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RESUMO 

Segundo a definição encontrada no DSM-IV (2002) o Transtorno Autista consiste na presença de um 
desenvolvimento comprometido ou acentuadamente anormal da interação social e da comunicação e um 
repertório muito restrito de atividades e interesses. As manifestações do transtorno variam imensamente, 
dependendo do nível de desenvolvimento e da idade cronológica do indivíduo. Essas características 
prejudicam no processo de aprendizagem do individuo, fazendo-se necessário uma atenção maior por parte 
das instituições de ensino. Devido ao crescente número de autistas presentes no ensino superior fazem-se 
necessários materiais sobre o assunto de inclusão nas universidades. No decorrer deste trabalho iremos 
apresentar como é feito esse processo dentro de uma universidade pública na cidade de Ponta Grossa, se 
os profissionais e a instituição estão qualificados e preparados para receber essa demanda.  Para o 
desenvolvimento deste trabalho será realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema juntamente com estudo 
de caso de um indivíduo diagnosticado com TEA, matriculado na universidade pública de Ponta Grossa. E 
por fim, contribuir para futuros estudos e melhorias da inclusão de autistas.  

PALAVRAS-CHAVE: Autismo; Inserção; Universidade. 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

A primeira descrição do transtorno do autismo foi feita em 1943, por Kanner. 
Segundo ele, o que caracteriza o autismo são aspectos observáveis, como dificuldade na 
comunicação, interação social, comportamentos repetitivos e áreas limitadas de interesse.  

A etiologia ainda está vasta em mistérios, podendo ser diferentes combinações 
genéticas e/ou ambientais. Sabe-se que o autismo afeta o sistema nervoso e existe 
diversos tipos, podendo variar os sintomas (AMARAL, 2003). Alguns deles são: Falta de 
empatia, ignorar as emoções alheias, falta de atenção e interesse nas coisas, sensibilidade 
ao som, falta de contato visual, irritabilidade, repetição de palavras ou ações, ter dificuldade 
na fala e aprendizagem, entre tantos outros (BRAS, 2006). O diagnóstico pode ser feito 
antes dos três anos de idade, sendo entre os dois e três anos que os sinais mais óbvios 
surgem (AMARAL, 2003). Com a identificação precoce e com acompanhamento correto, 
como as terapias comportamentais, educacionais e familiares, pode-se reduzir os sintomas, 
além de fornecer apoio ao desenvolvimento e à aprendizagem da criança. O transtorno não 
tem cura, mas o tratamento ajuda (BRAS, 2006).  

O autista tem dificuldades de relacionamento social, sua comunicação é pouco 
desenvolvida aos demais, essa diferença coloca-o fora do ambiente social, que para manter 
a socialização necessita de comunicação entre indivíduos seja de modo verbal, visual, 
sonora ou qualquer tipo de comunicação (AMARAL, 2003). 

Em 2009, na convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência aprovada 
pela ONU e da qual o Brasil é signatário, diz que os estados devem assegurar um sistema 
de educação inclusiva em todos os níveis de ensino. Determina que as pessoas com 
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deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral e que elas tenham acesso 
ao ensino fundamental inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com 
as demais pessoas na comunidade em que vivem. 

Para um adolescente autista entrar no ambiente de uma Instituição de Ensino 
Superior (IES) pública, é um processo ainda pouco especificado, existem ainda questões 
sobre, como é a visão do autista nesse processo, se existe realmente uma inclusão ou o 
jovem é pressionado a ser incluído, se existe um processo, como é feito e quais os auxílios 
que ele pode receber portando o Transtorno de Espectro Autista (TEA). 

A pesquisa envolverá estudantes de ensino superior em instituições públicas, que 
são portadores de autismo, na cidade de Ponta Grossa.   

Existem debates que são direcionados principalmente aos processos de inclusão na 
educação regular e infantil do portador de transtorno, logo em seu diagnóstico, e essa 
discussão se amplia desde a Convenção de Salamanca (1994), mas ainda têm enfoque 
maior na educação básica, o que torna relevante a pesquisa sobre inclusão Instituição de 
Ensino Superior (IES) pública. É importante abordar este tema para que haja maior 
conhecimento sobre o assunto, contribuindo com uma melhora na inclusão. 

