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Introdução 

 

O autismo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, por meio da 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde- 

CID-10, de 1993, classifica-se como um Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), 

sendo: 

 

[...] caracterizado por anormalidades qualitativas em interações sociais 
recíprocas e em padrões de comunicação e por um repertório de interesses e 
atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Essas anormalidades 
qualitativas são um aspecto invasivo do funcionamento do indivíduo em 
todas as situações, embora possam variar em grau. Na maioria dos casos, o 
desenvolvimento é anormal desde a infância e, com apenas poucas exceções, 
as condições se manifestam, nos primeiros 5 anos de vida. É usual, mas não 

invariável, haver algum grau de comprometimento cognitivo, mas os 
transtornos são definidos em termos de comportamento que é desviado em 
relação à idade mental (seja o indivíduo retardo ou não). Há algum 
desacordo quanto à subdivisão desse grupo global de transtornos invasivos 
do desenvolvimento. (OMS, 1993, p. 246-247) 
 
 

 

Além do autismo, são classificados ainda como Transtornos Globais do 

Desenvolvimento o Autismo atípico, Síndrome de Rett, Outros transtornos desintegrativos da 

infância, Transtorno com hipercinesia associada a retardo mental e a movimentos 

estereotipados, Síndrome de Asperger, Outros Transtornos globais do desenvolvimento e 

Transtornos globais não especificados 
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Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV) do 

ano de 2004, de Associação Americana de Psiquiatria, o autismo é enquadrado como um 

Transtorno Invasivo do Desenvolvimento (TID), caracterizado basicamente por “[...] prejuízo 

severo e invasivo em diversas áreas do desenvolvimento: habilidades de interação social 

recíproca, habilidades de comunicação, ou presença de comportamento, interesses e 

atividades estereotipados.” 

Fazem parte do grupo dos Transtornos Invasivos do Desenvolvimento o Transtorno 

Autista,Transtorno de Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância,Transtorno de Asperger 

e Transtorno Invasivo do Desenvolvimento Sem Outra Especificação. 

O DSM teve sua quinta reedição em maio do presente ano (2013). O DSM-V, embora 

ainda não disponível em Português, redefine alguns critérios diagnósticos referentes aos 

Transtornos Invasivos do Desenvolvimento.  

Primeiramente, o novo enquadramento diagnóstico designa o Autismo como 

Transtorno do Espectro Autista, e todos os outros transtornos incluídos nos TID, como o 

Transtorno de Asperger, Transtorno Invasivo do Desenvolvimento sem outra especificação, 

Transtorno Desintegrativo da Infância, anteriormente tratados com diagnósticos distintos, 

passam a ser denominados também como Transtorno do Espectro Autista; somente a 

Síndrome de Rett, tornou-se uma entidade própria deixando de fazer parte dos Transtornos do 

Espectro Autista. 

No que se refere à caracterização do Transtorno do Espectro Autista, que 

anteriormente considerava as dificuldades em três áreas do desenvolvimento (prejuízo de 

linguagem; déficits sociais; comportamentos estereotipados ou repetitivos), na atual versão 

considera o comprometimento em duas áreas: a comunicação social e os déficits e 

comportamentos fixos ou repetitivos, desconsiderando, por exemplo, apenas o atraso na 

linguagem como um critério diagnóstico.  

Tomando por base tais características e considerando as informações divulgadas pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), estima-se que o autismo, afeta mais de 70 milhões de 

pessoas no mundo, e que há cerca de 2 milhões de autistas no Brasil, sendo sua prevalência no 

sexo masculino, com proporção de quatro meninos para cada menina. 

As discussões a cerca dos direitos humanos, reconhecimento da diversidade e 

cidadania, geram a necessidade da regulação das diferenças. A Educação Especial nesse 

cenário, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, 

caracteriza-se “[...] como modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na 



rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais”. Os educandos 

deverão ser atendidos por serviços especializados, em função de suas especificidades. 

Portanto, com a inclusão de crianças autistas, o professor deve estar preparado para 

atuar em qualquer nível de educação, devendo ter como base da sua formação inicial e 

continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos 

da educação especial. Essa formação possibilita a sua atuação no atendimento educacional 

especializado e deve aprofundar o caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas salas 

comuns do ensino regular, nas salas especiais e sala de recursos. 

