retardo mental, ainda que esse percentual esteja encolhendo 
em estudos mais recentes. Essa mudança provavelmente 
reflete uma maior percepção sobre as manifestações do 
autismo com alto grau de funcionamento, o que, por sua vez, 
parece conduzir a que um maior número de indivíduos seja 
diagnosticado com essa condição. (KLIN, 2006, P.01) 



 

 Foi Leo Kanner quem publicou as primeiras pesquisas relacionadas ao 

autismo  e Hans Asperger que desenvolveu uma tese expondo um conjunto de 

sinais semelhante aos descritos por Kanner em crianças na idade de três anos. 

Este estudioso identificou semelhanças em vários pontos entre os dois 

quadros, mas ressaltou que as crianças descritas em seu estudo apresentavam 

uma inteligência superior e aptidão para a lógica e abstração, apesar de 

interesses excêntricos. O Transtorno de Asperger, considerado por muitos; 

como autismo de alto funcionamento, é freqüentemente retratado em filmes e 

se constitui como uma das “pontas” de um espectro composto por diversos 

níveis de comprometimento de um mesmo distúrbio, ou seja; o autismo.  

 Também Bosa, em “Autismo: atuais interpretações para antigas 

observações1”, aponta para o fato de que muitas vezes a ausência de 

respostas das crianças autistas se dá pela falta de compreensão do que está 

sendo exigido e não de uma atitude de isolamento e de recusa proposital. A 

contínua falta de compreensão do que se passa ao redor, aliada a escassa 

oportunidade de interagir com crianças “normais” é que conduziria ao 

isolamento, criando, assim, em circulo vicioso o que me leva a defender nesse 

trabalho, a importância da escola no desenvolvimento de crianças autistas. 

Porém, considero importante ressaltar que na educação de crianças autistas o 

que mais importa, é que o educador, apoiado nas necessidades dos mesmos e 

no acolhimento ao educando, gere autonomia para que este, futuramente 

possa exercer suas atividades sociais de forma mais adequadas. Para isso é 

necessária a criação de um currículo com atividades funcionais que tragam 

questões onde serão trabalhadas as habilidades que precisam ser 

conquistadas, cujo foco deve estar no processo de aprendizagem e não nos 

resultados, porque nem sempre eles virão de maneira rápida e como 

esperamos.  

Partindo desses pressupostos teóricos, este estudo procurou 

compreender um pouco mais sobre o autismo, expondo suas principais 

                                                 
1 
http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo6/necessidades_especiais/palestracleonice.pdf 



características e quais as intervenções possíveis, que se encontram no âmbito 

da escola, a fim de favorecer a aprendizagem e consequentemente a qualidade 

de vida de crianças autistas. Como nos indica Gomes (2007, p.02): 

 

Pode-se perceber também que, com o aumento da eficácia 
das estratégias de ensino que possibilitam a aquisição de 
habilidades básicas e que suplementam as dificuldades 
clássicas do transtorno, crianças com autismo têm mostrado 
um ganho no repertório geral e, conseqüentemente, tornam-
se hábeis a aprender comportamentos mais complexos como 
àqueles necessários aos conteúdos acadêmicos.  

 

Desta forma delimitei meus objetivos procurando esclarecer aspectos 

mais significativos no processo educativo da criança autista estabelecendo 

relações com o ensino convencional, apontando que ênfases devem ser dadas 

ao trabalho didático-psicopedagógico com essas crianças e o que os 

especialistas colocam como possibilidade de intervenção educacional. 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico que buscou 

referenciais teóricos nas publicações acadêmicas especializadas no tema, os 

fundamentos para as discussões e informações tecidas ao longo do trabalho. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I  

 

HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS DE CRIANÇAS AUTISTAS  

 

 “... O autismo, embora possa ser 
visto como uma condição médica, 
também deve ser encarada como um 
modo de ser completo, uma forma de 
identidade profundamente diferente 
...” 

Oliver Sacks 

 

 

Conhecido cientificamente como TID - transtornos invasivos do 

desenvolvimento – o autismo é uma síndrome caracterizada por alterações 

que se manifestam, sempre, na interação social, na comunicação e no 

comportamento. 

O autismo é comumente comparado a um espectro, pois, esta síndrome 

se apresenta em níveis diversos, trata-se de um espectro de condições 

psicológicas caracterizado por alterações generalizadas de interação social e 

de comunicação, e por uma gama de transtornos de comportamentos em maior 

ou menor grau, daí a referencia a imagem de um espectro. 

Essas características, normalmente manifestam-se por volta dos 3 anos 

de idade  e persistem por toda a vida adulta. O autismo atinge principalmente o 

sexo masculino, numa proporção de quatro meninos para cada menina. As 

causas ainda não foram claramente identificadas e várias abordagens de 

tratamento têm sido desenvolvidas. 

As primeiras publicações sobre o autismo foram feitas por Leo Kanner e 

Hans Asperger, os quais, independentemente (o primeiro em Baltimore e o 

segundo em Viena), forneceram relatos sistemáticos dos casos que 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Desordem_espectral&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Desordem_espectral&action=edit&redlink=1


acompanhavam e das suas respectivas suposições teóricas para essa 

síndrome até então desconhecida. 

Kanner constatou, nas crianças que atendia, uma inabilidade no 

relacionamento interpessoal que as distinguia de outras patologias como a 

esquizofrenia. Para Kanner, tal comprometimento fazia-se evidenciar pela 

dificuldade em adotar uma atitude antecipatória que assinalasse a vontade de 

ser pego no colo, por exemplo; um fechamento extremo, que levava a criança a 

negligenciar, ignorar ou recusar tudo o que vinha do exterior.  

