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Prefácio

Leon, meu único filho, foi diagnosticado com autismo infantil aos 
três anos e três meses de idade, um diagnóstico que veio como uma 
grande fonte de alívio para mim, após uma longa peregrinação para 

entender a ausência da fala e outros pequenos detalhes a que, na época, 
não dávamos muita importância, como a maneira um pouco diferente 
de brincar ou de lidar com crianças de sua faixa etária. O diagnóstico 
demorou, principalmente, porque Leon contrariava quase tudo que se 
fala a respeito do autismo por aí: ele sempre olhou nos meus olhos de 
forma intensa; adorava, desde bebê, brincar de “esconde-achou”; não 
apresentava stims conhecidos ou significativos, como balançar as mãos 
na frente do próprio rosto ou o corpo de um lado para o outro; atingiu 
quase todos os marcos de desenvolvimento motor até um ano e seis 
meses (com exceção da fala)... Era apenas uma criança muito ativa, que 
não respondia quando era chamada (mas escutava muito bem), que não 
usava a linguagem falada (sua fala se tornou funcional com quase quatro 
anos) e que, aos dois anos, passou a recusar 90% dos alimentos que, até 
então, o agradavam. 

Nessa peregrinação, eu recebi muitos “conselhos” errados e muitas 
desinformações, tanto de pessoas conhecidas quanto de especialistas. 
Percebi que eu deveria entender do assunto por mim mesma, e foi 
assim, nessa busca intensa, que conheci pessoas maravilhosas, que 
me apresentaram evidências científicas a respeito dessa condição 
neurodiversa chamada autismo. 
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Em 2017, junto com algumas delas, criamos o grupo Autismo 
em Evidências, com o objetivo de trazer mais informação a respeito 
de algo que, ao contrário do que apregoam por aí, não é uma caixa de 
surpresas, não é um mistério e, principalmente, não é uma doença: é só 
uma condição neurodiversa, de causa genética, como outras que existem  
por aí.

Esta cartilha foi criada por mim, inicialmente, para servir de base 
a uma palestra que estou elaborando e que pretendo, ainda, ministrar 
na escola em que meu filho irá estudar no próximo ano. Era para ser 
apenas um texto com tópicos relevantes, mas o resultado me mostrou 
que tinha aqui um material de boa qualidade, para ajudar pessoas que, 
ou não conhecem sobre autismo, ou não entendem de inclusão escolar. 

Eu não tenho pretensões de apresentar um artigo acadêmico ou uma 
tese de doutorado, por isso o texto é leve e não traz jargões científicos 
ou muitas referências. Ele é voltado para pais, mães, responsáveis e 
professores que estejam realmente interessados em incluir autistas em 
suas escolas. Caso encontrem erros ou omissões, peço que enviem um 
email para atorresmkt@gmail.com, a fim de que eu corrija o material. 

Espero que seja útil para vocês. 

Belo Horizonte, 02 de abril de 2018

A autora
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Sociedade e Diversidade

Introdução: a diversidade no contexto social

O tema diversidade evoluiu muito nas últimas décadas, e até o 
conceito de igualdade acompanhou essa evolução. Do pensamento liberal 
“somos todos iguais”, até o reconhecimento jurídico da igualdade material 
ou aristotélica - “tratar os iguais igualmente e os desiguais na medida 
de suas desigualdades” - trilhamos um longo caminho e, infelizmente, 
nosso sistema político e social ainda resiste a essa evolução, à busca 
de entender que essa diversidade existe, ela é necessária e, ao mesmo 
tempo, não pode servir de desculpa para aceitarmos, passivamente, a 
manutenção dos privilégios sociais e/ ou econômicos de determinadas 
castas.

Ignorar a diversidade é tão ruim quanto olhar para o que 
consideramos diferente do padrão imposto como sendo algo menor, 
inferior. O modelo educacional padrão, de forma geral, faz isso. Tenta 
colocar todas as crianças e jovens em uma única caixa, onde só cabe uma 
parcela minúscula da sociedade, e os que não se encaixam são tachados 
de fracassados e excluídos da convivência. O mercado também faz isso 
- exigindo de todos “pró-atividade” (mesmo que seja para trabalhar 
com análise de estatísticas), “ senso de empreendedorismo” (imagine, 
já vi oferta de vaga de emprego exigindo isso para um trabalhador 
CLT), “ótima relação interpessoal” (essa para 
mim é a melhor, pois se existe algo 
difícil de achar é alguém que 
tenha, realmente, ótima relação 
interpessoal nos dias de hoje) etc.

A evolução dos conceitos 
não impediu que ainda tenhamos 
muitos desafios pela frente, que 
se tornam verdadeiras barreiras para 
o acesso aos direitos daqueles que, de 
alguma forma, compõem os diversos 
grupos que formam a sociedade, mas 
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que não cabem na caixa pré-moldada do sistema social e político que 
nos estrutura. Esses grupos são as minorias excluídas, assim chamadas 
não por serem menos numerosas em quantidade, mas por não tem ao 
seu lado o que o grupo privilegiado tem: o poder de decidir.

Mulheres, negros, índios, LGBTQ, pessoas com deficiência, 
crianças, idosos, pobres, sofrem diariamente preconceitos e lutam contra 
muitos entraves em seu dia a dia. Esta cartilha é sobre um grupo existente 
de outro grupo maior, o de pessoas com deficiência, e que também 
possui grande diversidade dentro dele: aqui vou falar dos autistas, sem 
esquecer dos autistas negros, índios, das autistas mulheres, de autistas 
homossexuais, transexuais, pobres, das crianças, dos idosos autistas. 
Infelizmente os preconceitos se somam e, se uma criança autista, branca, 
de classe média, enfrenta desafios por conta do preconceito da sociedade, 
esses desafios são ainda maiores para as crianças autistas negras, pobres, 
do gênero feminino, entre outros.

Tendo isso em perspectiva, convido vocês, nas próximas páginas, 
a fazerem uma reflexão sobre algumas questões relacionadas à condição 
autista, à inclusão escolar e ao enfrentamento desses preconceitos.

Meu objetivo é transmitir o conhecimento que fui obrigada a 
adquirir para cuidar do meu próprio filho e eu espero que, para além 
de ter amanhã uma escola e uma comunidade escolar mais receptiva à 
diversidade, que todas e todos vocês possam levar isso para as suas vidas 
em família, no trabalho e na sociedade.

Neurodiversidade: o mundo precisa de vários 
tipos de mentes

A natureza é perfeita. E essa perfeição se baseia exatamente em sua 
diversidade. O desequilíbrio ecológico ocorre quando a diversidade é 
perturbada, algo que o ser humano insiste em fazer.

Também o ser humano necessita da diversidade para fortalecimento 
do grupo. Em um mundo com tantas demandas, existir pessoas com dons 
variados é fundamental. Assim, temos pessoas como Temple Grandin 
que possui um cérebro que “funciona por imagens”, assim como outras 
que, como eu, aprendemos mais facilmente pelo sentido da audição. 
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Uma pessoa tem uma percepção sistêmica, do todo; a outra, do detalhe, 
que pode significar a diferença entre a vida e a morte em um projeto de 
engenharia ou a nota que tornará aquela música a mais sublime de todas.

Temple Grandin faz uma explanação consciente e eficaz em 
vídeo (http://iepec.com/ted-talk-com-dr-temple-grandin/) sobre a 
importância da neurodiversidade para o mundo. Diferenças neurológicas 
não são doenças, não são algo a ser erradicado do planeta. São condições 
diferentes, que fazem parte da variação humana assim como a cor dos 
olhos, da pele, a estatura, o formato dos peculiar dos corpos. 

Autismo, TDAH, dislexia, dispraxia, são algumas dessas condições. 
Altas habilidades ou superdotação, também. Mas o último é visto como 
algo especial, único, enquanto os outros são tratados como algo ruim, 
que requer conserto.

Veja, autismo e superdotação são 
condições neurológicas diversas. Ambas 
pedem apoio para superar as barreiras 
existentes em um mundo que funciona 
exclusivamente para atender neurotípicos. 
Imagine se o autista fosse o padrão e você, neurotípico, fosse a minoria. 
Você seria o desvio, você precisaria de suporte para conseguir acesso aos 
seus direitos. E isso não torna você pior, ou melhor. Apenas diferente do 
padrão.

Capacitismo e psicofobia: revendo nossos 
preconceitos

Existe um conceito naturalizado em nós desde o nascimento que a 
pessoa com deficiência é como um objeto quebrado, e nós, os detentores 
do corpo e da mente perfeita. Lembre quais as principais palavras você 
diz para uma mulher quando ela está grávida: normalmente é  “que 
venha com saúde!”. Um dos maiores temores das mulheres grávidas - 
e eu, que tive uma gestação tardia, também passei por isso - é de ter 
um filho com alguma condição diferente do padrão. Down. Autista. 
Cego. Surdo. Sem algum membro. O uso cada vez mais constante de 
ultrassonografias nas gravidezes tem mais a ver com esse medo nosso do 
que com a necessidade real do exame. Queremos ter a certeza que aquele 

Diferenças 
neurológicas não 

são doenças, não são 
algo a ser erradicado 

do planeta.
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ser, que está em nós, irá se desenvolver conforme o nosso ideal.
Exames pré-natais, bem caros, são feitos para descobrir “anomalias” 

congênitas e alguns abortos eugênicos são feitos para evitar problemas 
futuros. Não entrarei aqui no direito à escolha, esse não é o assunto da 
cartilha (posso dizer que sim, sou a favor da escolha), mas do limite 
moral e ético que deve existir nesse debate. Frustrar uma vida por 
imaginá-la diferente do padrão esperado é um pensamento capacitista e 
muito diferente do simplesmente “eu não quero ou não posso ter filhos”. 

O capacitismo, assim como outros preconceitos - racismo, 
homofobia, machismo - não se manifesta somente de uma forma, e 
existem gradações, que vão desde o paternalismo extremo, que nega 
a capacidade de autonomia das pessoas com deficiência, até um medo 
imaginário de pessoas neurodivergentes, alimentado pela mídia, ao 
retratarem pessoas sem caráter como sendo pessoas neurodiversas. A 
psicofobia é o capacitismo focado em pessoas neuroatípicas, e ele está 
presente até em nossas conversas mais corriqueiras, como chamar de 
“louca” aquela pessoa com a qual discordamos.

É capacitismo e/ou psicofobia:
• negar a existência da diferença;

• utilizar a diferença como forma de humilhar alguém, 
utilizando termos relacionados a pessoas com deficiência ou 
neurodivergentes de forma pejorativa;

• utilizar tratamentos alternativos degradantes e perigosos com a 
justificativa que irão  “melhorar” a pessoa com deficiência;

• negar direitos às pessoas com deficiência por acreditar que elas 
são incapazes e “precisam ser protegidas do mundo”;

• fazer uso da deficiência como “inspiração pornô”, ou seja, usar a 
capacidade da pessoa com deficiência de realizar coisas simples 
como inspiração para mostrar como a sua própria vida não é tão 
ruim assim; 

• elogiar a “superação” das pessoas com deficiência, sendo que, 
em verdade, a pessoa não deveria precisar superar nada e sim 
ter acesso pleno a direitos; e
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• acreditar que a diferença é um 
problema a ser exterminado. 

É preciso combater esse sistema 
de crenças que insiste em diminuir as 
pessoas por conta da diferença. Como 
disse anteriormente, a diferença deve ser celebrada, não ser usada como  
justificativa para negar direitos básicos.

Modelo médico x modelo social de deficiência

Ao longo da história, pessoas com deficiência foram e são 
discriminadas, isoladas, segregadas do convívio social de diversas 
formas.

O modelo médico, vigente no século XX e ainda presente em 
muitas instituições de ensino, percebe a pessoa com deficiência pelo que 
acredita lhe faltar. O foco é a parte diferente, que precisa ser consertada 
- ou anulada - para fazer com que aquele indivíduo tenha o direito de 
participar da sociedade.

Foi assim que Loovas, na década de 50, conseguiu muito sucesso 
com seu programa de terapia ABA, que, utilizando de métodos de 
tortura hoje impensáveis pela maioria das pessoas - choques, tapas, 
entre outros absurdos -, condicionava crianças, como se condiciona 
cães em adestramento, a se comportarem como crianças neurotípicas. A 
ABA é utilizada ainda na maioria dos países, inclusive no Brasil, e seus 
atuais defensores alegam que o período de “reforços negativos” ficou no 
passado, mas a verdade é que o objetivo da ABA segue sendo o mesmo: 
fazer com que a criança pareça ser menos autista. Ao invés de ser apenas 
uma ferramenta de suporte para desafios cotidianos, a busca é centrada 
no modelo médico - e esse modelo, teórica e legalmente, já foi banido do 
país, assim como em outros, quando o Brasil ratificou e alçou ao status 
de norma constitucional a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência.

O modelo social de deficiência surgiu na década de 60 no Reino 
Unido, por iniciativa das próprias pessoas com deficiência, e enfatiza 
o ambiente onde a pessoa está inserida. A deficiência não é um estado 
permanente do corpo, nem da mente. Ela se apresenta na interação do 

A diferença deve ser 
celebrada, não ser usada 

como  justificativa para 
negar direitos básicos.
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indivíduo com o meio em que vive. Assim descreve a Lei Brasileira de 
Inclusão, em seu artigo 2: “Considera-se pessoa com deficiência aquela 
que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas.” (grifo meu). 

Se o ensino de LIBRAS fosse feito como uma segunda língua pátria, 
como deveria ser, para todas e todos os brasileiros, surdos não teriam 
qualquer dificuldade em transitar pelos ambientes. Se as casas fossem 
projetadas de maneira a atender pessoas com mobilidade reduzida, elas 
não teriam dificuldades em estudar, trabalhar, fazer compras, visitar os 
amigos ou mesmo em adquirir seu próprio imóvel.

Se os ambientes fossem projetados levando em conta que pessoas 
podem ter transtornos do processamento sensorial, como cerca de 95% 
dos autistas têm, eles não teriam tantas crises ao saírem de suas casas.

O modelo social de deficiência não nega a necessidade de apoio 
dessas pessoas, pelo contrário. Para remover as barreiras físicas, é vital o 
diagnóstico precoce de cada condição, a fim de fornecer as ferramentas 
necessárias para a derrubada dessas barreiras. Porém, as principais e 
as mais difíceis de serem retiradas não são as barreiras físicas, e sim as 
barreiras atitudinais.

