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RESUMO 
 
 
Este trabalho teve como objetivo investigar os conhecimentos que têm as 
professoras a respeito do autismo e como trabalham com alunos autistas. Foi 
empregada como metodologia, a pesquisa qualitativa. Para a coleta de dados 
foi utilizado um questionário respondido por nove professoras da rede regular 
de ensino. As participantes da pesquisa demonstraram não possuir 
conhecimentos claros a respeito do assunto e também sobre estratégias que 
poderiam ser utilizadas em sala de aula com crianças autistas. Desta forma os 
dados desta pesquisa sugerem a importância de haver nos cursos de formação 
de professores, um estudo mais aprofundado sobre autismo. É necessário 
constantemente buscar por novos conhecimentos, para que o professor 
conquiste instrumentos o trabalho em sala, com crianças autistas ou não. Esta 
pesquisa abre possibilidades para os educadores quanto a estratégias 
pedagógicas que podem ser utilizadas em salas de aulas com crianças 
autistas. A pesquisa permitiu concluir que professores de qualquer modalidade 
de ensino precisam estar preparados para enfrentar o desafio de desenvolver 
um trabalho pedagógico com alunos autistas em uma sociedade com tanta 
diversidade. 
 
Palavras-chave: Autismo. Estratégias Pedagógicas para alunos autistas. 
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1 . INTRODUÇÃO 
 

 

O Autismo é um Transtorno do Desenvolvimento, que se 

caracteriza por um conjunto de sintomas que prejudica principalmente as áreas 

de comunicação, socialização e comportamento, sendo a mais afetada a área 

de interação social. Atualmente o termo mais utilizado é Síndrome do Espectro 

Autista. 

Pode-se afirmar que existem variações quanto ao grau de 

acometimento das características do autismo. Imaginando um espectro de 

cores, encontra-se uma organização de tons mais claros até tons mais escuros. 

No quadro de autismo encontramos pessoas apenas com características de 

autismo, Síndrome de Asperger, pessoas com alto funcionamento e autismo 

clássico grave.  

No tom mais claro do espectro, encontram-se pessoas com 

apenas traços de autismo, que não teriam todos os comprometimentos, mas, 

algumas dificuldades por apresentarem características autísticas. 

 Pessoas com síndrome de Asperger apresentam prejuízos 

principalmente na área de socialização. Os interesses são restritos, costumam 

focar em alguns temas e apresentam formas peculiares de conversar. 

Passando pelos tons mais claros se encontram tons um pouco 

mais escuros, em que estão autistas de alto funcionamento. Estes não 

apresentam déficits cognitivos, mas tiveram atraso na linguagem o que os 

difere dos indivíduos com síndrome de Asperger. É comum confundir pessoas 

com alto funcionamento com os indivíduos com síndrome de Asperger, pois as 

características são semelhantes. 

Na extremidade deste “espectro de cores”, no tom mais escuro, 

está o autismo grave ou baixo funcionamento, associado ao déficit intelectual e 

a dificuldades de independência, geralmente chamado de autismo clássico. As 

características do autismo clássico costumam ser mais evidentes. 

Ao falar sobre autismo as pessoas tendem a imaginar uma 

pessoa com extrema dificuldade, com dependência total do outro, ou seja, se 

referem apenas ao autismo clássico, sem muitas vezes ter conhecimento sobre 

os níveis de autismo. 
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Crianças com diagnóstico de autismo clássico apresentam 

geralmente grandes dificuldades na interação social, não fazem contato visual 

e não tentam compartilhar interesses ou brincadeiras com outras crianças. 

Muitas pessoas com autismo de baixo funcionamento não desenvolvem a 

linguagem e podem ter grandes dificuldades em se comunicar adequadamente.  

O diagnóstico de autismo se baseia somente em dados 

clínicos, ou seja, história e observação do comportamento.    

Os sintomas em termos clínicos podem estar presentes desde 

o nascimento ou surgem durante os três primeiros anos de vida. Não existe 

cura para o autismo, porém atualmente algumas técnicas comportamentais e 

educacionais trazem benefícios quando iniciadas precocemente. 

Neste contexto o papel da escola é fundamental. Seria 

importante que a criança autista frequentasse escola regular, onde as outras 

crianças não apresentassem dificuldades de comunicação e socialização. 

Apesar da necessidade, no curso de Pedagogia - curso de 

formação de professores- pouco se fala sobre autismo. 

Este estudo tem como tema um assunto peculiar, que é 

necessário conhecer, mas que pouco tem sido estudado nos cursos de 

formação de professores. Esta inquietação me levou a pesquisar o tema e, 

quando me vi, estava fascinada e envolvida por este universo particular, a das 

crianças autistas. 

O objetivo deste estudo é investigar o conhecimento das 

professoras a respeito do autismo e de como trabalham com alunos autistas 

em sala de aula. A pesquisa investigou se as professoras da rede pública de 

ensino costumam ter entre seus alunos crianças autistas ou com 

características de autismo, se elas têm conhecimento sobre o autismo e sobre 

estratégias pedagógicas de trabalho em sala aula com alunos autistas. 

O estudo foi desenvolvido como pesquisa qualitativa. Como 

instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário em que nove 

professoras da rede regular de ensino responderam. 

Para isto o trabalho foi divido em três capítulos, o primeiro é 

uma breve revisão histórica na construção do conceito de autismo infantil. No 

segundo capitulo são abordadas algumas estratégias de intervenção na 
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aprendizagem de crianças autistas são estudadas. No terceiro capitulo os 

dados da pesquisa são apresentados e analisados. 
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2. BREVE REVISÃO HISTÓRICA NA CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE 

AUTISMO INFANTIL 

 

 

Muitas pesquisas têm sido realizadas como tentativas de 

compreender melhor este universo particular que é o universo das pessoas 

com autismo. Questões levantadas são esclarecidas, outras ainda requerem 

pesquisas, como por exemplo, a causa deste transtorno. Sem a descoberta da 

etiologia, não se pode chegar a uma conclusão precisa sobre o que é autismo. 

Inicialmente Autismo Infantil foi definido em 1943, por Leo 

Kanner, psiquiatra infantil, como Distúrbio do Contato Afetivo. Kanner 

denomina como principais características, perturbações das relações afetivas 

com o meio, solidão autística extrema, inabilidade do uso da linguagem para 

comunicação, presença de boas potencialidades cognitivas, aspecto físico 

aparentemente normal, comportamento ritualístico, início precoce e incidência 

predominante no sexo masculino. (TAMANAHA, PERISSINOTO E CHIARI, 

2008, p. 296). 

 Lampreia (2004) assinala que nos estudos do autismo, são 

isolados dois aspectos: obsessão na preservação da rotina e auto isolamento, 

manifestado durante os dois primeiros anos de vida. Para Kanner (1943) a área 

mais prejudicada seria a da interação social, demonstrando também falta de 

consciência sobre os sentimentos alheios e falha ao reconhecer o outro como 

entidade separada de si mesmo.  

 

Em 1956, depois de efetuados estudos de follow-up, são isolados 
dois aspectos patognômicos: o auto isolamento extremo e a 
insistência obsessiva na preservação da rotina, que se manifestam 
nos dois primeiros anos de vida. Contudo, o problema principal 
estaria na área social quando é afirmado que “A principal patologia 
permanece na área de inabilidade de se relacionar de maneira 
ordinária com os outros seres humanos”, mencionando-se também a 
“Surpreendente falta de consciência dos sentimentos dos outros” e a 
“falha em reconhecer o outro como entidade separada de si mesmo” 
(EISENBERG e KANNER, 1956, p.558-559 apud LAMPREIA, 2004, 
p. 112) 

 

Segundo Kanner (1956) o comportamento da criança autista 

poderia ser resultado de maus tratos, falta de estímulos ou tratamento distante 

e frio por parte dos pais, mas também o autor não descartava questões 
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biológicas, portanto não tendo uma única causa. Deste modo, sem 

conhecimento da etiologia, se torna difícil definir o conceito de autismo, por 

meio de características comportamentais. (LAMPREIA, 2004) 

Revisando o seu próprio conceito de autismo infantil, em 1968, 

Kanner, continua se referindo as falhas em se produzir evidências neurológicas 

ou cromossômicas no autismo infantil. Não deixa de frisar a importância do 

diagnóstico diferencial com deficientes mentais e afásicos. (ASSUMPÇÃO, 

1993)  

Em 1976, surge um famoso livro sobre autismo, o livro de 

Ritvo, apontando uma nova abordagem - problemas de desenvolvimento - 

demonstrando o que algumas pesquisas já evidenciavam: crianças autistas 

com déficits cognitivos. No entanto considera que o autismo, mesmo se 

diferenciando das formas de esquizofrenia do adulto, seria uma espécie de 

continuum que se estenderia das formas infantis às formas encontradas no 

adulto. A caracterização pelo próprio Ritvo é então feita a partir da idade de 

aparecimento e de suas características comportamentais. (ASSUMPÇÃO, 

1993) 

De acordo com o Ritvo, as características comportamentais 

eram representadas por: distúrbios de percepção, distúrbios de 

desenvolvimento, principalmente, na sequência motora, de linguagem e social, 

distúrbios do relacionamento social caracterizado por pobre contato através do 

olhar, ausência do sorriso social, ausência de movimentos antecipatório (no 

bebê), aparente aversão ao contato físico, tendência a relacionar-se com 

partes da pessoa, desinteresse em jogos, ansiedade estranha e exagerada, 

distúrbios da fala e da linguagem que se estendem desde um mutismo até a 

ecolalia e a inversão pronominal e distúrbio da motilidade observada através da 

atitude estranha e bizarra com maneirismo e estereotipias, principalmente de 

mãos e dedos. (ASSUMPÇÃO, 1993) 