Outra característica observada foi o atraso na aquisição da fala (embora 

não em todas) e do uso não-comunicativo da mesma, isto é, a linguagem não 

era utilizada enquanto instrumento para receber e transmitir mensagens aos 

outros, sendo que três das crianças, observadas por ele, permaneciam ‘mudas’ 

até aquela data.  

Kanner acreditava no bom potencial cognitivo dessas crianças, as quais 

mostravam fisionomias notadamente inteligentes. Chamou-lhe ainda a atenção, 

a distúrbios de comprometimento no plano físico, na maioria delas. Ou seja, 

dificuldades na atividade motora global, contrastando como uma surpreendente 

habilidade na motricidade fina (evidenciada, por exemplo, na habilidade em 

girar objetos circulares), entretanto, para esse autor, a insistência obsessiva na 

manutenção da rotina, levando a uma limitação na variedade de atividades 

espontâneas, era uma das características-chave no autismo. A isso se somava 

a inabilidade no relacionamento interpessoal. Se algo é mudado, mesmo em 

um mínimo detalhe, a situação deixa de ser idêntica, não podendo então ser 

aceita. Por outro lado, Kanner assinalava que tudo que não era alterado quanto 

à aparência e posição, ou seja, aquilo que conservava a sua identidade e não 

ameaçava o isolamento da criança, não somente era bem tolerado como 

passava a ser objeto de interesse com o qual poderia passar horas brincando, 

pois segundo o especialista, conferia à criança a sensação gratificante de 

onipotência e controle. 

As descrições de Asperger são na verdade mais amplas que as de 

Kanner, cobrindo características que não foram levantadas pelo estudioso, 



além de incluir casos envolvendo comprometimento orgânico. Ressaltou a 

questão da dificuldade das crianças, que observava, em fixar o olhar durante 

situações sociais, mas também fez ressalvas quanto à presença de olhar 

periférico e breve; chamou a atenção para as peculiaridades dos gestos e da 

fala, a qual se apresentava sem problemas de gramática e com vocabulário 

variado, porém monótona. Salientou não tanto o extremo retraimento social, tal 

qual Kanner fizera, mas a forma ingênua e inapropriada de aproximar-se das 

pessoas. Notou, ainda, a dificuldade dos pais em constatar comprometimentos 

nos três primeiros anos de vida da criança.  

Asperger acreditava que a síndrome por ele descrita diferia da de 

Kanner, embora reconhecesse similaridades, uma vez que ambos identificaram 

as dificuldades no relacionamento interpessoal e na comunicação como as 

características mais intrigantes do quadro. Asperger também sugeriu a 

hipótese de um transtorno profundo do afeto ou “instinto”. Coincidentemente, 

ambos empregaram o termo autismo para caracterizar a natureza do 

comprometimento. 

Tanto Kanner quanto Asperger empregaram o termo para chamar a 

atenção sobre a qualidade do comportamento social que perpassa a simples 

questão de isolamento físico, timidez ou rejeição do contato humano, mas se 

caracteriza, sobretudo, pela dificuldade em manter contato afetivo com os 

outros, de modo espontâneo e recíproco.  

 

 

 

 

 

 

 



I.1 Estudos atuais sobre Autismo 

 

I.1.1Prevalência 

 

No Brasil calcula-se que existam, aproximadamente, 600 mil pessoas 

afetadas pela síndrome do autismo (Associação Brasileira de Autismo, 1997), 

se considerarmos somente a forma típica da síndrome. 

A prevalência é quatro vezes maior em meninos do que em meninas e 

há algumas evidencias de que as meninas tendem a ser severamente 

afetadas, embora isso possa ser explicado pela tendência de as meninas com 

autismo apresentarem QI mais baixo do que os meninos. Conclui-se, portanto, 

que os transtornos autísticos são relativamente raros na população geral se 

comparados a outros transtornos (ex:. Síndrome de Down), o que acarreta uma 

diminuição na oferta de centros de atendimentos e, conseqüentemente, longas 

filas de espera nos poucos espaços especializados disponíveis. 

 

I.1.2 Características Clinicas 

 

Kanner acreditava que as crianças com autismo eram inteligentes, 

porém não o demonstravam. Tal noção levou ao mito da criança “secretamente 

inteligente”. A implicação imediata dessa noção é o perigo de se superestimar 

as potencialidades da criança, criando demandas sociais e intelectuais acima 

das suas capacidades, com desastrosas conseqüências. Muitas vezes a 

ausência de respostas das crianças deve-se a falta de compreensão do que 

está sendo exigido e não de uma atitude de isolamento e recusa proposital. A 

contínua falta de compreensão do que se passa ao redor, aliada a escassa 

oportunidade de interagir com crianças “normais” é que conduziria ao 

isolamento, criando, assim, um circulo vicioso. 



O cinema encarregou-se de divulgar a noção de que indivíduos com 

autismo apresentam talentos especiais (capacidades para decorar listas 

telefônicas, realizar mentalmente cálculos complexos, desenhar com perfeição, 

etc.). Na verdade, tais habilidades estão presentes em menos de 10% dos 

indivíduos diagnosticados como apresentando autismo e tem sido explicada 

pela combinação de comportamentos obsessivos e interesses sociais limitados 

ou, ainda, pela tendência em processar informações do ambiente de forma 

especifica e não-global. Cabe lembrar a interpretação dada por Kanner a tais 

comportamentos: ele acreditava que recitar inúmeros poemas, passagens 

religiosas, etc., seria uma forma de essas crianças “agradarem” e 

corresponderem às altas expectativas de suas famílias. 

