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RESUMO:

Desde que os primeiros sintomas de autismo se manifestam, muitas barreiras são colocadas na vida da
pessoa/criança, o que torna mais difícil seu desenvolvimento. Para os pais, o conforto adquirido a partir da
certeza de que eles não são os culpados pelo nascimento de uma criança com autismo; as inúmeras
pesquisas; tratamentos médicos e terapias alternativas, além a tendência mundial em favor da inclusão
garantida por leis, decretos e documentos, constituem um marco importante na eliminação das barreiras
sociais e educacionais vividas por uma pessoa com autismo. Nesta pesquisa ratificamos a importância do
trabalho e intervenções educacionais promovidas pela família, escola e profissionais capacitados, numa
ação conjunta em favor da inclusão social e educacional de crianças com autismo.
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SUMMARY:
Since the first autism symptoms manifest, many barriers are placed in the life of the person / child, which
makes their development more difficult. For parents, the comfort gained from the certainty that they are
not to blame for the birth of a child with autism, the numerous research, medical treatments and
alternative therapies, and the global trend in favor of the inclusion guaranteed by laws, decrees and
documents constitute an important milestone in the elimination of social and educational barriers
experienced by a person with autism. In this study affirm the importance of work and educational
interventions promoted by the family, school and trained professionals, in a joint action in favor of social
and educational inclusion of children with autism.
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Receber pessoas com autismo nas escolas e desenvolver um trabalho capaz de promover o
desenvolvimento cognitivo, afetivo/social e psicomotor desta, consiste num grande desafio a ser vencido.
Um desafio que exige muito estudo, flexibilidade, dinamismo, perseverança e, principalmente,
discernimento para enxergar as verdadeiras necessidades educacionais daquela pessoa e, a partir delas,
planejar ações com objetivos concretos capazes de promover o crescimento desse indivíduo, ajudando-o
no seu processo de inclusão social e educacional, no seu bem-estar, no seu bem-viver.

Segundo o CID-10, o autismo é classificado como F84-0 e conceituado como "Um transtorno invasivo do
desenvolvimento, definido pela presença de desenvolvimento anormal e/ou comprometimento que se
manifesta antes da idade de três anos e pelo tipo característico de funcionamento anormal em todas as
três áreas: de interação social, comunicação e comportamento restrito e repetitivo. O transtorno ocorre
três a quatro vezes com mais frequência em garotos do que em meninas."

A família tem, como em qualquer processo educacional, um papel fundamental, pois é ela quem primeiro
acolhe, educa, ama, orienta, insere na sociedade. Ela é o primeiro grupo social ao qual a criança faz parte,
freqüenta e é nela e/ou dela que advêm os primeiros ensinamentos, orientações e vivências de
coletividade. Quando a família, por algum motivo, não cumpre com esse papel de formador/educador,
muitas são as conseqüências e todas as pessoas: pais e familiares mais próximos, amigos, adultos e
crianças do convívio da criança com autismo, lidará com situações difíceis de serem contornadas. Como
qualquer criança que não fora orientada em sua educação básica, familiar, crescerá sem limites, sem
educação, sem noção de coletividade, sociedade e respeito ao próximo; assim também crescerá uma
criança com autismo, com um agravante: “desconstruir” conceitos, manias, comportamentos, impor
limites numa criança dita “normal” exige bem menos energia e dedicação do que em uma criança com
autismo.

O autismo é uma disfunção global do desenvolvimento e esta desordem faz parte de um grupo de
síndromes chamado de Transtorno Invasivo do Desenvolvimento ou Transtorno Global do Desenvolvimento
(TGD), que compreendem um amplo espectro de transtorno do desenvolvimento, dentre eles o autismo,
que como ratifica Mantoan (2012), causa “déficit em três domínios: déficit na sociabilidade, empatia e
capacidade de compreensão ou percepção dos sentimentos dos outros; déficit na linguagem comunicativa
e imaginativa e déficit no comportamento e flexibilidade cognitiva”.