É a escola que acredita ser um favor a inclusão do aluno com 
deficiência. É a empresa que, ao atender ao sistema de cotas, só contrata 
pessoas com deficiência para cargos irrelevantes e com baixos salários. É 
o rapaz que reclama ter que ceder seu lugar no ônibus para aquela pessoa 
que ele nem tem certeza se tem alguma deficiência, já que nem toda 
deficiência é visível. É também aquele grupo que, condoído da situação 
de determinadas pessoas, decide fazer ações caritativas e assistenciais, 
mas se revolta com a existência de cotas em concursos. O modelo médico 
é capacitista e psicofóbico, pois preconiza que a pessoa com deficiência é 
um problema, enquanto o modelo social de deficiência enxerga a pessoa 
com deficiência como ela é: um ser humano, com os mesmos direitos 
dos demais.
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Autismo

Mitos

Autistas são consideradas pessoas com deficiência. A lei 12.764/2012 
traz, em seu artigo 1, parágrafo 2: “A pessoa com transtorno do espectro 
autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”.

O autismo existe desde os primórdios da humanidade, mas 
como a maioria das condições neurodivergentes, só no século XX e, 
principalmente, nas últimas décadas, começou a ser estudada de forma 

mais aprofundada. Mesmo assim, após 
diversos erros de abordagem, criou-se 
um conjunto de mitos relacionados ao 
autismo que sobrevivem até hoje por 
conta do senso comum e da falta de 
conhecimento científico da maioria das 

pessoas. Apresento alguns dos mais famosos aqui:
• “Autismo é uma doença causada por…. (insira aqui agrotóxico, 

vacina, glifosfato, vermes intestinais, glúten, caseína, excesso de 
amor materno, falta de amor materno, passarinho azul cantando 
na hora do parto). Autismo é uma condição genética, de acordo 
com as evidências científicas. Mais especificamente, da herança 
poligênica, e envolve diversos genes tendo, por isso, não um 
autismo, mas os autismos. 

• “Autistas são pessoas sem empatia”. Autistas têm dificuldade 
de interação social, principalmente por conta do transtorno 
do processamento sensorial (que explico mais adiante) e do 
pensamento concreto. Eles, muitas vezes, não entendem que a 
outra pessoa esteja passando por uma situação de sofrimento. 
Quando conseguem entender, podem ser mais 
empáticos do que qualquer neurotípico.

• “Autistas não olham nos olhos”. Como 
eu disse, não existe o autismo, mas os 
autismos. Cada autista é um. Porém, como 

A pessoa com transtorno 
do espectro autista é 
considerada pessoa com 
deficiência, para todos 
os efeitos legais.
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seu pesquisador mais conhecido, Kanner, se recusava a atender 
e pesquisar autistas que fugissem da caixinha que ele criou 
para a condição, todos os demais - que olham nos olhos, que 
interagem, mesmo que com dificuldade, etc. - ficaram de fora do 
conhecimento comum, até hoje. 

• “Seu filho é autista? Ah, mas o meu faz igualzinho ao seu x e y!” 
De duas, uma: ou seu filho precisa ir ao neuropediatra, ou você 
não sabe o que é autismo. Crianças autistas são seres humanos 
e seus comportamentos não são tão inusitados assim. A causa e 
a intensidade de certos comportamentos é que difere. Procure 
entender isso, antes de soltar a famosa e irritante frase “mas meu 
filho….”

• “O autismo é azul, pois a cada 5 autistas, 4 são meninos”. Essa 
proporção não existe. É mito. Pesquisas estão sendo realizadas 
e hoje se sabe que existe um número muito maior de meninas 
autistas não diagnosticadas. Uma das principais causas é 
consequência do próprio mito: os instrumentos de diagnósticos 
foram criados para diagnosticar meninos, e o autismo em 
meninas tem suas peculiaridades; a outra, é o conhecido 
machismo do sistema patriarcal, que força as meninas a agirem 
de determinada forma, mascarando suas características.
(Observação: a cor azul advém do logo e das campanhas de 
propaganda da organização Autism Speaks, assim como a peça 
do quebra cabeça. O símbolo escolhido pelo grupo Aspiens for 
Freedom para representar o dia do Orgulho Autista é o infinito 
colorido, que uso no início desta cartilha.). 

• “Autistas são agressivos!”: a agressividade existe em todo ser 
humano, com maior ou menor grau. É uma força instintiva e 
protetiva,que pode ser amenizada ou ampliada conforme o 
meio cultural que vive e a própria capacidade de controlar as 
emoções. A agressividade pode surgir em qualquer ser humano 
tolhido de seus direitos. Imagine se você fosse impedido de 
falar, de agir ou de buscar conforto para suas dores? Não ficaria 
agressivo? Muitos autistas sofrem em silêncio e, se um rompe 
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esse silêncio, diversos dedos apontam para ele e dizem: “olha 
aquele autista, ele é agressivo!” Isso não é justo. 

• “Autistas não gostam de contato físico”: alguns autistas não 
gostam, realmente, pois têm hipersensibilidade tátil. Outros, 
como o meu filho, PRECISAM de contato físico constante. Ele 
tem hipossensibilidade tátil. 

• “Autistas não gostam de interagir”: autistas têm dificuldade de 
interagir. Não entendem a linguagem figurada, as brincadeiras 
maliciosas, as piadinhas sem graça, a brutalidade de 
determinadas formas de brincar em certa idade. Mas, em sua 
maioria, eles amam interagir, amam fazer parte do grupo, assim 
como os demais. Eles só precisam de uma chance. 

• “Autistas não têm imaginação” ou “autistas não brincam 
de faz de conta”: mais uma generalização sem fundamento. 
Sim, autistas tem pensamento concreto e lógico e algumas 
brincadeiras podem não ser tão divertidas para eles como para 
neurotípicos, mas depende do autista e da forma como aquela 
brincadeira é apresentada. Eles aprendem sim a brincar de faz 
de conta e adoram! Use a sua própria imaginação para isso, 
com ferramentas como fantoches, dedoches, fantasias, peças 
de teatro, entre outras. Investigue o interesse especial daquela 
criança e use-o para tornar a brincadeira mais atrativa. 

Entender a condição autista, o seu espectro, é o primeiro passo para 
você saber que não, você não conseguirá identificar um autista apenas 
olhando para um texto dele ou para o rosto do filho da vizinha. Inclusive 
a maioria dos pais e mães de autistas vive, como eu vivi, uma verdadeira 
peregrinação para conseguir o diagnóstico, já que até os profissionais 
da área são enganados por essas distorções e não conseguem identificar 
a condição de forma correta. Não se fala sobre autismo na maioria das 
faculdades de medicina, inclusive na especialização em Pediatria! 
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Conceito da condição autista e suas origens: 
mais Asperger, menos Kanner

Por muitos anos, os achados de Kanner foram vistos como a 
verdadeira face do autismo. Leo Kanner foi um psiquiatra austríaco, 
radicado nos Estados Unidos que, a partir do estudo de 11 crianças 
autistas, formulou os conceitos daquilo que hoje a maioria das pessoas 
entende por autismo: um isolamento extremo desde o início da vida 
e um desejo obsessivo pela preservação da mesmice. Kanner também 
observou a dificuldade das crianças em relação ao ambiente, mas com 
foco nos maneirismos que o modelo médico chama de estereotipias, 
na ecolalia e na dificuldade com mudanças. Por fim, Kanner, que nada 
entendia de genética ou biologia, cunhou o termo “mães-geladeira”, 
popularizado posteriormente pelo psicanalista Bruno Bettelheim, e que 
definia ser a causa do autismo a ausência de vínculo afetivo entre mãe e 
filho. Esse pensamento causou graves prejuízos a diversas famílias, com 
a separação de crianças de seus lares e, após estudos, verificou-se a total 
falta de evidências dessa teoria, sendo então descoberta a conexão entre 
autismo e a herança poligênica. Infelizmente ainda existem psicanalistas 
e outros profissionais que desprezam o conhecimento sobre o cérebro 
e sobre a genética, e continuam afirmando barbaridades, destruindo 
famílias inteiras por puro desconhecimento científico.

O incrível dessa história é que Hans Asperger, psiquiatra austríaco 
que, como Kanner, foi aluno de Eugen Bleuler, psiquiatra suiço que 
utilizou pela primeira vez o termo autismo (para designar um grupo de 
sintomas que ele relacionava com a esquizofrenia), pesquisou a condição 
alguns anos antes de Kanner e seus artigos só foram trazidos à tona na 
década de 1980 por Lona Wing, psiquiatra inglesa, mãe de uma criança 
autista. Asperger, antes de Kanner, falava sobre genética, sobre mulheres 
autistas, sobre a grande variedade existente na condição. Vivendo na 
Áustria na época da segunda grande guerra, Asperger protegeu seus 
pacientes ao afirmar que eles eram “pequenos professores”, já que, para 
o nazismo, pessoas com deficiência deveriam ser exterminadas por não 
terem utilidade. Infelizmente, essa ideia também ficou no imaginário 
e, ao cunharem a Síndrome de Asperger como sendo algo apartado 
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do autismo, mais um preconceito 
foi criado: que aspies seriam gênios, 
ao contrário dos demais autistas, 
que, em sua maioria, deveriam ter 
deficiência intelectual. Mais um mito, 
assim como da proporção meninos x 
meninas autistas, já que os testes de 
inteligência foram criados por pessoas 
neurotípicas, para serem aplicados em 
pessoas neurotípicas!

O livro Neurotribes, que ainda 
não possui tradução em português, 

descreve a história de Asperger e mostra como Kanner acabou por 
prejudicar o conhecimento sobre o autismo, sendo que o “súbito 
aumento de casos de autismo” atual nada mais é que um sintoma dessa 
desinformação que , até pouco tempo, reinou sobre a condição.

Autismo, de acordo com as evidências científicas, é uma condição 
neurodivergente, que tem como origem a combinação de diversos genes, 
e que impõe uma forma de processamento neuronal de determinadas 
informações de maneira não usual. É um neurodesenvolvimento atípico, 
provocando prejuízos em três áreas: 

• comunicação: dificuldade que varia, podendo ser a não 
utilização de uma linguagem falada, o uso de ecolalias (repetição 
de sílabas, palavras e até frases inteiras), linguagem fora do 
contexto, linguagem não funcional;

• interação social: não entendimento de mensagens subliminares, 
de como iniciar uma conversa, de perceber a intenção do outro 
ou os interesses do outro, dificuldade em lidar com grupos de 
pessoas, ser monotemático e não perceber o desinteresse do 
outro no assunto que está abordando; e

• interesses restritos e movimentos repetitivos: prática de 
rituais no dia a dia, hiperfoco em um determinado assunto, 
falando e querendo saber só do assunto por meses a fio, rigidez 
de pensamento, apego demasiado à rotina e dificuldade de lidar 

Autismo, de acordo 
com as evidências 
científicas, é uma condição 
neurodivergente, que 
tem como origem a 
combinação de diversos 
genes, e que impõe uma 
forma de processamento 
neuronal de determinadas 
informações de maneira 
não usual.
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com mudanças nessa rotina, além do uso de stims (movimentos 
repetitivos autorregulatórios como balançar as mãos, pular, 
fazer uso da ecolalia, balançar o corpo, girar, etc.). 

Isso não nos diz muita coisa sobre o que é o autismo e sim sobre 
suas características externas. É preciso, então, entender como um cérebro 
funciona para dar maior tangibilidade a esse conceito. 

O cérebro autista

O cérebro, uma das partes mais importantes do encéfalo, que, 
por sua vez, faz parte do Sistema Nervoso Central (SNC) do corpo 
humano, é considerado uma potente máquina de informação. Dividido 
em dois hemisférios, sendo cada um responsável por áreas distintas da 
nossa atividade corporal, cabe a ele a tarefa de receber as informações 
do ambiente, catalogá-las, respondê-las e ainda realizar operações de 
raciocínio, memória e controle das funções cognitivas.

Seu funcionamento depende das conexões realizadas entre os 
mais de 100 bilhões de neurônios existentes nele. A essas conexões 
damos o nome de sinapses, que podem ser entendidas como regiões 
de proximidade entre a extremidade de um neurônio e uma célula 
vizinha, por meio de impulsos químicos. É, basicamente, uma troca de 
informações que irá determinar a forma como recebemos, processamos 
e respondemos aos estímulos externos.

Como dito inicialmente, o cérebro faz parte do SNC - que, junto 
com o sistema nervoso periférico, desempenha o controle que temos (ou 
não) sobre o nosso corpo.

As informações dos nossos diversos sentidos - tato, paladar, olfato, 
visão, audição, sistema vestibular e o proprioceptivo - chegam por meio 
dos nossos órgãos, são transmitidas ao sistema nervoso central pelo 
sistema periférico e percorrem um longo caminho até o córtex, onde é 
processado e respondido.

No cérebro autista, essas conexões fazem caminhos diferentes. É 
como se a pessoa neurotípica pegasse um caminho reto para chegar de 
A ao B e o autista desse várias voltas para chegar ao mesmo lugar.  Nesse 
caminho, algumas informações podem se perder ou serem interpretadas 
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de forma errônea, causando confusões.
Além disso, o cérebro neurotípico conta com uma estratégia vital: a 

modulação sensorial, que é basicamente um sistema de filtro que regula 
a modalidade, a intensidade, a frequência, a duração, a complexidade e a 
novidade dessas informações. Já o cérebro autista costuma receber toda 
aquela profusão de informações externas por meio de uma modulação 
alterada, sendo classificada de duas formas: hiper-responsivas ou hipo-
responsivas. Falarei sobre isso mais adiante. 

O importante é saber que, para facilitar, o corpo autista criou 
estratégias, como os stims, chamados de estereotipias pelo modelo 
médico, que nada mais são que movimentos autorregulatórios e 
autoestimulantes, que ajudam o autista a lidarem com o excesso 
de informações que chega ao cérebro e a diminuir a ansiedade que a 
distorção da modulação sensorial causa em sua mente.

Assim, o autismo afeta, de forma variada, as áreas do cérebro 
responsáveis pela linguagem, pela coordenação motora, pelas funções 
executivas e pelo controle das emoções.