Embora o autismo seja discutido em vários âmbitos, principalmente na medicina e 

psicologia, ainda é restrita a publicação de artigos no âmbito educacional. Frente a esta  

situação, apresenta-se a seguinte questão: De que modo o Autismo tem sido abordado em 

revistas de Educação no Brasil? 

Para tanto o presente artigo tem por objetivos discutir como o autismo vem sendo 

abordado nos periódicos brasileiros com avaliação na área de Educação, apresentando a 

avaliação das revistas que abordam o autismo, de acordo com o sistema WebQualis; 

identificando nos artigos os temas mais abordados com relação ao transtorno autístico; 

analisando os meios de intervenção pedagógica com resultados satisfatórios no 

desenvolvimento do indivíduo autista e discutindo a inclusão do indivíduo autista na escola 

regular. 

Com tal propósito realizou-se uma pesquisa de revisão sistemática, que pretende 

integrar informações de uma temática específica. Esse formato de pesquisa objetiva uma 

investigação científica, visando reunir e analisar criticamente os dados coletados, dirigindo 

uma síntese dos resultados de diversos estudos primários.  

 

Ela também objetiva responder a uma pergunta claramente formulada, 
utilizando métodos sistemáticos e explícitos para identificar, selecionar e 
avaliar as pesquisas relevantes, coletar e analisar dados de estudos incluídos 

na revisão. (CORDEIRO; OLIVEIRA et al, 2007, p. 429) 
 

 

Assim, com tal revisão, pretende-se associar as informações de diversos estudos 

referentes ao autismo, apresentando questões coincidentes, bem como os conflitos 

conceituais, evidenciando os pontos relacionados ao ensino-aprendizagem. 

A pesquisa foi realizada no site de busca Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO), com as seguintes palavras-chave em todos os índices: “autismo” and “educação”. 

Após a busca, foram selecionados os artigos com arquivo completo em português para 



posterior análise de suas revistas no Sistema Integrado CAPES (Webqualis), que é 

responsável pela avaliação da publicação científica no Brasil.  

Os eixos norteadores da discussão dos resultados foram os seguintes: caracterização 

das revistas e dos artigos, causas e caracteristicas do autismo, processos de intervenção para o 

autista, atendimento da criança autista no ensino regular e especial. 

 

 

Caracterização das revistas e dos artigos 

 

A partir da busca com as palavras-chave “autismo” and “educação”, foram 

encontrados até o dia 07 de junho de 2013, 17 artigos, dos quais 16 apresentavam o artigo 

completo em português disponível. De acordo com a avaliação no Webqualis, os 16 artigos 

estão avaliados na área de Educação, sendo pertencentes às seguintes revistas: Revista 

CEFAC, Revista Brasileira de Educação Especial, Psicologia: Ciência e Profissão, Psicologia 

Escolar e Educacional, Psicologia e Sociedade, Revista Brasileira de Psiquiatria e Revista 

Pró-Fono. Destas 62% são avaliadas como A2, 19% são avaliadas como B1, 13% são 

avaliadas como B3 e 6% são avaliadas como B5. 

Quanto à metodologia utilizada nos artigos, 44% (7 artigos) referem-se a pesquisas 

quase experimentais, nesse caso, um trata do estudo com sujeito único, relatando 

procedimentos para o ensino de adição e subtração, e seis trazem o estudo com mais de um 

indivíduo, relatando a aplicação de programas de intervenção referentes à aprendizagem e 

desenvolvimento da linguagem; 20% (3 artigos) são pesquisas de revisão, um no âmbito da 

comunicação, um referente à inclusão e um relacionado a meios de intervenção; 12%  (2 

artigos) são pesquisas exploratórias, sendo um com estudantes do curso de psicologia, que 

visa investigar a preparação desses futuros profissionais para atuar na educação inclusiva e o 

outro com 33 alunos autistas da rede municipal de Belo Horizonte, que busca avaliar as 

características de tais alunos e descrever como vem acontecendo a escolarização desses, a 

partir do ponto de vista de seus professores e 6% (1 artigo) refere-se a relato de caso, 

procurando analisar as peculiaridades do brincar com uma criança autista em um campo 

terapêutico; 6% (1 artigo) trata da análise de um filme que relata a trajetória de vida de uma 

autista; 6% (1 artigo) de pesquisa observacional, no qual se busca entender a constituição da 

subjetividade de adolescentes autistas, a partir de suas histórias de vida e 6% (1 artigo) de 

pesquisa prospectiva, com bebês irmãos de autistas, buscando analisar a propensão ao autismo 

desses bebês.  