Quando nasce uma criança com deficiência, a falta de informação da família, associada ao “luto” vivido
pela frustração diante daquela criança desejada, mas não a idealizada, constitui num momento de difícil
superação. Amigos, parentes, profissionais de saúde, religiosos e, um pouco mais adiante a escola, serão
essenciais no auxílio à educação daquela criança. Muitos pais não sabem como agir e nem decidir o que é
melhor para os filhos, assim a relação dos profissionais com os familiares deve ser de cooperação, juntos
na direção do atendimento às necessidades especiais da criança. Os objetivos a serem alcançados e as
decisões a serem tomadas devem ser discutidas entre todos os envolvidos.

Frequentemente, os pais têm a perspectiva de longo prazo; preocupam-se com o
que será de seu filho ou filha com dificuldades quando adultos, pois o processo de
aprendizagem das crianças com autismo, por vezes, é lento, e por isso é muito
importante eleger as melhores prioridades em colaboração entre pais e a equipe
que atende a criança. (NILSSON, 2003)

A escola consiste no único espaço social que divide com a família a difícil responsabilidade de educar. Sua
dinâmica favorece de uma forma concreta, a transitoriedade entre as diferenças individuais e as
necessidades do grupo, oferecendo ao indivíduo oportunidades de comportamentos mais socializadores,
coletivos. Assim, família e escola precisam estar, pensar e trabalhar juntas.

Esta pesquisa tem como objetivo ratificar a importância do trabalho e intervenções educacionais
promovidas pela família, escola e profissionais capacitados, numa ação conjunta em favor da inclusão
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social e educacional de crianças com autismo. Desta forma, a pesquisa enfatiza a importância do amor e
dedicação da família na educação de uma criança com autismo, bem como da contribuição que este
trabalho familiar concede à escola. Algumas questões nortearão nosso trabalho, a saber: diante do
diagnóstico de autismo, que postura deve ser adotada pela família e que ações podem e devem ser
desenvolvidas a fim de promover avanço dessa criança autista De quê realmente a criança com autismo
precisa para se desenvolver e avançar nos seus aspectos afetivo, psicomotor, cognitivo, bem como na
comunicação e interação social Tendo como base a função social da escola, como ela pode constituir um
espaço democrático e contribuir com a educação das pessoas com deficiência

A pesquisa esta baseada num levantamento bibliográfico segundo Gil (2002), este tem como objetivo
explicitar e construir hipóteses acerca do problema evidenciado, aprimorando as idéias, fundamentando o
assunto da pesquisa. Com uma abordagem qualitativa que, segundo Triviños (1992), é a mais adequada
para ser realizado no âmbito da educação, procura desenvolver o fenômeno sem interferir no mesmo,
observando-o na tentativa de que este revele alguns fatos que auxiliem no seu entendimento. Assim, o
referido trabalho oferece subsídios que ratificam não somente a relevância da pesquisa, mas sua
viabilidade e aplicabilidade.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A palavra autismo foi utilizada pela primeira vez em 1911, por Bleuler, para designar a perda de contato
com a realidade e, consequentemente, a dificuldade ou impossibilidade de comunicação. No entanto as
primeiras descrições sobre autismo datam dos anos de 1940, por Leo Kanner, e era evidente o fascínio
que ele sentia diante da indiferença das crianças autistas, ainda que em situações propícias para a troca
social (brincadeiras, jogos, festas de aniversários...).

Desde 1938, chamaram-nos a atenção várias crianças cujo quadro difere tanto e
peculiarmente de qualquer outro tipo conhecido até o momento que cada caso
merece – espero que venha a receber com o tempo – uma consideração
detalhada de suas peculiaridades fascinantes. (KANNER, 1943)

Poucos anos depois, o médico vienense Hans Asperger descreveu casos de várias crianças atendidas na
Clínica Pediátrica Universitária de Viena. Ele não conhecia o trabalho de Kanner e publicou suas
observações em 1944: “A Psicopatia autista na infância”, com algumas semelhanças e diferenças que
posteriormente, caracterizaram o que hoje conhecemos como Síndrome de Asperge.

O conceito de (TGD) surge no final dos anos 1960, a partir dos trabalhos de M. Hutter e D. Cohen e traduz
a compreensão do autismo como um transtorno o desenvolvimento. Sob essa classificação se descrevem
diferentes transtornos que têm em comum as funções do desenvolvimento afetadas consideravelmente, a
saber: Autismo, Síndrome de Rett, Transtorno ou Síndrome de Asperger, Transtorno Desintegrativo da
Infância e Transtornos Globais do Desenvolvimento sem outra especificação.

