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RESUMO
Este estudo visa analisar o ensino e aprendizagem das crianças diagnosticadas com autismo no decorrer dos seus
estudos no ensino fundamental anos iniciais. Pois é garantido por lei o direito da pessoa com transtorno do espectro
autista a ter atendimento adequado no ensino regular, por isso é imprescindível assegurar o direito à educação a estes
alunos. A pesquisa envolve um levantamento bibliográfico relacionado ao processo de ensino e aprendizagem da criança
com autismo e é relevante diante dos fatos sociais que a mesma se integra.  Para isso será elencado o que há de mais
pertinente para o melhor aprofundamento no assunto. A coleta de dados será feita por meio de autores renomados em
relação ao autismo e como a criança com esse transtorno pode aprender. Por fim chega-se a compreensão de que à
criança que possui esse transtorno do espectro autista consegue construir o conhecimento científico de uma forma mais
lenta que alunos considerados normais, mas aprendem a seu tempo.

PALAVRAS-CHAVE: Autismo; Aprendizagem; Desafios de ensino e aprendizagem; Inclusão.

1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa será elaborada por meio de um levantamento bibliográfico em que serão
levantados dados que abordarão o autismo, suas características, intervenções, métodos de ensino,
atendimento multi especializado; e sobre a inclusão - leis, desafios e possíveis soluções. Será feita
uma análise de como deve ser a postura do professor, o que pode proporcionar o ensino acadêmico,
sistematizado e como ele deve proceder na avaliação.

Sendo assim, a pesquisa tem como objetivo analisar como a criança com autismo aprende
por meio da rotina, uso do concreto, aspectos sensoriais.  E tentar chegar à resposta em torno de
como é possível trabalhar com essa criança na sala de aula regular. Se é por meio de adaptação de
métodos, e se é possível auxiliar no ensino e a aprendizagem da criança, e levando então a real
inclusão nos primeiros anos do ensino Fundamental, além de analisar a possibilidade de observar os
avanços obtidos no desenvolvimento intelectual, cognitivo e consequentemente social da criança. 

Diante  disso,  é  preciso  que  a  escola  e  a  equipe  envolvida  no  processo  educacional  se
capacitem para promoverem o ensino e a aprendizagem do aluno portador de autismo, bem como,
elaborarem uma teoria de ensino melhor para ser usada, pois é preciso analisar como é possível
atingir o saber científico institucionalizado por meio de atividades escolares do ensino regular,  e
observar quais são os desafios que as escolas enfrentam para que haja uma inclusão eficaz. Para
isso, é preciso deixar de lado o preconceito, não se apegar à deficiência e encontrar o potencial da
criança. O professor deve ser persistente, almejar o desenvolvimento da criança, respeitando seus
limites, e jamais achar que ela não consegue aprender, ou seja, nenhum professor deve subestimar
a capacidade da criança.

2. METODOLOGIA
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A tipologia da pesquisa escolhida é a exploratória, na qual será realizado um levantamento
bibliográfico de forma qualitativa para descobrir  ideias e coletar dados sobre o problema. Serão
utilizados livros, periódicos e artigos no meio físico e em sites renomados da web em relação ao que
é o Transtorno do Espectro Autista envolvendo seu processo de ensino e aprendizagem no Ensino
Fundamental  dos  anos  iniciais.  O  trabalho  será  dividido  nas  seguintes  etapas,  será  feito  um
levantamento sobre o Autismo, quais meios de intervenção, o atendimento multifuncional, métodos
de ensino e aprendizagem.. 

3. RESULTADOS ESPERADOS

O termo autismo surgiu do grego  altos, que foi “empregado pela primeira vez pelo médico
psiquiatra  suíço  E.  Bleuler,  em 1911,  que  buscava   descrever   a   fuga   da   realidade   e   o
retraimento  interior  dos  pacientes acometidos de esquizofrenia” (CUNHA, 2009, p.20).

A lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece o direito à inclusão.  Por isso se
faz necessário compreender as diversidades existentes na sociedade e saber que todas as crianças
possuem seus diretos perante as leis, entre eles o direito de estudar, de ser incluída em uma escola
regular de ensino. Para isso as escolas precisam se adequar e promover um ensino de qualidade às
crianças portadoras de Transtorno do Espectro Autista (TEA) (BRASIL, 2012).

