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RESUMO

Este trabalho visa mostrar a realidade da inclusão de portador da síndrome de Asperger em escola regular e
especial. Pouco se sabe a respeito da relação desses alunos com os corpos docentes e discentes frente à
situação de aprendizagem. O portador desta síndrome geralmente é visto como “diferente”, e muitas vezes
por falta de diagnóstico correto é excluído das escolas regulares e encaminhado às escolas consideradas
“especiais”. Vale também ressaltar a importante relação entre teoria e prática do educador frente a esta
realidade, partindo do pressuposto que esta instituição lida com alunos do ciclo regular. Este trabalho
fundamenta-se com as leituras dos seguintes autores (Borges, 1998; Fonseca, 2007) embasado numa
pesquisa bibliográfica. Tratar desta temática permite uma reflexão sobre conceito de inclusão.
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ABSTRACT

This work aims to show the reality of inclusion carrier of Asperger syndrome in mainstream and special
schools. Little is known about the relationship of these students with the teaching staff and other students in
the learning situation. The bearer of this syndrome is generally seen as "different", and is often due to lack of
correct diagnosis excluded from mainstream schools and sent to schools considered "special". It is also worth
noting the important relationship between theory and practice educator in this situation, assuming that this
institution deals with students of regular cycle. This work is based on the readings from the following authors
(Borges, 1998; Fonseca, 2007) grounded in a literature search. Address this issue allows a reflection on the
concept of inclusion.
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A escolha do tema: “Inclusão de portador de síndrome de Asperger em escolas: Regular X Especial” se deu
pela necessidade de expansão da caracterização do mesmo e principalmente pela necessidade de
conhecimento da atuação pedagógica em portadores dessa síndrome, tendo como objetivo a fundamentação
teórica, através de pesquisa bibliográfica a fim de caracterizar a síndrome de Asperger e buscar possibilidades
de aprofundar conhecimentos sobre a temática tão raramente encontrados na literatura.

Nesse trabalho procura-se descrever as características da Síndrome de Asperger e as dificuldades
encontradas pelo indivíduo portador dessa síndrome nas escolas tanto regulares quanto as consideradas
especiais. É pensando nisso que esse estudo relaciona as informações contidas na literatura,
consecutivamente confrontando com a realidade sobre Inclusão Escolar.
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Partindo dessa realidade, faz-se necessário que avaliemos as condições que demarca quem é e quem não é
peculiar à síndrome de Asperger e que, portanto, acabam fundamentando filosoficamente e ideologicamente a
própria natureza da educação especial que praticamos. Isso por uma razão bem simples: se os processos de
desenvolvimento são peculiares nas “crianças especiais”, consequentemente, também o serão os de
aprendizagem e, contudo, também devem sê-lo, os conceitos de adaptação e de normalidade que
fundamentam a educação especial.

Assim, o espaço escolar deve vislumbrar como objetivo uma interação e flexibilidade, onde o aluno sinta-se
mais acolhido, tanto na dificuldade, quanto na aprendizagem. Assim como defende Ribeiro (2003, p. 41), “a
perspectiva da inclusão exige o repensar das condições da prática docente e de suas dimensões, bem como
de suas repercussões na organização curricular e na avaliação”. Ainda na linha de pensamento desta autora a
educação nunca deixará de ser especial. Pelo contrário, ela o será para todos. E o mundo também será
especial, quando olhar com dignidade e respeito para a especificidade de cada um.

Neste sentido, a proposta atual da educação está pautada na construção de uma escola fundamentada nos
princípios de cooperação e inclusão, por considerar que estas são proposições que abrem a possibilidade de
um novo pensar sobre o projeto político-pedagógico, onde os pilares da Educação fundamentada por Jacques
Delors (1999) configuram a importância do aprender a fazer para um novo século educacional.