Até a década de 1960 o autismo foi considerado um transtorno emocional, causado pela incapacidade dos
pais, principalmente das genitoras, de oferecer o afeto necessário durante a criação dos filhos, causando
alterações graves no desenvolvimento destes. É importante salientar que esta era uma hipótese que se
baseava apenas em estudos de casos sem nenhuma comprovação científica e que anos depois, estudos
comprovaram ser esta uma correlação falsa, além disso, novos estudos evidenciam a presença de
distúrbios neurobiológicos1 em crianças com autismo.

Muitos anos se passaram e ainda hoje muitas dúvidas pairam sobre o conceito, tratamento, nomenclatura,
causas do autismo e, embora organizações e entidades lutem em busca dos direitos e de propostas que
visem a garantia destes, “nosso país caminha com grande dificuldades em relação ao atendimento de
nosso um milhão de autista. Seguimos uma postura assistencialista, típica de países de terceiro mundo”,
comenta Boralli num curso sobre autismo. Segundo o Ministério da Educação e do Desporto, as crianças
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têm o direito de serem educadas no seio de suas famílias, o que é reforçado pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente que diz que a família é a primeira instituição social responsável pelos direitos básicos da
criança (MEC, 1998).

Nesse contexto, enfatizamos a importância da família no diagnóstico precoce, no tratamento e na evolução
satisfatória desta criança, pois é na família e com a família que a criança pode e deve se desenvolver com
todas as suas potencialidades. É importante estar claro que ninguém é culpado por ter um autista na
família e sendo assim, ninguém precisa ser penalizado. O convívio com um autista ocasiona muitos
momentos de stress, que pode ser atenuado, na medida em que a família consegue canalizar suas
expectativas.

A Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, institui a Política
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O Art. 3º desta lei
determina que os autistas tenham assegurado o direito: a uma vida digna, a integridade física e moral, a
segurança e lazer; a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração; acesso a ações e serviços de
saúde (diagnóstico, atendimento multiprofissional, nutrição e medicamentos); acesso à educação, à
moradia, ao mercado de trabalho e à previdência e assistência social.

___________________________________________

1. É a mudança anormal de atitude ou comportamento provocada por mau funcionamento das estruturas
neurais ou de alguma de suas enzimas. Pode se apresentar de formas diversas, desde simples e quase
imperceptíveis palavras ou gestos até atos de grandes proporções, como agressões verbais ou físicas.

Também fundamenta os esforços a fim de promover a inclusão social e educacional das pessoas com
autismo, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2007), que
entre outras determinações, prevê e regulamenta o AEE (Atendimento Educacional Especializado) aos
alunos com deficiência e matriculados no ensino regular. A fim de viabilizar o serviço aos alunos com
autismo, ao contrário do serviço oferecido aos outros alunos (com deficiência), que devem ser atendidos
no contra-turno, o atendimento à criança autista pode ocorrer no mesmo turno em que o aluno esta
matriculado, em respeito, melhor, em entendimento às necessidades específicas das pessoas com autismo
e de auxiliar os professores da sala regular nesse processo.

Ao longo desta pesquisa, várias discussões serão travadas, no primeiro capítulo, abordaremos a frustração
vivida por uma família diante do diagnóstico de que seu tem autismo infantil e de como é possível, o
quanto é necessário e o que é preciso fazer para reverter um quadro de desolação, transformando o “luto”
em força para lutar. Neste capítulo, dialogaremos com autores como Rodrigues (2010) e Cunha (2010);
num segundo momento analisaremos a importância do diagnóstico e tratamento precoce, bem como
conheceremos os tipos de tratamentos mais adequados para uma criança com autismo. Autores como
Vigotsky (1988) e Mello (4004) fundamentam esse capítulo. Numa última discussão, analisaremos o papel
da escola no desenvolvimento da criança com autismo e autores como Fonseca (1995), além de alguns
documentos do MEC nortearão essa discussão.