Na Diretriz  de Atenção à  Reabilitação  da  Pessoa  com  Transtornos  do Espectro do
Autismo (TEA) estabelece que

Esta  diretriz  estabelece  o cuidado às  pessoas com deficiência  temporária  ou  permanente;
progressiva;  regressiva ou estável;  interminente ou contínua.  serve  de  atenção  para  a
Reabilitação da  Pessoa  com  Transtornos  do Espectro  Autismo  foi  uma ação conjunta de
profissionais,  pesquisadores  e especialistas,  com  experiência  reconhecida em diversas
profissões da saúde e pertencentes a Sociedades  Científicas e Profissionais (BRASIL, 2013, p.
05).

Pois além da dificuldade que a criança traz consigo devido ao transtorno, é no momento que
vai para escola que as complicações são visíveis, sendo que é nesta fase que será exigida do aluno,
atenção,  compreensão,  entrosamento,  desenvolvimento,  socialização.  São ocorrências  que  para
uma  criança  portadora  de  TEA  torna-se  algo  desestimulador,  complexo  e  dificultoso,  e  em
determinados casos, pode ser observado isolamento e falta de vontade em participar das atividades.
É neste momento que o profissional que trabalha com esta criança portadora de TEA precisa estar
apto para mediar as dificuldades por ela manifestadas, e precisa diversificar as atividades e recursos
escolares utilizados, além de se especializar. Pois é por meio da atuação do professor em sala de
aula que a criança será estimulada diariamente, proporcionando um aprendizado e desenvolvimento,
e assim, a possibilidade de aprender e se relacionar com os demais colegas (BRASIL, 2013).

A criança com TEA necessita além de intervenção multidisciplinar, atendimento psicológico,
pedagógico,  psicopedagógico,  fonoaudiológico,  fisioterápico,  e  de  terapia  ocupacional,  além  de
Atendimento Educacional Especializado (AEE) fornecido pela escola na sala de recursos em contra
turno e do acompanhamento de uma tutora durante o período na escola. Todos esses atendimentos
devem auxiliar a permanência da criança no ensino regular (LAMPREIA, 2007)

Geralmente, estas crianças não procuram o contato ocular ou o mantêm por um  período  de
tempo   muito   curto.  É comum o aparecimento de estereotipias, que podem ser  movimentos
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repetitivos com as mãos ou com o corpo, a fixação do olhar nas mãos por períodos longos e
hábitos como o de morder-se, morder as roupas ou puxar os cabelos (MELLO, 2000, p. 18).

Para isso, é preciso que o professor entenda o TEA, segundo Cunha (2009, p. 20) “O autismo
compreende a observação de um conjunto de comportamentos agrupados em uma tríade principal:
comprometimentos  na  comunicação,  dificuldades  na  interação  social  e  atividades  restrito-
repetitivas”.  É  preciso ainda entender  que houve uma atualização na definição dos quadros de
Autismo  Infantil,  sendo  conhecido  como  transtornos  de  neurodesenvolvimento,  ou  ainda,  os
processos de socialização, comunicação e aprendizado encontram-se prejudicados. “E os prejuízos
nos  mecanismos  biológicos  estão  relacionados  à  adaptação  social  levando  a  emergência  de
fenótipos  heterogêneos,  associados  aos  quadros  de  Transtornos  Globais  do  Desenvolvimento”
(SANTOS, 2013, p. 06).

Portanto, dessa forma, pretende-se entender que é possível promover uma interação entre a
criança autista com as demais crianças, com os professores e os demais funcionários que trabalham
na escola  e  nos locais  de  atendimento,  para  contribuir  com sua inclusão,  e  também, com seu
desenvolvimento social, e assim, garantir um futuro de maior autonomia em sua vida em sociedade.

4. CONCLUSÃO

Esse  trabalho  visa  mostrar  que  há  métodos  e  meios  de  intervencionais  interativos  e
interdisciplinares para trabalhar  o  ensino  e  aprendizagem de uma criança portadora de TEA,  e
assim,  auxiliá-la  na  permanência  do  ensino  regular  em  sala  de  aula  do  Ensino  Fundamental,
condição pertinente para uma inclusão bem sucedida. 

Apesar  de o Autismo ser  uma Síndrome complexa que demanda intensa intervenção,  os
profissionais da educação devem buscar meios e soluções para vencer os obstáculos e auxiliar o
ensino  e  aprendizagem.  Portanto  precisa  almejar  o  desenvolvimento  dessa  criança,  buscar
encontrar seu potencial, ser persistentes e jamais subestimar a sua capacidade de aprender.
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