 

I.1.3 Aspectos Familiares e Socioeconômicos 

 

Kanner observou que muitas das crianças que ele acompanhava 

provinham de ambientes culturalmente favoráveis e de alto poder aquisitivo. É 

comum observar-se, ainda hoje, a idéia de que a ocorrência de autismo é maior 

“em famílias ricas”. Atualmente, sabe-se que o autismo pode ocorrer em 

qualquer tipo de cultura, raça e nível socioeconômico.  

Kanner notou ainda, a presença de comportamentos “obsessivos” nas 

famílias das crianças com autismo. Em geral, eram pessoas extremamente 

preocupadas com detalhes e sistemáticas em suas atividades. Chamou 

atenção, ainda, para as dificuldades no casamento e nas relações 

interpessoais em geral. Para ele, os relacionamentos entre os cônjuges e entre 

esses  filhos eram pouco calorosos. A partir daí, surgiram varias teorias ligando 

a etiologia do autismo à pouca afetividade familiar e sensibilidade às 

necessidades e aos sinais do bebê.  

Essa questão é extremamente complexa, ela não deve ser 

compreendida em uma cadeia linear, de causa e efeito, mas como um sistema, 

no qual vários aspectos atuam-se influenciando mutuamente. Dessa forma, 



ainda que tomemos por base os aspectos genéticos ou biológicos, não 

podemos esquecer que o desenvolvimento infantil processa-se dentro de um 

contexto sociocultural.  

 

I.1.4 Comportamento. 

 

Durante muito tempo prevaleceu a noção de pessoas com autismo como 

sendo alheias ao mundo ao redor, não tolerando o contato físico, não fixando o 

olhar nas pessoas e interessando-se mais por objetos do que por outras 

pessoas ou, ainda, nem mesmo discriminando seus pais de um estranho na 

rua. A mídia e a literatura debruçaram-se sobre a imagem do “gênio” 

disfarçado, engajado em balanços do corpo e agitação repetitiva dos braços.  

A forma como comunicam suas necessidades e seus desejos não é 

imediatamente compreendida, se adotarmos um sistema de comunicação 

convencional. Um olhar mais cuidadoso, e uma escuta atenta, permitem-nos 

descobrir o grande esforço que essas crianças parecem desprender para 

lançar mão de ferramentas que as ajudem a ser compreendidas. 

Os estudos de observação minuciosa de crianças autistas, mostram que 

os olhares são mais freqüentes do que se imagina. O que ocorre é que são 

breves e, por isso, muitas vezes imperceptíveis. Na verdade, a freqüência do 

olhar muda com o contexto, é o mais comum, tendendo a ser mais longo 

naquelas situações em que a criança necessita da assistência do adulto de que 

naquelas em que está, por exemplo, brincando com o adulto.  

Nesse caso, as teorias sociocognitivas ajudam-nos a compreender a 

pouca freqüência do olhar: não olham porque não sabem a função 

comunicativa do olhar para compartilhar experiências com as pessoas, uma 

habilidade que se desenvolve ao longo do primeiro ano de vida do bebê. Essa 

suposição parece trivial, mas faz diferença quando aplicada em um contexto de 

intervenção com os pais - não olhar porque não compreende a extensão das 



propriedades comunicativas do afeto e do olhar é diferente de não querer olhar. 

Com isso, não queremos dizer que a criança não procure evitar o olhar (por 

exemplo, dando as costas para o parceiro), mas ai está uma situação na qual a 

pessoa como um todo é evitada e não somente o olhar. Em outras palavras, 

uma necessidade de pausa da interação ou uma forma de protesto contra uma 

demanda à qual não está conseguindo responder. 

Em relação aos rituais (rotinas rígidas e altamente elaboradas) e 

estereotipias motoras (balanço do corpo, agitação dos barcos ou movimento 

repetitivo das mãos em frente ao rosto), percebe-se que é a área de pesquisa 

que menos tem sido investigada. Por outro lado, observa-se que as 

estereotipias são os comportamentos que menos distinguem as pessoas com 

autismo daquelas com outras deficiências, sem traços de autismo (ex. 

deficiência mental, sensorial, etc.). Já os rituais, por outro lado, tendem a ser 

mais característicos do autismo (se acompanhados dos comprometimentos 

sociais). O que vale a pena ressaltar tanto um quanto outro comprometimento, 

sozinho, não é especifico do autismo, incluindo o tão clássico e conhecido 

“balanço do corpo”. 

Os indivíduos com autismo são ainda muito sensíveis a mudanças no 

humor das pessoas com as quais convivem, talvez porque estejam atentos a 

mudanças sutis, tais como: tom de voz, a expressão facial ou a pressão do 

toque, mesmo que não saibam “interpretar” de toda essa gama de 

comportamento não-verbal.  

Enfim, o autismo é uma síndrome intrigante porque desafia nossos 

conhecimentos sobre a natureza humana. Compreender o autismo é abrir 

caminhos para o entendimento do nosso próprio desenvolvimento (BOSA, 

2006, p 37).  

 

 

Como diz Gillberg, (1990, ASSUMPCAO& PIMENTEL, 2009) 



 

Estudar o autismo é ter nas mãos um “laboratório natural” de 
onde se vislumbra o impacto da privação das relações 
recíprocas desde cedo na vida. Conviver com o autismo é 
abdicar de uma só forma de ver o mundo – aquela que nos foi 
oportunizada desde a infância. É pensar de formas múltiplas e 
alternativas sem, contudo, perder o compromisso com a ciência 
e (consciência!) com a ética. È percorrer caminhos nem sempre 
equipados com um mapa nas mãos é falar e ouvir outra 
linguagem, é criar oportunidades de troca e espaço para os 
nossos saberes e ignorância. Se a definição de autismo passa 
pela dificuldade de se colocar no ponto de vista afetivo do outro 
(um comprometimento da capacidade empática. 