TENHO UM FILHO AUTISTA, O QUE FAZER

A descoberta e o início do convívio com uma criança autista colocam a família diante de uma realidade que
ainda lhe é desconhecida e numa zona de desconforto. Esta diante do diagnóstico e das principais
características de uma pessoa com autismo: prejuízo no desenvolvimento da comunicação e interação
social; atraso ou ausência da linguagem; uso estereotipado e repetido de movimentos e/ou linguagem
(ecolalia); atraso ou deficiência intelectual (MEC, 2010), entre outros, consiste numa realidade difícil de
ser aceita. A família diante do não desejado, do não esperado, do que não foi planejado do que lhe é, na
maioria das vezes, desconhecido, se aflige e vive a perda, o “luto” do filho idealizado que não “nasceu”. Na
verdade esse filho só deixará de ser um desconhecido, quando a família for capaz de aceitar, enxergar a
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realidade e de lutar contra seus próprios preconceitos e frustrações. Este é o ponto de partida que
possibilitará a criação de instrumentos capazes de interferir e promover avanços na educação, na
interação social, linguagem e comunicação da criança com autismo, além de melhorar o convívio familiar.
Do contrário, o contato, o ensinamento, a troca de afeto, as orientações ficarão sempre adiadas e, quanto
mais tempo perdemos em orientar um autista, maiores e mais dolorosas serão as conseqüências.

O autista precisa ser tratado como um membro da família e não como um soberano, a quem é tudo
permitido. Conceitos, orientações, afetividade, vocabulário adequado, limite, respeito, comportamentos
apropriados, entre outros devem ser vivenciados e, consequentemente, aprendidos no convívio familiar e
num futuro muito próximo, fortalecido pela e na escola.

Um dos maiores impasses na inclusão de crianças autista no ensino regular consiste justamente na falta
de limite e educação da maioria deles, agravados pela demora no diagnóstico e na ausência dos
tratamentos e acompanhamentos necessários. Longe de nós negar as particularidades educacionais e
comportamentais próprias dos TGD’s, muito menos as dificuldades de se trabalhar uma criança autista, ao
contrário, a todo instante estamos ratificando suas peculiaridades e buscando soluções a fim de
amenizá-las. No entanto, não podemos deixar de nos referir à incapacidade da maioria dos pais de educar
seus filhos, imporem limites e orientá-los para uma vida autônoma em família e na sociedade.

O convívio com um autista é muito desgastante, pois exige dos familiares atenções e cuidados
permanentes. A família é o termômetro que mede a eficácia, a evolução do tratamento recebido pelo
autista, ela é extremamente importante, pois ajuda a incluí-lo num mundo onde ele não se enquadra e
onde acha difícil comunicar-se. Quando os pais demonstram interesse e energicamente buscam ajuda e
agem positivamente buscando a evolução de seu filho, suas ações refletem nos filhos segurança,
motivação e amenização de possíveis dificuldades. Muito se fala se busca e se defende a inclusão
educacional e social das pessoas com deficiência, mas a inclusão deve começar ainda em casa, aceitando o
problema, estimulando as melhoras e trabalhando diariamente a fim de amenizar ao máximo os
“problemas” de fala, de interação social, de comunicação, de afetividade e tenha o mínimo de estereotipias
e comprometimentos.

“O grau de desenvolvimento do autista está diretamente ligado às questões de
estimulação, atendimento especializado e conhecimento adequado de como lidar
com as situações do seu cotidiano.” (RODRIGUES, 2010)

É importante que a criança seja inserida num ambiente estimulador de interação social, obviamente
ultrapassando os limites do convívio familiar. Precisa adquirir sua independência, através da valorização de
experiências corriqueiras como cuidar de suas coisas e de si mesmo, da sua higiene pessoal e, a partir do
contato familiar e social, gradativamente ampliar e adquirir habilidades próprias do convívio com outras
pessoas: regras sociais, de boa convivência, de educação e consideração às regras do ambiente e às
pessoas. Não se trata de algo fácil, mas possível se respeitamos as particularidades da pessoa/criança com
autismo e trabalhamos sempre motivando e reforçando positivamente cada pequeno gesto, avanço ou
comportamento adquirido, embora diante de evoluções limitadas.