Desse modo, a proposta de Inclusão Educacional deve ser incondicional e, portanto, não admite qualquer
forma de segregação, o que ainda não acontece. Esta opção de inserção, que tem como meta principal não
deixar nenhum aluno fora do ensino regular. Isto porque, todos têm o direito de desenvolver-se em
ambientes que não os discriminam, mas que procuram conviver e trabalhar com as diferenças, respeitando
seus comprometimentos e limitações.

Diante dos desafios que a Educação enfrenta nos dias atuais, diferencia-se entre eles o começo da Escola
Inclusiva, onde o educador assume a responsabilidade de ser o facilitador desse processo. Nessa definição, a
complexidade da problemática que envolve a inclusão vem instigando pesquisadores dessa área de
informação. Entendida como um dos requisitos básicos para a inclusão de alunos com necessidades
educacionais especiais, a formação docente parece depender de sólido corpo de estudos capaz de
fundamentar as diretrizes para a prática docente.

O que é Autismo?

A palavra “autismo” foi criada por Eugene Bleuler, em 1911, para apresentar um sinal da esquizofrenia, que
definiu como sendo uma “fuga da realidade”. Sua descrição veio à tona com o médico austríaco Leo Kanner
em 1943. O autismo é definido como uma alteração cerebral que afeta a capacidade da pessoa se comunicar,
estabelecer relacionamentos e responder apropriadamente ao ambiente. Algumas crianças apesar de autistas
apresentam inteligência e fala intactas, outras apresentam também retardo mental, mutismo ou importantes
retardos no desenvolvimento da linguagem. Alguns parecem fechados e distantes outros presos a
comportamentos restritos e rígidos padrões de comportamento. Muitas das pessoas que sofrem de autismo
vivem num "mundo" à parte, interagindo com coisas que eles imaginam. É como que criassem o seu próprio
mundo (KUCZYNSKI e ASSUMPÇÃO JR., 1998).

Enquanto Kanner e Asperger utilizaram a palavra para nomear os sintomas que eram observados em seus
pacientes. Embora o grande número de estudos e investigações realizadas em diversas áreas e abordagens
de trabalho, não se pode dizer que o autismo é um transtorno claramente definido. Há correntes teóricas que
apontam as alterações comportamentais nos primeiros anos de vida como relevantes para definir o
transtorno.

Segundo Olivier (2006, p. 111), “o autismo é entendido como um distúrbio que pode variar do grau leve ao
severo, sendo considerado como limítrofe, em casos leves”. Alguns indivíduos podem apresentar traços
autísticos e outros como portadores da Síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo de alta
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funcionalidade. Na visão desta autora “autismo pode ser associado a diversas síndromes e que deve ser visto
com cuidado”, pois, o número de erro de diagnóstico é muito grande em decorrência das características de
cada síndrome.

O sujeito autista depara-se com falhas no diálogo, na interação social e no pensamento, e, como implicação
vem às dificuldades de comportamentos. Na visão de Olivier (2006, p. 112), “como falha e dificuldade
qualitativa da comunicação, pode-se dizer que é a dificuldade em utilizar, com sentido, todos os aspectos da
comunicação verbal e não verbal”. O portador de autismo apresenta em muitos quadros, quociente de
inteligência abaixo da média, esse transtorno vai além-fronteiras geográficas e sociais, enfim, ocorre no
mundo inteiro independente de classes sociais e econômicas.

Cintra (1988, p. 38), em seu artigo ressalta que Ritvo (1976) adverte que a “Síndrome Autística é decorrente
de uma patologia específica do Sistema Nervoso Central e propôs diagnóstico diferencial”. Esse Transtorno
Autístico é definido pelo DSM V (Associação Americana de Psiquiatria) como: “Presença de um
desenvolvimento acentuadamente anormal ou prejudicado na interação social e comunicação e um repertório
marcante restrito de atividades e cronológica do indivíduo”. O autismo é comumente diagnosticado por um
médico neuropediatra ou por um psiquiatra especializado em autismo. Ainda não se tem uma causa
específica, mas há várias suspeitas de prováveis motivos, dentre eles a contaminação por mercúrio e outros
metais pesados como possíveis causas.

