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RESUMO
Esta pesquisa apresenta como vem sendo realizada a inclusão de alunos autistas nas escolas de ensino regular após a
Declaração de Salamanca. Declaração essa que passou a defender mais objetivamente, os direitos à educação de
pessoas com necessidades especiais e teve força nos Brasil após a LDB de 1996. Apesar do grande progresso na
educação inclusiva, existe ainda uma demanda significativa de adaptações no que tange à inclusão de alunos com TEA
(Transtornos do Espectro Autista), que vai desde a formação especial ao corpo docente, a possíveis adaptações físicas
na sala de aula. O caminho que essa inclusão vem percorrendo é apresentado por meio de pesquisa bibliográfica em
artigos científicos e livros que tratam da inclusão escolar e autismo, revistas científicas, estudo de caso com autistas, leis
que regulam a inclusão e documentos do Ministério da Educação e Cultura. Há grande esforço por parte dos professores
que recebem em suas salas de aula, alunos com TEA, porém, esse esforço está muito mais embasado na força de
vontade  em  bem  atender  esses  alunos,  do  quem  em  metodologias  voltadas  para  inclusão  dessa  população.
Especialmente,  por  se  tratar  de  uma  síndrome  recentemente  estudada,  com  causa  ainda  cientificamente  não
determinada, ocasiona a falta de conhecimento nos próprios familiares, se estendendo para o espaço escolar, mas, na
área psicológica,  vários estudos vêm demonstrando como funciona o aprendizado dessas pessoas,  possibilitando o
desenvolvimento de técnicas e metodologias para o trabalho com portadores de TEA.

PALAVRAS-CHAVE: Tendência; Educação; Metodologia.

1 INTRODUÇÃO

No final do século XIX, se iniciou no Brasil os primeiros trabalhos assistenciais a pessoas com
necessidades especiais com a criação do Instituto dos Meninos Cegos e o Instituto dos Surdos-
Mudos. Porém, somente após a República, com o surgimento do ideário escolanovista é que se
começou a  formular,  de  fato,  um trabalho educacional  acolhedor  a  pessoas  com necessidades
especiais no sistema educacional,  pois este movimento defendia o direito de todos à educação,
como ressalta Mendes (2010):

 
No  Brasil  seus  ativistas  defendiam  tanto  a  necessidade  de  preparar  o  país  para  o
desenvolvimento por meio de reformas educacionais, quanto o direito de todos à educação, e
por isso pregavam que a construção de um sistema estatal de ensino público, laico e gratuito,
seria o único meio efetivo de combate às desigualdades sociais da nação (p. 96).

Durante  a  Primeira  República,  os  trabalhos  de  assistência  a  pessoas  com necessidades
especiais  no  âmbito  educacional  ainda  ficou  a  cargo  principalmente  de  instituições  não
governamentais, como o Complexo Educacional da Fazenda do Rosário. Somente na década de
1950,  isso  passou  a  mudar  com  apoio  de  organizações  internacionais  que,  incessantemente,
lutavam por melhorias aos direitos das pessoas com necessidades especiais. Por meio desse apelo
internacional,  o  governo brasileiro  reformulou suas leis  dando maior  apoio  a  associações como
APAE e abrindo as portas de suas instituições públicas para essa população.

No ano de 1994 houve uma convenção em Salamanca com 88 governos e 25 organizações
internacionais na qual compuseram a Declaração de Salamanca, um marco que veio para nortear os
trabalhos na área da educação inclusiva. No Brasil esta declaração passou a ter força com a LDB de
1996. Com isso houve uma grande migração de alunos de escolas e/ou salas especiais para escolas
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de ensino regular. Para o acolhimento desses alunos, as escolas tiveram que passar por mudanças
em suas estruturas que vão desde física até o corpo docente, como adaptações para cadeirante e
contratação de professores especializados em educação especial, intérprete de libras e o uso de
material em braile. Apesar de todo esse progresso, existe ainda uma demanda de adaptações no
que tange à inclusão de alunos com TEA (Transtornos do Espectro Autista) especialmente por se
tratar de uma síndrome recentemente estudada com causa ainda cientificamente não determinada,
como observa Gonçalves (2012): 

Surgiram várias  teorias  para  tentar  determinar  qual  a  origem do  Autismo,  embora  não  se
conheça nenhuma causa específica, uma vez que se trata de uma perturbação complexa em
que nenhuma pessoa é  igual  à  outra,  onde o mais  provável  é  que  esta  perturbação seja
causada por vários fatores (p. 19).

O sistema educacional apresenta dificuldade para acolher essas crianças e, de fato, 
proporcioná-las uma educação de qualidade que vá ao encontro de suas necessidades intelectuais 
como nos relata Kortmann (2013):

A inclusão escolar tem sido um desafio para professores e educadores de todo o país, já que
não existe uma forma única e pré-estabelecida para realizá-la. Sabe-se que é um processo
necessário e valioso, mas que ainda necessita de muito empenho e estudo dos profissionais
envolvidos (p.17).