Transtorno do Processamento Sensorial - TPS

O processamento sensorial é alterado em quase todos os autistas -  
alguns de forma quase imperceptível, outros de forma bem evidente. Essa 
condição  não é exclusiva de autistas, pois pessoas com déficit de atenção 
e hiperatividade e até mesmo pessoas consideradas neurotípicas podem 
ter o transtorno do processamento sensorial - TPS, afetando alguns ou 
todos os sentidos do indivíduo. O que caracteriza o TPS é afetar mais 
de dois sentidos e ser um continuum, ou seja, não é algo pontual, e sim 
permanente, que pode piorar em determinadas situações e contextos. 
O sintoma mais conhecido é a hipersensibilidade sensorial: pessoas 
que têm dificuldade extrema com sons altos, determinadas texturas 
de vestimentas, cheiros e luzes. Mas o transtorno também pode se 
apresentar com uma hipo-responsividade, ou seja, aparentemente aquela 
pessoa não sente cheiros, ou não têm muita consciência de espaço e vive 
buscando contato físico com outras pessoas.  Apresento aqui algumas 
características dos dois tipos, lembrando que não existem achados que 
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determinem ser um indivíduo totalmente hiper ou hiporresponsivo em 
seus sentidos, tendo apenas a predominância de uma dessas condições 
em três sentidos ou mais (audição, tato e olfato; paladar, sistema 
vestibular, tato e proprioceptivo, etc.):

VISÃO AUDIÇÃO
Hipersensíveis 

- evitam as 
sensações

Hipossensíveis 
- buscam as 
sensações

Hipersensíveis 
- evitam as 
sensações

Hipossensíveis - 
buscam as sensações

Evitam luzes e 
brilhos

Olham fixamente 
para as luzes, 

inclusive para o 
sol

Sentem enxaqueca 
ou enjoo com 
barulhos fortes

Gostam de barulhos 
fortes

Evitam objetos 
brilhantes em 
movimento

Olham fixamente 
para objetos em 

movimento

Sentem medo 
de barulhos 
inesperados

Fazem muito barulho

Não gostam de 
olhar nos olhos Olham nos olhos

Evitam barulhos 
de liquidificador, 

descarga, aspirador 
de pó, etc.

Gostam ou não 
se incomodam 
com barulho de 

liquidificador, descarga, 
aspirador, etc.

Dificuldade 
para determinar 

distância dos 
objetos

Chegam bem 
próximos dos 

objetos para olhar

Ficam incomodados 
com barulhos de 

mastigação, giz no 
quadro, caneta no 

papel

Não se incomodam com 
a maioria dos barulhos 
e, às vezes, parece nem 

ouvi-los

Dificuldade 
de separar 
tonalidades

Podem se perder 
na leitura

Podem ficar 
angustiados com 

determinados sons 
metálicos (talheres, 
correntes, brincos, 

chaves)

Não tem noção do tom 
da própria voz e podem 

falar ou cantar muito 
alto

Não olham de 
frente

Procuram 
estímulos visuais 
o tempo todo de 
objetos que giram

Evitam sons altos Buscam sons altos
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OLFATO PALADAR
Hipersensíveis 

- evitam as 
sensações

Hipossensíveis 
- buscam as 
sensações

Hipersensíveis 
- evitam as 
sensações

Hipossensíveis 
- buscam as 
sensações

Chegam a 
passar mal com 
determinados 

cheiros

Gostam de cheiros 
fortes

Evitam certas 
texturas de 
alimentos

Escolhem o 
alimento pela 
textura e cor

Evitam cheiros 
fortes

Aparentam não 
sentir determinados 

cheiros

Engasgam com 
facilidade

Parecem não 
sentir o sabor dos 

alimentos

Evitam alimentos 
por causa do cheiro

Não identificam 
cheiros perigosos

Tem dificuldade 
com deglutição e 

mastigação

Podem preferir 
comidas mais 
apimentadas

Evitam locais 
públicos, 

principalmente 
restaurantes

Podem cheirar 
pessoas ou objetos

Tem dificuldade 
com canudos e 

determinados tipos 
de copos

Colocam 
objetos na boca 
constantemente

Não gostam de 
perfumes fortes

Não se incomodam 
com cheiros de 
alimentos ou de 

determinados locais

Evitam comidas 
pastosas

Roem unha, 
mordem os dedos

Pode ter restrição 
alimentar por isso

Pode ter restrição 
alimentar por isso

Evitam colocar 
objetos na boca

Comem muito 
rápido
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TATO SISTEMA PROPRIOCEPTIVO
Hipersensíveis 

- evitam as 
sensações

Hipossensíveis 
- buscam as 
sensações

Hipersensíveis 
- evitam as 
sensações

Hipossensíveis 
- buscam as 
sensações

Evitam o toque, 
abraços, contato 

físico

Buscam o toque, 
podem empurrar, 

tocar, beliscar

Andam nas pontas 
dos pés

Andam de forma 
desajeitada, 

esbarram em tudo
Evitam roupas 

justas e 
determinados 

tecidos

Preferem roupas 
justas

Evitam atividades 
que exijam força 

muscular
“Pisam duro”

Evitam se sujar Parecem estar 
sempre sujos

Dificuldade para 
atividades físicas 
como andar de 

bicicleta ou jogar 
futebol

Escalam 
constantemente 
objetos, pessoas, 
muros, árvores

Não gostam de 
serem lavados, 

penteados

Parecem não ter 
noção do espaço 

do outro, esbarram 
nas pessoas

Andam com medo 
de esbarrar em 

objetos ou pessoas

Gostam de 
atividades 

físicas, mas são 
desajeitados.

Sensíveis à dor Alta tolerância à 
dor   

 

SISTEMA VESTIBULAR
Hipersensíveis - evitam as sensações Hipossensíveis - buscam as sensações

Enjoam ou sentem medo de brinquedos 
que giram, balanços

Adoram brinquedos que giram e que os 
colocam em constante movimento

Não gostam de andar de elevador e nem 
de locais altos

Correm e pulam muito, não conseguem 
ficar parados

Estão sempre evitando o risco Adoram ficar de cabeça para baixo ou em 
posições desconcertantes

São muito precavidos Parecem não se importar com os riscos
Não gostam de ficar de cabeça para baixo São muito impulsivos

 
Como o transtorno não era conhecido até algumas décadas 

atrás, pessoas com comportamentos atípicos causados pela hiper ou 
hipossensibilidade eram rotuladas de frescas, esquisitas ou loucas. No 
sentido literal da palavra. O próprio conhecimento do que é ser autista 
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sofreu grandes alterações após as evidências relacionadas ao transtorno, 
e como as áreas afetadas pelo espectro estão ligadas ao processamento 
sensorial, muito do que se imaginava sobre o autismo caiu por terra.

Atualmente, terapeutas ocupacionais aplicam técnicas de 
integração sensorial para ajudar a equilibrar os sentidos. Equoterapia, 
musicoterapia e outras atividades alternativas também podem auxiliar na 
melhora geral do quadro. De qualquer forma, o TPS exige uma adaptação 
ambiental para que a criança possa se sentir melhor e desenvolver suas 
potencialidades. 

Ser autista

Abaixo reproduzo o depoimento da Iara Assessú, do grupo Autismo 
em Evidências - que demonstra como o processamento sensorial é 
fundamental para o entendimento da identidade autista. 

Iara tem licenciatura em História e é bacharel em Direito. Tem 32 
anos, é casada e tem um filho de dois anos, o João. É cantora, mora em 
Vitória da Conquista - Bahia, e foi diagnosticada autista já adulta. 

“Acho que a primeira vez que entendi que era diferente foi aos cinco anos. 
Eu fui para o “prezinho” (assim que se chamava naquela época) e eu 
lembro que me dei conta que tinha me esforçado inutilmente por vários 
recreios para que algum coleguinha sentasse na outra ponta da gangorra.  
Não sei o que eu fiz de errado, não sei se o agredi querendo fazer carinho, 
se não pedi verbalmente e só tentei arrastar o coleguinha para sentar 
na outra ponta, se o abordei com alguma conversa “estranha”  e fora do 
contexto do brincar no recreio. 

Não vou lembrar, até porque, nessa época, eu sequer tinha dimensão 
de que nem sempre dar tapas, chutes ou pular em cima da barriga dos 
coleguinhas (isso eu lembro que já fiz) não eram o mesmo que brincadeira. 
Acho que eu levei um pouquinho mais de tempo para perceber a dor do 
outro, mas eu percebi e aí entendi que o desconforto do outro me deixa 
só na gangorra, e não tem lógica brincar só na gangorra, é necessário um 
contrapeso que dê impulso quando a outra parte encosta no chão, mas 
contrapesos de gangorras normalmente são pessoas e pessoas são bem 
difíceis de agradar quando não se percebe o que elas querem. 
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Aos seis anos, fui para a primeira série do ensino 
fundamental. Eu estudava em colégio público 
em São Paulo. Eu não me enturmei, a escola era 
muito grande e eu não entendia as coisas que 
a professora falava. Lembro que, uma vez, ela 
borrou alguma anotação que estava fazendo 
e pediu para que eu fosse até a secretaria e pedisse algo para  limpar 
o borrão, eu fui até uma funcionária e pedi um pano de chão para a 
professora limpar o borrão. Ela, a professora, não gostou e brigou comigo, 
e eu fiquei nervosa e a mordi, fui suspensa e fiquei feliz de ter folga da 
escola, então passei a morder ou bater nos coleguinhas para ficar em 
casa. 

Eu já lia bem, mas não sabia sequer segurar o lápis direito, seguro de 
maneira errada até hoje. Eu era uma péssima aluna, eu não entendia 
nada do que a professora falava e nem o porquê dela falar. Minha 
mãe conta que eu tinha uma dificuldade imensa de acordar cedo pelas 
manhãs. Ela soprava uma corneta no meu ouvido para me acordar, 
mas nem sempre funcionava. Lembro que a escola era perto de casa e 
minha mãe me deixava ir só, eu me escondia num bequinho de onde eu 
conseguia ver o portão da escola e retornava para casa, dizia para minha 
mãe que não consegui entrar mais, isso me garantiu paz por um tempo, 
mas ela descobriu e passou a me deixar dentro da escola. Estudei um ano 
nessa escola, não aprendi nada e não fiz nenhum amigo.

Quando vim para a Bahia, meu comportamento mudou completamente, 
o ambiente familiar era mais tranquilo e a escola era bem pequena. 
Lembro que a professora dessa pequena escola era bastante intuitiva e 
percebeu tanto minhas limitações, quanto os meus potenciais. Percebeu 
que eu já sabia ler, então elaborava atividades diferentes das oferecidas 
para a turma para que eu não ficasse entediada, me deixava ler livros 
na sala e começou a me ensinar a escrever, nisso eu já tinha uns 7 anos 
e estava na alfabetização, tinha atrasado um ano por não conseguir 
acompanhar a turma da primeira série. Eu conseguia dialogar com os 
colegas, mas, nessa fase, muita criança me cansava, carrosséis me faziam 
vomitar e gritos doíam meus ouvidos, então era comum que eu ficasse 
na sala com a professora ou sentada tapando os ouvidos,  mastigando a 
camiseta e observando as outras crianças brincarem, mas enfim eu era 
uma boa aluna. 

... e pessoas são 
bem difíceis de 

agradar quando 
não se percebe o 
que elas querem.
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Mudei de cidade, fui morar numa cidade pequenininha chamada Divisa 
Alegre, onde a escola também era pequena e minha tia era professora lá, o 
que facilitava o processo de me adiantarem de turma, fui para a segunda 
série e em pouco tempo, a professora disse que eu poderia ir tranquilo 
para a terceira, mas minha tia preferiu que eu ficasse na segunda série, 
pois eu já era uma das mais novas da turma. Novamente, eu era boa 
aluna, mas a interação social ainda não era das melhores.  Estudei 
nessa escola até o último ano do ensino fundamental e por incrível que 
pareça, foi o meu melhor tempo na escola que tive. Fiz amigos, gostava 
da estrutura física da escola, tinha um desempenho muito bom nos 
estudos, e sempre fui calada na sala de aula, a única reclamação que 
os professores tinham era a de ser muito distraída, “aluada”, e às vezes 
não fazer as tarefas de casa. O fato de eu ser muito literal reduzia um 
pouco minhas notas, e por vezes virava história para professor contar 
nos intervalos, como “artimanha engraçadinha” de criança. As aversões 
aos cheiros, barulhos e luzes continuaram. Meus lápis eram mordidos, 
minha tia sabia que eles tinham que ser de uma cor só, sem detalhes 
ou desenhos, meus cadernos e livros eram encapados com plástico de 
temática sóbria, caso contrário eu poderia ficar horas olhando um lápis 
e não ouviria nada das aulas. 

Lembro que, uma vez, uma professora conversou com minha tia para 
me levar ao oftalmologista, pois eu reclamava constantemente de não 
conseguir enxergar o quadro. Eu não sabia dizer que o problema era 
o reflexo da luz. Eu não tive problemas de vista na infância, então 
minha tia achou que era artimanha minha para poder usar óculos.  Eu 
tinha dores de cabeça frequente e crises de choro, vomitava na escola 
pelo menos uma ou duas vezes na semana por causa dos cheiros. Era 
muito cheiro junto, cheiros me faziam vomitar. Minhas tias me levaram 
à pediatra, mas ela disse que era alergia a perfumes. 

Por várias vezes eu deitava a cabeça na carteira tapando os ouvidos com 
os braços. Era a forma de respirar um ar menos contaminado por aquele 
tanto de informação ao mesmo tempo, sentava perto da porta ou da 
janela e pedia sempre para sair pra conseguir respirar um pouco, mas 
eu dava como desculpa a necessidade de ir ao banheiro.  Eu não usava o 
banheiro dos alunos, o cheiro me deixava muito enjoada, as professoras 
sabiam disso e me deixavam usar o banheiro dos professores. Se me 
obrigassem a entrar no banheiro dos alunos, eu entraria com a camiseta 
tapando o nariz e respirando o mínimo possível. 
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Eu tinha muita dificuldade com matemática, eu sabia os resultados, 
mas não fazer  os cálculos, logo minhas notas eram super baixas nesta 
matéria, mesmo tendo um raciocínio lógico muito bom e rápido.  Uma 
professora permitiu uma vez que eu escrevesse o raciocínio que me fez 
chegar ao resultado e minhas notas subiram um pouco depois disso. Eu 
também era péssima em escrever, eu sabia como escrever as palavras, 
mas pelo fato de não conseguir escrever de maneira legível e por não 
conseguir escrever de próprio punho por muito tempo sem sentir dor (eu 
colocava muita força para escrever, meus cadernos viviam furados) me 
deixavam com grandes dificuldades nas cópias de textos de livros ou do 
quadro. Além disso, sempre me dei mal em ditados, o mínimo ruído era 
suficiente para que eu não entendesse o que fora dito e nem sempre eu 
tinha disposição para pedir que repetissem. 

Embora eu fosse aceita em sala de aula pelos colegas, era uma aceitação 
um tanto forçada, eu era boa aluna, então era alguém interessante para 
se fazer trabalho em grupo ou em dupla e embora minha percepção 
não fosse muito boa, era fácil deduzir que eu sobraria, como costumava 
sobrar, em matérias onde minha participação no grupo não aumentaria 
a nota de ninguém. Ainda era difícil fazer com que sentassem do outro 
lado da gangorra.” 

Depoimento de Thiago Lima de Souza. Ele é graduado em 
Biblioteconomia, tem 25 anos, é autista e mora no Rio de Janeiro. 
Atualmente trabalha como Auxiliar Administrativo.

