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Resumo: O presente trabalho tem como propósito descrever o movimento necessário para a 

inclusão do aluno com transtorno do espectro autista (TEA) na sala de aula, por meio da 

caracterização do sujeito, a partir de uma breve análise da legislação competente, bem como o apoio 

em informações de estudiosos e cientistas. Para discutir a inclusão, investiu-se ao cumprimento das 

leis, quais foram as mais relevantes para o grupo da educação especial, em particular aos indivíduos 

com TEA, bem como foi expresso o movimento da inclusão na escola, mostrando o surgimento da 

diversidade desses alunos nas salas de aula comum. Ciente das dificuldades que o aluno com TEA 

enfrenta, será analisada a necessidade de sua inclusão efetiva mediante trabalho conjunto de toda a 

equipe pedagógica para aceitação pela turma e desenvolvimento de suas capacidades, objetivando o 

seu melhor aproveitamento sociocognitivo. Ao comentar sobre a aprendizagem do aluno autista, 

também serão destacadas as barreiras que os educadores encaram ao se deparar com alunos com 

necessidades especiais nas salas de aula comum. Portanto, será descrito o movimento de inclusão 

nas instituições de ensino, bem como a reestruturaçãp do modo de ensinar para melhor atender o 

grupo da educação especial.  

 

Palavras-chave: educação especial, inclusão, transtorno do espectro autista. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Neste trabalho será abordado o tema inclusão do aluno com transtorno do espectro autista 

(TEA) dentro do ambiente de sala de aula nas escolas públicas. Em relação a esse tema, deve-se 

destacar que este trabalho refere-se ao trabalho de conclusão de curso (TCC) realizado no curso de 

Licenciatura Plena em Educação Especial.  

Sobre o aluno com TEA, será apresentada a parte histórica sobre o autismo, quando foi 

utilizado o termo autismo pela primeira vez, bem como quem foram os primeiros que escreveram 

sobre esse assunto. Também serão expostas as legislações a esse tema, bem como descritas suas 

contribuições e funções. 

Em relação às legislações que serão narradas, pode-se enunciar que as leis que fundamentam 

a educação especial seriam Constituição Federal de 1988, Declaração de Salamanca (1994), Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394 (BRASIL, 1996), a Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) e Política Nacional de Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, Lei nº 12.764 (27 de dezembro de 

2012).  

A partir do tema abordado, o objetivo geral é descrever o movimento da inclusão nas 

escolas, tendo como objetivo específico realizar a descrição escrita sobre a ativa inclusão do aluno 

com TEA dentro da sala de aula de escolas públicas. Espera-se, com este trabalho, trazer 

contribuições da literatura para o movimento de inclusão dos alunos com TEA nas salas de aula 

comum, bem como auxiliar a garantir o adequado e melhor desenvolvimento possível do autista. 

Em relação à inclusão, é fundamental para nós, educadores, investirmos nos estudos sobre 

os alunos com necessidades especiais, em particular os autistas, para sabermos como trabalhar de 

maneira eficaz com esses alunos. Torna-se importante um trabalho em conjunto da professora da 

sala, com a educadora especial e também com outros profissionais para assim poder colocar em 

prática atividades convenientes que possam melhorar o desenvolvimento social, intelectual e afetivo 

do aluno com autismo.  

Também outras ações que contribuem para a inclusão seriam as mudanças na instituição de 

ensino, passando por alterações em suas práticas pedagógicas, buscando adaptações no ensino, 

principalmente em seu currículo, igualmente passar por mudanças nas estruturas físicas. Esses são 

alguns aspectos que contribuem para uma efetiva inclusão, por isso para argumentar sobre essa 

questão pode-se remeter de acordo com, Capellini (2001 apud PRAÇA, 2011) que expressa o 

seguinte: 

As ações que apresentam sucessos em sistemas inclusivos mostram que é imprescindível 

alterações em suas práticas passando desde diminuição do número de alunos por classe, 

[...], plano individual de ensino, melhoria da formação profissional [...], com uma 

pedagogia centrada na criança baseada em suas habilidades e não em suas deficiências, e 

que incorpore conceitos como interdisciplinaridade, individualização, colaboração e 

conscientização/ sensibilização. (CAPELLINI, 2001 apud PRAÇA, 2011, p. 58).  