Na  área  psicológica,  vários  estudos  têm  demonstrando  como  funciona  o  aprendizado,
possibilitando o desenvolvimento de metodologias para o trabalho com pessoas que apresentam
TEA. Em países como EUA e Portugal, nas escolas públicas, já se adotam metodologias para o
trabalho com autistas, como o método TEACCH (Tratamento e Educação para Autistas e Crianças
com Déficits relacionados com a Comunicação). No Brasil, o trabalho com metodologias específicas
para autistas ainda vem sendo desenvolvidas com maior ênfase em escolas especiais voltadas para
esse atendimento ou de maneira particular, quando os próprios familiares buscam apoio profissional
para  esse  fim.  Nas  escolas  de  ensino  regular  ainda  é  muito  tímido  o  uso  de  metodologias
específicas. Há, inclusive, escassez de estudos pedagógicos nessa área. Estudos demonstram a
falta de conhecimento e formação por parte dos docentes para educação de autistas, como ressalta
Martins (2007): 

Vários estudos (...) concluem que os professores, em sua maioria, sentem-se despreparados
para trabalhar na inclusão escolar com alunos com necessidades educacionais especiais, o
que é corroborado também por essa pesquisa. Isto nos leva a crer que o discurso favorável a
inclusão  escolar,  que  comparece  na fala  da  maioria  absoluta  dos  professores,  reproduz o
discurso educacional hegemônico e “politicamente correto”, sem, contudo, ter sido tecido na
trama do desejo e da implicação subjetiva desses que, na pratica, devem traduzir seu discurso
em ações concretas... e inclusivas! (p129).

Portanto, a partir da experiência como estagiária no acompanhamento de um aluno com TEA,
pude vivenciar essa falta de suporte para uma real inclusão e entender a diferença entre inclusão e
integração, de maneira bem especial na questão autismo, uma síndrome que interfere gravemente
na relação do indivíduo com o mundo que o cerca.

Com  intuito  de  contribuir  para  estudos  nessa  área,  busco  investigar  como  vem  sendo
realizada a inclusão de autistas por  meio de pesquisa bibliográfica,  de estudos de caso,  leis  e
documentos  do  MEC.  As  principais  questões  são:  O  que  se  espera  dessa  inclusão;  quais  os
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benefícios  ao  aluno;  quais  métodos/metodologias  mesmo  que  de  maneira  tímida  vêm  sendo
utilizados nas salas de ensino regular, seus progressos e obstáculos; quais iniciativas são esperadas
de uma escola que acolhe o aluno autista e os papeis dos envolvidos nessa inclusão, contribuindo
dessa forma, para traçar um perfil do que se espera para inclusão de um autista. 

2 MÉTODOS

Por se tratar de trabalho abrangente, envolvendo espaço e tempo, a metodologia utilizada
neste estudo, foi a Pesquisa Bibliográfica, pois esta nos permite analisar documentos produzidos ao
longo dos 20 anos que sucedem a Declaração de Salamanca e constatar a experiência de escolas
em vários locais no Brasil, garantindo assim uma visão maior sobre a situação de inclusão, como
nos afirma Gil (2002):

A principal  vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir  ao investigador a
cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar
diretamente.  Essa  vantagem  torna-se  particularmente  importante  quando  o  problema  de
pesquisa requer dados muitos disperso pelo espaço (p.44).

As fontes analisadas por meio de fichamento para essa pesquisa foram: estudos de casos,
publicações periódicas de revistas científicas, documentos do MEC, teses de mestrados, livros e a
Declaração de Salamanca. Os passos para análises desses documentos foram:

 - Visitas a bibliotecas virtuais.
 - Leitura exploratória para seleção dos documentos.
 - Análise e fichamentos do material escolhido.
 - Desenvolvimento da pesquisa.
 - Conclusões.

Por meio da análise e confronto desses materiais, torna-se possível visualizar melhor, a real
situação da inclusão escolar  nas salas  de ensino  regular,  com desafios  em comum nas várias
regiões estudadas, queixas e críticas por vezes construtivas para se desenvolver/estudar melhor
metodologias para o acolhimento desses alunos.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espero com a realização deste  trabalho,  instigar  futuros estudos na área pedagógica,  no
desenvolvimento de metodologias para o trabalho com autistas. Tendo como base esse objetivo,
busco apresentar  dados do que se  espera  da inclusão de uma autista,  como está sendo essa
inclusão, seus avanços e obstáculos no decorrer dos últimos 20 anos e quais os métodos que vem
demonstrando resultados mais eficazes na área inclusiva, bem como, os papeis dos envolvidos,
ajudando a traçar um perfil do que se espera para inclusão de um autista. 

4 CONCLUSÃO

No  Brasil,  o  trabalho  com  metodologias  específicas  para  autistas  ainda  vem  sendo
desenvolvido  com  maior  ênfase  em  escolas  especiais  voltadas  para  esse  atendimento  ou  de
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maneira  particular,  quando os  próprios familiares  buscam apoio profissional  para esse fim.  Nas
escolas de ensino regular ainda é muito tímido o uso de metodologias específicas. Há, inclusive,
escassez  de  estudos  pedagógicos  nessa  área,  comprometendo  ainda  mais  a  formação  de
professores.

Com apoio de estudos desenvolvidos na área de psicologia, já é possível obtermos vários
pontos importantes a serem trabalhados para elaboração de práticas pedagógicas que propiciem de
fato a esses alunos, uma aprendizagem satisfatória e inclusão escolar. 
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