O que é a Síndrome de Asperger?

A Síndrome de Asperger (SA) foi descrita pelo pediatra e psiquiatra austríaco Hans Asperger, em 1944 (um
ano após o primeiro trabalho de Leo Kanner em autismo). O Dr. Asperger discutiu em seu trabalho quatro
indivíduos que exibiam comportamentos alterados principalmente na tríade: comportamento, interação social
e linguagem. Apesar de ter as habilidades intelectuais preservadas, as crianças apresentavam uma notável
pobreza na comunicação não verbal, que incluía tanto gestos como tom afetivo da voz, empatia pobre, e
tendência a intelectualizar as emoções (KLIN, 2006).

O autismo e a Síndrome de Asperger são os mais conhecidos entre os transtornos invasivos do
desenvolvimento (TID), se caracterizando por um conjunto de fatores que levam ao desvio no
desenvolvimento das habilidades sociais, comunicativas entre outras. Em relação ao transtorno de Asperger é
o termo aplicado ao mais suave e de alta funcionalidade espectro de desordens pervasivas (presentes e
perceptíveis a todo tempo) de desenvolvimento (ou espectro de autismo).

A Síndrome de Asperger é também chamada “Desordem de Asperger” é uma categoria relativamente atual no
meio das chamadas desordens de desenvolvimento. Parece representar uma desordem de desenvolvimento
neurologicamente baseada, muito frequentemente de causa ainda desconhecida na qual há desvios e
anormalidades em três amplos aspectos do desenvolvimento: dificuldade de interação social e empatia;
interpretação literal da linguagem; dificuldades com mudanças e postura estranha. (VOLKMAR, 1988)

Esta síndrome é considerada uma desordem do fim do espectro do autismo. Comparando indivíduos dentro
desse espectro nota-se que crianças com autismo de baixa funcionalidade "vivem em seu próprio mundo”,
enquanto que crianças com autismo de alta funcionalidade "vivem em nosso mundo”, mas do seu próprio
jeito. Segundo Volkmar (1988, p. 513), “A Síndrome de Asperger difere do autismo no sentido de que está
associada com níveis superiores de habilidades cognitivas e ausência de sinais de disfunção do SNC;
preocupações incomuns e altos graus de egocentrismo são comuns”.

Evidentemente, nem todas as pessoas portadoras desta síndrome são diferentes. Exatamente porque cada
sujeito com SA tem sua própria personalidade, sintomas da SA se manifestam de forma peculiar para cada
indivíduo.

A Síndrome de Asperger é qualificada pelo DSM-V como: “Transtorno Invasivo do Desenvolvimento, marcado
por danos severo e invasivo em diversas áreas do desenvolvimento: habilidades de interação social recíproca,
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habilidades de comunicação, ou presença de comportamento, interesses e atividades estereotipadas. Os
prejuízos qualitativos que definem essas condições representam um desvio acentuado em relação ao nível de
desenvolvimento ou idade mental do indivíduo.

De acordo com o Volkmar (1988, p. 516), pessoas com Síndrome de Asperger habitualmente tem inteligência
média ou acima da média, mas fracassam em pensamentos de alto nível e habilidades de compreensão.
Tendem a ser muito literais: suas imagens são concretas, a abstração é pobre. Seu jeito pedante de falar e
espantoso léxico dão a falsa impressão de que entendem daquilo que estão falando, quando em verdade
estão simplesmente reproduzindo o que leram ou ouviram. O sujeito com SA comumente tem extraordinária
memória, mas isso é de caráter automático, ou seja, ele pode responder como um vídeo que toca em
sequência e as habilidades de solução de problemas são fracas.