 

Não é de surpreender a quem pertence a uma sociedade em que raros 

são os espaços na rua para cadeiras de roda. Poucas são as cadeiras 

escolares destinadas aos “canhotos” e bibliotecas equipadas para quem não 

pode usar os olhos para ler, a dificuldade que as pessoas tem de identificar 

quem é ou não “autista”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

Limites e Possibilidades na Educação de crianças Autistas 

 

A humanidade sempre sonhou com um milagre religioso: que 
os cegos enxergassem e que os surdos ouvissem. É provável 
que a humanidade triunfe um dia sobre a cegueira, a surdez e 
a deficiência mental. Porém as vencerá no plano social e 
pedagógico muito antes que no plano biológico e medicinal. É 
possível que não esteja longe o dia em que a pedagogia se 
envergonhe do próprio conceito de 'criança com defeito'. O 
surdo falante e o trabalhador cego, participantes da vida geral 
em toda a sua plenitude, não sentirão sua deficiência e não 
darão motivos para que outros a sintam. Está em nossas mãos 
o desaparecimento das condições sociais de existência 
desses defeitos, ainda que o cego continue cego e o surdo 
continue surdo. Provavelmente não serão compreendidos 
aqueles que disserem que um cego é deficiente. Assim, as 
pessoas dirão que um cego é um cego, que um surdo é um 
surdo, e nada mais." 

Lev Vygotsky 

 

II. 1 A Educação Especial na Perspectiva de Vygotsky 

Vygotsky iniciou estudos sobre a educação especial, aprofundando sua 

investigação junto à Psicologia. Analisou o desenvolvimento do portador de 

necessidades especiais a partir dos pressupostos gerais que orientavam a sua 

concepção do desenvolvimento de pessoas ditas normais. Assim, priorizou os 

aspectos qualitativamente diversos desses indivíduos, observando não apenas 

suas diferenças orgânicas, mas também, as peculiaridades de suas relações 

sociais. Ele rejeitou a abordagem biológica e foi contra a idéia de que o 

desenvolvimento de criança que apresentam deficiências obedecia a leis 

próprias, enfatizando que as leis de desenvolvimento eram as mesmas para 

todas as crianças. 

Vygotsky procurou concentrar a atenção de seus estudos nas 

habilidades que as crianças especiais possuíam, pois estas formaram a base 

para o desenvolvimento de suas capacidades integrais. Desta forma, valorizava 



mais o lado positivo de cada individuo portador de necessidades especiais, 

dando menos significância as suas dificuldades. Para este autor, na maioria 

das vezes, as pessoas valorizavam mais as dificuldades do que os 

desempenhos dessas pessoas e pouco conheciam suas particularidades 

positivas. Desse modo, características são homogeneizadas, fala-se de faltas e 

não são enfocadas características potentes desses indivíduos, ou seja, estas 

eram reduzidas as suas deficiências e não eram vistas em sua totalidade que é 

o que os constituem como pessoas. 

Vygotsky era contrário aos testes de QI, pois, para ele, estes 

agrupavam, com base em seus pontos fracos, crianças que, vistas por seus 

pontos positivos, não teriam nada em comum. Defendeu, portanto, a 

abordagem compensatória, que leva em conta não somente a gravidade da 

dificuldade, mas também a eficiência da estratégia pedagógica utilizada para 

ajudar a superar o problema. Reconheceu que era necessária uma teoria que 

enfatizasse a forma de levar a criança de seu estado atual de desenvolvimento 

ou aprendizagem para um ponto no futuro. Segundo Vygotsky (1987, p.28), “a 

educação para estas crianças deveria se basear na organização especial de suas 

funções e em suas características mais positivas, ao invés de se basear em seus 

aspectos mais deficitários”. 

Sendo assim, a deficiência tem uma dupla influencia no 

desenvolvimento: por um lado atua com uma limitação, trazendo prejuízos e 

dificuldades; por outro lado serve de estimulo para o desenvolvimento das vias 

de adaptação, canais de compensação que podem levar, do equilíbrio alterado, 

a uma nova ordem na constituição da diferença. 

Para Vygotsky, a criança portadora de necessidades especiais ocupa 

certa posição social especial; sua relação com o mundo ocorre de maneira 

diferente da criança dita normal. O desenvolvimento do individuo ocorre através 

de características biológicas (núcleo primário da deficiência) e pelas relações 

sociais (núcleo secundário). Uma criança cujo desenvolvimento está permeado 

por uma necessidade especial não é menos desenvolvida que as outras 

crianças de sua idade, mas é uma criança que se desenvolve de outro modo. 

Ao refletir sobre o desenvolvimento da criança, Vygotsky (2000, p.75) afirmava que 



“todas as funções do desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro, 

no nível social, e depois no nível individual; primeiro, entre pessoas 

(interpsicológica), e depois no interior da criança (intrapsicológica)”. Assim, o 

processo de desenvolvimento das funções superiores dependeria da incorporação 

e internalização de padrões e formas de relação experimentadas nas interações 

com os outros. 

Qualquer necessidade especial origina estímulos para formar a 

compensação. Se algum órgão, por uma “deficiência” funcional ou morfológica, 

não cumpre por completo suas funções, então o sistema nervoso central e o 

aparato psíquico do homem assume a tarefa de compensar o funcionamento 

deficiente do órgão. A criança cega ou surda pode alcançar tudo que outra 

criança pode, porém, por outras vias. É importante lembrar que nem as 

crianças ditas normais utilizam sempre todas as suas possibilidades em suas 

práticas educativas. 

Para os educadores, Vygostky orienta focar a atenção nos fatores 

secundários, ou seja, a prioridade deve ser com os efeitos da deficiência, não 

com a deficiência em si. À medida que a criança está inserida em uma 

determinada cultura, esta inicia sua construção histórica: a criança portadora 

de deficiência assimila as formas sociais de atuação, as internaliza e interage 

como sujeito histórico. 