A imprecisão do conceito envolve diferentes enfoques teóricos, 

que buscam, por meio de percepções opostas, responder aos questionamentos 

a respeito do autismo e sua causa, como o confronto entre teorias 

desenvolvimentistas e cognitivistas. 
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O conceito de autismo é um conceito, ainda nos dias de hoje, de 
contorno bastante impreciso, imprecisão esta que pode se dar em 
diferentes níveis. Por um lado, quanto ás características 
comportamentais, podemos encontrar diagnosticadas como autistas 
crianças que falam e outras que não falam; crianças com pouco ou 
nenhum tipo de contato social e outras com um tipo bizarro de 
relacionamento; crianças com deficiência mental e outras com nível 
de desenvolvimento adequado para sua idade [...] Outro nível de 
imprecisão do conceito envolve diferentes concepções de autismo em 
termos de enfoque teórico - desenvolvimentista ou cognitivista - que 
invocam diferentes prejuízos primários - social ou linguagem, por 
exemplo. (LAMPREIA, 2004, p.111) 

 

Teóricos desenvolvimentistas e cognitivistas delimitam distintos 

prejuízos primários. Para cada abordagem estes prejuízos possuem um nível 

de relevância, assim, considerando que o prejuízo primário do sujeito com 

autismo, fosse à linguagem, teria como consequência a dificuldade de 

interação social, não sendo diferente se o prejuízo primário fosse à capacidade 

de desenvolver relacionamentos sociais, pois esta dificuldade seria em 

decorrência da dificuldade de desenvolver a linguagem. 

 
[...] Segundo a visão cognitivista, o prejuízo primário do autismo deve 
ser encontrado em um dos diversos módulos da mente. No passado, 
esta visão considerou que o módulo mais afetado era principalmente 
o da linguagem, [...] Segundo a visão desenvolvimentista, o quadro 
autístico se deve a um desvio do desenvolvimento que tem em sua 
origem um ou diversos transtornos de cunho biológico, ainda não 
esclarecido, que afetam basicamente a afetividade e capacidade 
geral de relacionamento social, impedindo assim o desenvolvimento 
de forma típica. (LAMPREIA, 2004, p.111) 
 

Ambos os conceitos linguagem/comunicação e interação social 

estão implícitos, os dois são partes constitutivas do desenvolvimento humano, 

portanto indissociáveis. 

Em 1944, o pesquisador austríaco Hans Asperger, propõe em 

seu estudo a definição de um distúrbio que ele denominou de Psicopatia 

Autística, descreveu como um transtorno da personalidade que incluía falta de 

empatia, baixa capacidade de fazer amizades, monólogo, hiperfoco em assunto 

de interesse especial e dificuldade de coordenação motora. Este quadro foi 

denominado posteriormente como de Síndrome de Asperger. (SILVA, 2012, p. 

160) 

 Segundo Tamanaha, Perissinoto e Chiari (2008) Asperger 

utilizou estudos clínicos, que considerou a história familiar, aspectos físicos e 
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comportamentais, desempenho em testes de inteligência, além de enfatizar a 

preocupação com a abordagem educacional destes indivíduos.  

A partir destas observações o autismo não podia ser analisado 

somente a partir de teorias afetivas, pois há necessidade de um 

aprofundamento e maior clareza a respeito da etiologia do problema. Tanto 

Kanner (1943) quanto Asperger (1944), trouxeram contribuições para a 

literatura a respeito do tema. A teoria da afetividade é à base da literatura 

psicanalítica até hoje, mesmo existindo controvérsias. 

A psiquiatra Lorna Wing em 1960 trouxe grande contribuição 

para os estudos sobre autismo, traduzindo os textos de Asperger. Ela foi a 

primeira pessoa a descrever a tríade de sintomas: alterações na sociabilidade, 

comunicação/linguagem e padrão alterado de comportamento. Para a 

pesquisadora, os sintomas relacionados a qualquer um dos três domínios 

citados podem ocorrer em variados graus de intensidade e, logo, com 

diferentes manifestações. (SILVA, 2012, p. 161) 

Para Silva (2012) no período de 1960, o autismo persistia como 

um subgrupo dentro das psicoses infantis, ou seja, sendo considerado ainda 

como uma forma de esquizofrenia. O psicólogo comportamental Ole Ivar 

Lovaas trouxe uma nova possibilidade para o desenvolvimento de habilidades 

e aprendizagem, através da técnica de terapia comportamental, demonstrando 

maior eficácia que as tradicionais terapias psicodinâmicas que até então eram 

utilizadas para o atendimento de crianças autistas. 

Na década de 1980, o autismo recebe um novo 

reconhecimento, diferenciando-o da esquizofrenia. O problema passou a ser 

tratado como uma síndrome, como um distúrbio do desenvolvimento e não 

mais como uma psicose. 

 

[...] ao longo da década de 70 e 80, o autismo passa a ser visto, 
predominantemente, como um distúrbio cognitivo. Nesta época ele 
deixa de ser considerado como uma condição envolvendo 
basicamente retraimento social e emocional, e passa a ser concebido 
como um transtorno do desenvolvimento envolvendo déficits 
cognitivos severos com origem em alguma forma de disfunção 
cerebral. (LAMPREIA, 2004, p. 112) 
 

Tamanaha, Perissinoto e Chiari (2008) afirmam que nos 

critérios para diagnóstico passam a ser incluída, perda do interesse social e da 
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responsividade, alteração da linguagem que vai desde a ausência da fala até o 

uso peculiar da mesma; comportamento bizarro, ritualístico e compulsivo. 

Concluem que se trata de uma síndrome com comportamentos específicos, 

manifestados precocemente, com alteração em diversas áreas do 

desenvolvimento, tais como: percepção, linguagem e cognição. 

No final da década de 1980, baseado na teoria 

desenvolvimentista, o autismo é considerado um transtorno que se deve a um 

ou diversos desvios no desenvolvimento, de cunho biológico, 

fundamentalmente voltado para os prejuízos originados pela incapacidade de 

relacionar-se com pessoas ou responder a elas emocionalmente, tendo como 

consequência deformações na construção da comunicação não verbal e no 

desenvolvimento da linguagem. (TAMANAHA, PERISSINOTO E CHIARI, 2008, 

p.298). 

 Frances Tustin (1990) é uma psicanalista inglesa que juntou-

se aos pesquisadores do autismo e deu importantes contribuições que 

aumentaram grandemente os conhecimentos sobre a natureza desta 

perturbação e como trata-la, mas, talvez ainda mais significativo, fez 

formulações que, se aceitas, podem ajudar a alterar algumas das concepções 

fundamentais sobre o próprio desenvolvimento infantil. Os trabalhos de Tustin 

(1990) oferecem algumas novas ideias significativas sobre autismo, não 

apenas em crianças ou bebês, mas em adultos. A autora recorre às mesmas 

fontes que Melanie Klein e Wilfred Bion, Winnicott, Bowlby, Meltzer, Erikson e 

Mahler. 

 De acordo com Grotstein (1990), a ênfase da psicanálise 

clássica deslocou-se claramente, das neuroses para estágios mais primitivos 

do desenvolvimento. Melanie Klein e alguns seguidores como Esther Bick e 

Donald Meltzer (1958), afirmaram através de pesquisas sobre a vida mental 

primitiva, postulando que algumas de suas crianças autistas demonstravam 

interrupções no desenvolvimento que ocorriam mesmo antes da posição 

esquizo-paranóide. Eles denominavam isto de Identificação Adesiva e 

postulavam que essas crianças sofrem consequentemente de Identidade 

Adesiva, ou seja, não possuem senso de identidade própria, desta forma 

alcançam identidade experimental “como se” prendendo-se a superfícies 
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sólidas, incluindo as superfícies do corpo de suas mães, a princípio 

concretamente e mais tarde metaforicamente. 

Autismo da Infância Primitiva é um conceito que Tustin (1975), 

descreve como um processo psicológico que todo bebê passa. Um bebê não 

percebe claramente a existência de um mundo externo, uma disposição inata 

lhe permitiria reconhecer padrões, semelhanças, repetições e continuidades. 

Através destes processos a criança constrói representação interna da realidade 

aceita pelos outros e toma consciência de si mesmo, este processo ocorre para 

evitar que o bebê fique vulnerável ao ser exposto ao mundo que o rodeia. 

“Denomino as crianças autistas do “tipo concha” ou encapsuladas” (Tustin, 

1990). 

 

[...] Frances Tustin concentra-se mais nas crianças encapsuladas, 
reiterando sua crença de que elas experimentaram um “nascimento 
mental prematuro”, que nasceram provavelmente com uma 
hipersensibilidade à vida, e que frequentemente experimentaram 
choques com as mães que sofriam de doenças depressivas [...] a 
criança autista encapsulada não é psicótica em virtude de sua 
encapsulação; na verdade, esta parece proteger este tipo de criança 
contra a psicose que caracteriza a criança confusional. (TUSTIN, 
1990, p. 12 e 13) 

 

Para a autora algumas crianças autistas possuem 

inegavelmente um dano cerebral, consequentemente defeito cognitivo. As 

crianças autistas evitam relacionar-se com outras pessoas, olhar diretamente e 

comunicar-se por linguagem. Os jogos, desenhos ou modelagem são escassos 

e frequentemente não existem e a comunicação ocorre de forma limitada. Tais 

crianças são consideradas muitas vezes como surdas e algumas caminham 

entre os objetos como se fossem cegas, entretanto quando testados seus 

aparatos perceptivos revelam-se intactos, desta forma é o processamento de 

informação que é defeituoso, causado por lesões cerebrais ou a dano 

psicogênico. 