Indivíduos com Síndrome de Asperger tem a capacidade para cursar o ensino regular, mas eles
frequentemente não têm a estrutura emocional para encarar as cobranças de sala de aula. Esses sujeitos são
facilmente estressados devido à sua intolerância. A autoestima é pequena, e eles geralmente são muito
autocríticos e incapazes para admitir erros. Indivíduos com SA, principalmente adolescentes, podem ter
tendência à depressão. Reações de exaltação são corriqueiras em resposta a stress/frustração. Os portadores
desta síndrome raramente relaxam e ficam facilmente aborrecidos quando as coisas não são como sua forma
rígida diz que devem ser.

Os jovens com a Síndrome de Asperger são tão prontamente sobrecarregados pelas pressões do ambiente, e
tem grande diferença na habilidade de desenvolver relações interpessoais, que não é de se espantar que
causem a impressão de "frágil vulnerabilidade e infantilidade patética" Wing (1981 p.117). Everard (1976, p.
2), escreveu que quando esses jovens são comparados aos colegas sem problemas "instantaneamente se
nota como são diferentes e que enormes esforços tem de fazer para viver num mundo onde não se fazem
concessões e onde se esperam que sejam conformes". Os profissionais da educação são de grande
importância para ajudar o Asperger a aprender a trabalhar com as pessoas ao seu redor.

O Asperger é inábil para expressar seus temores e aflições, e, é muito importante que adultos façam isso por
eles para levá-los do mundo protegido de ilusão em que vivem para as incertezas do mundo exterior. As
pessoas que trabalham com esses jovens na escola fornecem estrutura externa, organização e estabilidade
que lhes falta. É imprescindível que sejam usadas técnicas didáticas criativas, com apoio particular para o
portador da Síndrome de Asperger. Não somente para promover o sucesso acadêmico, mas também para
ajudá-los a sentirem-se menos alienados de outros seres humanos e menos sobrecarregado pelas demandas
do dia-a-dia.

Desenvolvimento Cognitivo e Aprendizagem

A aprendizagem e o desenvolvimento estão inter-relacionados, a partir da compreensão de Vygotsky, apud
Goulart (2001). Piaget elaborou vários conceitos e também enunciou fases pelas quais as crianças passam e
participam ativamente para a formação e aquisição do conhecimento. A fim de compreender as dificuldades
de acomodação e assimilação do autista em seu processo de aprendizagem, é pertinente ressaltar os estudos
de Piaget com o objetivo de analisar o comportamento de um autista. Logo, um dos principais conceitos de
sua teoria é o esquema. Esses esquemas são estruturas cognitivas pelas quais o indivíduo se adapta e
organiza o meio.

Outro fator relevante na teoria deste autor é a adaptação do indivíduo ao meio. Esta compreende dois
processos: A assimilação e a acomodação. Sendo que a assimilação é o processo através do qual o indivíduo
incorpora o mundo exterior, pessoas e coisas, às estruturas existentes, não derivando em alteração de
esquema. Já o processo de acomodação consiste em reajustar novas estruturas, ou criarmos novas, de
acordo com as exigências do meio. Isso acontece toda vez que uma nova informação não pode ser
incorporada ou assimilada por não contar com um esquema em que possa ser encaixado.

Esses processos não geram um estado de equilíbrio ou mesmo de desequilíbrio, a depender da situação em
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que o indivíduo esteja. O indivíduo encontra-se em desequilíbrio quando uma expectativa ou conhecimento
prévio não é confirmado pela experiência. De acordo com a abordagem construtivista de Piaget, o indivíduo
constrói significados pelas experiências de acomodação e assimilação.

Segundo Fonseca (2007, p. 62)

“a abordagem cognitiva da aprendizagem humana resulta da fusão da psicologia e da
neuropsicologia experimental cuja introdução sumarizada tentou desenhar nos dois
números anteriores, para além de integrar dados de investigação transdisciplinares
sobre a cognição, ou melhor, sobre os processos de pensamento e de conhecimento
que a consubstanciam”.