Os estudos de Vygotsky relacionados à deficiência mental mostram que, 

apesar das funções superiores encontrarem uma barreira para os seu 

desenvolvimento, isso não acontece de forma mecânica, porque o 

desenvolvimento também ocorre através das relações sociais, e fazem com 

que ocorra interferência no desenvolvimento das funções mentais superiores. 

Desta forma, Vygotsky enfatiza a importância das relações sociais para o 

sujeito portador de necessidades especiais, visto que, do contrário, este poderá 

ter complicações secundarias na forma de um desenvolvimento social 

insuficiente, com considerável prejuízo na aprendizagem e, por conseqüência, 

no desenvolvimento. 



A escola desempenha papel fundamental neste contexto, pois é o 

espaço interativo que oportuniza a integração social, impulsionando a 

aprendizagem, criando zonas de desenvolvimento proximal2, propiciando as 

compensações às deficiências. Porém encontramos, hoje, escolas que tem 

seguido a linha da menor resistência, acomodando-se e adaptando-se ao 

“retardo” da criança. Assim, essas escolas procuram excluir dos seus trabalhos 

tudo o que exige esforço do pensamento abstrato e fundamenta seu ensino no 

caráter concreto e na visualização. Desta forma, estas freiam e dificultam o 

desenvolvimento do pensamento abstrato, cujas funções não podem ser 

substituídas por nenhum procedimento visual. A criança com retardo mental 

precisa, mas do que uma criança dita normal, desenvolver os germens do 

pensamento, pois, do contrário, a escola irá limitar o aluno e dificultar o 

desenvolvimento do pensamento abstrato. 

Para Lopes (2005) 

 

O conceito de zona de desenvolvimento proximal apresentado 
por Vygotsky traz uma visão prospectiva de desenvolvimento e 
ressalta a importância do papel mediador do educador e do 
próprio grupo naquilo que o aluno pode vir a aprender e no 
que pode vir a ser. Segundo seu pensamento, o processo de 
aprendizagem se constitui no social e é mediado pelo encontro 
entre diferentes sujeitos, na pluralidade característica das 
relações humanas. Vygotsky compreende a aprendizagem 
humana como um processo onde o homem constrói 
conhecimento no compartilhar da vida intelectual daqueles que 
o rodeiam, interagindo socialmente e aprendendo com os 
outros. (p.47) 

 

                                                 

2 Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) é um conceito elaborado por Vygotsky, e define 
a distância entre o nível de desenvolvimento real, determinado pela capacidade de resolver um 
problema sem ajuda, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração com outro 
companheiro. Quer dizer, é a série de informações que a pessoa tem a potencialidade de 
aprender mas ainda não completou o processo, conhecimentos fora de seu alcance atual, mas 
potencialmente atingíveis. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vygotsky


É importante ressaltar que muitos dos materiais pedagógicos que se 

apresentam hoje não são adequados para proporcionar a zona de 

desenvolvimento proximal para a criança com necessidades especiais. Sendo 

assim, torna-se necessário que a escola, junto com sua equipe pedagógica, 

elabore um material didático especifico que favoreça o aprendizado dessas 

crianças. Para que isso ocorra, é importante que haja um sistema estruturado, 

que tenha como um de seus principais objetivos a criação de um ambiente de 

aprendizagem bem-sucedido, não apenas para os alunos, mas também para 

os professores. 

Dessa forma, é essencial que os professores busquem fazer tentativas 

sistemáticas de trabalhar com as crianças como indivíduos, entrando na zona 

de desenvolvimento proximal em cada seção didática. Assim, o professor deve 

começar a ensinar a criança com um determinado objetivo em mente e, em 

seguida, modificar esse objetivo por meio de interações, visando sempre que a 

criança atinja o aprendizado esperado. 

Outra ênfase nos estudos de Vygostky ocorre com relação à analise das 

práticas institucionais da educação especial. Em observação, considerou que o 

caráter de isolamento das propostas da educação especial se distingui pelo 

defeito de encerrar o aluno no circulo estreito do coletivo escolar, criando um 

mundo pequeno, segregado, em que tudo está adaptado e acomodado ao 

problema do aluno. Constatou, portanto, que, ao invés de retirar a criança do 

mundo isolado, há o isolamento ainda maior, dificultando sua educação e 

reduzindo muito sua aprendizagem. Para Vygotsky, antecipando-se à 

perspectiva inclusiva, já defendia que a educação destinada aos deficientes 

necessitava romper com seu caráter asilar, filantrópico e assistencialista, e 

seguir os mesmos propósitos da educação para todos. Considerava também, 

que a integração, entre pessoas ditas normais e pessoas com necessidades 

especiais, é extremamente positiva para o desenvolvimento de ambas as 

partes. 

Outra preocupação para Vygotsky reside no fato da descaracterização 

do processo pedagógico destinado à educação especial. Para ele, este é 

voltado, em sua maioria, para o treinamento, o exercício dos órgãos dos 



sentidos e dos movimentos do aluno, exercício estes convertidos num sistema 

de atividades artificiais, isoladas, não interessantes. Contrário a esta prática, 

Vygotsky sugeria uma educação que tenha sentido para a vida do aluno, 

relacionando jogos, ao trabalho, ao desejo, à vivência de uma linguagem ativa, 

ou seja, o ato de aprender ou ensinar com significado e sentido.  