Causas do autismo 

 

Apenas 44% (7 artigos) analisados trazem informações relativas as causas do autismo; 

no entanto, nenhum deles define uma causa específica. Segundo os autores Kewee, Sampaio e 

Atherino (2009), no texto “Autismo: uma avaliação transdisciplinar baseada no programa 

TEACCH”, o autismo é um transtorno complexo, tanto em relação a sua sintomatologia, 

quanto a suas causas, afirmam a existência de uma diversidade de explicações etiológicas. 

Entretanto, segundo os mesmo autores, “O autismo, obviamente, não é uma cultura; é um 

transtorno de desenvolvimento causado por uma disfunção neurológica” (KEWEE, 

SAMPAIO E ATHERINO, 2009, p. 218), mas que entretanto, funciona como uma cultura, 

por produzir certos padrões de comportamento.  

Mais recentemente as autoras Bagarollo, Ribeiro e Panhoca (2013) discutem em “O 

brincar de uma criança autista sob a ótica da perspectiva histórico-cultural”, que as causas do 

autismo, não dependem somente dos déficits do substrato neurológico, mas podem ser 

reforçados por uma falha no desenvolvimento cultural. Sendo assim, as autoras seguem 

apoiadas em suas obras anteriores e em Góes (2002) afirmando que o componente social é 

decisivo no processo de desenvolvimento de indivíduos com alguma deficiência, favorecendo 

ou não a evolução do quadro, em face das experiências que lhes são proporcionadas.  

Já na análise feita por Schmidt (2012), em “Temple Grandin e o Autismo: uma análise 

do filme”, que se passa em 1950, aponta-se como causa para o autismo a frieza da mãe com 

sua filha, sendo esta uma falha emocional. Segundo o autor, a tese mais aceita na época do 

filme era a apresentada pelos estudos iniciais do psiquiatra Leo Kanner, que analisava o perfil 

da criança e de seus pais, detectando características de frieza. O autor confirma, por meio de 

Bettelheim (1967), que embora fosse pouco provável que tal frieza fosse o único responsável 

pelo autismo, por ser um transtorno considerado grave, teóricos prosseguiram nessa linha, 

disseminando o termo “mãe geladeira”. Porém anos mais tarde, alguns estudos passaram a 

indicar a hipótese de uma origem orgânica para o transtorno autístico.  

Fernandes e Miilher (2008) no texto “Relações entre a Autistic Behavior Checklist 

(ABC) e o perfil funcional da comunicação no espectro autístico”, consideram a probabilidade 

da etiologia estar atrelada a um componente genético; nessa mesma vertente Lampreia (2009) 

em seu estudo “Perspectivas da Pesquisa Prospectiva com Bebês Irmãos de Autistas” 

considera o transtorno autístico como fruto de uma base biológica inata, no qual sua etiologia 

continua desconhecida. 



A dificuldade em demarcar um certo fator de origem para o autismo varia de acordo 

com a ótica em que é estudado. Segundo Santos e Santos, em “Representações Sociais de 

Professores Sobre o Autismo Infantil”, para a ciência, “[...] o autismo é um conceito que 

assume sentidos diversos, por vezes contraditórios entre si [...]” (2011, p.364). Assim a 

psiquiatria entende o autismo como uma desordem biológica; já os cognitivistas defendem a 

tese de que o autismo é consequência de prejuízos nos módulos da mente; enquanto as teorias 

psicanalíticas voltam-se mais para as questões clínicas. Contudo “o autismo é um distúrbio de 

desenvolvimento a tal ponto complexo que nenhum modelo, nenhuma abordagem clínica, 

metodológica ou terapêutica poderia, por si mesma, abranger a verdade” (LEBOYER, 2007 

apud SANTOS; SANTOS, 2011). 

Para Camargo e Bosa (2009), no estudo “Competência Social, Inclusão Escolar e 

Autismo: Revisão Crítica da Literatura”, em meio a tantas reformulações desde a descoberta 

de tal transtorno, acredita-se que há influência biológica, genética e em áreas do 

funcionamento cerebral, entretanto não se chegou a uma conclusão consistente. É o que 

afirmam as autoras, tomando como base estudos de Volkmar, Lord, Bailey, Schultz e Klin, de 

que “[...] a tendência atual na definição de autismo é a de conceituá -lo como uma síndrome 

comportamental, de etiologias múltiplas [...]” (p. 68).  