Vigotsky (Goulart 2001) destaca alguns pontos relevantes de sua teoria sobre o desenvolvimento intelectual:
o valor da fala; o relacionamento entre o desenvolvimento e a aprendizagem; a existência de uma zona
proximal e a importância do estímulo. Com relação ao primeiro item – o valor da fala, Vigotsky coloca que
outros estudiosos ignoraram a importância da mesma, bem como a relação direta que tinha com a
inteligência. Mas, “o momento de maior significado no curso do desenvolvimento intelectual, que dá origem
às formas mais humanas de inteligência prática abstrata, acontece quando a fala e a atividade prática, então
duas linhas completamente independentes de desenvolvimento, convergem”. (VIGOTSKY, apud GOULART,
2001, p. 172).

Outro ponto de destaque na teoria de Vigotsky é o relacionamento entre o desenvolvimento e a
aprendizagem. Os processos de maturação e aprendizagem não são excludentes, mas sim complementares e
interdependentes. Dessa forma ocorre que o processo de maturação prepara e permite a ocorrência da
aprendizagem e por outro lado, o processo de aprendizagem estimula e empurra para frente o processo de
maturação.

O terceiro ponto refere-se à existência da zona de desenvolvimento proximal e a necessidade de estimulação.
Vigotsky (Goulart, 2001) observou que existe uma variação na capacidade de crianças com o mesmo nível
mental, que aprenderam sob a orientação de um mesmo professor. Ele concluiu que isso era resultado do fato
de que estas crianças não tinham a mesma idade mental, por isso o curso de seu aprendizado seria diferente.
Foi essa diferença que Vigotsky denominou zona de desenvolvimento proximal.

Diante de seus estudos, Vigotsky observou que o nível de desenvolvimento real pode ser entendido como o
conjunto de funções que já amadureceram. A zona de desenvolvimento proximal caracteriza as funções que
ainda não amadureceram e que podem ser estimuladas pelos educadores, daí a importância da estimulação.
Em resumo, para Vigotsky, o processo de desenvolvimento nada mais é do que a apropriação ativa do
conhecimento disponível na sociedade em que o jovem nasceu.

As dificuldades de aprendizagem são provenientes de aspectos naturais ou secundários são passíveis de
alterações por meio de recursos de adaptação ambiental. Segundo Barros (1998, p. 13), “o desenvolvimento
da inteligência constrói-se a partir da expansão ativa do campo da consciência em relação à realidade vivida”.
As dificuldades de aprendizagem decorrentes de aspectos secundários são oriundos de alterações estruturais,
emocionais ou neurológicas, mentais, que refletem nas técnicas de aquisição, construção e acréscimo das
funções cognitivas.

Entretanto, é através da aprendizagem adquirida pelo indivíduo, que, torna-se fácil sua adaptação ao meio
em que vive, atendendo suas necessidades, resolvendo seus problemas. A aprendizagem relaciona-se com o
desenvolvimento, causando abertura nas zonas de desenvolvimento proximal relativo à distância entre aquilo
que o sujeito faz sozinho e o que ele é capaz de fazer com a influência de um adulto.

Este desequilíbrio requer que o sujeito reajuste seu esquema mental ou invente um novo esquema para
perceber o fato que ocasionou o desequilíbrio. A relação com o ambiente faz com que o indivíduo formule
estruturas mentais e adquira maneiras de fazê-las funcionar. O eixo central, portanto, é a interação
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organismo-meio e essa interação acontece através de dois processos simultâneos: a organização interna e a
adaptação ao meio, funções exercidas pelo organismo ao longo da vida.

A cognição irá se modificando em virtude de um contínuo processo de teste dos conceitos organizados pelo
indivíduo, a partir da ação. Piaget assumiu um estilo interacionista a respeito da inteligência. Para Piaget o
estudo da inteligência envolveria uma análise de como o ser humano se torna progressivamente capaz de
construir o conhecimento.

O plano de desenvolvimento na visão de Vigotsky é concebido pelo real e pelo potencial. Sendo que o real é
obtido ou desenvolvido determinando o que o sujeito já é capaz de fazer por si próprio, expondo a
possibilidade de um desempenho independente do sujeito. O desenvolvimento do ser humano está
fundamentado no aprendizado que, para Vygotsky, sempre envolve intervenção, direta ou indireta, de outros
indivíduos e a reconstrução pessoal da experiência e dos significados.

