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Resumo: A fim de que os indivíduos com autismo possam desenvolver-se 

apropriadamente no âmbito do ensino regular, tendo como mediador desse 

desenvolvimento o professor, é necessário que se considere a postura que esse 

profissional assume nessa relação interativa, uma vez que isso, bem como a 

identidade são fatores relacionais, resultantes das interações sociais exercidas ao 

longo de seu desenvolvimento. Com o objetivo de incluir atividades lúdicas em 

alunos autistas em sala de aula, foi realizada uma série de análises textuais que 

pautaram a pesquisa bibliográfica acerca do indivíduo com autismo, inclusão e 

teorias psicológicas e psiquiatra. Chega-se a conclusão de que a escola, bem como 

o educador, deve valorizar as experiências individuais, uma vez que elas funcionam 

cada vez menos como trajetos programados pelas diversas instituições sociais. Isso, 

faz com que a escola, além de seu papel usual de socializar conhecimentos, 

também invista na difusão de modelos culturais, para que o indivíduo com autismo 

se forme pautado em sua socialização e também em sua autonomia. 
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Introdução  

O presente trabalho tem como objetivo a importância do trabalho pedagógico 

com alunos autistas. Esta, como se sabe, tem um distúrbio comportamental de 

socialização, desta forma não se deve esperar que ela se desenvolva e aprenda da 

mesma forma que que as crianças que não apresentam este distúrbio. O aparato da 

pesquisa foi a análise de artigos, revistas científicas e livros que apresentam os 
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seguintes descritores: autismo, influência pedagógica, ludicidade e educação 

inclusiva. Explanando assim, os fatores que instigam vários profissionais de áreas 

distintas a uma busca do conhecimento do tema.  

 O que se pretende com este trabalho é, sequencialmente, apresentar 

características da criança autista, refletir sobre acerca da educação inclusiva no 

Brasil, abordar o papel do educador para que se alcance resultados mais profícuos 

para aluno autista. Tais conhecimentos absorvidos através de estudos teóricos 

visam à criação de métodos lúdicos para a inclusão de alunos autista em sala de 

aula, como por exemplo, trabalhar a rotina, regras e socialização, oralidade. 

 Para Medeiros (2010), muitos autistas são pensadores visuais, não pensam 

através da linguagem. Geralmente, substantivos são as palavras mais fáceis de 

aprender, pois em sua mente ele pode relacionar a palavra a uma figura. Para 

ensinar substantivos a criança precisa escutar você falar a palavra, ver a figura e a 

palavra escrita simultaneamente.  

 

Material e métodos ou Metodologia  

 Nesta pesquisa utilizar-se-á como metodologia a investigação exploratória 

que assumirá a forma de pesquisa bibliográfica como procedimento a ser adotado. O 

trabalho será redigido com finalidade básica de aumentar o conhecimento sobre o 

objeto de estudo deste. Análises em materiais já publicados serão feitas o que 

permitirá buscar informações e entendimento sobre a dimensão do assunto 

escolhido.  

 Esse tipo de pesquisa foi escolhido, pois permitem obter bastante informação 

acerca dos fatores a serem estudados através de levantamentos bibliográficos em 

material já elaborado em fontes secundárias principalmente livros, artigos científicos 

impressos e disponibilizados virtualmente. 

 Seguindo uma linha de raciocínio interpretativo, o presente trabalho 

perpassará pela ideologia de vários autores, como o psiquiatra Leo Kanner (1997) 

que define inicialmente a teoria do autismo. Logo, cientes disso, podemos 

estabelecer limites para a busca da resposta do problema aqui investigado: verificar 



  

de que forma o professor pode intervir no processo de socialização/integração da 

criança com Autismo em sala de aula. 

Manifestando-se principalmente na infância antes dos três anos de idade, 

principalmente no gênero masculino, devido a uma anomalia no desenvolvimento da 

linguagem e na dificuldade de relacionar-se com outros seres humanos. O autismo é 

denominado “Transtornos Invasivos do Desenvolvimento” no Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtorno Mentais da Associação Americana de Psiquiatria (COSTA, 

MAIA; 1998). 

  Segundo Gómez e Terán (2014), a origem do termo autismo é desconhecida. 

Em 1943, Leo Kanner define um quadro específico que denomina “autismo infantil 

da criança” e que a difere do quadro de esquizofrenia infantil apresentada 

anteriormente no ano de 1937 por Lutz, que afirmava que os transtornos nas 

relações são características importantes, assim como a perda da necessidade de 

relacionamentos, isolamentos, apatia ou hesitação impulsiva. Kanner (1984) salienta 

que crianças autistas se diferem através de uma “extrema solidão”, não usam a 

linguagem com fins comunicativos, demonstram medo diante de novos 

acontecimentos e fascinação por certos objetos.  

Para Fiaes e Bichara (2009), crianças autistas por não terem facilidade de 

socialização, apresentam dificuldades no brincar, levantando assim 

questionamentos sobre a natureza das brincadeiras simbólicas. Se todo faz de conta 

necessariamente inclui teoria da mente porque um fenômeno considerado universal 

surge de modo tão atípico no autismo, partindo da constatação da presença da 

brincadeira de maneira que interfira no desenvolvimento do indivíduo.  

 Sabe-se que o papel da educação é primordial para o desenvolvimento 

específico de cada criança com autismo. Mas, como mensurar o valor da educação 

na melhoria da qualidade de vida da criança? As relações sociais estabelecidas na 

escola ajudam a superar desafios enfrentados por essas crianças? De que forma? 

Como as crianças autistas podem participar ativamente da unidade escolar? 

 

 



  

 

Conclusões 

 Diante deste trabalho, nos colocamos a pensar o que prevalece na relação 

estabelecida entre o professor e o aluno com autismo: o sujeito que deseja 

comunicar ou Distúrbio ao qual ele é portador? Esse questionamento é importante 

uma vez que se reconhece que a representação do distúrbio que circula na cultura, 

geralmente negativa, preconceituosa pode interferir nas primeiras interações com 

esses indivíduos na sala de aula.   

 Então, um aspecto importantíssimo a ser considerado quando o professor se 

interpõe entre o indivíduo com Transtorno do Espectro Autista e a cultura que media 

seu acesso a ela, a opção de postura que esse professor assume na relação com 

esse “outro”, uma vez que o processo de interação, assim como a identidade, 

também é relacional, podendo facilitar ou dificultar os laços estabelecidos. 

 O que se pretende com essa discussão é a superação da ideia de que a 

pessoa com Autismo está predestinada a uma condição estática e permanente. Pelo 

contrário, é um fenômeno relacionado com o desenvolvimento da pessoa e as 

interações e apoios sociais que recebe. 
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