“Na infância, eu era meio seletivo com comidas, tipo, eu demorava 
a aceitar alimento novo, sempre comendo só sopa, e mesmo assim 
de legumes, nos primeiros meses de minha vida. Com o tempo, fui 
experimentando comidas novas, mas ainda sou meio resistente a certas 
comidas como bacon e certas misturas de comidas,como em salgados 
contendo produtos embutidos de origem animal ou alguns derivados de 
carne suína, ou mesmo mistura com ovos, dependendo do contexto.

Além disso, eu girava sempre ao redor de mim para ver o que acontecia, 
mesmo que, ao final das contas, eu ficasse tonto. E, a partir dos seis anos, 
sempre que eu observava luzes muito fortes, surgiam manchas em meu 
campo de visão, coisa que ainda persiste até hoje, ainda que em menor 
grau.
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Quando eu ainda estudava no ensino fundamental, na sexta série para 
ser mais exato, eu fui alvo de chacota (ou bullying, não sei direito...) 
por conta de eu ter esquecido um livro na escola e não lembrar onde o 
havia colocado. Eu fiquei gritando por alguém que pudesse me ajudar a 
encontrar o livro, eu chorava e esperneava por eu ter perdido o mesmo, e 
em um certo momento, alguém (não lembro ao certo se foi um professor, 
um coordenador ou mesmo a diretora da escola) decidiu que iria ligar 
para minha mãe, para comunicar o ocorrido, e eu respondi que não 
precisava, e, como resultado, uns alunos da sétima e da oitava série 
começavam a implicar comigo, me dizendo coisas como “vou falar pra 
sua mãe!”, entre outras. Por sorte, uns cinquenta minutos depois, tudo se 
resolveu e o livro foi encontrado.

No entanto, as “brincadeiras” infames persistiram e só terminaram 
depois que eu saí da escola onde estudei até a oitava série. Os alunos dois 
a três anos mais velhos que eu, de séries superiores (e que começaram a 
fazer isso quando eu estava na sexta série) faziam essas “brincadeiras” 
escrotas com muita frequência, mas havia até mesmo meninos de um a 
dois anos mais jovens que eu, de séries inferiores, que também faziam 
“brincadeiras” estúpidas, mesmo sem terem vivenciado o incidente do 
livro – estes meninos mais jovens aprenderam por imitação a fazer essas 
coisas. Só quando troquei de escola que estas coisas pararam.

Eu ressalto aqui que eu não sei bem se foi bullying - por ter acontecido 
repetidamente e por muito tempo - ou se foi apenas chacota, mas uma 
coisa é certa: eu não gostava nada daquilo e não adiantava conversar com 
os alunos que faziam isso ou mesmo com os pais, eles, aparentemente, 
persistiam. Eu não sei como sobrevivi a isso... Foi até leve diante de certos 
casos, mas poderia ter sido pior. E naquela época eu era mais sensível e 
ingênuo do que hoje em dia... Eu penso que provavelmente isso fazia com 
que eu reagisse mal diante da situação.”

Competências e desafios das crianças autistas

Nem tanto mar, nem tanto terra. Na diversidade, o oito ou o oitenta 
não são a maioria, pelo contrário. Existe uma infinidade de números e de 
indivíduos entre os dois, e é um grande erro tentar comparar um autista 
com o outro, na tentativa de criar uma fórmula mágica para atender suas 
necessidades.
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Apenas observando aquela criança, suas características, seus 
interesses e suas dificuldades é que poderemos oferecer o suporte 
necessário.

Existem variadas terapias voltadas para o autista. As tradicionais, 
baseadas em evidências científicas, são a fonoaudiologia (para possíveis 
atrasos de fala, fala não funcional, uso de comunicação alternativa 
ou outras questões relacionadas); a psicoterapia (a mais utilizada é 
a comportamental) e a terapia ocupacional. Esta última ainda não é 
ofertada na rede pública em Belo Horizonte, onde moro, e é, ao meu ver, 
a mais necessária. 

Para trabalhar com uma criança autista, seja na terapia, seja dentro 
da instituição escolar, é preciso ter em mente que o autismo é apenas 
uma de suas características - e, como eu disse, uma característica bem 
variável de um autista para o outro. 

Ciente disso e dos mitos citados acima que envolvem as crianças 
autistas, que costuma vê-las ou como incapazes ou como gênios 
absolutos, há algumas competências de crianças autistas que costumam 
ser comuns na maioria delas:

Foco nos detalhes

Imagine que você vai à casa de uma conhecida. Essa casa está 
enfeitada com balões, crianças correm de um lado para o outro, felizes. 
Um bolo e vários docinhos estão em cima da mesa. A cena mostra a você 
que ali está ocorrendo uma festa. 

O autista, em geral, não consegue perceber isso de imediato, a não ser 
que seja avisado. Ele vê todos os detalhes (balões, bolo, crianças 
correndo) de forma separada, usualmente 
como flashes de imagens fotográficas. 
Ele vai reparar que existem mais balões 
rosas que azuis, que a mesa do canto está 
em assimetria com a mesa do centro e que 
a luz não está funcionando corretamente. 
Essa precisão detalhista é indispensável em 
certas profissões, como no desenvolvimento 
de projetos de tecnologia da informação, mas 
pode dificultar algumas situações.



30

Interesses especiais

Animais. Luzes. Fotografia. Gibis. Crianças, em geral, têm 
interesses bem diversos e que mudam com o passar dos dias, meses e 
anos. As crianças autistas têm o que costumamos chamar de hiperfoco: 
um interesse em comum em determinado assunto que poderá durar por 
toda a vida ou por um determinado período de tempo, seguido de “sub-
interesses” relacionados. 

Leon, desde bebê, é fascinado por luzes. Lembro dele no meu colo, 
ainda não falante, forçando o corpo para acender e apagar a luz do quarto 
repetidas e repetidas vezes. Muitas crianças gostam desse efeito, mas a 
intensidade do interesse é diferente e facilmente notável, principalmente 
com o desenvolvimento do cérebro. Leon hoje está com quase seis anos e 
continua fascinado pelas luzes, sendo que criou novos interesses ligados 
a esse: planetas, fogo, vulcões. Uma de suas brincadeiras favoritas é 
simular a queda da energia em casa! 

Esses interesses especiais são, em verdade, uma forma de regular 
o excesso de sinapses neuronais e a modulação sensorial atípica. 
Concentrando em um único assunto, o autista consegue organizar 
melhor seu cérebro e diminuir a ansiedade causada pelo caos provocado 
pelo ambiente externo.

Como resultado, temos experts 
em diversos temas: Temple Grandin 
é um exemplo, sendo uma das 
principais autoridades mundiais no 
que se refere a abate humanitário. 
Atualmente, mais da metade das 
fazendas dos Estados Unidos trabalha com instalações projetadas por 
ela. 

Na escola, utilizar o interesse especial da criança para que ela aprenda 
variadas disciplinas é uma das principais ferramentas de inclusão escolar 
do autista. Assim, Leon poderá aprender de português a matemática, de 
física a filosofia, com base em temas ligados à luz e à energia. 

Concentrando em um único 
assunto, o autista consegue 

organizar melhor seu cérebro 
e diminuir a ansiedade 

causada pelo caos provocado 
pelo ambiente externo.
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Aceitação de regras

Em geral, crianças autistas gostam e pedem regras. Isso torna o 
mundo menos imprevisível e assustador. Estabelecer rotinas, criar regras 
de convivência, grupo de atividades, ajudam e são vistas de forma favorável. 
Mas cuidado: as regras devem ter lógica. Colocadas aleatoriamente 
somente para exercer autoridade, não tendo sentido, serão ignoradas 
solenemente. O pensamento do autista é muito concreto para obedecer 
regras que não tenham fundamento, assim como convencionalidades 
sociais. Chantagens e castigos também pouco funcionam com autistas 
e podem apenas gerar crises, 
as chamadas meltdowns (em 
verdade, chantagens e castigos não 
funcionam e deveríamos repensar 
seriamente isso!)

Por exemplo: Leon está 
aprendendo a ficar mais dentro da sala de aula, mas ainda precisa sair 
e movimentar o corpo quando está sobrecarregado sensorialmente. 
Criar regras para essas saídas serão aceitas, se advindas de uma 
lógica estabelecida. Impedir a saída “porque sim, porque é assim que 
funciona” irá com certeza desencadear um meltdown, pois a saída é 
uma NECESSIDADE FÍSICA E MENTAL, não uma birra ou uma pura 
contravenção. 

Pensamento lógico

Como eu disse, o pensamento lógico do autista vai requerer 
uma educação também baseada na lógica. Estabelecer determinados 
padrões de conduta sem que esses estejam baseados na racionalidade 
é pura perda de tempo. Preconceitos arraigados na sociedade (dividir 
brinquedos e roupas por gênero, por exemplo) não fazem muito sentido 
para um autista. 

Somos muito emocionais e, em geral, distorcemos lembranças e 
fatos por conta da emoção. Autistas lembram de fatos de forma racional - 
despidos dessa emoção, o que faz com que não haja essa distorção. Claro 
que eles podem compreender algo de maneira errada, mas esse erro não é 
motivado pelo sentimento, como acontece com a maioria de nós. 

O pensamento do autista é 
muito concreto para obedecer 

regras que não tenham 
fundamento, assim como 

convencionalidades sociais.
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O pensamento lógico pode ser muito útil em diversas atividades em 
sala de aula! 

Pensamento por imagens

Você já deve ter ouvido falar que a humanidade tem padrões 
diferentes de aprendizado. Em qualquer auditório, encontraremos 
pessoas mais verbais, mais visuais ou mais auditivas. Pessoas verbais 
aprendem falando, participando ativamente da aula, necessitando de 
um debate para o aprendizado; pessoas auditivas precisam mais escutar 
do que ver qualquer coisa; pessoas visuais dependem de ferramentas de 
imagens para apreender o conteúdo que está sendo ministrado. Por essa 
razão, bons oradores costumam utilizar de diversas ferramentas em uma 
palestra para tentar atender ao maior número possível.

Autistas, em geral, são visuais, mas de uma forma muito mais 
intensa do que o neurotípico visual. O cérebro deles funciona como uma 
máquina fotográfica com uma ótima memória, e quando você fala algo 
com ele, sua mente apresenta a imagem real daquilo que foi falado. Foi 
assim que Temple Grandin construiu seus projetos para fazendas. Essa 
precisão fotográfica auxilia a ver as coisas como elas realmente são, não 
como nossa memória (emocional, lembram?) acha que são.

Essas características acabam por também trazer desafios a essas 
crianças, a saber:

Dificuldade na visão sistêmica

Como tudo tem um lado bom e outro nem tanto, é preciso trabalhar 
com o autista a visão sistêmica. Ele pode aprender a inferir melhor uma 
situação, mas jamais será expert nessa atividade. Portanto, ele precisará 
de apoio para entender cenários gerais. 

Apego demasiado a determinados temas, em detrimento de outros

Autistas são monotemáticos. Ficam horas e horas falando sobre o 
assunto que os interessa, interrompem conversas e brincadeiras alheias 
para colocar seu interesse especial no meio, sem perceber o aborrecimento 
que isso pode causar. Como os neurotípicos são muito emocionais, isso 
pode causar conflitos. O ideal é respirar fundo e explicar, quantas vezes 
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for necessário, que, naquele momento, o assunto abordado é outro e que 
ele poderá voltar a falar do assunto que lhe interessa em outro momento.

Dificuldade com mudanças e alterações na rotina

A vida é uma caixinha de surpresas e não temos controle sobre tudo. 
Um dia a luz acaba, no outro perdemos o emprego, no outro o pneu do 
carro fura, no outro algum conhecido morre. Essas pequenas ou grandes 
mudanças na vida fazem parte e algumas pessoas têm mais facilidade 
de “deixar ir”, o que certamente não é o caso do autista. Sua mente é 
rígida e ele pode ter crises emocionais severas diante de acontecimentos 
inesperados. Castigá-lo por isso só vai piorar a situação.

Criar quadros de rotina, antecipar determinados acontecimentos 
(não com muita antecipação, para evitar criar ansiedade excessiva), 
ensinar desde cedo o controle de horas, dias e semanas, ajuda muito o 
autista. E, em casos de acontecimentos inesperados, trabalhar suavemente 
a aceitação, com exercícios de relaxamento e respiração. Com a idade, 
isso poderá melhorar. 

Uma estratégia interessante para diminuir a ansiedade diante de 
mudanças de atividades é dar pequenas tarefas para que ele se envolva e 
perceba a mudança desde o início. 

Dificuldade com o pensamento abstrato e a linguagem conotativa

“Estou quebrando a cabeça com isso”
“Cuidado com esse trem aí!”
Aquele teatro é massa demais”
“Estou em choque com isso”
Usamos muitas figuras de linguagem no nosso dia a dia, tanto 

que, no estudo da linguagem, existem dezenas de tipos de figuras de 
linguagem - metáforas, símiles, analogias, perífrases, entre outras. Isso é 
muito confuso para o autista, pois ele entende literalmente o que falamos. 
As crianças, em geral, com o desenvolvimento do cérebro mamífero, 
desenvolvem naturalmente o pensamento abstrato e a linguagem 
conotativa. O autista precisa ser ensinado a isso. Com a idade, criará 
estratégias, como uma amiga, que mantém um dicionário de emoticons 
criado por outra amiga nossa, a fim de se comunicar pela internet. É 
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muito importante que o educador busque evitar o uso de expressões 
metafóricas e, ao invés de fazer piadas - que em nada acrescentam - os 
colegas possam ajudar o autista a entender determinadas situações. 

Matérias mais abstratas como 
filosofia, interpretação textual, 
necessitarão de reforço e técnicas 
de tecnologia assistiva para dar 
concretude aos conceitos. 

O bullying pode aparecer bem 
forte por conta dessa dificuldade. 
Outras crianças podem aproveitar 
para usar o autista como objeto de suas piadas ou mesmo como bode 
expiatório de alguma travessura - e os autistas podem demorar a 
entender o que estão fazendo com eles - mas, quando entendem, crises 
profundas podem causar aversão ao ambiente escolar e até o desinteresse 
pela vida. É importante apontar que estudos na Suécia mostraram ser o 
suicídio a segunda principal causa de autistas terem menor longevidade 
que neurotípicos. Abordarei o bullying no fim da cartilha, mas é muito, 
muito importante que saibam: o autista, em geral, não sabe que está 
sendo objeto de bullying ou de “brincadeiras” maldosas e, além disso, 
têm dificuldade de relatar o que está passando com ele, dificultando o 
apoio dos pais. É vital que professores e colegas mais bem intencionados 
estejam atentos, pois isso pode causar um dano profundo. 