Segundo Tustin (1990) estes danos cerebrais não podem ser 

detectados por meio dos métodos de investigações convencionais, pois ainda 

bebês desenvolvem mecanismos de reação e evitação a fim de lidar com a 

situação traumática causada pela separação física da mãe. Esta consciência 

traumática ocorrerá antes que os aparatos psíquicos da criança estivessem 

prontos para suportar a tensão. Tustin enfatiza o estado organizacional do 
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bebê e não a idade em que o trauma ocorreu isto porque, em algumas 

crianças, o choque ocorreu em uma fase muito intima com a mãe e continuou 

por muito tempo, enquanto em que outras ela ocorreu na primeira infância. 

 

A queda do estado sublime de unidade jubilosa com a “mãe” que, na 
primeira infância, é o centro do universo da criança dominado pelas 
sensações, faz parte da experiência de cada um de nós. Entretanto, 
para alguns indivíduos, por uma variedade de razões, diferentes em 
cada caso, a desilusão de “descer para a terra” desta experiência 
extasiante foi uma experiência tão difícil e prejudicial que provocou 
reações iminentes de encapsulação. Foi o seixo que provocou o 
desmoronamento. As reações de encapsulação apoiam e protegem a 
parte danificada e impedem o medo de ser morto, mas 
metaforicamente falando, o funcionamento psíquico está congelado e 
imobilizado. Não há fluxo.  (TUSTIN, 1990, p. 28) 
 

A ocasião da “Queda catastrófica” permite uma reação de 

encapsulação que significa que uma área isolada da personalidade, a atenção 

foi desviada do mundo objetivo que apresenta tais ameaças, para um subjetivo, 

dominado pelas sensações que está sob seu controle direto, tornando-se uma 

forma de vida. Esta reação diante da “Queda Catastrófica” seria uma 

necessidade para superação, mas que na verdade duraram mais que o 

necessário, desenvolvendo barreiras ao funcionamento cognitivo e afetivo. 

(TUSTIN, 1990, p. 28) 

Tustin (1990) afirma que a Queda possui efeitos secundários 

que podem ocorrer em situações posteriores da vida, como nascimento de um 

bebê, na crise de meia idade, após o período de “Lua de mel”. Através de 

expectativas perfeccionistas a respeito de si mesmo e dos outros, essas 

pessoas tendem a se proteger de situações desconhecidas. Quando estas 

expectativas são frustradas, a experiência infantil de desilusão se torna 

evidente novamente. Desta forma elas vivem em um mundo de “tudo ou nada”, 

em que a flexibilidade é inexistente, os opostos não podem ser tolerados, 

porque podem se tornar ameaça a elas. Este medo leva a mentalidade estreita, 

o fanatismo e a intolerância. 

Portanto, Tustin (1990) afirma que tanto os defeitos cognitivos 

como os defeitos emocionais, com os quais estão interligados, nem sempre 

são inatos, mas podem ser adquiridos. A tese básica é que o autismo é uma 

reação uma consciência traumática da separação da mãe nutriz produtora de 

sensações. As reações autistas desviam a atenção para longe da mãe, que é 
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rejeitada em favor de sensações auto-provocada que são sempre acessíveis e 

previsíveis, e assim não provocam choques. Estas ocasionam um estado de 

percepção diminuída que leva uma redução de pensamento e sentimento. 

Michael Rutter (1993) atribui ao autismo não mais um cunho 

emocional, mas, sim, orgânico, reafirmando a existência de uma lesão central 

de interação de dados. Para o autor os critérios de diagnósticos para autismo 

seriam: inicio antes dos dois anos e seis meses de idade, uma determinada 

forma de desvio do desenvolvimento social, desvio do desenvolvimento da 

linguagem, comportamentos estereotipados e rotinas e ausência de delírios, 

alucinações e distúrbios do pensamento do tipo esquizofrênico. 

 

Os elementos mais característicos, do desvio do desenvolvimento 
social, são a ausência de reciprocidade e de respostas emocionais 
geralmente acompanhados de uma relativa incapacidade de criar 
vínculos específicos. [...] crianças autistas não apesentavam contato 
olho a olho, mas o que caracteriza o autismo não é a ausência ou 
pouca frequência deste tipo de olhar e, sim, sua qualidade anormal. 
Geralmente o contato olho a olho tem a função de modular interações 
sociais e é esta qualidade que está ausente no autismo. (RUTTER, 
1993, p.81) 

 

Geralmente crianças autistas têm rostos inexpressíveis 

dificultando a apreensão de suas emoções, sendo a característica mais 

marcante a ausência de variação na expressão de suas emoções em função 

das emoções dos outros. Apresentam também retardo na aquisição da 

linguagem, causando desvios qualitativos do desenvolvimento da fala. Há um 

déficit na compreensão da linguagem falada que antecede o desenvolvimento 

da fala, quando ocorre este déficit, a criança muitas vezes não responde ao ser 

chamado, nem quando alguém se dirige a ela, de modo a pensar que ela seja 

surda. (GAUDERER, 1993) 

Rutter (1993) assinala que o balbucio da criança autista 

também se apresenta de forma anormal, sem a finalidade de comunicação 

social, nem veem como outras formas de expressão, como apontar o dedo 

indicador ou usar gestos para indicar uma necessidade ou responder as 

tentativas de contato feitas por outras pessoas.  

 

O terceiro conjunto de elementos que caracteriza o autismo é 
constituído por comportamentos estereotipados e rotinas. As 
brincadeiras são repetitivas, pouco imaginativa e sem variedade, é 
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comum, crianças autistas passarem horas enfileirando, repetindo a 
mesma disposição ou girando objetos. [...] raramente, brincam de faz-
de-conta e usam seus brinquedos de forma pobre, sem simbolismos 
ou sem criatividade. São raras as brincadeiras de faz-de-conta com 
bonecas ou bichos de pelúcia. (RUTTER, 1993, p.82) 
 
 

Cerca de três quartos das crianças autistas possuem retardo 

mental, não deixando de existir também crianças com inteligência normal. 

Percebe-se que, nos autistas há um maior desempenho em tarefas que exigem 

habilidade mecânica ou memorização do que em tarefas que exigem 

abstração, conceituação, percepção de sequência ou compreensão de 

sentimentos. (RUTTER, 1993.) 

Schwartzman, (1993) parte do princípio de que autismo é uma 

síndrome caracterizada por alterações presentes nas idades bastante precoces 

e que se manifesta, sempre, por desvios nas áreas da relação interpessoal, 

linguagem/comunicação e comportamento, uma condição crônica, que se 

manifesta de acordo com a idade dos pacientes, atingindo com mais frequência 

indivíduos de sexo masculino, considerando os estudos realizados por 

Asperger em 1944. 

 De acordo com Schwartzman (1993) a Síndrome de Asperger, 

descrita em 1944 por Hans Asperger, se difere em algumas características do 

Autismo Infantil descrito por Kanner em 1943. Os pacientes de ambos os 

pesquisadores possuíam características comuns, mas de maneira geral a 

tríade de sintomas descritos por Kanner, desvios importantes nas áreas da 

interação social, comunicação e comportamento/jogos simbólicos são comuns 

a um conjunto mais abrangente de desordens que pertencem ao chamado do 

espectro das desordens autísticas. “O conceito do espectro das desordens 

autísticas admite que algumas condições são variações quantitativas de um 

mesmo conjunto de sinais e sintomas.” (SCHWARTZMAN, 1993). 

Para Schwartzaman (1993) um neurologista muito conceituado 

nesta área, as características clínicas da Síndrome de Asperger podem ser 

identificadas em idade precoce como fazendo parte de um quadro de 

psicopatologias mais definido na idade escolar. Na anamnese pode se 

observar que os bebês quietos, isolados, respondendo a poucos estímulos 

ambientais e não demonstravam prazer em ficar no colo. Para o autor o grau 
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de isolamento não é tão severo quanto aquele encontrado nas crianças 

autistas mais típicas. 

Para Silva (2012) o espectro autista possui várias camadas 

próximas do autismo clássico (grave). Este espectro pode se manifestar nas 

pessoas de diversas formas, mas estas manifestações terão as mesmas 

similaridades, pois partem de um ponto comum. O autismo não tem uma única 

forma, não se trata de “tudo ou nada”, mas de uma grande variação que vai 

desde traços leves, que não permitem fechar diagnósticos, até o quadro clínico 

complexo com todos os sintomas. 

 

[...] Há pessoas com comprometimentos sociais, mas sem problemas 
comportamentais; e há casos de disfunções comportamentais sem 
atraso de linguagem. Em todos eles aparecem, em maior ou menor 
grau, as dificuldades na interação social. Podemos subdividir o 
autismo em categorias: Traços do autismo, características muito 
leves; Síndrome de Asperger; Autismo em pessoas com alto 
funcionamento; Autismo clássico, grave, com retardo mental 
associado. (SILVA, 2012, p. 64) 

 

 Segundo a autora, pessoas com certas características, apenas 

com traços de autismo, que não teriam todos os comprometimentos, mas 

apenas algumas dificuldades por apresentarem essas características 

autísticas, estariam no lado mais leve do espectro. A síndrome de Asperger 

está em uma gradação mais elevada, possui um conjunto de sintomas de 

prejuízos na socialização, nas dificuldades em compartilhar ideias e interesses. 