 

Ao comentar sobre aprendizagem, pode-se dizer que há barreiras enfrentadas pelos 

educadores, pois muitas vezes não sabem como ensinar os alunos com necessidades especiais. E os 

docentes precisam procurar estudar, pesquisar considerando a necessidade de ir além do diagnóstico 

de seu aluno, qualificando-se para realizar um trabalho de qualidade e eficiência com os alunos com 

necessidades especiais, em particular os autistas. É relevante argumentar o quanto é importante a 
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inclusão do aluno com transtorno do espectro autista, pois auxilia positivamente em seu 

desenvolvimento social, efetivo e cognitivo. 

 

1 AUTISMO 

 

Ao dissertar sobre inclusão do aluno com TEA, primeiramente vai ser comentado sobre 

autismo, termo introduzido em 1911 por Bleuler. Já em 1943, temos Leo Kanner dizendo o 

seguinte: “a criança com autismo vive isolada, falta de linguagem (mutismo), obsessão a certos 

ruídos e alguns objetos, estereotipias e ecolalia”.  Com esses estudos distinguiu uma síndrome 

autística em sua publicação, dando origem à nomeação “Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo” 

(KANNER, 1943). 

Também temos Hans Asperger que, a partir das observações feitas na Clínica Pediátrica 

Universitária de Viena em crianças, lugar onde atendia, publicou, em 1944, que essas crianças 

foram identificadas desde o início de suas vidas, algumas características do autismo como: 

“dificuldades de comunicação e interação, isolamento, padrão restrito e repetitivo de interesses que 

não são tão graves a ponto de interferir significativamente no desenvolvimento cognitivo ou na 

linguagem” (ALBURQUERQUE, 2011, s/p). 

Ao longo dos anos houve muitos estudos sobre autismo e surgindo outros aspectos 

observados nesses indivíduos. De acordo com David (2012), o autismo foi classificado 

primeiramente no DSM III (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)59 e DSM-IV, os 

quais qualificam o autismo no grupo dos transtornos globais do desenvolvimento (TGD). Já em 

2013, o autismo teve uma nova classificação, de acordo com a CID-11 (Internation Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems),60 sendo englobado no grupo dos TEA, 

qualificado no DSM-5. O mesmo classifica o autismo em áreas do desenvolvimento: “habilidades 

de interação social recíproca, habilidades de comunicação e presença de comportamentos e 

interesses restritos” (KUBASKI, 2014, p. 15). Conforme essas características, Santos (2011) 

salienta que cada autista expõe seus comportamentos de maneiras diferentes, bem como os sintomas 

variam de leve a grave.  

                                                           
59 Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. 
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Além dessas características, pode-se observar nos sujeitos com TEA: dificuldades na 

compreensão de metáforas e duplos sentidos (interpretação literal das frases), evitam contato visual, 

estresse na mudança de rotina, empecilho em interpretar sinais (expressões faciais, expressões 

verbais), ecolalia (repetições de palavras ou frases), comportamentos motores repetitivos (pular, 

balançar, fazer movimentos com os dedos e/ou mãos, bater palmas, etc.), dentre outras.  

Ressalta-se que facialmente os indivíduos com autismo não são diagnosticáveis. A partir 

dessas características pode-se ressaltar de acordo com Klin (2006, p. 54) que:  

 

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.  

 

Com isso, o autismo pode ser diagnosticado a partir dessas características, as quais 

demostram que entre os indivíduos com autismo há discrepância de níveis de desenvolvimento. A 

partir dessas características pode-se afirmar o quanto é importante a inclusão desses alunos para o 

processo de desenvolvimento. 

     

2 LEGISLAÇÃO 

 

Ao se tratar sobre autismo, primeiramente deve-se compreender a educação especial como 

uma modalidade de ensino. Um sistema de educação caracterizado por um público-alvo que 

necessita de um olhar diferenciado, pois a escola, ao receber os alunos da educação especial, vai 

precisar reorganizá-la para que todos os alunos, em especial os autistas, tenham sucesso em seu 

desenvolvimento social, afetivo e cognitivo.  

Nesse sentido, conceitua-se educação especial como um modo de educar diferenciado, a 

qual tem como objetivo reestruturar o espaço físico e o sistema de ensino. Com esse enfoque, 

precisam-se apresentar estratégias na pratica pedagógica como procedimento de educação, 

removendo barreiras para a aprendizagem, bem como contribuir para melhorias na qualidade de 

ensino dos alunos com autismo. 