 

Para Vigotsky, conhecer o homem, estudar sua vida psíquica, 
era fundamentalmente estudar este homem em suas relações 
concretas de vida, adotando como método o materialismo 
dialético histórico. As relações concretas de vida acontecem 
nas práticas discursivas – ações humanas integradas em 
ações significativas. É justamente na questão do caráter 
mediado dos processos psíquicos, elemento-chave da teoria 
de Vigotsky, que encontro subsídios para compreender, sob 
seu ponto de vista, como se constitui o sujeito simbólico. Por 
analogia com os "instrumentos" de que fala Engels, Vigotsky 
diz da criação dos modos de domínio das ações humanas, 
chamando-as de "ferramentas ou instrumentos psicológicos"- 
"dispositivos sociais e não orgânicos ou individuais" 
(VYGOTSKY, (1996, p. 93, apud PADILHA, 2000).  

 

Assim, a educação da criança com necessidades especiais, como a de 

qualquer outra, precisa estar voltada para o desenvolvimento das funções que 

ajudem o aluno a superar suas dificuldades, a formar uma concepção de 

mundo e, a partir dela, a aquisição de conhecimentos fundamentais para o 

entendimento das suas relações com a vida. 

 

Não há dúvidas de que pensar a significação é pensar o fazer-
se homem – hominizar-se; o que, de acordo com a 
perspectiva histórico-cultural, só é possível com os outros 
homens, ou seja, a essência do processo de desenvolvimento 
cultural consiste exatamente na apropriação/domínio do 
social: "toda função psicológica superior foi externa; isto 
significa que ela foi social; antes de se tornar uma função, foi 
a relação social entre duas pessoas" (VYGOTSKY 1989, p. 56 
apud PADILHA, 2000).  

 



Podemos perceber o quanto Vygotsky, através de seus estudos, 

contribuiu para uma nova forma de se pensar a educação especial, forma esta 

revolucionária, que está presente até hoje nos diálogos escolares. Suas idéias 

nos fazem refletir em como desenvolver o currículo e a pedagogia para 

crianças com necessidades educacionais especiais e, também, como 

compreender os benefícios potenciais da integração dessas crianças na 

educação regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 Autismo e Escola 

III. 1  Integração e aprendizagem da criança 

 

A inclusão de alunos autistas em escola de ensino regular vem se 

constituindo um tema muito controvertido já que, muitos profissionais, 

defendem que, nos casos de comprometimentos severos, as escolas de 

educação especial, seriam as mais capacitadas para o atendimento dessas 

pessoas, posto que, elas possuem necessidades de atendimento que se 

distanciam da escolarização no ensino comum. 

Sob essa alegação, muitos alunos autistas têm sido conduzidos para 

esses espaços, porém, essa analise deve decorrer conjuntamente; das 

características da criança autista e do contexto da escola, ou seja, considerar a 

flexibilidade de organização, nível de recursos de apoio e capacidade de 

ajustes e adaptações curriculares, o que implica em um grande desafio para a 

escola como um todo. 

Não basta aceitar uma criança autista em uma escola de ensino regular, 

é necessário que essa escola se proponha a fazer as modificações necessárias 

para atender essa criança. Modificações essas, que vão desde a formação dos 

educadores, conhecimento pedagógico e alguns conhecimentos específicos da 

educação especial. Além de modificação do espaço físico, se necessário. É 

importante que as crianças autistas vivam em ambientes educacionais 

bastantes estruturados.  

Segundo Olley (apud Coll et allii, 1995, p.286), o conceito de estrutura, 

que é de suma importância na educação de autistas, envolve aspetos básicos 

tais como: 

 



1) em primeiro lugar, refere-se à necessidade de que o 
ambiente não seja, excessivamente, complexo, senão, 
pelo contrário, relativamente simples. As crianças autistas 
têm um maior aproveitamento, quando são educadas em 
grupos pequenos (três a cinco crianças, na atual legislação 
espanhola sobre educação especial) que possibilitem um 
planejamento bastante personalizado dos objetivos e 
procedimentos educacionais em um contexto de relações 
simples e, em grande parte, bilaterais;  

2) em segundo lugar, o ambiente deve facilitar a percepção 
e compreensão, por parte da criança, de relações 
contingentes entre sua próprias condutas e as 
contingências do meio, ou seja, deve ser consistente em 
sua resposta às condutas (funcionais ou alteradas) da 
criança;  

3) além disso, o educador deve manter uma atitude 
orientadora, de não de ‘laizzez faire’, estabelecendo, de 
forma clara e explicita, seus objetivos, procedimentos, 
métodos de registros, etc. 

 

Segundo Shopler, Brehm, Kinsbourne e Reichler (1971, apud Coll et allii, 

1995) em seus estudos, crianças que brincavam orientadas por um adulto 

(situação lúdica orientada) evoluíam muito mais, ou seja, ficavam mais 

afetuosas, relacionavam-se com maior freqüência e tinham menos “condutas 

psicóticas” do que aqueles que brincavam sem orientação. Em outros estudos, 

Rutter e Bartak (1973, apud Coll et allii, 1995) demonstraram que uma aula 

estruturada era educacionalmente mais eficaz, na produção de condutas 

funcionais e na diminuição de disfunções, que aulas com modelos 

educacionais menos estruturados. Também, Olley (apud Coll et allii, 1995, 

p.286) analisou alguns aspectos da estrutura educacional importantes na 

educação autista e chegou as seguintes conclusões: 

 

1) O professor deve analisar, cuidadosamente, as 
condições ambientais que fomentam a aprendizagem e 
diminuem as alterações de conduta,  



2) selecionar, rigorosamente, seus materiais e 
reforçadores, cuidando para que sejam adequados às 
tarefas e atraentes, 

3) adaptar a dificuldade da tarefa aos verdadeiros níveis 
evolutivos de seus alunos e  

4) tornar o ambiente previsível. 