Crianças, adolescentes ou adultos mantêm-se solitários em suas atividades, 

mostram dificuldade em entender o que o outro está sentindo ou pensando, 

tem interesses restritos, apresentam rotinas e rituais e formas peculiares de 

conversar. 

A comunicação se desenvolve peculiarmente, Shwartzman 

(1993) afirma que a criança com esta síndrome fala de forma pedante, 

utilizando palavras difíceis pouco usuais para sua idade e constroem frases 

rebuscadas. Este bom desempenho na fala é aparente, uma vez que utilizam 

as palavras e frases de forma estereotipadas e repetitivas, sendo automática e 

sem espontaneidade a linguagem. A aparente disparidade entre a utilização de 

uma forma pedante e rebuscada no falar e a dificuldade na compreensão de 

palavras simples e triviais chama muito a atenção. 
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Silva (2012) afirma que “pessoas com essa síndrome não 

apresentam atraso no desenvolvimento da linguagem e nem retardo mental, 

mas podem apresentar dificuldades de aprendizado”, mas com 

acompanhamento especializado, os prejuízos podem ser amenizados 

promovendo desenvolvimentos nas habilidades que apresentam.   

Acima da síndrome de Asperger se encontram os indivíduos de 

alto funcionamento com o autismo que não apresentam déficits cognitivos, ou 

seja, retardo mental, mas que tiveram atraso na linguagem, se distinguindo dos 

indivíduos com síndrome de Asperger. 

 

[...] Apresentam ainda dificuldade de interação social, dificuldades 
comportamentais, como estereotipias, por exemplo. Possuem boa 
inteligência e utilizam seus recursos cognitivos para superar as 
dificuldades advindas do autismo. Na vida adulta, é muito comum os 
indivíduos de alto funcionamento com autismo serem confundidos 
com indivíduos com síndrome de Asperge, e na realidade, realmente 
apresentam um comportamento muito parecido. (SILVA. 2012, p.68)  

 

 Na extremidade desse espectro, está o autismo grave, o 

chamado autismo clássico, associado ao retardo mental e a dificuldade de 

independência. Quando diagnosticadas estas crianças geralmente apresentam 

dificuldades na interação, não fazem contato visual, não conseguem 

desenvolver relacionamentos e não tentam compartilhar interesses ou 

brincadeiras com as outras pessoas. Podem mostrar grandes dificuldades para 

se comunicar, apresentam movimentos repetitivos. (SILVA, 2012) 

Para Silva (2012) o autismo clássico é o mais conhecido, as 

pessoas normalmente associam diretamente a palavra autismo a esse padrão 

de sintomas, ignorando a divisão que ocorre no espectro. A identificação dos 

sintomas encontrados neste grupo facilita a compreensão e busca por 

tratamentos qualificados que atendam as necessidades particulares, 

possibilitando não a cura para o autismo, mas maiores possibilidades de 

reabilitação para essas crianças. 

Atualmente se utiliza a definição de autismo de acordo com o 

Manual de Classificação Internacional de Doenças (CID-10): autismo é um 

Transtorno global do desenvolvimento caracterizado por a) um 

desenvolvimento anormal ou alterado, manifestado antes da idade de três 

anos, e b) apresentando uma perturbação característica do funcionamento em 
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cada um dos três domínios seguintes: interações sociais, comunicação, 

comportamento focalizado e repetitivo. Além disso, o transtorno se acompanha 

comumente de numerosas outras manifestações inespecíficas, por exemplo, 

fobias, perturbações de sono ou da alimentação, crises de birra ou 

agressividade (auto agressividade). 

O DSM-IV-TR enumera Critérios Diagnósticos para o transtorno 

autista (299.00) e critérios para transtorno de Asperger (299.80). 

Mesmo passando por um longo trajeto histórico, o conceito de 

autismo não chegou a uma única definição. Neste percurso para alcançar 

conhecimento a respeito do autismo, não se pode perder de vista o sujeito e 

suas particularidades sempre com o objetivo de desenvolver estratégias 

educacionais que os alcancem e minimize os danos causados pelo transtorno. 
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3. ALGUMAS ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO NA APRENDIZAGEM DE 

CRIANÇAS AUTISTAS 

 

 

Segundo Leon e Lewis (1993) “Autismo é uma desordem do 

desenvolvimento”. Esta desordem acomete cerca de 20 entre cada 10 mil 

nascidos e é quatro vezes mais comum no sexo masculino do que no feminino. 

É encontrada por todo mundo e não escolhe tipos de famílias, configuração 

racial, étnica e social.  

Não se conseguiu até agora provar qualquer causa psicológica 

no meio ambiente dessas crianças que possa explicar o transtorno. O 

diagnóstico de autismo se baseia somente em dados clínicos (história e 

observação de comportamentos). Não existe exame complementar capaz de 

comprovar este diagnóstico, os exames permitem apenas investigar a presença 

de doenças que podem estar associadas com autismo. Em cerca de 70% dos 

casos, não se encontra qualquer doença associada, e os exames 

complementares (radiológicos, metabólicos ou genéticos) são inteiramente 

normais. 

 

Quero “ter olhos para ver”, “ter ouvidos para ouvir” na descoberta do 
sujeito que, apesar do que faz ou do que deixa de fazer e, porque faz 
e deixa de fazer, é sujeito – nem sempre normal, nem sempre doente; 
nem sempre com limitações, mas com limitações. É sujeito e não 
doença. É sujeito e não “normal”. É sujeito e não “patologia”. É uma 
jovem, uma mulher, também filha e irmã, uma aluna, uma colega, 
uma amiga... Tem nome. [...] Parece, às vezes, mais patológica que 
normal porque é desconsiderada como sujeito que pensa, que 
deseja, que necessita. (PADILHA, 2005, p.2) 
 

Tendo como base os estudos descritos anteriormente sobre 

autismo, pode-se dizer que as pessoas com autismo sofrem de um específico 

déficit relacionado à compreensão do significado expresso na comunicação e 

interação social. Algumas técnicas comportamentais e educacionais trazem 

benefícios quando iniciadas precocemente, pois ainda não existe tratamento 

curativo para o autismo. Mas podem ser desenvolvidas estratégias para 

melhora da qualidade de vida das crianças e adolescentes com autismo. 
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[...] Pessoas com autismo possuem um estilo cognitivo diferente, o 
que implica problemas específicos com a percepção, atenção, 
memória e pensamento. Este conceito foi desenvolvido na 
Universidade da Carolina do Norte (1996) onde Eric Schopler 
coordenou todo o trabalho de pesquisa que resultou no método 
TEACCH. (LEON E LEWIS, 1993, p. 222) 
 
 

 A sigla TEACCH significa Tratamento e Educação para 

Autistas e Crianças com Deficiências relacionadas à Comunicação, este 

método é um caminho possível para alcançar crianças e adolescentes autistas. 

O TEACCH é um programa terapêutico que visa envolver os pais como co-

terapeutas no processo de desenvolvimento da criança autista, tornando-os 

participantes significativos no desenvolvimento de seus filhos.  

Através do método são realizados programas individuais, nos 

níveis de: diagnóstico, atividades domiciliares e educação especial em escolas 

e grupos. A colaboração dos pais permite maior proximidade e conhecimento 

das reais necessidades da criança (LEON; LEWIS, 1993). 

Embora seja um método clínico de indicação individual, as 

professoras podem criar a partir dele, estratégias pedagógicas possíveis de 

utilizar em sala de aula.  

De acordo com Eric Scholer (1993) este método está baseado 

em 20 anos de experiência no programa Estadual da Carolina do Norte, 

oferece amplo serviço para pessoas de diferentes idades que sofrem de 

autismo. As principais áreas do tratamento por este método são: envolvimento 

dos pais, avaliação, ensino estruturado, manejo do comportamento, habilidades 

de comunicação, habilidades sociais e de lazer, treinamento pré-vocacional e 

de independência.  

 Para Schopler (1993) vale enfatizar a colaboração dos pais em 

todas as fases do programa, pois a participação efetiva deles proporciona 

melhores resultados. O envolvimento dos pais engloba quatro modalidades de 

relacionamento pais/profissionais.  

Na primeira modalidade, o pessoal de atendimento dá 

orientações aos pais para os programas de ensino individualizado que 

acontecerão em casa, ensinando o manejo de comportamento e ensino 

estruturado, “instruem os pais demonstrando o programa de ensino com suas 
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próprias crianças e os orientam quanto a problemas diversos”, (SCHOPLER, 

1993, p. 230). 

No segundo aspecto do relacionamento pais/profissionais, 

ocorre uma inversão de papéis. O pessoal que faz atendimento assume a 

postura de aprendiz e permite que os pais transmitam os conhecimentos 

adquiridos através das experiências diárias com seus filhos. “Os pais 

funcionam como instrutores do pessoal de atendimento dando informações 

para avaliação e formulação de prioridades para a educação da criança”, 

(SCHOPLER, 1993, p.230). 

O apoio emocional mútuo é o terceiro aspecto que Schopler 

(1993) se refere, não apenas por parte do pessoal do atendimento com relação 

aos pais, pois as circunstâncias vivenciadas por eles são desafiadoras, mas o 

apoio emocional se direciona também dos pais aos profissionais, isto é 

necessário porque o progresso das crianças autistas é muitas vezes mais 

lento, sendo necessária dedicação em longo prazo.  