Visão por imagem

Essa é uma competência do autista e também um desafio, não para 
ele, mas para as instituições de ensino. Contar histórias para autistas 
será muito mais leve e prazeroso com o uso de imagens (seja livros, 
figuras, fantoches, peças de teatro); fazer o letramento será bem mais 
rápido mostrando a geometria das formas das letras e não simplesmente 
contando, soletrando palavras e fazendo relações significado x 
significante. A teoria pode ser mostrada de forma concreta; as línguas 
podem ser aprendidas com base não na gramática, mas na linguística, 
nas famílias de cada linguagem, entre outras técnicas que são usadas já 
com grande sucesso. 

Matérias mais abstratas 
como filosofia, interpretação 

textual, necessitarão de 
reforço e técnicas de 

tecnologia assistiva para dar 
concretude aos conceitos. 
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Condições coexistentes

Algo que confunde pais e especialistas, e que perpetua a confusão 
sobre o que é ou não autismo, é a possibilidade de a criança nascer 
com outras condições, associadas ou não à genética autista. Assim, 
existem crianças autistas com síndrome de down, com epilepsia, com 
alergias alimentares e diversas outras condições, que também afetam 
neurotípicos. 

O desconhecimento causa, muitas vezes, diagnósticos tardios ou 
errôneos, e facilita a existência de um mercado lucrativo e enganoso para 
curar - vejam só! - uma condição que é genética e que permanece por 
toda a vida. 

Isso acontece porque, ao tratar da condição coexistente, o autista 
tem uma “súbita melhora” em suas manifestações. Assim, crianças 
comprovadamente alérgicas a determinado alimento diminuem seus 
stims, melhoram a fala e o comportamento, levando pais a acreditarem 
estarem “curando o autismo”. Vejam, a criança não deixou de ser autista, 
mas é óbvio que, se retirarmos de sua vida coisas que a incomodam e 
que ela não consegue entender ou expressar o incômodo, facilitará tanto 
a vida quanto a sua própria comunicação! 

A pesquisa sobre condições coexistentes é muito importante, 
exatamente pela dificuldade do autista em perceber e identificar o que 
lhe incomoda. 

Uma das condições que mais dificulta o diagnóstico do autismo 
é a dupla excepcionalidade. Como eu já disse, o fato de Hans Asperger 
ter cunhado o termo “pequenos 
professores”, ao se referir aos autistas 
com os quais trabalhava, acabou 
criando um mito: que todo asperger 
- que é um autista, vamos lembrar - 
é um gênio. Por ele ter, usualmente, 
domínio de um tema em particular, o 
seu interesse especial, acredita-se que 
seu quociente intelectual seja acima da média. Isso não é verdade. Sim, 
existem autistas com alto QI, assim como neurotípicos. Mas a maioria 
encontra-se entre o 8 e o 80, não nesses extremos. 

A pesquisa sobre condições 
coexistentes é muito 

importante, exatamente 
pela dificuldade do autista 
em perceber e identificar o 

que lhe incomoda. 
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Assim como neurotípicos, existem autistas com altas habilidades 
- a superdotação. Há características que são próprias dos superdotados, 
como a facilidade de aprender várias línguas, a criatividade incomum, 
o  interesse por múltiplos temas e a facilidade de aprender sobre todos 
eles, mesmo que sejam aparentemente antagônicos. Por outro lado, 
existem algumas habilidades dos superdotados que são comuns às 
pessoas autistas, como o pensamento lógico, o pendor para as artes, a 
importância que dá aos valores e aos princípios humanos. Por outro 
lado, ao contrário dos autistas, além de ter interesse em temas diversos, 
o superdotado resiste à rotina e às regras, tem uma argumentação e uma 
elaboração textual de alto nível e é muito aberto às mudanças. 

Uma criança autista e superdotada poderá ter suas características 
“camufladas” pelas altas habilidades. As dificuldades cognitivas do autista 
podem não ser identificadas por conta da superdotação, assim como sua 
dificuldade de comunicação falada. Tanto superdotados quanto autistas 
precisam de suporte, mas esse suporte precisa ser direcionado a cada 
dificuldade que a criança apresente. 

Como o autismo é uma condição diversa do neurodesenvolvimento, 
as crianças autistas, em geral, estão em patamares diferentes dentro da 
escala de desenvolvimento padrão esperado para crianças da mesma faixa 
etária, e isso se torna especialmente confuso quando a superdotação está 
presente. Uma criança autista e superdotada de oito anos poderá, por 
exemplo, ter um conhecimento artístico de um adolescente de 12 anos 
ou mais e, ao mesmo tempo, não conseguir amarrar os próprios sapatos. 

Estimular a criança a conhecer melhor o seu corpo e sua própria 
condição poderá ajudar muito na identificação dos desafios e limitações. 
Não esconda do seu filho a identidade dele, quanto mais novo ele 
compreender como o próprio cérebro funciona, mais fácil será para 
ele criar suas próprias estratégias, a fim de contornar os obstáculos 
existentes. 

Existe um pensamento nocivo presente hoje (principalmente na 
internet) que um diagnóstico “rotularia” a criança, fazendo com que pais e 

mães atrasem a busca por respostas. Diagnóstico 
não é rótulo, é suporte e direcionamento. Rótulo 
é chamar uma criança de mimada, fresca, mal 
educada, birrenta, burra, chata...

Diagnóstico não é 
rótulo, é suporte e 
direcionamento. 
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Questões de Gênero x Autismo

Entre os mitos que mais prejudicaram o estudo do autismo está 
o da prevalência de meninos autistas sobre meninas. Hoje existe, 
comprovadamente, um número grande e desconhecido de meninas 
e adultas autistas sem diagnóstico ou com diagnósticos errados 
(usualmente de TOC, TDAH ou distúrbios alimentares) que sofrem por 
não terem ambientes adaptados e não entenderem sua própria condição. 

Isso aconteceu por alguns fatores, como dito anteriormente: os 
instrumentos de diagnóstico, que são clínicos, foram criados para 
detectar comportamentos autistas em meninos, sendo que, em meninas, 
o autismo se manifesta de forma diferente em algumas questões cruciais, 
como a comunicação social. A forma como as meninas são socializadas 
também contribui para essa distorção, pois elas tendem a disfarçar 
suas dificuldades, para atenderem às expectativas familiares e sociais. 
Com isso, os estudos sobre a manifestação do autismo em meninas são 
ainda insuficientes, inclusive para detectar essas diferenças existentes, e 
somente casos considerados mais “severos” têm acesso às intervenções 
necessárias - e que, não se sabe, podem não ter o mesmo efeito na 
aplicação que quando feitos em meninos autistas. 

Outra questão de gênero bem interessante, e que surgiu nas últimas 
pesquisas relacionadas ao autismo, é a tendência do autista de não se 
prender aos padrões de gênero impostos pela sociedade. Esses achados 
demonstram que existem oito vezes mais 
chances de um autista ser transgênero do 
que um não autista. Além da implicação 
do autismo nos cromossomos da 
sexualidade, existe a menor consciência 
do autista das restrições sociais contra 
expressões de variação de gênero - e, 
por isso, esse percentual encontrado pode apenas mostrar que muitos 
neurotípicos ainda não assumem sua verdadeira identidade por conta de 
pressões sociais. 

Esses achados 
demonstram que 

existem oito vezes mais 
chances de um autista 

ser transgênero do que 
um não autista. 
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Espectro autista: o autista falante x autista não 
falante

É importante reafirmar que tudo que é dito aqui é variável. Reforço 
esse ponto desde o início - cada autista é um e não existe fórmula mágica 
para educar ou facilitar a vida dessas pessoas. A definição de padrões de 
conduta tem o objetivo apenas de auxiliar a compreensão da condição, 
mas não deve ser tomada ao pé da letra. Os critérios de diagnóstico 
mudaram com o tempo e com o maior conhecimento da condição, mas 
ainda servem mais para atender necessidades burocráticas de Estado 
como, por exemplo, o apoio social e médico das crianças diagnosticadas, 
do que definir realmente o que é ou não autismo. Repito: não existe um 
autista mais autista ou menos autista, existem autismos! 

A Organização Mundial da Saúde - OMS possui uma publicação 
oficial, a CID (Classificação Internacional de Doenças e problemas 
relacionados à Saúde), que busca catalogar e classificar as doenças 
existentes. Atualmente, a CID encontra-se na edição 10, mas já se espera 
uma nova revisão, pois algumas condições descritas na CID, incluindo 
a divisão de autismo e síndrome de Asperger,  já tiveram conceitos 
reformulados pelos cientistas. 

Já o DSM - Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais, publicado pela primeira vez em 1953 pela Associação 
Americana de Psiquiatria, em que pese não ser oficialmente utilizado 
no Brasil para diagnósticos, vem influenciando o conhecimento e a 
forma de diagnóstico dos especialistas, até por estar em uma edição mais 
atualizada do que a CID no que se refere às condições neurodivergentes. 
Em relação ao autismo, o DSM agrupou as então citadas três grandes 
áreas afetadas pelo espectro em apenas duas, uma relativa ao déficit de 
comunicação e outra relacionada aos movimentos repetitivos e interesses 
restritos. Alguns especialistas discordam dessa reclassificação, mas existe 
grande possibilidade da CID 11 adotá-la. 

Também o DSM agrupou a Síndrome de Asperger e outras 
condições que são catalogadas de forma separada na CID em “transtorno 
do espectro do autismo”, tendo suas variações definidas em grau 1 (leve), 
grau 2 (moderado), grau 3( grave). 
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Essas gradações foram criadas, principalmente, para que o governo 
estadunidense pudesse reportar recursos de acordo com a “gravidade” 
do diagnóstico. 

Existem muitas críticas às mudanças, mas principalmente a forma 
abstrata como essas gradações foram apresentadas e, possivelmente, 
em uma próxima revisão, o DSM 
deverá apresentar uma classificação 
mais concreta, a fim de facilitar os 
diagnósticos. Na dúvida, médicos 
estadunidenses estão fazendo 
seus diagnósticos baseados na 
necessidade de conseguir recursos 
interventivos para os seus pacientes. 
Isso vem causando um aumento cada vez maior de diagnósticos, o que 
vem sendo usado de forma oportunista para alardear falsas epidemias e 
vender “milagres”. 

Em relação à gradação de características, surge uma confusão muito 
comum: a de que crianças autistas não falantes estariam sempre no grau 
3, o mais “severo” deles, e que crianças falantes estariam no grau 1, no 
máximo no 2. Isso é um erro e é desconsiderar diversos outros fatores 
relacionados à condição.

Somos uma sociedade oralizada, que cultua a fala como principal 
ferramenta de linguagem, mesmo utilizando, sempre e em todas as 
ocasiões possíveis, outras formas de comunicação como símbolos, 
imagens e até o próprio corpo. Esse culto à linguagem prejudicou por 
décadas a educação de surdos, que, assim como autistas não falantes, 
eram considerados intelectualmente incapazes, e só com o advento da 
linguagem de sinais puderam provar a inconsistência desse imaginário 
cruel. 

Além disso, existem diversos tipos de inteligência para apenas 
alguns poucos instrumentos, construídos por neurotípicos, para medir 
essa inteligência. É muito claro que, com a inexistência de instrumentos 
diversos e as barreiras de comunicação existentes, a nossa capacidade de 
medir a inteligência de um autista não falante é quase nula. 

Existem autistas falantes que possuem dificuldades maiores 

Essas gradações foram 
criadas, principalmente, 

para que o governo 
estadunidense pudesse 

reportar recursos de acordo 
com a “gravidade” do 

diagnóstico. 
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que os não falantes no que diz respeito ao processamento sensorial e 
nas questões cognitivas, e vice-versa. Essa realidade se traduz em dois 
prejuízos para os grupos: autistas falantes recebem menos apoio do 

que precisam de fato, e autistas não 
falantes são colocados de lado, não 
sendo estimulados devidamente por, 
aparentemente, não terem capacidade 
intelectual de compreensão. 

Faz-se urgente ampliar nossas 
mentes e entender que a comunicação 
vai muito além de juntar palavras 

em uma frase qualquer. Assim como a utilização de outras formas de 
comunicação, como a LIBRAS, é preciso repensar nosso atual conjunto 
de ferramentas comunicacionais e disponibilizar para autistas não 
falantes, a fim de que eles possam se expressar. E é aí que entra a tal 
inclusão escolar. 

Existem autistas falantes 
que possuem dificuldades 
maiores que os não 
falantes no que diz respeito 
ao processamento sensorial 
e nas questões cognitivas, 
e vice-versa.
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Inclusão Escolar

A falência do sistema educacional

Falar de inclusão escolar sem abordar antes os problemas do sistema 
de ensino é bobagem. Temos muitos problemas com a inclusão escolar - 
tanto no Brasil quanto em outros países - mas, anterior a isso, temos um 
grave problema com o sistema educacional como um todo, um modelo 
falido que não atende sequer as crianças sem deficiência. 

O objetivo desse sistema é claro: criar mão de obra que atenda 
às necessidades do sistema político e social que adotamos, ou seja, o 
capitalismo. Todo o sistema de ensino contribui para isso, seja matando 
a criatividade das crianças, impondo disciplina e autoridade hierárquica 
como bases fundamentais, no estímulo da competitividade, ao invés da 
solidariedade e da colaboração, seja tentando encaixar todos os alunos 
em um único modelo padrão de ser humano. Aqueles que não atendem 
a esse modelo não são dignos de “chegarem lá”. É a famosa meritocracia, 
que só funciona na cabeça de alguns desavisados. 

A escola é uma ferramenta poderosa para a manutenção do 
sistema capitalista. Por meio dela mantemos e alimentamos os nossos 
preconceitos, as nossas ideias preconcebidas, a alienação política, social e 
cultural. Para modificarmos a realidade, é preciso lutar contra o próprio 
sistema político que está aí, quebrar as diretrizes que o sustentam, para 
então reconstruir modelos pedagógicos 
que possam privilegiar a diversidade, 
a coletividade, a dignidade da pessoa 
humana e o bem comum, e não os meios 
de produção. 

Professores, mal remunerados, cansados e perdidos diante de 
propostas que não atendem às necessidades educacionais, acabam por 
se adaptar ao sistema e o reproduzem cegamente, causando segregação 
e o não aprendizado. 

Pais, sufocados pelas necessidades diárias de adquirir bens materiais 
para a manutenção da vida, não possuem escolha e acabam, mesmo que 

A escola é uma 
ferramenta poderosa 

para a manutenção do 
sistema capitalista. 
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contrariados, submetendo os filhos à tortura que, usualmente, hoje, é 
estar em sala de aula, quando não preferem colocar os com deficiência 
em “escolas especiais”, por temerem que o filho não consiga acompanhar 
a turma ou sofra com o preconceito dos demais colegas. 