As abordagens pedagógicas em pessoas com autismo são de base
comportamental. No entanto, não visam aprisioná-las a condicionamentos
específicos, antes, tentam livrá-las das limitações comportamentais que lhes
trazem dano. (CUNHA, 2010)

Sozinhos, os pais não conseguirão ir muito longe, precisam buscar ajuda profissional especializada,
competente, atualizada e séria, além de se informar a respeito, lendo livros, fazendo cursos e trocando
informações. Também consiste num grande apoio o contato com outros pais a fim de trocar experiências,
partilhar vivências e repensar, reconstruir caminhos. Num trabalho participativo, partilham-se alegrias,
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acertos, tristezas e erros e, consequentemente, aliviam-se o peso sobre os ombros e a sensação de
solidão e impotência, reunindo força para encontrar o melhor caminho a ser seguido em favor do
desenvolvimento da criança com autismo, o objetivo maior.

A variedade de terapias, voltadas para o tratamento do autismo, se deve às diversas características e
necessidades que estes apresentam. Na busca do melhor resultado é preciso cuidado para não
sobrecarregar a criança com uma maratona de tratamentos, sem que se avalie e diagnostique o que de
fato é necessário para seu bem-estar e desenvolvimento. O fato é que o melhor resultado não será obtido
pela freqüência de todas as terapias disponíveis, os êxitos virão na medida em que se puderem conciliar as
necessidades do autista com as de sua família, sejam necessidades físicas, afetivas, sociais e financeiras.

INCLUSÃO SOCIAL E EDUCACIONAL DA CRIANÇA COM AUTISMO: TRATAMENTOS, TERAPIAS E MÉTODOS

O biólogo brasileiro Alysson Muotri, professor da Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia em
San Diego, nos EUA, relatou ter obtido resultados preliminares, mas promissores, em pesquisas com
medicamentos para tratar efeitos da Síndrome de Rett, e que também pode ser utilizados no tratamento
do autismo clássico.

[...] na academia, no ambiente científico, interpreta–se normalmente. É o mesmo
gene causando duas doenças diferentes. Ou se comportando de forma diferente
em dois organismos. E tudo bem. Mas quando você vai para a parte clínica, um
tem Síndrome de Rett e o outro tem autismo. Facilita o diagnóstico, mas não
elimina o fato de que pessoas com genéticas distintas se comportam de maneira
diferente na presença de uma mesma mutação. É hora de perdermos o
preconceito clínico e integrarmos a genética aos estudos comportamentais.
(MUOTRI, 2011)

Muitos são os medicamentos, mas com o uso de nenhum deles ainda é possível curar uma criança ou
pessoa com autismo. No caso da pesquisa do biólogo brasileiro que também é pós-doutor em neurociência
e células-tronco pelo Instituto Salk de Pesquisas Biológicas, também na Califórnia, o medicamento
desenvolvido em suas pesquisas estimula o bom funcionamento do gene. Partindo do princípio de que
todos temos uma cópia de cada gene, através do medicamento, ele instiga aquele que é funcional,
estimulando-a a funcionar em condições de suprir o outro (gene) que, no caso do autista, sofreu mutação.
Essa medicação que estimula o receptor de cálcio passou a ser administrada em pacientes, diluída em chá
e as primeiras observações mostram que a criança vem progredindo em atenção e sociabilização. Essa
perspectiva de tratamento vem sendo chamada, pelos próprios pesquisadores, como medicina
personalizada, pois esta baseada no genoma da pessoa e em testes com célula-tronco induzidas sendo
possível definir, encontrar a melhor droga e posologia a ser usada em um indivíduo.

Enquanto aguardamos a tão desejada “cura” para o autismo, podemos e devemos contar com as
medicações e os tratamentos disponibilizados pela saúde. É importante que a família tenha em mente que
esconder os filhos e/ou adotar uma postura de vida afastada da sociedade e da família, não ajudará em
nada a pessoa com autismo, ao contrário, intensificará ainda mais seus problemas comportamentais. A
partir do diagnóstico, consultas a neuropediatras, fonoaudiólogos e psicoterapeutas, além de tratamentos
alternativos como equoterapia, musicoterapia e terapia ocupacional, constituem numa série de atividades
e ações que promovem, em longo prazo, melhorias na qualidade de vida da pessoa com autismo e da sua
família, além de avanços nos aspectos físico, psicomotor e cognitivo.