“A quarta forma de colaboração entre pais e profissionais, diz 

respeito à atuação conjunta na defesa dos direitos sociais das crianças 

autistas” (SCHOPLER, 1993, p.231). Este trabalho é uma luta constante para 

que a sociedade compreenda as necessidades das crianças autistas, como por 

exemplo, educação especial nas escolas públicas, treinamento vocacional, 

colocação no mercado de trabalho e programas para pré-escolares. 

 

Nosso esforço está concentrado no sentido de melhorar a adaptação 
de cada uma de nossas crianças e adultos autistas. Isto pode ser 
conseguido de duas maneiras. Uma, é melhorar as habilidades e os 
comportamentos adaptativos de cada indivíduo. [...] a segunda parte 
é criar estruturas ou acomodações ambientais especiais. Cada uma 
dessas alternativas pode melhorar a adaptação. É necessário uma 
avaliação diagnóstica para se decidir qual das duas escolher. 
(SCHOPLER, 1993, p. 231) 
 

A avaliação formal e informal permite uma elaboração mais 

adequada de tratamento individual e racional. De acordo com Schopler (1993) 

para avaliação formal utiliza-se um escala de itens, a “Childhood Autism Rating 

Scale” – CARS (Escala de Avaliação do Autismo Infantil). No entanto este 

diagnóstico é insuficiente para realizar um planejamento educacional 

individualizado, ou seja, para cada criança. Para o projeto é necessário 

determinar um conjunto de características próprias de cada criança, desta 
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forma é utilizado o Psycho Educational Profile – PEP (Perfil Psicoeducacional). 

Este programa educacional é fundamentado através das ações das crianças. 

Se a criança completa a tarefa recebe a aprovação, se a criança se recusa a 

realizar a tarefa não é aprovada, mas se a tarefa é realizada de maneira 

peculiar pode se dizer que o desenvolvimento foi parcial. 

Segundo as autoras Leon e Lewis (1993), “crianças autistas 

funcionam significativamente melhor em condições estruturadas”. Esta forma 

de atendimento estruturado proporciona à criança autista diminuição e extinção 

de comportamentos como: estereotipias motoras, hiperatividade, estereotipias 

verbais e isolamento. 

 

[...] crianças aprendem melhor e apresentam menos problemas de 
comportamento numa situação de aprendizagem adequadamente 
estruturada e individualizada. É bom ter em mente que, normalmente, 
as crianças, à medida que vão se desenvolvendo, vão aprendendo a 
estruturar seu ambiente enquanto que as crianças autistas e com 
distúrbios difusos do desenvolvimento necessitam de um estrutura 
externa para otimizar um situação de aprendizagem. (SCHOPLER, 
1993, p.232)  

 

 Schopler (1993) defende que a sala de aula estruturada 

contém cinco elementos: estrutura física, organização visual, horário de 

atividades, estrutura do professor e checagem ou controle.  

Este autor afirma que a organização da estrutura física 

favorece, quando as disposições de materiais estão acessíveis, ao alcance das 

crianças, assim que sentirem necessidade de utilizar os materiais, assim 

realizando as atividades com independência. Na criança autista muitas vezes a 

habilidade de abstração e memorização está comprometida, a organização 

visual é importante para realização das próximas etapas das atividades ou até 

mesmo as próximas etapas da rotina diária, as orientações podem ser por meio 

de figuras, instruções escritas ou código de cores. 

A estrutura física para o desenvolvimento do método TEACCH, 

precisa ser adequado para realização de atividade individual com o terapeuta, 

para atividade em grupo, com local para lanchar e local para o tempo livre onde 

será cuidadosamente selecionado tudo o que a criança gostaria de fazer. 

Leon e Lewis (1993), afirmam que a falta de estrutura aumenta 

a falta de objetivos na ação agravando o comportamento estereotipado. Com 
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isso se percebe a importância da interação entre pais/terapeutas, a fim de 

determinar o que/onde/quando/ como e em que sequência os aprendizados 

devem ser realizados. Para estes momentos alguns pontos são importantes e 

devem ser considerados: espaço físico bem delimitado, tempo, duração e 

material. 

Os horários das atividades, partindo do que Schopler (1993) 

escreveu, são fatores importantes, o planejamento das atividades com olhar 

voltado para a duração e momento das atividades, atividades mais complexas 

misturadas com “fácies” sempre no período em que as crianças estão mais 

atentas para que ocorra um equilíbrio entre trabalho independente, ensino 

passo a passo e o lazer. 

Para Schopler (1993) a estrutura do professor é outro fator a 

ser considerado para o desenvolvimento do programa e se refere à posição do 

professor em relação aos alunos, a proximidade do mesmo durante a 

realização das tarefas e na obtenção de respostas imediatas. Checagem e 

controle se referem às informações obtidas durante algum momento ou 

situação, como exemplo, pode ser uma contagem na comunicação 

espontânea. Estas informações permitirão a comunicação entre pais e 

professores a respeito do progresso do desenvolvimento da criança, assim a 

avalição proporcionará ao professor manter-se centrado na tarefa de forma 

objetiva. 

As crianças autistas possuem maior percepção visual que 

outros indivíduos, então os recursos visuais devem ser utilizados com 

frequência, esta forma possibilitará a concretização da relação nome-objeto-

ação, atribuindo significação para as palavras e para a comunicação. 

Segundo Schopler (1993) um dos principais problemas da 

criança autista é a comunicação, entrelaçado às dificuldades de interação 

social. Em alguns casos de autismo a criança não desenvolve linguagem e 

quando desenvolve, apresenta dificuldades como ecolalia, inversão de 

pronomes e uso inadequado de palavras distante de contexto e significado. 

Desta forma, a criança autista não reconhece regras e não faz brincadeira 

simbólica.  

“O método TEACCH para ensino de comunicação espontânea 

está baseado na aplicação da teoria psicolinguística aos problemas de 
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comunicação no autismo” (SCHOPLER, 1993, p. 233). Para o autor a 

investigação inicia a partir de qualquer comunicação espontânea que a criança 

possa utilizar. A unidade de comunicação é analisada de acordo com as três 

dimensões básicas da linguagem, sendo elas: (1) Função, (2) categoria 

semântica, (3) contexto. 

 

[...] Cada uma dessas dimensões básicas da comunicação contribui 
de forma distinta, e passível de ser ensinada, para o sentido de 
qualquer comunicação espontânea. A comunicação da criança é 
então ampliada por algum acréscimo a somente uma das três 
dimensões da comunicação, por exemplo, uma mesma palavra pode 
ser ensinada dentro de um novo contexto ou usada em uma outra 
função ou uma nova categoria semântica. (SCHOPLER, 1993, p. 233) 

 

O manejo do comportamento é mais uma das sete áreas do 

tratamento educacional, os problemas de manejo de comportamento, de 

acordo Schopler (1993), podem ser divididos entre os que envolvem poucos 

riscos e os que implicam riscos sérios. Na categoria de riscos leves os 

comportamentos podem prejudicar a aprendizagem da criança na escola e/ou 

sua adaptação em casa, estes comportamentos podem significar leves 

problemas em algumas condições, mas não é um empecilho para 

aprendizagem. Os problemas de comportamento considerados graves podem 

ser aqueles que trazem perigo e segurança de outras pessoas, como formas 

de agressão ou destruição de propriedades. 

Segundo Schopler (1993) as possíveis causas destes 

comportamentos são as deficiências na avaliação social, incapacidade de 

perceber sentimentos, percepção sensorial errônea e frustação por falta de 

comunicação. “A causa mais provável de um determinado problema é a 

impossibilidade de dar solução mais eficaz”, (SCHOPLER, 1993, p. 233). 

 

A maioria dos problemas de comportamento pode ser evitada ou 
reduzida pela criação de estruturas adequada, como descrita na 
seção anterior. Os problemas de comportamento sem gravidade, 
geralmente, podem ser manejados com procedimentos iguais aos 
espontaneamente usados por pais e professores de crianças 
normais. Para comportamentos persistentes ou que apresentam 
graves riscos torna- se necessário uma avaliação mais cuidadosa. 
Comparemos este problema a um iceberg onde somente um oitavo é 
aparente e o restante está submerso e invisível. (SCHOPLER, 1993, 
p. 233) 
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Na área de habilidade social e de lazer, são elaborados 

programas educacionais individuais, pois como mencionado anteriormente às 

dificuldades de comunicação e de habilidade social da criança autista estão 

interligadas, então para que haja mais eficácia são realizadas abordagens com 

cada um separadamente. Schopler (1993) afirma que geralmente nos 

problemas de interação social há seis elementos envolvidos que são 

necessários serem avaliados antes do ensino de habilidades sociais de lazer, 

são eles: proximidade, uso do objeto/corpo, interação social, resposta social, 

comportamento interveniente e adaptação a mudanças. 

De acordo com Schopler (1993) uma das preocupações em 

todas as áreas é ensinar a criança autista a ser relativamente independente. A 

última área, mas não menos importante é o treinamento vocacional e de 

independência. O comportamento vocacional pode ser: permanecer sentado 

até receber novas instruções, desenvolver um meio para sinalizar o término de 

uma atividade para que possa ser checada, solicitar ajudar quando necessário, 

esperar enquanto o professor está atendendo outra criança, esperar sua vez de 

jogar. “A criança precisa aprender a aceitar mudanças e interrupções e ajustar 

seu ritmo de trabalho aos outros membros da linha de montagem”. 