Contudo, percebe-se avanços desde as afirmações iniciais que indicam a falha 

emocional da família para com o autista, até estudos atuais que afirmam a influência de 

diversos fatores, sendo eles: biológicos/neurológicos e sociais, embora nenhum texto relate 

mais detalhadamente esses fatores. 

 

 

Características do autismo 

 

Com relação às características do Autismo, existe um consenso entre os autores, visto 

que 81% (13 artigos) que trazem sua caracterização, descrevem basicamente os três principais 

sintomas do transtorno, que são segundo Lampreia (2009) em seu estudo “Perspectivas da 

Pesquisa Prospectiva com Bebês Irmãos de Autistas”, prejuízos nas áreas da interação social, 

da comunicação e padrões restritos e repetitivos de interesses, atividades e comportamento. A 

autora destaca também que apesar desses pontos marcantes, o transtorno traz uma grande 

variabilidade de quadros, ressaltando ainda os prejuízos nas funções sensoriais, que atinge 

grande maioria dos autistas.  



Os autores Kwee, Sampaio e Atherino (2009), desenvolvem seu estudo, “Autismo: 

uma avaliação transdisciplinar baseada no programa TEACCH”, no mesmo parâmetro de 

caracterização, considerando o déficit na interação social e no comportamento e 

principalmente o comprometimento no campo da comunicação ou até mesmo a ausência dela, 

o que limita ainda mais as relações sociais. Afirmam também que: “O que mais chama a 

atenção é a complexidade dos sintomas [...]” (p.217).  

As autoras Almeida e Walter (2010), em “Avaliação de um programa de comunicação 

alternativa e ampliada para mães de adolescentes com autismo”, seguem a tríade diagnóstica, 

citando ainda problemas pragmáticos e simbólicos. 

Enfatizando a questão social, Bagarollo e Panhoca (2010), no estudo “A constituição 

da subjetividade de adolescentes autistas: um olhar para as histórias de vida”, apoiam-se nos 

estudos de Kanner, que concebia o autismo “[...] como um distúrbio que provoca alterações 

nas interações sociais, ocasionando isolamento e falta de interesse pelo outro [...]” (p.232), 

além de condutas estereotipadas e dificuldades na linguagem. Alguns anos mais tarde as 

autoras, juntamente com Ribeiro (2013), no artigo “O brincar de uma criança autista sob a 

ótica da perspectiva histórico-cultural”, retomam os estudos de Kanner dizendo que: 

 
Segundo este autor os sujeitos autistas apresentam movimentos automáticos 
e repetitivos, repertório de interesses restrito, problemas de coordenação 

motora e de equilíbrio, dificuldade para iniciar movimentos, alterações 
sensoriais (auditivas, visuais, olfativas, táteis e gustativas), percepção a dor 
diminuída, alteração de linguagem, diminuição de jogo imaginário, 
distúrbios de alimentação, podendo estar associado a convulsões e a outras 
deficiências. (BAGAROLLO; PANHOCA; RIBEIRO, 2013, p.109) 
 
 

 No texto “Autismo e ensino de habilidades acadêmicas: adição e subtração”, Gomes 

(2007), faz uma análise dos conceitos de diversos autores sobre as características do autismo; 

considerando o pensamento desses, recai na tríade de características já mencionada, e conclui 

que: “Em relação aos comportamentos, pessoas com autismo apresentam tendência a manter 

rotinas; resistência frente a mudanças; dificuldades na compreensão da linguagem falada 

comprometendo o seguimento de ordens verbais e interesses restritos” (p. 348). 

As autoras Almeida e Herrera (2008), em seu estudo, “O uso de habilidades 

comunicativas verbais para aumento da extensão de enunciados no autismo de alto 

funcionamento e na Síndrome de Asperger”, cita indiretamente características relacionadas a 

prejuízos na interação social e limitações na área da comunicação. 