Há, entre os pesquisadores, um consenso no que diz respeito à questão central nos transtornos autísticos,
a incapacidade destes de se interessar e se comunicar com os outros (intersubjetividade). Desde muito
cedo, a atenção por objetos compete com a atenção social, assim como a preferência pelas sensações
como: lamber, rodar, correr, compete com a interação interpessoal. Assim, num tratamento psicoterápico,
é preciso investir na criação de oportunidades de relação que ajude a criança a regular e reconhecer seus
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estados emocionais através das experiências emocionais com o outro.

As técnicas psicoterapêuticas utilizadas com autistas geralmente observam três
fases. A primeira fase envolve a superação do isolamento. Na segunda fase, o
terapeuta fornecerá os limites iniciais, ajudando a criança a desenvolver seus
próprios limites. Finalmente, na terceira fase, haverá a tentativa do terapeuta de
compreender o conflito que ocasionou a retração. (MEC, 2000)

Uma terapia que também possibilita amenizar as características das pessoas com autismo é a
Musicoterapia, esta consiste numa modalidade terapêutica que utiliza a música, enquanto som e
movimento, para (re) estabelecer um canal de comunicação e, desta forma, possibilitar a prevenção,
tratamento e/ou reabilitação de problemas e necessidades físicas, mentais, emocionais, cognitivas e
sociais. Um meio pelo qual paciente e terapeuta se comunicam e interagem sem que haja necessidade de
algum conhecimento musical prévio, o elemento essencial da Musicoterapia é a expressão musical do
paciente.

Também a Equoterapia, que utiliza o cavalo como instrumento facilitador consiste numa terapia onde o
movimento ritmado e simétrico do galope do cavalo, semelhante ao que uma pessoa realiza ao andar,
ajuda na reabilitação física do indivíduo trabalhando a postura, coordenação física, ritmo, equilíbrio, tônus
muscular, num trabalho que exige a participação de todo o seu corpo.

A utilização do cavalo no tratamento equoterápico, além da função
cinesioterápica, produz importante participação no aspecto psíquico, uma vez que
o indivíduo usa o animal para desenvolver e modificar atitudes e
comportamentos. (GAVARINI, 1997)

Educar não é uma tarefa muito fácil, ensinar ao filho desde pequeno a sentar-se à mesa, a usar o
banheiro, vestir-se, comer sozinho, arrumar seu quarto... respeitar normas sociais e coletivas. A Terapia
Ocupacional tem como matéria-prima o dia-a-dia de pessoas que perderam a capacidade de cuidar delas
mesmas, de trabalhar ou de ter lazer. O Terapeuta Ocupacional, um profissional da área de Saúde,
intervém no cotidiano dessas pessoas e trabalha para que elas recuperem a autonomia e a inserção social.
É importante atentar que para se obter resultados satisfatórios, os pais sigam as orientações do
profissional, reproduzindo em casa os mesmos procedimentos, o que fortalece e agiliza a aquisição das
habilidades, proporcionando o fortalecimento da autoconfiança do autista, na medida em que melhora sua
auto-estima.

O desenvolvimento da fala, nessas crianças, é lento e anormal, senão ausente, caracterizando-se pela
repetição daquilo que é dito por terceiros ou pela substituição das palavras por sons mecânicos. O trabalho
desenvolvido pelo fonoaudiólogo, que tem como objeto de estudo a comunicação humana, no que se
refere ao seu desenvolvimento, aperfeiçoamento, distúrbios e diferenças, em relação aos aspectos
envolvidos na função auditiva periférica e central, na função cognitiva, na linguagem oral e escrita, na fala,
na fluência, na voz, nas funções orofaciais e na deglutição. Não podemos negar a necessidade e
importância do acompanhamento desse profissional no desenvolvimento da comunicação nas pessoas com
autismo.