O aprender a lidar com crianças, adolescentes ou até mesmo 

adultos autistas é um grande desafio que requer acima de tudo conhecimentos 

mínimos a respeito do assunto. Quando se trata de crianças ditas “normais”, é 

requerido dedicação e comprometimento por parte dos profissionais que 

participam do desenvolvimento delas, quando se trata de crianças autistas o 

empenho precisa ser dobrado. Embora seja um tema com bastantes 

discussões atuais há poucos recursos para auxiliar a ação docente, 

principalmente na literatura. 

Como recurso ou instrumento para ajudar no trabalho com 

crianças autistas, a Terapia Comportamental possui técnicas específicas que 

utilizam princípios psicológicos “(especialmente de aprendizado) para adquirir, 

mudar ou transformar construtivamente o comportamento humano”. (LEON; 

LEWIS, 1993, p. 222) 

Para Leon e Lewis (1993) nas intervenções terapêuticas estão 

presentes as influências comportamentais e psicolinguísticas. Para maior 

aproveitamento das intervenções individuais é necessário conhecer estas 
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influências para que assim desenvolva melhor a comunicação da criança 

autista. 

Incluímos sob o nome TERAPIA COMPORTAMENTAL qualquer uma 
das variadas técnicas específicas que utilizam princípios psicológicos 
(principalmente de aprendizado) para adquirir, mudar, transformar 
construtivamente o comportamento humano. (LEON E LEWIS, 1993, 
p. 222)  
 

 Na terapia comportamental é preciso ter ênfase na estrutura, 

principalmente nos estágios inicias de aprendizado e na definição clara de 

condições prévias para que desta forma, introduza novos comportamentos. 

Este tipo de intervenção enfatiza a aprendizagem da linguagem verbal e não 

verbal, é vital a utilização das ocorrências naturais, ou seja, situações diárias 

para intensificar o aprendizado da linguagem. (LEON e LEWIS, 1993). 

Silva (2012) afirma que a vida escolar para qualquer ser 

humano é especial, não apenas para o aprendizado em si, mas também para o 

desenvolvimento social e pela formação do ser humano. É na instituição 

escolar o marco inicial rumo à vida adulta, onde se aprende a conviver em 

grupo, a se socializar, trabalhar em equipe e conviver com as diferenças. 

Segundo esta autora, enquanto a criança com autismo convive 

apenas em seu meio familiar, muitas características permanecem implícitas 

nos seus comportamentos, a família até percebe certa diferença nas ações da 

criança, mas é com o ingresso na escola que as suspeitas se concretizam e 

aparecem as potencias dificuldades e as diferenças entre os coleguinhas ficam 

evidentes. Neste momento à criança terá que seguir sua própria caminhada. 

 

No âmbito escolar, essa criança não poderá mais fazer tudo o que 
fazia em casa; ela será solicitada a brincar em grupo e manter 
atividades com objetivos específicos, de acordo com as orientações 
dos professores. Até mesmo no jardim de infância há tarefas e 
demandas a serem cumpridas, e a criança precisará se ajustar às 
regras e à estrutura daquele ambiente. (SILVA, 2012, p. 108)  
 

De acordo com Silva (2012) as crianças com níveis mais 

graves de autismo possuem maiores dificuldades na escola, podem apresentar 

atraso mental e permanecem dependentes de ajuda. As crianças com apenas 

traços autísticos na maioria das vezes acompanham bem as aulas. O 

desempenho escolar da criança com autismo depende do nível de 

acometimento do transtorno. 
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 Mesmo com essas peculiaridades que o autismo possui em 

seus níveis de acometimentos é necessário encontrar caminhos e criar 

recursos criativos para que elas possam crescer e se desenvolver no ambiente 

escolar de forma satisfatória.  

 Para aquelas crianças que apresentam maiores dificuldades 

de socialização, comprometimentos na linguagem e comportamentos 

repetitivos, ou seja, o autismo clássico. Fica clara a necessidade de maior 

atenção quando essas crianças iniciam suas vidas escolares já com o 

diagnóstico.  

É necessário que o professor busque conhecimento, 

informações específicas sobre o funcionamento autístico, desta forma receberá 

ferramentas que poderão fazer diferença em sua ação em sala de aula, 

orientando seu trabalho com alunos autistas.  

O professor por passar boa a parte do tempo com os alunos, 

muitas vezes acaba percebendo coisas que os pais não veem. Cabe ressaltar 

que não é da alçada do professor fazer o diagnóstico de uma criança com 

autismo, mas relatar o desenvolvimento, progresso ou até mesmo as 

dificuldades, favorecerá um dialogo entre o professor, pais e outros 

profissionais capacitados para dar diagnóstico. (SILVA, 2012) 

Para Silva (2012) estratégias podem ser desenvolvidas pelo 

professor, para ajudar no desenvolvimento da criança autista. Tendo em vista 

as principais dificuldades que a criança autista possui que são dificuldades 

socialização, dificuldades de concentração, dificuldade de linguagem, 

comportamento, hipersensibilidade, pensamento e entendimento concreto da 

linguagem e independência, o educador pode desenvolver métodos que 

auxiliem seu trabalho em sala.  

Na dificuldade de socialização Silva (2012) afirma que o 

professor precisará intervir nas atividades de relacionamentos, pois para as 

crianças autistas a interação social é um grande desafio. Muitas delas acabam 

não se encaixando em grupos. Quando ocorre este tipo de problema é 

necessária à intervenção do professor, por meio de brincadeiras, jogos e 

atividades, desta forma ele conseguirá incluir essas crianças de forma 

prazerosa no ambiente escolar. 
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[...] As atividades podem ser realizadas, inicialmente, durante um 
tempo curto, o que aumenta a chance de ela prestar atenção. Pode-
se começar com atividades concretas de interesse da própria criança, 
para que ela apresente em bom desempenho e se sinta estimulada. 
(SILVA, 2012, p. 116) 

 

Com relação à dificuldade de concentração da criança com 

autismo, de acordo com Silva (2012), ao se dirigir a ela o professor deve se 

colocar à sua altura para estabelecer contato visual, assim ele poderá chamar 

sua atenção, fazendo com que a criança retorne a atenção para a explicação 

ou orientação que estava sendo transmitida. As perguntas devem ser claras, 

objetivas e diretas com vocabulário simplificado. Por apresentarem dificuldade 

de linguagem, o aprendizado formal, apenas com explicações teóricas, muitas 

vezes não funciona para uma criança com autismo a tendência é que ela 

retorne ao seu mundo particular. 

Uma das grandes dificuldades da criança com autismo é 

desenvolvimento da linguagem. Segundo Silva (2012) existe uma ampla 

variação no desenvolvimento da linguagem nestas crianças, “algumas têm 

poucas habilidades na fala e quase não conseguem se comunicar, outras falam 

com elaboração, mas podem ter dificuldades de compreensão”. 

 

[...] Saber transitar nesse universo tão amplo é de fundamental 
importância para os professores. 
Para a criança com grandes dificuldades comunicação e de se fazer 
entender: o professor pode ajuda-la com métodos simplificados. Se 
ela não consegue expressar suas necessidades fisiológicas, por 
exemplo, certamente terá problemas sociais [...]. (SILVA, 2012, p. 
118) 
 
 

Segundo Silva (2012) o professor pode trazer métodos 

alternativos para desenvolver comunicação com as crianças com autismo, o 

uso de figuras, imagens, desenhos ajudará estabelecer comunicação efetiva. 

“Usar métodos alternativos e criativos na comunicação traz acolhimento e faz 

com que a criança se sinta compreendida” (SILVA, 2012, p.119). 

Com as crianças que têm menos dificuldade na comunicação, 

o professor tem como tarefa ensinar a utilizar a linguagem para conquista de 

outras habilidades, especialmente na área de socialização. Desenvolver 

atividades em que para a realização é preciso diálogo entre o grupo, pode ser 

uma estratégia para o professor utilizar em sala de aula. Desta forma estimula 
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também a expressão de sentimentos e relatos/experiência passados pela 

criança. (SILVA, 2012) 

Para Silva (2012) muitas crianças com autismos podem 

apresentar comportamentos estereotipados e repetitivos em sala. Esses 

comportamentos ocorrem sem motivo e não trazem significados coerentes, 

para isto o professor, na medida do possível, deve introduzir outras atividades 

para que a criança desperte “um interesse e foque sua atenção em 

comportamentos que tragam resultados melhores para o seu desenvolvimento” 

(SILVA, 2012, p. 121). 

Silva (2012) afirma que a criança com autismo tem um apego 

muito grande a rotina, qualquer mudança pode trazer desconforto e agitação 

para ela. Uma possibilidade para o professor é montar um painel de rotina, em 

que todas as atividades a serem realizadas durante o dia estejam lá. Um 

ambiente organizado e estruturado proporciona conforto, estabilidade e 

confiança para a criança.  

De acordo com Silva (2012) alta sensibilidade de sentidos é 

uma marca característica da criança com autismo, assim o professor utilizando 

tom mais baixo de voz alcança com mais eficácia a criança. Outra 

característica forte das crianças com autismo é a interpretação literal do que é 

dito. Elas têm dificuldade de compreender ironias e jogos de palavras, o 

professor precisar estar atentas para a maneira como usa suas palavras. “O 

professor sempre deve promover a independência [...] é importante incentivar a 

criança a fazer suas coisas sozinhas, tais como se cuidar, lavar as mãos, 

fechar os potes de tintas, guardar o material” (SILVA, 2012, p.124). 

Mesmo considerando todas as dificuldades para encontrar um 

único conceito para autismo, para determinar sua(s) etiologia(s) e tratamento, é 

preciso lembrar que há uma pessoa, um sujeito que vive, sente e possui 

necessidades, sejam elas de ordem físicas, emocionais ou até mesmo 

educacionais.  