Inclusão no Brasil

A temática da inclusão escolar tem sido amplamente discutida por muitos autores que veem os benefícios que
este tipo de prática proporciona para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças ao serem inseridas em
um ambiente que há pouco tempo atrás nem se imaginaria possível, uma vez que a segregação de crianças
com necessidades educativas especiais, do convívio social, era uma prática corrente. A inclusão traz a ideia de
igualdade de direitos e, principalmente o respeito às diferenças, ao afirmar que independente das
necessidades especiais todo sujeito tem o direito de frequentar uma escola regular e aprender os conceitos
trabalhados.

Nas últimas décadas tem sido discutido o tema inclusão na vida social, no trabalho, na educação para pessoas
portadoras de diversos tipos de deficiências. Mas, vale ressaltar, que existe uma visão distorcida do que seja
efetivamente esse tema, qual o seu significado real. Vemos muitas instituições de ensino configuram-se como
inclusivas, mas na realidade são exclusivas. Esse processo não tem sido homogêneo ou fácil de historiar dada
a vastidão de nosso país, com grandes desníveis econômicos e sociais.

O espaço escolar deve vislumbrar como objetivo uma interação e flexibilidade, onde o aluno sinta-se mais
acolhido, tanto na dificuldade, quanto na aprendizagem. Assim como defende Ribeiro (2003, p. 41), “a
perspectiva da inclusão exige o repensar das condições da prática docente e de suas dimensões, bem como
de suas repercussões na organização curricular e na avaliação”.

Acredita-se numa sociedade onde a pluralidade e a heterogeneidade podem ser um caminho para uma
solução de preconceitos e de dificuldades no reconhecimento das diferenças, sejam individuais ou coletivas,
visíveis ou invisíveis, abrindo espaço para uma modificação social, a partir de nossas crianças, caminhando a
passos largos para uma sociedade mais justa, solidária e Inclusiva.

Nessa acepção a inclusão pode ser também educativa, pois exigirá de todos os que dela se aproximarem e se
apaixonarem uma radical mudança de mentalidade e de paradigmas. De acordo com Carvalho (2000, p.17),
“é importante destacar que “especiais” devem ser consideradas as alternativas e as estratégias que a prática
pedagógica deve assumir para remover barreiras para a aprendizagem e participação de todos os alunos”.

Para que a escola seja inclusiva é preciso que haja uma tolerância e comprometimento a cerca da autonomia
do educando, pois educar é mais que buscar métodos é a cima de tudo uma reflexão sobre a prática
“ação-reflexão-ação”. A partir do momento em que se elabore programa de desenvolvimento através da
formação profissional do professor, a problemática das necessidades educacionais passará a ser muito mais
valorizada e discutida em todos os parâmetros.

Escola Regular X Escola Especial

A ciência é à base de toda construção do saber acadêmico e a escola regular atua com esse saber comum,
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produzindo e reproduzindo, em detrimento do saber particular. Ela expande toda e qualquer informação que o
aluno traz da sua experiência pessoal, social e cultural e busca meios de fazer com que o aluno extrapole o
senso comum. A escola não deve se contentar apenas com que o aluno já sabe, tem de estimulá-lo a
prosseguir no entendimento de várias áreas do conhecimento.

Independente de qualquer coisa, a escola tem o papel de ensinar os alunos a repartirem o saber, as opiniões
diferentes das coisas, as emoções, a discutir, a trocar pontos de vista. É na escola que ampliamos nosso
senso crítico, a observação e o conceito do outro em todas as suas dimensões.

Em resumo, a escola regular tem uma obrigação primordial e insubstituível: inserir o aluno no mundo social,
cultural e científico; e todo ser humano, incondicionalmente tem direito a esse ingresso.