Com a inclusão, o grupo da educação especial foi ganhando espaço nas instituições de 

ensino, assim como foram adquirindo direitos. A respeito dos seus direitos, pode-se destacar a 
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Constituição Federal de 1988 que dedica à Educação, no Art. 208: “O dever do Estado com a 

Educação será efetivado mediante a garantia de [...] seção III - o atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 

1988). 

Também se pode realçar o “compromisso para com a educação para todos”, referente à 

Declaração de Salamanca (1994), que assegura “a necessidade e urgência do providenciamento de 

educação para as crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro do 

sistema regular de ensino [...]”. Diz respeito à educação especial: 

 
Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a oportunidade de atingir 

e manter o nível adequado de aprendizagem, aqueles com necessidades educacionais 

especiais devem ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma 

Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades, escolas regulares 

que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater 

atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade 

inclusiva e alcançando educação para todos; além disso, tais escolas proveem uma 

educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em última instância, o 

custo da eficácia de todo o sistema educacional. (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 

1994, p. 1). 

 

Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394 (BRASIL, 1996) 

dedica um capítulo inteiro para Educação Especial: 

 

CAPÍTULO V 

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Art. 58.  Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação.    

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, 

sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua 

integração nas classes comuns de ensino regular. 

§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa 

etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 

Art. 59.  Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:   

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, para atender 

às suas necessidades; 

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em 

sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de 

inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem 

como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual 

ou psicomotora; 
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Em relação ao público-alvo da educação especial, pode-se salientar a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) que tem como objetivo garantir 

educação de qualidade a todos os alunos com deficiência, incluindo alunos com transtornos globais 

de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação garantindo a eles um sistema de ensino que 

garante os seguintes termos: 

 

Acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais 

elevados do ensino; transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação 

infantil até a educação superior; oferta do atendimento educacional especializado; formação 

de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da 

educação para a inclusão; participação da família e da comunidade; acessibilidade 

arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação; e 

articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. (BRASIL, 2008, p.14). 

 

Consideram-se alunos com deficiência àqueles que têm impedimentos de longo prazo, de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras 

podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Os alunos 

com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações 

qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses 

e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com 

autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. (BRASIL, 2008, p. 15). 

 

Por fim, pode-se ressaltar a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política 

Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e altera o § 3º do 

art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990:  

 

Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista: 

III - a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro 

autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a 

medicamentos e nutrientes; 

 

V - o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de 

trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e as disposições da Lei no 8.069, de 

13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 

Art. 3º- São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:  

III- o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades 

de saúde, incluindo: 

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; 

b) o atendimento multiprofissional; 

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do 

espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do 

art. 2o, terá direito a acompanhante especializado. 

 

Percebe-se que a legislação favorece a inclusão desses alunos, dando a eles direito ao 

ensino. Além disso, o cumprimento dessas leis oferece um ensino adaptado à necessidade e 
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conforme suas potencialidades. Assim, cabe à escola ser provedora das reformas pedagógicas que 

dão suporte ao movimento de inclusão no ambiente de ensino.  

Ressalta-se, ainda, o quanto é importante os professores instituírem a procura de novas 

informações sobre TEA, estabelecendo-se, dessa maneira, uma pesquisa de como é possível lidar 

com alunos autistas. Compreender de que forma ensinar esse aluno de acordo com o seu perfil 

intelectual. Isto é, o professor, ao receber alunos com TEA na sala de aula, deve estar consciente 

que cada aluno autista é diferente do outro e que possui diferentes dificuldades e capacidades. 

Assim, é fundamental o professor incluir formas alternativas de ensinar esses alunos, trazendo 

adaptações pedagógicas que consiga fazê-los socializar e interagir a partir de trocas de experiências 

com seus pares. Proporcionando, assim, um trabalho de desenvolvimento social, efetivo e 

intelectual do aluno com autismo, além do trabalho interativo de inclusão efetiva. 

 

3 INCLUSÃO NA ESCOLA 

 

Ao comentar sobre inclusão, apoiamos na legislação que nos permite assegurar o direito de 

todos à educação. Possibilitando o acesso à escola e a permanência nela, independentemente de sua 

necessidade especial e, cabe a instituição de ensino garantir e cumprir esse direito.  