Diante do contexto da criança autista não basta colocá-la no 

grupo social escolar, sem intervenção adequada. Estas intervenções realizadas 

diariamente trazem imensos benefícios para melhora do quadro de autismo, 

em qualquer que seja o grau. 
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Seria importante para aqueles que trabalham com crianças 

autistas reconhecer a necessidade de busca constante por estratégias para o 

desenvolvimento e aprendizagem da criança, além de conhecimento sobre o 

assunto. Sempre reconhecendo que não estamos falando do “autista”, mas de 

uma pessoa com necessidades a serem supridas. 
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4. A PESQUISA 

 

O objetivo desta pesquisa era saber quais os 

conhecimento/informações que professoras tinham sobre autismo e quais 

estratégias pedagógicas são utilizadas por elas para atender as crianças 

autistas em sala de aula. Para este estudo foi realizado pesquisas de cunho 

bibliográfico e de campo, segundo Fachin (2006) 

 

A pesquisa bibliográfica é, por excelência, uma fonte inesgotável de 
informação, pois auxilia na atividade intelectual e contribui para o 
conhecimento cultural em todas as formas do saber. [...] a pesquisa 
bibliográfica, em termos genéricos, é um conjunto de conhecimentos 
reunidos em obras de toda natureza. Tem como finalidade conduzir o 
leitor à pesquisa de determinado assunto, proporcionando o saber. (p. 
119 e 120). 

 

Na pesquisa de campo “a coleta de dados é feita nas 

condições naturais em que os fenômenos ocorrem, sendo assim diretamente 

observados, sem intervenção e manuseio por parte do pesquisador.” 

(SEVERINO, 2007, p. 123). 

Neste estudo, para a coleta de dados, foi escolhido um 

questionário em que professoras de vários níveis de ensino responderam a 

respeito de suas experiências com crianças autistas. Segundo Fachin (2006) 

“no questionário, a informação coletada pelo estudioso limita-se tão-somente 

às respostas escritas e preenchidas pelo próprio pesquisado”. Portanto o 

questionário foi entregue às professoras e elas mesmas responderam. 

 

O questionário consiste em um elenco de questões que são 
submetidas a certo número de pessoas com o intuito de se coletar 
informações. E, para que a coleta de informações seja significativa, é 
importante verificar como, quando e onde obtê-las. Há várias formas 
de se coletar informações por meio de um questionário. As mais 
utilizadas são: pessoalmente, via postal, por malote, via portador e 
etc. (FACHIN, 2006, p.158). 
 

A pesquisa foi realizada com nove professoras que atuam em 

diversos níveis da educação. Para facilitar a identificação dos dados coletados, 

serão apresentados no quadro abaixo as informações de cada participante. As 

nove professoras pesquisadas serão numeradas de 1 a 9, de acordo com os 

nomes fictícios: Maria (1), Fernanda (2), Ana (3), Fabiana (4), Débora (5), Rose 
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(6), Mariana (7), Patrícia (8), Carol (9), em seguida do nome as siglas EI 

(Educação Infantil) ou EF (Ensino Fundamental) indicando a modalidade de 

ensino que atuam. 

 

Participantes Idade Graduação Pós-Graduação 

      Maria 22 Anos Pedagogia Não possui 

Fernanda 22 Anos Pedagogia Não possui 

 

Ana 

 

29 Anos 

 

Matemática 

Estatística e 

Educação 

Matemática 

Fabiana 22 Anos Pedagogia Não possui 

 

Débora 

 

29 Anos 

 
Pedagogia 

 

Especialista em 
Educação 
Especial 

 

 

Rose 

 

      46 Anos 

 

Pedagogia 

Formação da 
Ação Docente e 

Educação 
Especial 

 

 

Mariana 

 

41 Anos 

 

Pedagogia 

Psicopedagogia, 

Neuropedagogia, 

Metodologia e 

Didática. 

 

Patrícia 

 

35 Anos 

 

Letras 

(Português/Espanhol)  

Psicopedagogia e 

Educação 

especial 

 

Carol 

 

22 anos 

 

Pedagogia 

Educação 

Especial e 

Ludopedagogia 

 

 

As nove participantes deste estudo tem idade entre 22 e 46 

anos. O tempo de experiência no magistério varia de 4 a 28 anos. 
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Das nove professoras, sete tem graduação em Pedagogia. 

Uma tem graduação em Letras e uma em Matemática. 

Apenas três professoras não fizeram curso de Pós-Graduação 

mais de uma Especialização: Psicopedagogia Clínica e Institucional, 

Neuropedagogia; Metodologia e Didática; Educação Especial; Ludopedagogia; 

Estatística; Educação Matemática; Formação da Ação Docente. Somente uma 

das professoras tem uma especialização, Educação Especial. 

Uma das questões tinha como objetivo saber se as professoras 

têm ou tiveram entre seus alunos, criança(s) com diagnóstico de autismo ou 

com características de autismo. Todas as professoras responderam sim. A 

professora Mariana, afirma que teve aluno com “autismo e autismo com altas 

habilidades (Asperger)”. A professoras Carol teve aluno com “transtorno do 

espectro autista desde 3 anos”. A professora Fernanda explica que teve um 

aluno “com características de autismo, não diagnosticado”. A professora Rose 

explica que já teve “as duas situações: com diagnóstico fechado e também com 

características”. 

É importante observar que embora o critério de escolha das 

professoras para participar deste estudo tenha sido aleatório, todas tem 

experiência com alunos com características ou com diagnostico de autismo. 

Este estudo procurou saber se as professoras tem 

conhecimento sobre o autismo e sabem lidar com alunos com autismo. Assim 

uma das questões, solicitava às professoras que descrevesse as 

características do aluno com autismo que elas tiveram contato. 

 

Ele tinha 9 anos e apresentava um quadro de espectro autismo. Era 
um excelente aluno, muito inteligente, com imaginação ilimitada. 
Durante as aulas e explicações, ele se dispersava com facilidade. 
Dispersava com seus pensamentos e memórias. (MARIA). 
 
Ele não se relacionava comigo, com outros professores ou com os 
colegas de turma. Apenas depois de um tempo, começou a se 
“relacionar com uma das coleguinhas (apenas ela)”. Ainda assim, não 
falava, não olhava as pessoas nos olhos, não se interessava por 
brinquedos e outras coisas que chamavam atenção das demais 
crianças. Outras características, que não tem relação propriamente 
dita com o autismo: não usava o banheiro e não bebia água, pelo 
menos no ambiente escolar, e não permitia ser fotografado. 
(FERNANDA)  
 
Tive vários com diversos níveis de autismo, na maioria eles tem uma 
habilidade muito grande para algumas áreas do conhecimento. 
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Entretanto a parte cognitiva que eles tem desenvolvimento menor, 
eles reagem de diversas formas, algumas são: ficam extremamente  
nervosos, alguns agridem a si mesmo, tentam agredir os colegas e o 
educador, entre outros. (ANA) 
 
Não expressava emoções e também não as reconhecia, quando o 
aluno ingressou na escola não falava, porém ao longo do ano 
começou a dizer palavras como não, água e cocô (a criança citada 
tinha 2 anos completos). Era uma criança tímida, não gostava de 
brincar com as outras crianças e em alguns momentos era agressiva 
com os outros e com ela mesma. Era difícil a comunicação entre 
essas crianças e as outras e também entre elas e os funcionários da 
escola, pois ela ainda não falava. (FABIANA) 
 
Não olhava nos olhos; durante conversas, não interagia com as 
pessoas adultas e crianças, separava objetos por cores e tamanhos, 
movimentos estereotipados com as mãos; masturbação, porém 
desenhava muito bem, nos jogos de sala não participava e não 
brincava, mostrava certa agitação em ambientes amplos; corre, corre 
sem direção balançando as mãos. (DÉBORA) 
 

 Crianças não apresentam fala em alguns momentos só 
vocalizações; 

 Movimentos repetitivos, fleeps, movimentos giratórios, 
balanço do corpo; 

 Fala ecolalia, imediata (repete as palavras imediatamente) e 
tardia (repete após algum tempo ou dias); 

 Falta de interação social; 

 Falta de brincadeiras simbólicas: (imaginação: brincar de 
esconde-esconde); 

 Não sabe a função de brincar (exemplo bola para que ser tem 
que ensinar a função o jogar); 

 Gosta de enfileirar objetos como: carrinho; 

 Não olha nos olhos; 

 Quando chamado pelo nome é como se fosse ausente não 
olha; 

 Sensibilidade aos 5 sentidos podendo variar de gostar e não 
gostar (auditivo (som muito alto, barulho da maquina de lavar 
roupa), tátil (toque), paladar ou fativo (por exemplo  cheirar o 
cabelo) e visual (luz fosforescente)). (ROSE) 
 

 

“Metódica, apresentavam algum tipo de “tic” comportamental, 

repetem frases de pessoas e filmes frequentemente, identificam- se com algum 

personagem (super herói) falam sozinhas” (MARIANA). 