Como a escola regular tem caráter elitista, homogeneizador e competitivo, elas oprimem o professor e o
reduz a um estado de isolamento e ineficácia, principalmente frente a alunos com deficiência. Diante disso, a
saída encontrada pela maioria desses educadores é desvencilhar-se desses alunos que não seguem a turma.
Ao invés de adequar e diferenciar o ensino para esses alunos, a escola regular precisa recriar suas práticas,
mudar sua visão, rever sua função, sempre reconhecendo e valorizando as diferenças.

A escola especial ocupa-se do acolhimento e do ensino de indivíduo com deficiência. Sendo que a educação
especial realiza-se fora do âmbito regular de ensino, ela é preparada para atender específica e unicamente
alunos com determinadas necessidades especiais. Algumas escolas especiais acolhem somente a um tipo de
necessidade, enquanto que outras dedicam a vários “problemas”. Estas escolas tem sido alvo de críticas, por
não promover o convívio entre crianças consideradas “especiais” e as consideradas “normais”, é necessário
que haja heterogeneidade.

O entendimento era que esses alunos precisavam de condições escolares especiais o que abarcava currículos
e ensino ajustado, número menor de alunos por turma, professores especializados e outras condições
particulares de organização pedagógica do processo educacional. Assim sendo, dada a essa composição
peculiar, a escola especial sempre enfrentou o impossível: substituir adequadamente o compromisso da
escola regular. Por sua vez, a insistência em buscar uma substituição impossível, foi descaracterizando-a e
impedindo-a de construir uma identidade própria, no correr dos tempos.

Diante da inclusão, o desafio das escolas regular e especial é o tornar definido o papel de cada uma, pois uma
educação para todos, não nega nenhuma delas. Se os compromissos educacionais dessas não são
sobrepostos, nem substituíveis, cabe a escola especial complementar a escola regular, atuando sobre o saber
particular que invariavelmente vai determinar e possibilitar a construção do saber universal.

Considerações finais

As principais conclusões desse trabalho são: falta de prática e sensibilidade dos profissionais da área de
educação para relacionar-se com um aluno (síndrome de Asperger), bem como, resistência a mudanças e
acima de tudo a reformulação curricular adequada em especial o respeito às especificidades de cada aluno
(independente de sua problemática).

Percebe-se que as descrições científicas são importante referencial para o estabelecimento do diagnóstico da
síndrome de Asperger e este deve ser feito por um profissional da área de saúde. No entanto, esta descrição
mais generalizada acaba não nos fornecendo um importante dado acerca das implicações de ser portador
desta síndrome ou de ter uma relação familiar com este, ou seja, a percepção da síndrome de Asperger a
partir da perspectiva de quem a vivencia ou convive cotidianamente com ela.

É importante que se tenha estudos mais aprofundados sobre a prática educativa com alunos com síndrome de
Asperger. Por este modo, esse estudo configura-se em compreender e refletir acerca da recepção e
comportamento de um aluno com esta síndrome nas escolas regulares e especiais. Compreender as
particularidades deste sujeito permite ao educador entender as barreiras que este aluno enfrenta para a
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aquisição de aprendizagens escolares.

Enfim, ressalta-se que a possibilidade de conhecimento desta síndrome pode contribuir para uma maior
aceitação do indivíduo, maior respeito às suas limitações e um estímulo mais efetivo de suas potencialidades,
que podem possibilitar a ele uma convivência social muito mais saudável e produtiva.

_____________________

1 Formada em Letras pelas Faculdades Jorge Amado (2006), pós-graduada em Psicopedagogia pela
FACCEBA (2008), pós-graduada em Psicomotricidade pela Faculdade Cairú (2010), membro do Grupo de
Pesquisa em Políticas Públicas, Gestão Socioeducacional e Formação de Professor (GPGFOP/Unit/CNPq).
Atualmente professora de Redação e Gramática na rede privada de Aracaju. E-mail:
maradiassantos@yahoo.com
.br
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