Assim, a instituição de ensino deve se comprometer a oferecer um ensino de qualidade, 

buscando melhorias em sua estrutura física quanto no modo de ensino aprendizado. Isto faz com 

que a escola tome consciência que necessita adaptar o ambiente escolar, tanto como adequar o 

currículo e também trazer alternativas metodológicas diferenciadas de acordo com a necessidade de 

cada aluno. 

Nesse sentido, o corpo docente deve procurar capacitação para auxiliar na sua gestão e, 

assim, prepará-los para receber crianças e jovens previstos pela legislação da educação especial. Por 

isso, os professores, ao realizarem sua capacitação, estão oferecendo aos alunos com necessidades 

especiais, em especial o aluno com TEA, um ensino aprendizado de qualidade. Ao argumentar 

sobre inclusão dos alunos com autismo, procura-se compreender como nós, educadores, podemos 

lidar com esses alunos.  
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E ao deparar com esse aluno em sala de aula devemos pensar o quanto é importante um 

trabalho coletivo entre os profissionais que atendem o aluno, tanto na escola como fora dela.  Como 

também é essencial os professores procurarem capacitação sobre autismo. 

Essa prática coletiva é imprescindível para atender as demandas do sujeito com transtorno 

do espectro autista e assim ele pode alcançar melhorias em seu desenvolvimento sócio cognitivo. 

Schmidt (2013) declara que:  

 

Trocas transdisciplinares constantes entre equipes e o professor estariam municiando a 

escola com as informações que contribuíram com a qualificação da experiência educacional 

do aluno com autismo. Ao mesmo tempo, o professor poderia colaborar com tal equipe 

oferecendo prestimosas informações sobre o dia a dia deste aluno seus comportamentos e 

aprendizagem, sem perder seu referencial pedagógico. (SCHMIDT, 2013, p. 22).  

 

É relevante esse olhar diferenciado e ajustamento no modo de ensinar. Deve-se verificar a 

necessidade de um modelo de ensino que vai além da presença no âmbito escolar, encontrando um 

caminho para participação e aprendizagem efetiva do aluno com autismo. Considerando como 

ponto importante a presença, a participação e a aprendizagem, Tony Booth e Mel Ainscow (2000 

apud KUBASKI, 2013) comenta sobre esses conceitos, considerando-os necessários para que haja 

plenamente a inclusão. Compreende-se sobre estes conceitos que: 

1. Presença: sem classes separadas ou outra segregação, se o aluno participa de práticas 

conjuntas ou separadas de seus colegas, como a frequência desse aluno na escola, o local 

que esse aluno está inserido, correspondência entre o ano escolar e a idade cronológica.  

2. Participação: qualidade de experiências educacionais; tais como o engajamento do 

aluno em atividades conjuntas. 

3. Aceitação: pelos professores, colegas e equipe da escola, ou seja, relação com colegas, 

professores e demais funcionários da escola, melhores amigos, quem o auxilia, quem ele 

busca. 

4. Aprendizagem: ganhos acadêmicos, emocionais e sociais, por exemplo, como é 

realizada a avaliação desse aluno, principais recursos e dificuldades, etc. 

(BOOTH;AINSCOW, 2000 apud KUBASKI, 2013, p. 24). 

 

Além disso, é indispensável expor que o aluno com transtorno do espectro autista necessita 

de um ensino em que possa aprender e ao mesmo tempo colaborar com os seus pares. Isto é, é 

essencial que o aluno com autismo aprenda junto com os seus colegas para que eles possam fazer 

trocas de experiências. Todo esse trabalho integrado é importante para o desenvolvimento 

sociocognitivo do aluno autista. 

Essa pratica pedagógica colaborativa contribui positivamente para inclusão do aluno com 

TEA, tendo assim uma ativa participação, presença e aprendizagem no âmbito escolar. Para 
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comentar sobre inclusão, pode-se remeter nas palavras de Mantoan (2003, p. 30): “[...] condições 

que contribuem para que as escolas se tornem espaços vivos de acolhimento e de formação para 

todos os alunos e de como transformá-las em ambientes educacionais verdadeiramente inclusivos”. 