Tal constatação de sintomas está presente tanto no CID-10, mencionado 

anteriormente, como no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, da 



Associação Americana de Psiquiatria. Como traz o texto de Bosa, “Autismo: intervenções 

psicoeducacionais”, que define o autismo como um transtorno invasivo do desenvolvimento: 

 

[...] que envolve graves dificuldades ao longo da vida nas habilidades sociais 
e comunicativas – além daquelas atribuídas ao atraso global do 
desenvolvimento – e também comportamentos e interesses limitados e 
repetitivos. (BOSA, 2006, p. 48) 

 

Já no estudo “Relações entre a Autistic Behavior Checklist (ABC) e o perfil funcional 

da comunicação no espectro autístico”, de Fernandes e Miilher (2008), o foco é direcionado a 

um dos três principais sintomas do autismo, as alterações de linguagem, buscando a avaliação 

do programa e sua eficácia no auxílio ao diagnóstico. As autoras também utilizam-se dos 

enquadramento da CID-10 e do DSM-IV, além do fato de considerarem o autismo “[...] uma 

síndrome comportamental com sintomas variáveis de acordo com a idade e intervenções” (p. 

112). 

Ainda seguindo os dois enquadramentos diagnósticos, Schmidt (2012), em “Temple 

Grandin e o Autismo: uma análise do filme”, traz o autismo como um transtorno global do 

desenvolvimento, segue reafirmando o comprometimento nas três áreas, da interação social, 

habilidades de comunicação e interesses e comportamento estereotipados. O autor levanta 

ainda criticas a tais considerações sobre o autismo, pois acredita “[...] que apenas o 

diagnóstico categórico de Transtorno Autista parece não dar conta da variabilidade dessa 

condição” (p.182), pois as manifestações se dão das maneiras mais heterogêneas, em 

diferentes níveis de acometimentos. 

Os demais textos que apresentam a caracterização sintomatológica do autismo, fazem 

uso apenas da abordagem do DSM- IV, como na revisão de Camargo e Bosa (2009), 

“Competência Social, Inclusão Escolar e Autismo: Revisão Crítica da Literatura”, em que 

referem-se ao autismo, como um Transtorno Global do Desenvolvimento, caracterizado pela 

restrição na interação social e comunicação, além da limitação de interesses e atividades. 

Também Cunha, Farias e Maranhão (2008), em “Interação professor-aluno com 

autismo no contexto da educação inclusiva: análise do padrão de mediação do professor com 

base na teoria Experiência de Aprendizagem Mediada (Mediated Learning Experience 

Theory)”, assim como Gomes e Mendes (2010), em “Escolarização inclusiva de alunos com 

autismo na rede municipal de ensino de Belo Horizonte”, caracterizam o autismo como um 

transtorno que causa prejuízos na interação social e comunicação, bem como comportamentos 

e interesses, restritos e repetitivos. 



Nota-se consonância entre os estudos que abordam a caracterização do transtorno 

autístico, pois não fogem aos três sintomas marcantes, e ao mesmo tempo alertam que o 

diagnóstico baseado somente neles seria vago, devido ao fato da heterogeneidade de quadros, 

níveis e comprometimentos de indivíduo para indivíduo. 

 

 

Considerações finais 

 

Os estudos até o presente momento indicam para a escassez de artigos na área da 

educação escolar. Tal constatação deve-se ao fato da complexidade do transtorno autístico em 

suas variações e níveis de comprometimento.  

Embora existam poucos estudos referentes à inclusão escolar do autismo, acredita-se 

que além de passível, proporciona desenvolvimento no âmbito da interação social positivo 

tanto para os alunos autistas, quanto aos alunos ditos de desenvolvimento típico, é importante 

ressaltar o fato de que cerca de aproximadamente 65% dos casos de autismo estão associados 

à deficiência mental, o que contribui para a dificuldade da inclusão. 

A complexidade influencia também quanto à etiologia e caracterização do autismo. 

Apesar de tendências atuais afirmarem que o autismo é um transtorno de origem multifatorial, 

os estudos nessa área sofreram diversas modificações. Nesse sentido também estudos variam 

na questão da caracterização, prova disso são as alterações do enquadramento diagnóstico do 

DSM-IV para o DSM- V, dificultando a percepção a cerca do transtorno. 

Em suma mediante as análises realizadas levanta-se a necessidade de um 

conhecimento aprofundado dos professores e qualificação dos mesmos. Além da urgência de 

mais estudos em relação a essa inclusão, buscando findar os mitos em torno da educabilidade 

das crianças autistas, favorecendo a possibilidade de inclusão. 
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