 
É uma criança linda, esteticamente, porém apresenta algumas 
atitudes grosseiras, como: bater, empurrar e chutar. Além destas 
emite sons altos de porcos e de cobra. Pedagogicamente, falando se 
recusa a aprender. Só faz as atividades se eu propôr outra mais 
interessante, como: Educação Física e ou Informática. Jogos, recorte, 
peças de montar não lhe chamam muita atenção. 
Olha nos meus olhos, permite que lhe faça carinho e que a toque. 
Porém, tem dificuldade para responder certos comandos, por 
exemplo: pare e aguarde na fila. Sai correndo sem destino... 
(PATRÍCIA). 
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Estabelece pouco contato visual; costuma se isolar como se 
estivesse em seu próprio mundo; difícil socialização; mantem pouca 
atenção nas atividades que está fazendo; fala coisas fora do 
contexto; movimentos estereotipados, ecolalia; preferencia por um 
brinquedo/objeto. (CAROL) 
 
 

Observa-se que as professoras que tem formação em 

Educação Especial utilizam os termos corretos para descrever as 

características das crianças autistas.  

Em alguns momentos as professoras, relatam supostas ações 

negativas e posteriormente qualidade da criança, como tentativa minimizar os 

supostos aspectos negativos das características das crianças autistas. Assim a 

professora Patrícia relata, “É uma criança linda, esteticamente, porém 

apresenta algumas atitudes grosseiras, como: bater, empurrar e chutar. Além 

destas emite sons altos de porcos e de cobra. Pedagogicamente, falando se 

recusa a aprender”. 

A respeito das estratégias pedagógicas usadas em sala de 

aula com crianças autistas, apenas a professora Carol trabalha “com apoio de 

uma tutora em sala auxiliando na realização das atividades”. Essa professora 

trabalha também “com apoio de equipe multidisciplinar”. Ela explica que 

costuma “coloca-lo em lugar estratégico da sala de fácil visualização do quadro 

e do professor”, explica também que trabalha “com táticas para pessoas 

autistas, ideias educacionais (TEACCH) entre outros, matérias adaptados”, não 

explica quais materiais nem como são adaptados. A professora Rose também 

se refere ao método TEACCH. 

É importante assinalar que estas duas professoras possuem 

formação em Educação Especial, são as únicas que referem estratégias 

pedagógicas fundamentadas teoricamente em algum método específico. 

A professora Mariana afirma que “aplica atividades 

pedagógicas no nível do seu desenvolvimento mental e raciocínio lógico”, mas 

não explica quais atividades, nem como são. 

As professoras Carol, Rose e Mariana são as únicas que se 

referem ao trabalho pedagógico em sala de aula. 

Todas as professoras demonstram preocupação com a 

socialização das crianças com autismo.  
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A professora Fernanda descreve com detalhes as “estratégias” 

que utiliza para ganhar a confiança e se aproximar de seu aluno com autismo: 

 

Primeiramente, batalhamos bastante para ganhar a confiança dele, 
pois ele não permitia que nos aproximássemos. Fizemos isso através 
de muito diálogo, sempre de forma carinhosa e convincente. 
Conversávamos normalmente com ele. Procurávamos dar maior 
atenção, sem transparecer que estávamos tratando ele de maneira 
“diferenciada”. Tentávamos dialogar com ele (apesar de ele nunca 
responder). Quando ele “travava” em alguma atividade, passeio ou 
perto de outras pessoas, o acolhíamos (segurávamos sua mão, 
afagávamos seus cabelos, mesmo com certa rexistência da parte 
dele) e mostrávamos que não havia problema. 
As atividades pedagógicas eram as mesmas dos demais alunos. 
Apesar de não falar, ele realizava as atividades e sempre “pedia” uma 
confirmação de se estava correto o que estava fazendo.  
No fim do ano ele ainda apresentava essas características, mas se 
mostrava mais a vontade em sala de aula. 
 

Duas professoras Maria e Patrícia mencionaram estratégias 

que “acalmavam ou que mantinham as crianças com autismo parado”: 

“Como para ele, ficar parado em uma carteira era muito difícil, 

tínhamos que apresentar figuras de tudo o que contávamos. Além disso, estar 

sempre com o olhar voltado para ele”. (MARIA) 

 

Não tenho contato com as professoras da sala de TGD (Transtorno 
Global do Desenvolvimento) que frequentou durante quatro anos. 
Mas percebi que se acalma com jogos no computador. Torna-se até 
mais comunicativo. (PATRÍCIA) 
 

Ao analisar os dados coletados, observa-se grande dificuldade 

das professoras para descrever as estratégias pedagógicas desenvolvidas por 

elas em sala de aula. Somente algumas das que têm especialização em 

Educação Especial, demonstram ter conhecimento a respeito de como 

desenvolver estratégias para crianças autistas. Outras professoras apenas 

relatam a rotina da sala ou como manter seus alunos autistas “calmos”. 

Uma das questões deste estudo procurava saber se as 

professoras tinham conhecimento sobre autismo antes de ter contato com 

crianças autistas. Das nove professoras que responderam o questionário 

quatro responderam que não tinham conhecimento. 

Das cinco professoras que responderam ter conhecimento 

sobre autismo, a professora Mariana afirma “apenas fundamentação teórica, 

porém, na prática há muitas variações de autismo”.  
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A professora Carol respondeu que sim, “porém estava iniciando 

o 1° período de pedagogia”. Hipoteticamente durante o curso de Pedagogia 

não houve aprofundamento sobre o assunto que pudesse contribuir na 

formação e posterior atuação do professor em sala de aula com crianças 

autistas. 

Este estudo buscou saber se as professoras buscaram ou 

precisaram buscar informações/conhecimento para trabalhar com essas 

crianças. Todas as professoras que participaram do estudo responderam que 

sim. Todas assinalaram que apesar de como grupo, os alunos autistas 

apresentarem características peculiares, também apresentam diferenças entre 

si. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A busca constante por novos conhecimentos permite evitar 

equívocos provenientes de ignorância, falta de conhecimentos como afirma 

Gauderer (1993): 

 
Quanto maior a nossa ignorância profissional, maior será a nossa 
prepotência, onipotência e certeza de cura. Esta postura permitirá 
furtarmo-nos de sensações de insegurança, medo e ansiedade, frente 

aquilo que não sabemos. [...] (GAUDERER, 1993, p. 9) 

 

Compreender melhor o autismo e consequentemente as 

crianças autistas permite ao professor desenvolver uma nova forma de olhar o 

mundo, principalmente o “mundo das crianças autistas”. 

Pode-se afirmar que a pesquisa realizada contribuiu para a 

aprendizagem significativa de um assunto complexo como é o autismo. É 

necessário que os professores estejam familiarizados com as orientações 

básicas e fundamentais que se aplicam à educação de alunos autistas. 

 Para entender as crianças autistas deve-se olhar sob a 

perspectiva da própria criança autista, olhar através de seus olhos. Somente 

desta forma o professor/educador será capaz de contribuir de alguma forma 

para a aprendizagem destas crianças. As intervenções realizadas diariamente 

pelo professor trazem imensos benefícios para o desenvolvimento de crianças 

autistas. 

O objetivo desta pesquisa era investigar o conhecimento que 

as professoras têm a respeito do autismo e como trabalham com alunos 

autistas. Foi realizado este estudo sobre um assunto peculiar, que é necessário 

conhecer, mas que pouco tem sido estudado nos cursos de formação de 

professores. Esta inquietação me levou a pesquisar o tema e, quando me vi, 

estava fascinada e envolvida por este universo particular, o das crianças 

autistas. 

Através da pesquisa foi possível constatar que todas as 

professoras participantes deste estudo tiveram entre seus alunos crianças 
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autistas ou com características autísticas. Todas tinham algum conhecimento 

sobre autismo, mas apenas aquelas que têm especialização em Educação 

Especial conseguiram descrever, embora sem muita clareza, as estratégias 

pedagógicas que utilizavam em sala de aula com tais alunos. 

Diante deste resultado podemos inferir que há uma suposta 

defasagem nos cursos de Pedagogia quanto à formação de professores a 

respeito do autismo. Os professores acabam saindo do curso, muitas vezes, 

sem conhecimentos mínimos sobre estratégias pedagógicas para lidar com 

alunos autistas. Uma das professoras participante deste estudo mencionou que 

durante sua graduação em Pedagogia, apenas no ultimo ano ouviu falar sobre 

autismo.  

Tal constatação pode ser uma importante contribuição deste 

trabalho: a necessidade de conhecimentos mais aprofundados nos cursos de 

formação de professores, para prepara-los para a prática docente e a utilização 

de estratégias pedagógicas em sala de aula com alunos autistas. 

No decorrer da atividade pedagógica em sala de aula, o 

educador da sociedade atual se depara com perfis de alunos distintos. Está 

evidente que a qualquer momento podemos nos deparar com esta diversidade, 

e encontrar alunos autistas ou com qualquer outro tipo de necessidade 

especial. Buscar informações/conhecimento é o caminho para aperfeiçoar 

nossa ação e assim participar da constituição do ser humano. 

 A organização e a perspectiva do professor quanto às 

singularidades de seus alunos será o diferencial do desenvolvimento integral 

das crianças. De acordo com Mello e Farias (2011) “a educação das crianças- 

ou seja, a forma como organizamos as experiências que propomos às crianças 

– assume um caráter de impulsionadora do desenvolvimento infantil” (p.55).  

Entrar neste universo tão particular como o das crianças 

autistas pode ser um desafio que nós, professoras, precisamos assumir. Papel 

de desenvolver contato social com crianças com necessidades especiais e 

também com os demais alunos, aprendendo a lidar com a diversidade, 

quebrando preconceitos e construindo um mundo mais solidário e tolerante. 

Obviamente esta pesquisa não chegou ao seu limite, pois 

qualquer profissional, principalmente na área da educação, não pode se 
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considerar detentor de todo saber a respeito de qualquer assunto, senão não 

seria capaz de atuar em uma sociedade que está em constante mudança. 
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