
O que é autismo e quais as características? 

 

O Transtorno do Espectro Autista – TEA é um 

distúrbio de desenvolvimento e caracteriza-se 

por dificuldades significativas na comunicação 

e na interação social, além de outras alterações 

de comportamento. Suas características são 

identificadas geralmente, antes de a criança 

completar três anos, mas em alguns casos leves 

o diagnóstico pode acontecer em adolescentes 

ou adultos. De acordo com o quadro clínico, 

eles podem ser divididos em três grupos: 

Grupo 1: ausência completa de qualquer contato 

interpessoal, dificuldade em aprender a falar, 

incidência de movimentos estereotipados e 

repetitivos. 

Grupo 2: A pessoa com TEA é voltada para si 

mesma, não estabelece contato visual com as 

pessoas nem com o ambiente. 

Grupo 3: domínio da linguagem, inteligência 

normal ou até superior, menor dificuldade de 

interação social. Geralmente, esses são os 

estudantes que conseguem avançar em sua 

escolarização. 

 

Qual o tratamento? 

 

O tratamento é feito por uma equipe 

multidisciplinar. Dentre os profissionais que 

podem ser necessários podemos citar: médico, 

psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta 

ocupacional, fisioterapeuta e/ ou educador 

físico. Não existe tratamento padrão que possa 

ser utilizado, cada indivíduo exige 

acompanhamento individual, de acordo com 

suas necessidades.  

Necessidades Educacionais Especiais (NEE) 

da pessoa com TEA 

 

Em se tratando de ensino superior, os estudantes 

com autismo usualmente apresentam inteligência 

média ou acima da média. Nesse contexto, 

precisam ser incentivados a desenvolver 

pensamentos de alto nível para que possam 

aumentar suas habilidades de compreensão e 

expressão além de ampliar seu repertório social.  

 

Autismo e Bullying 

 

Uma preocupação grande no contexto acadêmico 

é o bullying. Pessoas com autismo são mais 

vulneráveis ao bullying pela própria natureza de 

sua condição. A dificuldade na socialização, no 

estabelecimento de contato visual e linguagem 

não verbal em geral, ou no pouco entendimento 

do sentido figurado, faz com que se tornem alvo 

fácil. Além do mais, existem casos onde os 

autistas nem percebem que estão sendo vítimas. 

 

 

Características de Aprendizagem e 

Possibilidades de apoio no contexto 

acadêmico 

 

 Insistência em semelhanças: Tendem a 

ser afetados por mudanças repentinas; podem 

demonstrar maior sensibilidade a pressões do 

ambiente e às vezes são atraídos por rituais. É 

comum ficarem ansiosos quando não sabem o 

que esperar de determinada situação.  

 

Como posso ajudar? Proporcione ambiente 

agradável e previsível, minimizando o impacto 

de mudanças repentinas (de professores, 

metodologia, turma, prazos, etc.); Disponibilize 

sempre que possíveis ementas, rotinas e 

horários.  

Ao organizar atividades em grupo, certifique-se 

de que houve compreensão das informações e 

evite mudanças de local, horários ou outras 

rotinas que não foram previamente combinadas. 

Em ambientes novos, busque ser receptivo e 

auxilie no esclarecimento das ações caso 

necessário. 

 

 Concentração fraca: Tem maior 

facilidade em desligar-se e distrair-se com 

estímulos externos e podem apresentar 

dificuldades para focar-se em atividades que 

despertam menos interesse; 

 

Como posso ajudar? 

Considere a realização de trabalhos em tempo 

diferenciado e sinalize discretamente quando 

perceber que o aluno está desatento; Uma boa 

alternativa é oferecer roteiros e monitoria na 

realização de atividades acadêmicas.  

Em atividades de grupo,  entenda que o tempo de 

atividade pode precisar de fracionamentos, ou 

seja, pequenos intervalos quando a atenção da 

pessoa com autismo já estiver mais fraca. Dividir 

tarefas também pode ser útil, já que para a pessoa 

com autismo, trabalhar individualmente às vezes 

é mais produtivo. 

 

 Maneira diferente de aprender: 

Muitas vezes, seu impressionante vocabulário 

dá a falsa ideia de que entendem daquilo que 

estão falando, no entanto, muitas vezes estão 

“papagueando” o que leram e ouviram. Por 



outro lado, podem expressar ideias, 

questionamentos ou associações de maneira 

inadequada dando a impressão de que não estão 

compreendendo o assunto quando na verdade 

estão atentos e interessados. 

 

Como posso ajudar? 

Fique atento, pois nem sempre o estudante 

aprendeu só porque falou sobre determinado 

conteúdo; explore diferentes oportunidades para 

que o estudante com TEA fale sobre os 

conteúdos aprendidos (sala de aula, grupos de 

trabalho, supervisão, etc). 

Ofereça explicação clara e objetiva ao introduzir 

conceitos abstratos e sempre motive o estudante a 

ampliar e demonstrar seus conhecimentos;  

 

 Vulnerabilidade emocional: 

Apesar de inteligentes podem apresentar 

dificuldades  para enfrentar as exigências e 

interações de uma sala de aula. Reações de raiva, 

estereotipias ou isolamento são comuns em 

situações de frustração/ stress.  

 

Como posso ajudar? 

Auxilie no enfrentamento do stress; seja calmo 

e previsível a maior parte do tempo em que 

estiver com esse estudante e oriente para a 

resolução do problema mostrando como o 

estudante com autismo pode se comportar. 

 

   Qual o papel do NAC? 

 

O NAC dispõe de uma equipe 

multiprofissional que atua com o objetivo de 

avaliar as necessidades do estudante com 

autismo  e dar suporte as ações pedagógicas a 

serem empreendidas pelo corpo docente. 

Assim, recomenda-se  oferecer um Plano de 

Trabalho Individualizado com monitor de 

disciplina (Resolução CEPE Nº 106/2016) e 

tutoria do Colegiado de Curso entre outras 

ações específicas que poderão ser organizadas 

ao longo do processo de aprendizagem. 

 

Atitudes que ajudam 
 

I  Colegas e professores podem disponibilizar 

orientações claras e específicas sobre a 

organização curricular, ementas e atividades a 

serem cumpridas pelo estudante sempre que 

observarem dificuldades; 
 

II Todos podem ter paciência  e ajudar a 

mediar às relações que se estabelecem em sala 

de aula, atuando para minimizar as barreiras 

de atitudes entre os pares e na relação com os 

docentes. 
 

III   Organizar capacitações para os envolvidos 

no adequado atendimento dos estudantes com 

TEA (docentes, secretários e demais membros 

da comunidade universitária). 
 

IV  Atuar como monitor/ tutor para as 

matérias cursadas e que o estudante apresente 

maior dificuldade. 
 

 

 

 
 

Dúvidas sobre o que fazer e como ajudar? 

Entre em contato com o NAC e agende um 

horário: 

nac@uel.br 
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http://www.uel.br/prograd/documentos/resolucoes/2016/resolucao_106_16.pdf