Lamentavelmente, ainda temos que passar por muitas barreiras que interferem 

negativamente no processo de ensino aprendizagem. Por isso, nós devemos buscar melhorias e 

procurar formas de eliminar tais obstáculos. Com isso, pode-se dizer que ainda não alcançamos uma 

ativa inclusão, mas que estamos a caminho dela.  

Nesse sentido, para remover essas barreiras, temos que concretizar um modo de ensino 

aprendizado que visa o desenvolvimento social, afetivo e intelectual, garantindo a ativa 

participação, presença e aprendizagem do aluno com transtorno do espectro autista com os seus 

colegas. 

É interessante que os educadores planejem aulas interessantes, agradáveis, que “prendam” a 

atenção dos alunos, em especial do aluno com autismo, e assim consigam eliminar as barreiras para 

a aprendizagem. Para questionar sobre esse assunto, menciona-se Carvalho (2009, p. 60): “barreiras 

existem para todos, mas alguns requerem ajuda e apoio para seu enfrentamento e superação...”. 

Esses empecilhos na educação ocorrem e, às vezes, parecem ser impossíveis de superá-los, mas 

com um trabalho coletivo dos profissionais na escola é possível vencê-los. 

Para isso, é preciso investigar estímulos, assuntos que o aluno goste e também conhecer o 

que ele já sabe. Ou seja, é importante o professor trabalhar interesses da turma, adequando o 

conteúdo de acordo com as necessidades e potencialidades de cada aluno da turma, pois favorece 

positivamente a inclusão do aluno com autismo, já que esses procedimentos são primordiais para a 

participação, aprendizagem e presença desse aluno em sala de aula.  

A partir de tudo isso cabe destacar do quanto é fundamental o trabalho coletivo, no qual o 

aluno com transtorno do espectro autista esteja inserido ativamente na sala de aula e o professor 

forneça um ensino que auxilie positivamente o seu desenvolvimento sociocognitivo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com os estudos e pesquisas realizadas durante o TCC, realizado no curso de Educação 

Especial na UFSM sobre o tema abordado, pode-se perceber que a inclusão do aluno com transtorno 

com espectro autista ainda não está de modo que garanta uma educação de qualidade. E o que 

dificulta um ensino e aprendizagem de qualidade são as barreiras muitas vezes encontradas pelos 

educadores nas escolas. Mesmo assim, pode-se argumentar que estamos trilhando um caminho que 

um dia nos levará numa Educação Inclusiva e de qualidade a todos.  

Outro fato essencial abordado nesse trabalho foi o trabalho coletivo entre os profissionais 

que podem atender esse aluno com autismo. Um âmbito escolar fundamental para que aconteçam 

avanços significativos no desenvolvimento social, afetivo e cognitivo desse aluno.  

Também podemos destacar a busca da escola de transformar tanto a estrutura física quanto a 

forma de ensino e aprendizagem para receber o aluno com autismo em sala de aula. Pode-se ocorrer 

igualmente, a efetiva inclusão quando há o trabalho colaborativo, ou seja, quando o educador ensina 

utilizando recursos diferenciados para trabalhar com o aluno com TEA juntamente com os seus 

colegas assim tendo, uma troca de experiências entre ambos.  

Por isso, esse ensino aprendizado diferenciado concretiza um trabalho positivo para inclusão 

efetiva. Por fim, cabe frisar um trabalho que insira o aluno com transtorno do espectro autista em 

sala de aula, fazendo com que esse aluno tenha uma plena integração no ambiente escolar, onde o 

mesmo possa ter uma ativa aprendizagem, presença e participação juntamente com os seus pares 

tendo assim, uma inclusão efetiva.  

Finalmente, podemos argumentar que esse trabalho coletivo e com mudanças no ensino 

auxiliam positivamente na inclusão do aluno com autismo na sala de aula. Logo, sabemos que há 

ainda um longo caminho a ser percorrido para a inclusão efetiva.  

Contudo, sabemos o quanto é fundamental a inclusão desse aluno com TEA na sala de aula 

para seu avanço no desenvolvimento social, efetivo e cognitivo. Por isso, temos de proporcionar um 

ambiente escolar que auxilie na integração desse aluno, proporcionando a eles uma ativa 

participação e sala de aula com os seus pares e assim teremos uma aprendizagem de qualidade a 

todos os alunos. 
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