 

A integração de uma criança com distúrbios do espectro do autismo 

(ASD) em uma escola regular exige muita dedicação dos profissionais 

envolvidos através de uma pratica pedagógica associada à educação ativa. A 

convivência escolar compartilhada, em uma escola regular inclusiva, favorece 

mudanças éticas relativas ao trato com as diferenças e respeito às 

singularidades. Propicia, portanto, um grande ganho para as crianças com 

autismo, assim como para as crianças ditas normais. 

Para que haja efetiva integração, torna-se importante também, além de 

uma equipe preparada, uma série de adaptações que permitam o trabalho 

educativo de maneira integrada na amplitude das possibilidades de uma 

criança autista, dos colegas, dos professores e da própria estrutura escolar. A 

integração é um processo complexo, pois, envolve uma série de suportes que 

criam uma rede de ação. Neste processo, a escola possui papel fundamental, 

mas não exclusivo. É fato que os alunos considerados “graves” exigirão da 

escola movimentos mais amplos de adaptação e criatividade. Para que haja o 

efetivo sucesso e melhora das crianças autistas, é necessário um envolvimento 

não somente da escola, mas, também dos professores e da família.  

Para educar crianças autistas não basta conhecer e aplicar técnicas, 

sendo necessário compreender o que consiste ser uma pessoa autista. Pois os 

processos de aprendizagem das crianças autistas, em sua maioria, são mais 

demorados, mais lentos e encontram-se alterados, de forma que a aplicação de 

técnicas educacionais termina na frustração, se não for acompanhada de uma 

atitude de indagação ativa. 

 



Segundo Baptista (2002, p.130), para que o trabalho com uma criança 

autista tenha bom resultado, são necessárias estratégias que integrem o plano 

de ação educativa: 

• Conhecimento recíproco: observação participante e encontros com 

adultos (técnicos e familiares) que conheçam bem o aluno. 

• Analise dos programas das várias disciplinas, realizadas com os 

docentes. 

• Escolha de um tema valorizando a ‘diferença’ do aluno com 

necessidades especiais que se articulasse de modo direto com uma 

temática prevista nos programas. 

• Busca de tempos adequados e de modalidades de trabalho oportunas 

para um envolvimento dos alunos em geral.” 

 

Ao receber uma criança autista em uma escola de ensino regular, deve-se 

estar atento em tentar responder a algumas questões: Quem é o sujeito? Quais 

as suas características? Quais os seus vínculos? Quais as suas preferências? 

Quais os pontos de partida para um trabalho pedagógico?  

Essas perguntas são muito importantes, pois permitirão um levantamento 

de possibilidades que considera o que falta a esse aluno autista e o que ele já 

possui para se desenvolver um bom trabalho, ou seja, é importante que haja 

um período de sondagem, que deve se preocupar em conhecer melhor esses 

indivíduos e estabelecer estratégias e planejamentos para lidar da melhor 

maneira e obter resultados satisfatórios.  

São aspectos favorecedores para a inclusão de crianças autistas: a 

prioridade de agrupamento de alunos segundo a idade cronológica, evitando a 

ampliação da defasagem de interesses; a existência de flexibilidade na 

elaboração do plano pedagógico para esses alunos, resultando em objetivos 

comuns e individualizados; a disponibilidade de apoio externo à classe, na 

forma de supervisão e assessoria, além do atendimento especializado 



oferecido a esta criança, em especial, que pode ser, por exemplo, a Sala de 

Integração e Recursos. 

 

Na escola, deve-se procurar trabalhar com atividades voltadas para as 

diversas formas de expressão, para as percepções, para as questões 

corporais, voltando-se para questões que desenvolverão, de forma global, 

estes indivíduos em todas as suas potencialidades.  

Segundo Baptista & Bosa (2002, p.162):  

Em sua maioria, os autistas possuem grande dificuldade de 

comunicação, interação social e comportamentos estereotipados. Neste 

contexto, deve-se pensar em meios para trabalhar estas dificuldades de forma 

natural com todo o grupo. Por exemplo, com relação à questão da 

comunicação, poder-se-ia propor para o grupo procurar entender como ocorre 

a comunicação. Desta forma, o problema deixa de ser exclusivamente da 

criança autista e passa a ser de todos os membros do grupo.  

 

Esse processo parece abrir melhores possibilidades para a 
inserção dos nossos alunos (autistas) no ensino regular, uma 
vez que passa a existir um olhar diferenciado da escola regular 
sobre a escola especial e vice-versa, pela viabilidade de 
contribuição recíproca entre esses espaços. 

 

Assim, a confiança na capacidade do aluno e a prática pedagógica 

baseada na construção compartilhada de regras são fundamentais para dar 

respostas ao confronto que se estabelece em sala de aula e que para Baptista 

(2002, p. 133): “Esse confronto é intensificado diante da presença de um aluno 

com deficiência ou em situação de desvantagem. Trata-se da identificação de 

um modo diferente de ‘estar-no-mundo’”. 