O portador de autismo apresenta dificuldades no meio social, então a presença de 
um tutor ou até mesmo professores habilitados para trabalhar com esses alunos são 
essenciais, para que não ocorra dificuldade na interação social e também na aprendizagem. 

Para que tudo isso seja possível, o mais importante é o investimento público, o qual 
é fundamental para que aconteça a inclusão do jovem portador, já que os estados devem 
assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino. 

Este projeto de pesquisa visa, como objetivo principal, analisar por meio de relato de 
um aluno matriculado em uma instituição de ensino superior pública, o processo de inclusão 
do jovem com o diagnóstico TEA (Transtorno de Espectro Autista), no município de Ponta 
Grossa. 

Os objetivos secundários são verificar o processo de inclusão dos jovens portadores 
de autismo no meio acadêmico público, observando seu comportamento social entre 
profissionais e colegas da instituição. E, ainda analisar o auxílio frente ao processo de 
aprendizagem, e se a instituição de ensino está preparada para acolher de maneira 
apropriada o estudante portador do autismo.  

Para tanto, apoia-se o presente trabalho em pesquisa qualitativa, visto que o enfoque 
está na parte subjetiva do tema abordado. Será realizado, também, pesquisas bibliográficas 
acerca da temática escolhida. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Para desenvolver este trabalho será seguido os preceitos do estudo exploratório, por 

meio de uma pesquisa bibliográfica, que, segundo Gil (2008, p.50) “é desenvolvida a partir 
de material já elaborado, constituído de livros e artigos científicos”. Nesta perspectiva, a 
proposta de Gil (2008) será utilizada para fornecer as respostas adequadas à solução do 
problema proposto. Serão utilizados livros e artigos científicos sobre a temática.  

Na próxima etapa, será feita entrevista com o aluno diagnosticado com TEA incluso 
em instituições públicas, por conseguinte apresentam-se os resultados e os dados 
coletados serão organizados e analisados. 
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No presente trabalho, também será utilizado como metodologia a entrevista 
semiestruturada, que tem como característica perguntas básicas que são elaboradas a 
partir de teorias e hipóteses relacionadas ao tema da pesquisa. (TRIVIÑOS, 1987)  

Para Manzini (1990/1991, p. 154), a entrevista semi-estruturada está focalizada em 
um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, 
complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à 
entrevista. Para o autor, esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma 
mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma padronização de alternativas. 
Ribeiro, 2008, aponta como vantagens da utilização da técnica da entrevista, a flexibilidade 
na aplicação, a facilidade de adaptação de protocolo, viabilizar a comprovação e 
esclarecimento de respostas, a taxa de resposta elevada e o fato de poder ser aplicada a 
pessoas não aptas à leitura. 

O método de pesquisa qualitativa será utilizado, é um método que envolve a 
obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares, processos interativos pelo contato 
direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos 
segundo a perspectiva dos participantes da situação de estudo. Foca no caráter subjetivo 
do objeto analisado (GODOY, 1995).  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Consiste na apresentação e interpretação dos resultados alcançados de maneira 

organizada e lógica, após a aplicação do método. Os resultados quantitativos devem ser 
apresentados através de tratamentos estatísticos. Pode-se fazer uso de tabelas e figuras 
para apresentar os resultados e facilitar a compreensão.  

Para discussão, objetiva-se mostrar as relações existentes entre os dados coletados 
na pesquisa. Onde se interpreta, critica, justifica e enfatiza os resultados encontrados. 
Possui um caráter mais subjetivo, onde discutem-se os resultados encontrados na 
investigação e comparam-se com os resultados de pesquisas anteriores. A principal 
finalidade é mostrar as relações entre os fatos observados e demonstrar o significado dos 
resultados obtidos. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente trabalho visa contribuir com a alusão da importância de estudo no 

processo de inclusão do aluno com TEA no ensino superior público na cidade de Ponta 
Grossa, mostrando o quanto ainda é carente este meio de pesquisa. 
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