As próprias escolas estimulam essa desistência por parte dos pais de 
crianças com deficiência, colocando diversos obstáculos para a matrícula 
ou para a permanência do aluno, não atendendo os requisitos obrigatórios 
de acessibilidade ou inclusão, não fomentando a participação do aluno e 
se omitindo diante de fatos graves como o bullying. 

Algumas escolas tentam quebrar essa hegemonia, propondo outras 
fórmulas - mas que acabam sendo apenas isso, fórmulas prontas e únicas, 
que não consideram a diversidade existente na humanidade. 

Assim, crianças que pensam por imagens são forçadas a tentar 
pensar por palavras - o que jamais dará certo. Crianças que não 
conseguem se comunicar pela linguagem falada não têm a opção de 
comunicação alternativa, inclusive tecnológica - o que jamais dará certo. 
Crianças que precisam de atividades motoras para regular seus cérebros 
são impedidas de exercerem essas atividades - o que é fracasso na certa.

Mesmo assim, seguimos buscando modelos novos, alternativos, 
sem perceber que, na verdade, devemos começar do zero, refundando 
uma nova sociedade, um novo sistema, um novo Estado. 

Dito isso, e sabendo inclusive da dificuldade de muitos refletirem 
sobre o tema, irei discorrer sobre a inclusão escolar - que já é em si o 
espelho da grande falha que é a nossa sociedade atual, pois, como diz 
minha companheira e Presidenta da AMA Brusque, Giselle Zambiazzi, a 
inclusão só se faz necessária porque, em todo o histórico da humanidade, 
nós excluímos e segregamos. 

Outras experiências

O Brasil é um país que não investe em educação como deveria. Com 
recursos limitados e uma população gigantesca, a existência de escolas 
particulares parece ser uma saída para a educação, mas é uma faca de 
dois gumes. Ao mesmo tempo que supre uma demanda gigantesca, acaba 
por reforçar ainda mais o sistema capitalista, transforma a educação em 
moeda de troca e impõe conceitos mercadológicos que restringem a 
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capacidade do Estado em modificar o sistema. 
A escola pública infantil e a de ensino superior melhoraram 

muito de qualidade nos últimos anos, mas a não evolução curricular e 
a manutenção do sistema educacional continua a prejudicar a maioria 
dos alunos. Já a fundamental e a de ensino médio são as que menos 
atendem às necessidades educacionais - não é à toa o alto índice de 
abandono ainda registrado nas cidades 
brasileiras. O Brasil tem a terceira maior 
taxa de evasão escolar entre 100 países. 
Essa evasão é maior no ensino médio, 
chegando a uma média nacional de 11%.  
Além da ausência de evolução do sistema, 
existe a necessidade dos jovens de parcos recursos de contribuírem 
financeiramente em casa. Por fim, a escola NÃO é um lugar seguro para 
a maioria dos nossos filhos, sejam eles com ou sem deficiência.

Modelos alternativos estão sendo tentados há algumas décadas: 
métodos criados por Montessori, Waldorf, Freinet e Piaget são alguns 
dos mais procurados hoje pelas classes média e alta brasileiras, na busca 
por algo que seja “menos pior” do que o modelo tradicional. Muitos 
olhares têm se voltado também para o modelo utilizado na Finlândia, 
que, ao contrário do Brasil, investe fortemente na educação pública, na 
valorização dos professores e na personalização do ensino, buscando 
atender assim a variação humana em todas as suas manifestações. 

Nenhum desses modelos é perfeito, todos são passíveis de críticas, 
principalmente no que tange à inclusão escolar. Isso acontece porque, 
em verdade, nós sequer sabemos o que é inclusão escolar. Ainda 
temos o imaginário do modelo médico dominando tanto o sistema 
educacional quanto a mente de quem cria novos modelos, com raras 
exceções. Percebam que, no Brasil, tivemos um dos maiores pensadores 
educacionais do mundo, que infelizmente, não tem a mesma notoriedade 
aqui que os educadores estrangeiros. 

Paulo Freire escreveu uma obra magistral - a “Pedagogia do 
Oprimido” - que deveria ser lida e relida tanto por pais, quanto por 
educadores, sejam eles de escolas tradicionais, waldorfs, montessoris 
ou outras. Sua contribuição para a inclusão é valiosa, mesmo que, na 
obra, não se fale diretamente sobre o tema “aluno com deficiência”. O 

Por fim, a escola NÃO 
é um lugar seguro para 

a maioria dos nossos 
filhos, sejam eles com ou 

sem deficiência.
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oprimido também é o grupo das crianças com deficiência que, apartado 
da sociedade por séculos, resiste e insiste em sobreviver, malgrado o 
esforço da sociedade em fazê-lo desaparecer. 

Entender que a educação É PARA TODOS, que sua função deve 
ser LIBERTAR e não coagir é base para irmos além das receitas de 
bolo e tentar rever a forma como orientamos, ainda hoje, a inclusão 
escolar. 

Inclusão escolar: o que NÃO É

Infelizmente, para a maioria das crianças e jovens com deficiência, 
ir à escola é um grande sacrifício. Eu, assim como outras mães de crianças 
com deficiência, que se encontram engajadas na luta por direitos, 
recebo, diariamente, relatos assustadores de crianças e jovens sendo 
maltratados em escolas por outros alunos, pelos próprios professores e 
por funcionários da instituição.

Pais e mães se veem, constantemente, enxotados das escolas 
particulares, mesmo com a existência de uma legislação que obriga 
as escolas a incluírem todos os alunos, independente de condições 
físicas, mentais ou psicológicas. Algumas negam a matrícula alegando 
falta de vagas; outras aceitam a matrícula, mas não passam disso. 
Não disponibilizam professores de educação especial, atendimento 
educacional especializado, tecnologia assistiva, planejamento de 
desenvolvimento individual, entre outras ferramentas imprescindíveis 
para o suporte dos alunos com deficiência. 

Atenção, escolas:
• aceitar matrícula de criança com 

deficiência não é inclusão, é 
só observância de uma lei.

• disponibilizar carteira, giz, 
quadros, não é inclusão, é 
menos do que a obrigação;

• chamar o aluno de fofo, 
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querido, anjinho: não é inclusão, é só ignorância. 
Alunos autistas são jogados em sala de aula, sem qualquer critério, 

com uma auxiliar de apoio (quando necessário) que sequer tem 
conhecimento da condição e são obrigados a seguir a cartilha do modelo 
educacional escolhido pelos pais. Não podem expressar sua identidade 
autista, afinal, existem regras que devem ser seguidas por todos; 

Alunos com paralisia cerebral são considerados incapazes e, na 
hora das aulas, é comum serem gentilmente “distraídos” com outras 
atividades, para não perturbar os “verdadeiros alunos”.

Alunos superdotados são criticados, ridicularizados pelos próprios 
professores, que, por medo da capacidade daquele estudante ou pelo 
desconhecimento mesmo, insistem em enfiá-los em uma caixa que não 
foi feita para eles. 

São também inúmeros os casos de crianças que, após a 
desescolarização, melhoraram profundamente sua qualidade de vida. 
Infelizmente, essa é uma opção ainda insegura no país, por conta da 
nossa legislação, e também restrita a um grupo que não tem a obrigação 
de “bater ponto” todos os dias no mercado de trabalho. 

Os depoimentos que recebo estão dizendo algo: a escola regular, seus 
professores, os pais e alunos sem deficiência não estão ainda preparados 
para a inclusão. E, em verdade, jamais estarão, se não se abrirem a isso, se 
as crianças com deficiência não estiverem lá, dentro da escola, provando 
que sim, é possível e vantajosa a inclusão para todos. 

Pergunto: vocês estão realmente dispostos a viver em uma sociedade 
inclusiva? Vocês estão dispostos à desinstitucionalizar seus preconceitos 
e admitirem a importância da diversidade para a vida de todos vocês, e 
não mais acreditarem que a inclusão é um “favor” feito pelos “normais” 
aos “atípicos”?

A inclusão é muito mais do que uma 
assinatura em uma folha de papel. Ela 
depende do engajamento da comunidade, 
dos alunos, dos funcionários, dos pais e 
dos professores. Ela depende da nossa visão de futuro, do que desejamos, 
enquanto sociedade, para nós mesmos. 

Pergunto: vocês estão 
realmente dispostos 

a viver em uma 
sociedade inclusiva?
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Legislação brasileira sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e a inclusão escolar

Conforme afirmei, ainda existem entre nós aqueles que acreditam 
ser as escolas especiais o melhor lugar para alunos com deficiência. 
Outros, que acreditam que existem alunos com deficiência “capazes” de 
inclusão, mas alguns, não. Assim, permitem a inclusão do autista falante, 
mas pedem escola especial para o não falante. Permitem a escola especial 
para a criança com quadros mais graves de epilepsia, mas acreditam 
ser necessária a institucionalização de outros por não terem os pais 
condições de criá-los. 

Vivemos, por séculos, a era da exclusão, onde sequer se pensava 
na educação de pessoas com deficiência, internadas em manicômios 
ou mesmo dentro de casas, apartadas da sociedade, quando não eram 
exterminadas, literalmente. 

Vivemos, e ainda queremos viver, a era da integração, onde crianças 
são inseridas parcial e gradualmente, permitindo a entrada nos sistemas 
regulares apenas de determinados indivíduos considerados “aptos” para 
essa inserção, com foco no modelo médico: o problema está no indivíduo 
e ele deve ser consertado antes de interagir com os outros. 

A inclusão pressupõe que não se pode colocar condições para 
que uma criança esteja na escola. Ela deve estar na escola, não existe 
discussão sobre esse ponto. Ao contrário da integração, que pede 
concessões ao sistema atual, a inclusão rompe com o sistema atual e 
exige transformações profundas. Todos os indivíduos são considerados, 
com suas particularidades e necessidades, e as barreiras ambientais e 
atitudinais são sistematicamente demolidas para que esses indivíduos 
possam ter acesso aos seus direitos e, assim, desenvolverem plenamente 
suas capacidades. Não é apenas um “ESTAR” na escola, mas fazer parte 
dela de forma ativa, cooperativa, somativa. 

Essa inclusão é a base da nossa legislação atual. O Brasil é 
considerado um dos países com a legislação mais avançada do mundo 
no que tange aos direitos das pessoas com deficiência. 
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Constituição Federal de 1988: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e 
da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de:

(...) III - atendimento educacional especializado aos portadores 
de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as 
seguintes condições:

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 
(...)
O AEE é um dever do Estado e também das escolas particulares! 

Decreto 6.949 2009: Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência

Artigo 24 Educação 
1.Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com 

deficiência à educação. Para efetivar esse direito sem discriminação 
e com base na igualdade de oportunidades, os Estados Partes 
assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem 
como o aprendizado ao longo de toda a vida, com os seguintes 
objetivos:

a) O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso 
de dignidade e auto-estima, além do fortalecimento do respeito 
pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela 
diversidade humana;

b) O máximo desenvolvimento possível da personalidade e 
dos talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim 
como de suas habilidades físicas e intelectuais;
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c) A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma 
sociedade livre. 

2. Para a realização desse direito, os Estados Partes assegurarão 
que:

a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema 
educacional geral sob alegação de deficiência e que as crianças 
com deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito e 
compulsório ou do ensino secundário, sob alegação de deficiência;

b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino 
primário inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, 
em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade 
em que vivem;

c) Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades 
individuais sejam providenciadas;

d) As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, 
no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua 
efetiva educação;

e) Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam 
adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento 
acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena. 

3.Os Estados Partes assegurarão às pessoas com deficiência 
a possibilidade de adquirir as competências práticas e sociais 
necessárias de modo a facilitar às pessoas com deficiência sua plena 
e igual participação no sistema de ensino e na vida em comunidade. 
Para tanto, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas, 
incluindo:

a) Facilitação do aprendizado do braille, escrita alternativa, 
modos, meios e formatos de comunicação aumentativa e alternativa, 
e habilidades de orientação e mobilidade, além de facilitação do 
apoio e aconselhamento de pares;

b) Facilitação do aprendizado da língua de sinais e promoção 
da identidade lingüística da comunidade surda;

c) Garantia de que a educação de pessoas, em particular 
crianças cegas, surdocegas e surdas, seja ministrada nas línguas e 
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nos modos e meios de comunicação mais adequados ao indivíduo 
e em ambientes que favoreçam ao máximo seu desenvolvimento 
acadêmico e social. 

4.A fim de contribuir para o exercício desse direito, os Estados 
Partes tomarão medidas apropriadas para empregar professores, 
inclusive professores com deficiência, habilitados para o ensino 
da língua de sinais e/ou do braille, e para capacitar profissionais 
e equipes atuantes em todos os níveis de ensino. Essa capacitação 
incorporará a conscientização da deficiência e a utilização de 
modos, meios e formatos apropriados de comunicação aumentativa 
e alternativa, e técnicas e materiais pedagógicos, como apoios para 
pessoas com deficiência. 

5.Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência 
possam ter acesso ao ensino superior em geral, treinamento 
profissional de acordo com sua vocação, educação para adultos 
e formação continuada, sem discriminação e em igualdade de 
condições. Para tanto, os Estados Partes assegurarão a provisão de 
adaptações razoáveis para pessoas com deficiência. 

(...)

Lei 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão:

Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar 
à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade 
e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à 
profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e 
à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, 
ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços 
científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à 
convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da 
Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras 
normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.
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DO DIREITO À EDUCAÇÃO
Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com 

deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em 
todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma 
a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos 
e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo 
suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Parágrafo único.  É dever do Estado, da família, da comunidade 
escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa 
com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, 
negligência e discriminação.

Não vou apresentar aqui toda a legislação, nem tudo que contêm as 
legislações acima citadas. O objetivo é apenas um: mostrar que o que está 
sendo dito não é apenas um desejo materno, uma aspiração ideológica de 
um grupo de pessoas. É um dever legal de cada um de nós. Pelo princípio 
da legalidade, base do Estado Democrático de Direito, o Estado só pode 
agir de acordo com a lei e o particular não poderá agir onde a lei proíbe. 
Vejam o que a letra da lei fala. A lei proíbe a discriminação, a segregação, 
a exclusão. Ela é clara e também fornece todas as ferramentas para que 
ela seja cumprida. Falta só a vontade, de toda a sociedade, de cumpri-la. 

Derrubando as barreiras físicas

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, feita pelo IBGE 
(2013), 6, 8% da população brasileira possui algum tipo de deficiência, 
sendo:

• 3,6%  com deficiência visual; desses, 16% tem grau intenso ou 
muito intenso.

• 1,3% com deficiência física, e quase a metade disso tem grau 
intenso ou muito intenso de limitações.

• 0,8% com deficiência intelectual, e mais da metade tem grau 
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intenso ou muito intenso de limitações.

• 1,1% com deficiência auditiva, 21% desses com grau intenso ou 
muito intenso de limitações. 