 



A ação dirigida ao grupo reduz a centralização do limite a 
ser ‘reparado’ e transforma o que era limite de um em um 
desafio para todos. O trabalho pedagógico integrador 
pressupõe a coragem de olhar de perto a limitação, a 
coragem de falar daquilo que falta, porque acredita-se 
(acreditar e ter consciência e fundamental) que não existe 
uma nítida divisão entre um grupo de indivíduos-potência e 
outros dos indivíduos-ausência. (BAPTISTA, 2002, p. 133): 

 

Os objetivos e as metas a serem alcançadas no trabalho com uma 

criança autista devem ser estabelecidos tomando o aluno como parâmetro de 

si mesmo. Mas estes objetivos devem estar em consonância com os objetivos 

que deverão ser alcançados por toda a turma. A definição dos objetivos 

educacionais para as crianças autistas deve basear-se em: 

 

a) um conhecimento preciso, e o mais profundo possível, 

da natureza do autismo e das características especificas 

da criança que está sendo educada,  

b) o ponto de referencia oferecido pelo desenvolvimento 

normal,  

c) uma consideração realista das possibilidades de 

desenvolvimento funcional do aluno em diferentes áreas 

(cognição, comunicação e linguagem, desenvolvimento 

social, motricidade fina e grossa, auto-ajuda, etc.), que 

depende em grande parte de seu nível intelectual, 

possibilidades simbólicas e habilidades comunicativas e  

d) uma analise também realista dos contextos ambientais 

em que essas funções estão inseridas. (COLL et alli, 

1995, p. 288) 

 



Podemos considerar como objetivos a serem alcançados pelo grupo: 

“melhoria da qualidade de interação; construção de canais de comunicação 

compartilhada; desenvolvimentos de percursos didáticos que integrem novos 

conhecimentos e as temáticas curriculares e exploração das diferentes áreas 

de conhecimento e dos diversos recursos existentes na articulação das 

temáticas estudadas (Baptista, 2002, p. 134).  

Na prática deve-se tentar fundir as necessidades do aluno autista e o 

pressuposto básico do projeto integrador, que é a maior permanência em sala 

de aula deste aluno. Ou seja, deve-se buscar uma ampliação progressiva do 

tempo de sala de aula, assim como um atendimento diversificado para esse 

aluno em um espaço diferenciado, acompanhado um pequeno grupo de 

colegas, ou até mesmo, se muito necessário, um trabalho individualizado, que 

deve procurar ocorrer em menor tempo possível.  

A partir da inclusão de uma criança autista em uma turma de ensino 

regular, deve haver uma preocupação comum com o percurso cognitivo de 

qualidade para todo o grupo de alunos, ou seja, é importante visar a construção 

de novos conhecimentos para todos os integrantes do grupo. Os objetivos 

maiores da inclusão devem se identificar com as possibilidades de ação para 

lidar com as diferenças da criança autista, junto com todo o grupo, utilizando 

situações surgidas em sala de aula de maneira a transformá-las em momentos 

de aprendizagem e crescimento para toda a turma. Sendo assim, esse trabalho 

proporcionará crescimento a todos os envolvidos, e não apenas a um aluno 

exclusivamente. 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Todas as cores do arco-íris 
superpostas formam o branco: só a 
integração de todos com suas 
diferenças é que pode criar 
harmonia" 

Rose Marie Muraro 

 

Dentre os transtornos invasivos do desenvolvimento (TID), o autismo e a 

síndrome de Asperger são os mais conhecidos, cujas características incluem 

condições marcadas por atrasos e desvios no desenvolvimento das habilidades 

sociais, comunicativas e demais habilidades. 

As síndromes autísticas e a de Asperger são síndromes originadas de 

alterações precoces e fundamentais no processo de socialização que levam a 

um espectro de transtornos que causam níveis diferenciados de impactos no 

desenvolvimento da atividade e adaptação, da comunicação e imaginação 

sociais, entre outros comprometimentos. 

Os teóricos sócio-interacionistas defendem que o desenvolvimento 

humano é essencialmente interpessoal. A vida humana depende da 

intersubjetividade. Desta forma, o problema central na comunicação da criança 

autista estaria relacionado à falta de reconhecimento das funções interpessoais 

da linguagem, a uma dificuldade de estabelecer reciprocidade com outras 

pessoas, e não a sistemas cognitivos envolvidos na compreensão e expressão 

de palavras.  

Nesse caso, a escola se constitui em um espaço rico de possibilidades 

para que esta criança possa desenvolver habilidades nas funções 

interpessoais. Assim, o enfoque inicial no processo educativo dessas crianças 

deveria estar voltado para criar situações em que essas crianças possam 

estabelecer comportamentos característicos que facilitem a intersubjetividade 



tais como: contato ocular, prestar atenção aos outros, observar a contingência 

das ações, imitação, atenção compartilhada, etc. 

Uma pergunta comum nos meios educacionais questiona se a criança 

autista deve freqüentar uma escola especial para crianças com autismo, 

pressupondo que aborde dificuldades amplas de aprendizado, ou se essa 

criança deveria estar incluída numa escola regular. Através das leituras que 

realizei para este trabalho, concluo que esta é uma pergunta ainda sem 

respostas definitivas, pois, cada caso deve ser tratado individualmente, focando 

as necessidades e, principalmente as potencialidades da criança.  

É importante ter em mente as vantagens da criança com autismo 

conviver com aquelas sem comprometimento e aprender com elas através de 

possíveis interações, mas, também, não podemos esquecer que existem casos 

em que os transtornos se apresentam de forma tão intensa que a criança 

impossibilita o fluxo do cotidiano escolar ao mesmo tempo em que aquele 

contexto, em nada acrescenta no seu desenvolvimento. 

De toda forma, alguns estudos sugerem que, com educação apropriada, 

muitas crianças autistas são capazes de utilizar as habilidades intelectuais que 

possuem para avançar na aprendizagem escolar, daí a importância de uma 

avaliação diagnóstica que nos indique qual o melhor contexto escolar para 

cada criança autista. 

Como podemos observar no que se refere a qual o melhor procedimento 

educativo para crianças autistas, a resposta não é tão simples de se obter. Ao 

revisar a literatura atual sobre as diferentes intervenções que têm sido 

utilizadas no ensino para autistas, concluo que não existe uma única 

abordagem que seja totalmente eficaz para todas as crianças nos seus 

diferentes momentos da vida, porém, há que se pensar que esta é uma 

questão que está posta, não só para as crianças autistas, mas para toda e 

qualquer criança. 
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