• Os percentuais mais elevados de deficiência intelectual, física e 
auditiva foram encontrados em pessoas sem instrução e com 
ensino fundamental incompleto.

• Entre as pessoas mais pobres do mundo, 20% tem algum tipo 
de deficiência. 

Outras pesquisas, citadas em artigos diversos, mostram que ter 
alguma deficiência acarreta mais desafios na vida:

• o custo de vida é, em média, um terço mais caro para famílias de 
pessoas com deficiência;

• meninas e mulheres com deficiência possuem quatro mais 
risco de sofrerem abusos e dez vezes mais chance de sofrerem 
violência sexual, com menor probabilidade de obterem ajuda da 
polícia, proteção jurídica ou cuidados preventivos, por serem 
desacreditadas pelas autoridades;

• um estudo realizado nos Estados Unidos demonstrou que 
apenas 35% das pessoas com deficiência eram economicamente 
ativas - contra 78% da população sem deficiência.  

• outra pesquisa do Ministério do Trabalho (2012) mostrou que 
31,5% dos municípios brasileiros não tinham pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho, sequer em cargos públicos. 

• pela média nacional, as pessoas com deficiência representavam, 
na época, 0,7% do total de trabalhadores com vínculo 
empregatício.  Por outro lado, a taxa de profissionais com 
deficiência em busca de uma colocação era de 8,7% do total de 
pessoas em busca de trabalho. 

• existem leis de cotas para pessoas com deficiência, mas as 
empresas não cumprem a lei. Segundo dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Caged), apenas 30% das 
empresas mineiras cumpriam a lei 8.123/91. A taxa média de 
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empregabilidade de uma pessoa com deficiência é quase metade 
da taxa das pessoas sem deficiência. 

• de acordo com os dados do Censo 2010 do IBGE (no qual 
45,6 milhões de pessoas declararam ter ao menos um tipo de 
deficiência) entre as pessoas com deficiência com mais de 15 
anos no país, 61,13% não têm instrução ou têm somente o ensino 
fundamental completo. Outros 14,15% têm ensino fundamental 
completo ou médio incompleto, 17,67% têm ensino médio 
completo ou superior completo e apenas 6,66% concluíram um 
curso superior.

Sem estudo, sem trabalho, com maiores riscos de sofrerem abusos 
e violências, as pessoas com deficiência continuam sendo tratadas como 
algo menor, ou pior, como quase sub-humanas. Para mudar esse quadro, 
é preciso começar da base: a educação escolar. 

Vamos repetir o conceito de pessoa com deficiência, preconizado 
pelo modelo social de deficiência e expresso na legislação brasileira?

 “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, 
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas.”

Falaremos então dessas barreiras, começando pelas mais fáceis, ou 
seja, as físicas. 



53

Barreiras arquitetônicas/físicas: são os obstáculos para uso do 
meio físico, geralmente originados pela morfologia dos edifícios e áreas 
urbanas. 

Escadas dificultam a vida de cadeirantes pela falta de rampas e 
presença de obstáculos como má conservação; a ausência de sinalização 
sonora e tátil dificulta a presença dos cegos, o excesso de estímulos 
sensoriais a dos autistas, entre outros.

Preparar o ambiente físico da escola para um grupo heterogêneo 
de crianças pressupõe criatividade e acolhimento. Assim, da mesma 
forma que um aluno cego pode necessitar de um aviso sonoro, esse 
mesmo aviso pode provocar uma crise sensorial em uma criança autista 
com hipersensibilidade auditiva. É preciso ficar atento às necessidades 
individuais e também do grupo que 
está com o professor. 

A matrícula é feita anualmente 
e, por isso, o planejamento estratégico 
da escola deverá também ser revisto 
anualmente, a fim de adequar o 
espaço físico para todas e todos que possam ser, amanhã, alunos dessa 
escola. Para evitar custos inesperados, o ideal é que o projeto inicial da 
escola inclusiva já contenha rampas; avisos sonoros estrategicamente 
colocados; elevadores (se necessário); banheiros adaptados; luzes mais 
acolhedoras, que não firam a sensibilidade dos hipersensíveis; portas e 
janelas protegidas por redes e boas fechaduras, a fim de evitar acidentes 
com alunos mais agitados, entre outras adaptações. 

Planejar é prever o futuro e esse futuro, nem sempre, é como 
esperamos. Um aluno hoje da escola, sem deficiência, poderá ser amanhã 
um aluno com deficiência. Acidentes acontecem e, enquanto alguns pais 
imaginam que o “problema” da inclusão não tem a ver com eles, já que 
não existem pessoas com deficiência em sua família, amanhã poderá ser 
diferente. O que a escola fará? Expulsará o aluno que, de um dia para o 
outro, não corresponde mais ao ideal imaginado pela escola? Ou ela irá 
se adaptar a ele? Planejando com antecedência, todos os alunos, atuais e 
futuros, serão acolhidos, além do próprio corpo docente.

Dica: existem notas técnicas do Ministério da Educação que auxiliam 
no planejamento arquitetônico do edifício escolar, estudem! 

Preparar o ambiente físico 
da escola para um grupo 
heterogêneo de crianças 
pressupõe criatividade e 

acolhimento. 



54

Barreiras comunicacionais: como eu disse anteriormente, 
o ser humano privilegia em excesso a oralidade, criando barreiras 
comunicacionais para quem não utiliza a linguagem falada. Instituições 
de ensino que consideram a diversidade dos alunos devem proporcionar 
diversas formas de comunicação, tanto nas sinalizações do local, da sala 
de aula, quanto do professor com seu aluno. 

Autistas, em geral, se sentem mais confortáveis com a comunicação 
visual. O uso de imagens, seja na contação de histórias, na definição das 
atividades diárias e até na demarcação dos espaços internos facilita a 
movimentação do autista no âmbito escolar. 

Muitos autistas podem apresentar 
dificuldade com a coordenação motora fina 
e escrever se torna uma atividade penosa 
para eles, assim como fazer outras atividades 
simples de controle motor  - mesmo que ele consiga, como poucos, 
decifrar uma monstruosa operação matemática! 

Assim, além da adaptação generalizada do ambiente escolar, 
o professor deverá ficar atento ao PDI - Plano de Desenvolvimento 
Individual que, por lei, a escola deverá oferecer para adaptar o currículo 
escolar às necessidades dos alunos de inclusão. Falarei mais adiante 
das ferramentas de inclusão que foram estabelecidas pelo Ministério 
da Educação em diversas notas técnicas e na própria legislação 
constitucional, como o AEE - Atendimento Educacional Especializado. 

Outra dica: expressamente ligada ao autismo está a nota técnica  
24/2013 - do MEC, que cita diversos ajustes educacionais para 
atendimento da aluna e do aluno autista. 

Derrubando as barreiras atitudinais

As barreiras atitudinais são as mais difíceis de perceber. Um edifício 
modelo de acessibilidade pode conter, em seu interior, pessoas não 
preparadas para lidar com a diversidade e, assim, impedir essas pessoas 
de usufruir dos serviços ali prestados.

Insisto em dizer que a inclusão é um dever de toda a comunidade 
escolar. Não basta capacitar um professor em educação especial, se os 

Autistas, em geral, 
se sentem mais 

confortáveis com a 
comunicação visual. 
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demais profissionais da escola não sabem lidar com crianças autistas, 
ou cegas, ou com qualquer outra diferença - seja física, seja neuronal. 
Não adianta a diretoria elaborar um planejamento estratégico que 
envolva as principais ferramentas de inclusão, se a equipe docente não 
valoriza a singularidade de cada aluno, a existência de inteligências e 
dons múltiplos, o estilo de aprendizagem único de cada indivíduo e a 
necessidade de aprendizagem dos profissionais que ali atuam. 

Quando um aluno autista tem um meltdown, ou seja, uma crise 
(causada por sobrecarga sensorial, excesso de ansiedade, acontecimentos 
imprevistos), a escola não deverá olhar para 
o aluno a fim de encontrar a solução para o 
problema e sim para o próprio ambiente. O 
que nós, o que a nossa instituição está fazendo 
que causou esse impacto negativo no aluno? A 
deficiência está na interação do indivíduo com o ambiente! 

Quando um aluno autista apresenta dificuldades de aprendizagem 
em determinado tema, não é para o aluno que a escola deverá olhar a 
fim de encontrar uma solução, e sim para sua própria prática. O PDI 
dele está adequado? Seu currículo escolar atende suas necessidades e 
aptidões? Estamos nos esforçando o bastante para que esse aluno possa 
demonstrar suas capacidades? A classe o acolhe e o incentiva a fazer 
parte do grupo? 

Realizar atividades lúdicas com crianças e pais a fim de abrir 
a mente de todos para a inclusão deve ser prática constante em cada 
ambiente escolar. Teatros, oficinas, palestras, são diversos os recursos 
aos quais a escola tem acesso hoje para formar uma consciência coletiva 
sobre equidade e dignidade da pessoa humana e, sem dúvida, nós, pais 
de crianças com deficiência, dentro dos nossos próprios limites, estamos 
ansiosos para cooperar com isso! 

Vídeos, textos e livros podem servir de base para essas atividades. 
Com o auxílio de um profissional capacitado, as barreiras atitudinais da 
comunidade escolar e do corpo docente poderão ser rompidas, criando 
uma perspectiva promissora de inclusão e aceitação da diferença. 

A deficiência está 
na interação do 

indivíduo com o 
ambiente! 
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O mito do custo financeiro da inclusão

Até hoje algumas escolas - e principalmente, a Confederação 
Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen) - insistem 
em afirmar que a inclusão escolar inviabiliza economicamente  o 
funcionamento escolar. Como administradora, gostaria muito de ver 
as planilhas existentes nessas escolas, para poder mostrar, por meio dos 
próprios números escolares, a falácia dessa argumentação. 

Eu tenho o hábito de fazer algumas analogias para tentar 
exemplificar minhas dissertações. Imaginem vocês que eu, como boa 
vegetariana, fui convidada para uma festa que terá os custos repartidos 
entre todos os convidados, de forma igual. Foram convidadas para essas 
festas 30 pessoas, sendo que, entre elas, estão eu, meu marido e meu filho 
- que não comemos carne; e outras 27, que são carnívoras. O cardápio, 
obviamente, foi montado para atender a maioria - e poucos alimentos 
conseguiram atender às nossas necessidades de fato: pão de queijo, 
batatas fritas e os doces ao final do evento. E, mesmo assim, as pessoas 
carnívoras se alimentaram tanto da comida que nós não consumimos, 
quanto das poucas que nos serviram de fato. E nós pagamos o mesmo 
preço para estarmos lá! 

O mesmo acontece com qualquer adaptação arquitetônica, 
comunicacional ou educacional estabelecida em uma escola para 
atender alunos de inclusão. Em verdade, essas adaptações atendem a 
todos os alunos, professores e frequentadores do espaço escolar. Uma 
rampa atende ao cadeirante, mas também à professora grávida, ao 
aluno que machucou o pé, à criança que está 
muito cansada para subir as escadas; uma 
sala de recursos muitlfuncional atende ao 
autista que precisa de apoio especializado, 
mas também atende às demais crianças e à 
própria comunidade escolar, que poderá 
utilizá-la para diversas atividades, basta a 
diretoria escolar usar da criatividade para ocupar seus próprios espaços 
de maneira efetiva. Já as crianças com deficiência não utilizam tudo 
que existe na escola e que, muitas vezes, atende somente ao aluno sem 
deficiência. Mas pagam o mesmo preço para estarem lá!

Em verdade, essas 
adaptações atendem 

a todos os alunos, 
professores e 

frequentadores do 
espaço escolar. 
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Também os planos de desenvolvimento individual podem ser 
adaptados para se tornarem uma ferramenta de apoio para os demais 
alunos, já que todas e todos temos nossas dificuldades e competências. 
Por fim, uma escola não é apenas uma empresa como outra qualquer, e 
alunos não são clientes. O objetivo de uma instituição de ensino não é e 
não pode ser somente o lucro, mas sim ensinar, educar. Nessa missão, a 
instituição deverá entender que todo investimento em seus alunos é um 
investimento no cumprimento de sua própria razão de existir.

Ferramentas de inclusão

Existem muitos estudos e estratégias voltadas para o atendimento 
dos alunos de inclusão e, na contratação de um professor de educação 
especial, a escola poderá realizar treinamentos constantes de seu corpo 
docente e também da comunidade na aplicação dessas estratégias, seja 
para atendimento dos estudantes com deficiências auditivas, visuais, 
intelectuais ou mesmo o estudante autista. 

Essas estratégias dependerão sempre do indivíduo que está ali e 
suas necessidades específicas.:

• Comunicação alternativa: uma das bases da tecnologia assistiva, 
a comunicação alternativa é fundamental para a educação do 
aluno autista. A criação de um plano de comunicação alternativa 
escolar pode ser a diferença na vida de um aluno autista, seja ele 
falante ou não falante. É importante esclarecer que, mesmo em 
escolas que não utilizam equipamento tecnológico avançado, 
existem os chamados dispositivos de baixa tecnologia, tais 
como pranchas de comunicação, o sistema de comunicação 
por troca de imagens (PECs), e até mesmo o ensino de LIBRAS 
que pode ser utilizado para estudantes autistas não falantes. 
O planejamento do programa de comunicação alternativa é 
responsabilidade do professor de educação especial, mas deverá 
envolver todo o corpo docente, a fim de que estes, capacitados 
por aqueles, introduzam nas aulas regulares o uso dessas 
ferramentas comunicacionais, ensinando, inclusive, os demais 
alunos a utilizarem, o que facilitará o convívio do grupo. 
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• AEE - Atendimento Educacional Especializado: o AEE tem 
como função básica complementar ou suplementar a formação 
do aluno por meio de serviços, recursos de acessibilidade 
e estratégias que eliminem barreiras de aprendizagem e 
participação. Realizado prioritariamente na sala de recursos 
multifuncionais da própria escola, no turno inverso da 
escolarização, não sendo substitutivo das classes comuns, o AEE 
atende crianças com deficiência, inclusive as com superdotação 
- e é um recurso que deve ser institucionalizado no projeto 
escolar. Para viabilizar o AEE, o professor de educação especial 
poderá estabelecer parcerias com empresas e organizações da 
comunidade escolar, elaborando inclusive o plano de utilização 
da sala pela própria comunidade, caso ela permaneça ociosa por 
algum período. 

• Professor de Educação Especial: responsável pelo AEE e pelo 
planejamento, a condução e a avaliação das atividades da sala 
de recursos multifuncionais, o professor de educação especial 
é peça-chave da inclusão escolar. Ele é que fará o elo entre o 
conhecimento das necessidades individuais de cada aluno 
de inclusão com o restante da comunidade escolar, cabendo 
também a ele o planejamento da capacitação de professores das 
salas comuns, auxiliares de apoio, diretoria e pais de alunos. 
Quando existe sintonia entre o trabalho do professor de AEE 
e o restante da instituição, quando todos trabalham de forma 
positiva e com mesmo objetivo, o ganho é garantido. 

• Sala de recursos multifuncionais: também chamada de 
sala especial, oferece o AEE - ou seja, os métodos, técnicas, 
procedimentos e recursos específicos para atender as dificuldades 
investigadas no PDI de cada aluno com deficiência. Como dito 
anteriormente, a sala de recursos multifuncionais também 
poderá ser utilizada como ambiente para encontros com a 
comunidade, atividades junto a ela e até para o aprendizado dos 
demais alunos sobre a existência de necessidades diversas de 
cada ser humano, contribuindo assim para o conhecimento da 
diversidade e sua aceitação. 
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• Plano de Atendimento Educacional Especializado - PAEE: 
ferramenta principal do professor responsável pelo AEE, que 
reconhece a matrícula do estudante de inclusão na escola e 
assegura o atendimento de suas especificidades educacionais, 
sendo responsabilidade do professor avaliar a criança e indicar 
a necessidade ou não do atendimento pelo AEE. O serviço 
de AEE deverá ser ofertado pelas escolas de ensino público e 
particular, mas é opção da família da criança utilizá-lo e, por 
isso, o plano também deverá ser feito em consonância com as 
demandas apresentadas. 

• Profissional de apoio escolar: essa é uma das maiores 
polêmicas envolvendo a inclusão das crianças com deficiência, 
e é importante frisar que a existência desse profissional 
precisa ser definida pela escola juntamente com a família do 
estudante. O direito ao profissional de apoio está condicionado 
à necessidade comprovada deste, em questões relacionadas a 
atividades de higiene, alimentação e locomoção do estudante. O 
profissional de apoio não substitui o professor, que se mantém 
como referência central da sala de aula, e somente atua quando 
se fizer necessário. Não substitui também as necessidades de 
Atendimento Educacional Especializado, que é uma ferramenta 
à parte. 

• Plano de Desenvolvimento Individual - PDI: instrumento 
utilizado para adaptação curricular a fim de atender as 
necessidades específicas do aluno de inclusão escolar, está 
amparado por lei federal (9.39496) e outras legislações regionais 
(em Minas Gerais, a SD 012005). Seu objetivo é ampliar as 
competências do aluno por meio de avaliações criteriosas que 
utilizam o currículo básico escolar para as adaptações que se 
fizerem necessárias. Essas adaptações devem seguir algumas 
estratégias, como:

 � adequar os objetivos, conteúdos e critérios de avaliação, o que 
implica modificar os objetivos , considerando as condições 
do aluno em relação aos demais alunos da turma;
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 � priorizar determinados objetivos, conteúdos e critérios de 
avaliação, para dar ênfase aos que contemplem as deficiências 
do aluno, suas conduta típicas e altas habilidades, não 
abandonando os objetivos gerais definidos para o grupo, mas 
acrescentando outros, concernentes com suas necessidades 
educacionais especiais;

 � considerar que o aluno com necessidades especiais pode 
alcançar os objetivos comuns ao grupo, mesmo que possa 
requerer um período mais longo de tempo. De igual modo, 
pode necessitar de um período variável para o processo 
de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento de suas 
habilidades;

 � cursar menos disciplinas durante o curso, série ou ciclo, 
estendendo o período de duração do curso, série ou ciclo 
que frequenta;

 � introduzir conteúdos, objetivos e critérios de avaliação, o 
que implica considerar a possibilidade de acréscimo desses 
elementos na ação educativa, caso necessário à educação do 
aluno com deficiência;

 � eliminar determinados conteúdos, objetivos e critérios de 
avaliação, definidos para o grupo de referência do aluno, em 
razão de suas deficiências ou limitações pessoais. A supressão 
desses conteúdos e objetivos da programação educacional 
regular não deve causar prejuízos para a sua escolarização 
e promoção acadêmica. Essa eliminação deve considerar 
rigorosamente o significado dos conteúdos.

O PDI é feito em consonância com o plano pedagógico do 
Professor e é por ele elaborado, tendo o apoio do professor de 
AEE e deve levar em conta os elementos de apoio existentes no 
ambiente escolar, desde a disponibilidade de sala de recursos 
multifuncionais, o modelo de ensino escolhido pela escola, 
entre outras particularidades.
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Não é todo aluno de inclusão que necessita de um PDI, mas 
é interessante notar que a utilização de uma ferramenta 
individualizada pode servir de auxílio para toda a classe, como 
dito anteriormente. Portanto, 
a escola deve discutir com 
a comunidade escolar a 
possibilidade de utilização 
do PDI de forma ampliada, 
mesmo que dele não resulte 
necessidades de adaptação 
ou flexibilização curricular.

Não é todo aluno de 
inclusão que necessita de 

um PDI, mas é interessante 
notar que a utilização 

de uma ferramenta 
individualizada pode servir 

de auxílio para toda a classe
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Bullying

Bullying x preconceito

A inclusão escolar tem hoje, como principal 
desafio, o preconceito. A experiência escolar tem, como 
uma de suas principais barreiras, o bullying. São conceitos 
diferentes, que geralmente se cruzam, mas que não podem 
ser confundidos.

O preconceito nasce da dificuldade de lidar com 
a diversidade existente na sociedade e se fortalece pelas premissas do 
sistema social e político que nos mantêm. Crianças, quando chegam 
na idade do ensino fundamental, trazem uma bagagem familiar e 
cultural que foi naturalizada na convivência entre seus pares. Caso essa 
criança não tenha convivido com a diversidade, poderá estranhar e até 
repelir essas pessoas, já que, a partir 
do segundo setênio, a tendência é a 
busca por um grupo com a qual ela se 
identifique. Baseado em estereótipos 
sociais e culturais, essa criança poderá 
internalizar o ódio a esse diferente, 
tratando-o de maneira cruel e não 
empática. 

O bullying pode existir com o preconceito e até se originar dele, 
mas este ocasiona brigas e discussões pontuais, o que não é bullying 
(nem por isso é menos grave). É comum crianças com deficiência serem 
alvos de preconceito, assim como crianças negras, do sexo feminino, 
entre outras minorias, mas também de bullying, por, muitas vezes, não 
conseguirem se defender de forma apropriada. Bullying é uma situação 
que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de 
maneira repetitiva, por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. 
O termo bullying tem origem na palavra inglesa bully, que significa 
valentão, brigão.

De acordo com o terceiro volume do Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes (PISA 2015), um a cada dez estudantes é vítima 
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de bullying nas escolas. O relatório também mostra que professores têm 
papel importante no bem-estar dos estudantes. Estes, quando recebem 
apoio e suporte dos professores em sala de aula, são 1,9 vezes mais 
propensos a se sentirem pertencentes à escola do que aqueles que não se 
sentem acolhidos por este apoio. 

Segundo a Sociedade Autista Nacional do Reino Unido, mais de 
40% das crianças e jovens autistas sofrem bullying e o ambiente escolar 
é onde ele mais acontece. O efeito pode ser devastador para o autista e 
sua família, tendo como principais consequências a baixa autoestima, o 
rendimento inadequado na escola e uma extrema ansiedade, levando à 
saída do aluno da escola ou mesmo tentativas de suicídio. 

É importante frisar que o autor do bullying tem como objetivo ser 
valorizado na escola pelos seus pares, assim como os espectadores de 
suas ações querem fazer parte daquele grupo que escolheram e, por isso, 
permanecem passivos diante da trágica situação. A opressão do outro é 
uma fonte de prazer e de poder, e sua principal arma é o silêncio cúmplice 
ou, em algumas ocasiões, a participação ativa de outros membros deste 
grupo. O autor do bullying, sozinho, não consegue atingir seus objetivos, 
sendo a cumplicidade uma ferramenta vital para o “sucesso” da crueldade. 

O papel da escola para a prevenção do Bullying

É fundamental que a escola tenha um plano de prevenção de 
bullying elaborado em conjunto com a comunidade escolar. O próprio 
diálogo aberto entre pais e corpo docente já é uma estratégia importante 
para a prevenção do bullying, assim como uma relação de confiança 
entre alunos e professores, a fim de falarem abertamente sobre a questão 
e tentar prevenir sua ocorrência. 

Quando o bullying ocorrer - porque ele vai acontecer, mesmo 
minimizado por atividades preventivas, é dever do professor e dos 
demais funcionários da escola intervirem imediatamente e tomarem 
providências junto à direção da escola e, posteriormente, envolver toda a 
turma na solução do problema enfrentado. 

No caso da criança autista, é um pouco mais complexo, pois, 
usualmente, ela tem dificuldade de relatar ou mesmo de entender que 
está sendo vítima de bullying. Atualmente, muitos pais têm usado da 
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estratégia de manter “anjos da 
guarda” próximos aos seus filhos, 
que nada mais são que colegas que 
tenham empatia com a criança e 
que sejam capazes de comunicar 
para um adulto caso a criança esteja 
sofrendo - seja questões pontuais de 
preconceito, seja a prática diária do bullying. 

O professor, a violência psicológica e o assédio 
moral

O bullying acontece entre pares, mas professores, muitas vezes, são 
agressores de seus próprios alunos, seja por preconceitos, ou mesmo 
exaustão da atividade educacional. Sendo o professor a referência 
do aluno em sala de aula, qualquer violência psicológica ou assédio 
moral que parte do professor para o aluno - incluindo aí sua omissão 
diante de práticas de preconceitos ou bullying na sala de aula - pode ser 
determinante para que o aluno não consiga mais frequentar a escola ou 
acabe em depressão. 

Trouxe aqui o depoimento de uma mãe, a fim de compreenderem 
as consequências nefastas de determinadas atitudes do corpo docente e 
dos colegas de escola. Giselle Zambiazzi, jornalista, mãe de dois meninos 
adolescentes, um diagnosticado com AH e autismo, o outro com AH:

“Meu filho, no primeiro ano do ensino fundamental, vinha de van da 
escola para casa. Ele sentava bem na frente. Todos os dias meninos 
entravam na van e, um por um, davam um tapa em sua cabeça e o 
chamavam de algo (bicha, gay, boiola, burro, cada um tinha uma coisa 
para dizer) com a anuência da motorista da van, que se “divertia” 
com a violência. Durante os 16 quilômetros do trajeto, as humilhações 
continuavam e meu filho nunca contou nada para mim. Só fui descobrir 
quando mudou a motorista e o novo, descobrindo o que acontecia, 
contou horrorizado para mim e passou a colocá-lo sentado ao lado dele 
durante todo o trajeto.

No caso da criança autista, 
é um pouco mais complexo, 

pois, usualmente, ela tem 
dificuldade de relatar ou 

mesmo de entender que está 
sendo vítima  de bullying.
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Ele tem verdadeiro pavor de banana. Seu cérebro entende a banana como 
algo podre, e ele mal consegue cumprimentar alguém que tenha comido 
uma banana. Por conta disso ele sofreu horrores na escola, desde colegas 
que o trancaram no banheiro e jogaram cascas de banana lá dentro até 
um professor que fazia questão de comer banana antes da aula e depois 
obrigá-lo a pegar na mão dele ou no giz só para mostrar “quem manda”.

Meu filho não conseguia frequentar o recreio, pelo barulho e agitação e, 
por isso, se trancava no banheiro. Uma vez, ao sair, dois colegas, um de 
cada lado do banheiro, cuspiram nele e saíram rindo.

Esse mesmo professor o humilhava constantemente na sala de aula, 
chamava-o de malandro, folgado, preguiçoso, entre outros adjetivos 
terríveis. Dizia que a letra dele era horrível, que ele queria ser melhor 
que os outros, fazendo o menino tomar pavor da matéria (matemática) 
por muitos anos.

Nesse caso, ele deu uma pista sobre o que tinha acontecido. Após três dias 
sem dormir direito, sem comer, sem falar, só chorando, ele desabafou no 
retorno da escola, dizendo: “Por que ele me chamou daquilo? Eu não 
sou nada daquilo! Por que ele faz isso comigo? Por que ele falou comigo 
daquele jeito? Ele não tinha que gritar, por que ele gritou comigo?” Eu, 
então, voltei na escola, e a monitora confirmou o que tinha acontecido, 
contando mais detalhes.

Outro caso: um dia ele ouviu a professora de inclusão falando mal dele 
para a monitora, mas dessa vez ele me contou, só que eu não pude fazer 
nada, pois ele se sentiu mal por ter ouvido a conversa alheia e isso era 
errado. “
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Conclusão

“Não se deve dizer a si próprio: você deve derramar isto 
ou aquilo na alma da criança. Mas deve-se ter veneração 
frente ao seu espírito. Você não consegue desenvolver esse 
espírito; ele desenvolve-se por si próprio. Compete a você 
afastar os obstáculos para o seu desenvolvimento, e 
trazer-lhe aquilo que lhe permite desenvolver-se. Você 
consegue afastar os obstáculos físicos e também um 
pouco os anímicos. Aquilo que o espírito deve aprender, 
ele o aprende devido ao fato de você lhe afastar esses 
obstáculos. Pela vida o espírito também já se desenvolve 
na juventude mais tenra. Mas sua vida é aquilo que o 
educador desenvolve em seu ambiente.” 

Rudolf Steiner

Meu filho, hoje, estuda em uma escola que ele ama muito, um jardim 
de pedagogia waldorf, onde é também amado e admirado por colegas e 
professoras. Mesmo assim, já foi vítima de preconceitos e estranhamento 
em parques, restaurantes, hotéis, supermercados, entre outros locais. Por 
mais que isso me doa, afirmo que isso não me fará desistir de mostrar 
a ele que o mundo também lhe pertence e ele pode sim, estar junto a 
outras crianças e comigo quando quiser e puder. 

Todos os dias eu procuro apresentar a ele a diversidade existente 
no mundo e também nele próprio. Conversamos sobre o autismo, sobre 
os diversos animais que temos em casa e suas singularidades, sobre o 
Universo e suas múltiplas facetas. A natureza é extraordinária e o ser 
humano também é. 

Meu filho não está doente, pelo contrário, é uma das crianças 
mais saudáveis que já conheci. Ele é amoroso, divertido, alegre e muito 
esperto. Ser autista não é um problema, ter preconceitos, sim. 

O sistema que nos condiciona não é natural, foi naturalizado em 
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nós. O preconceito, o ódio ao diferente pode ser arrancado da sociedade, 
desde que queiramos. Para isso, é preciso ter um novo olhar para a 
diversidade. É esse olhar que convido vocês a terem, um olhar coletivo, 
de amor e respeito. Afinal, todos juntos somos fortes. Não há nada a 
temer. 
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