Não existe um tratamento único, específico para as pessoas com autismo. O que se sabe é que quanto
mais cedo for diagnosticado e iniciado o tratamento com terapias alternativas, acompanhamento médico e
uso de medicação, melhores serão os resultados obtidos, principalmente se a família e a escola forem
parceiras nesse processo. Embora as medicações utilizadas não curem o autismo, elas são indicados
geralmente para crianças hiperativas, excessivamente irrequietas ou demasiadamente ligados em
estímulos ambientais, com distúrbios do sono ou com comportamento autodestrutivo.

É importante ter muito cuidado com os efeitos colaterais a curto e longo prazo, causados pelo uso contínuo
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de tais medicamentos, no entanto, na maioria das vezes a prescrição é necessária, principalmente quando
indicadas para auxiliar a concentração e memorização, constituindo um importante apoio no processo de
aprendizagem da criança na escola. Também é preciso se atentar a posologia, pois a medicação deve ser
um aliado, ajudando-a a vencer as enormes barreiras sociais, emocionais e educativas causadas pelo
autismo. Em momento algum essa medicação deve deixar a criança sonolenta, alheia ou desconcentrada.

O papel da família, o olhar atento, as intervenções são essenciais para o desenvolvimento integral do
autista. E embora as características mais marcantes de uma criança com autismo, somente sejam
manifestadas ou perceptíveis aos dois e três anos de idade, o diagnóstico precoce pode ser iniciado pela
família. Cabe a ela ficar atenta e observar, por exemplo, se o bebê olha para a mãe enquanto mama, se
seu olhar é distante ou perdido, se não se aninha no colo, se reage aos sons da casa (campainha, rádio,
tv, telefone). Alguns bebês autistas jamais sorriem e seus balbucios não buscam estabelecer comunicação,
apresentam desconforto ao contato com pessoas, principalmente aquelas estranhas ao seu convívio e
reagem com choro excessivo quando muda de ambiente. É fato, quanto mais cedo for diagnosticado,
melhores serão os resultados obtidos com as intervenções médicas, terapêuticas e educacionais.

Há três caminhos pelos quais as famílias passam: primeiro, conhecer o autismo;
segundo, admitir o autismo e, por fim, buscar apoio de pessoas que convivam ou
estão envolvidas com o autismo. (MELLO, 2004)

Seguir os caminhos apontados pelo pesquisador não é nada fácil. Após o diagnóstico, um dos principais
problemas enfrentados pelos pais é de ordem emocional, na verdade os pais devem e precisam tirar suas
dúvidas com relação ao autismo bem como acerca das perspectivas em relação ao filho e sua educação
formal e informal, sua interação social, comunicação... Estimular precocemente crianças com autismo
promoverá avanços importantes e permanentes, ajudando-as na sua inclusão social e educacional.

ESCOLA: ESPAÇO DE INCLUSÃO EDUCACIONAL E SOCIAL

A escola é, ou pelo menos deve ser um espaço democrático de construção e troca de saberes. Saberes
sociais, afetivos, psicomotores, cognitivos... construções alicerçadas pela partilha do conhecimento, pela
partilha de vida tão importantes na formação do ser humano. Inegavelmente, a escola/educação, tem um
papel de destaque na formação dos cidadãos. As pessoas ditas “normais” tendem a creditar que as
pessoas com deficiência não são capazes de aprender, ou que esta seja desnecessária. Há ainda quem
acredite que o convívio social entre pessoas diferentes/deficientes, tem como único beneficiado a pessoa
com deficiência, não conseguindo perceber as vantagens e o aprendizado que o convívio com o “diferente”
proporciona. A escola, sendo uma instituição voltada para a informação e formação, consiste no meio
coletivo mais eficaz e favorável à construção de um ambiente saudável, acolhedor, onde todos fazem parte
do mesmo processo educacional a partir do respeito às individualidades, pois a educação se processa
através do contato e troca de experiências.

“O ser humano pode modificar-se por efeitos da educação e, ao mudar a sua
estrutura de informação, formação e transformação do envolvimento, pode
adquirir novas possibilidades e novas capacidades.” (FONSECA, 1995)

Como sabemos, várias são as leis, decretos e documentos que visam garantir de fato e de direito a
educação a todos. Atentaremos-nos apenas a alguns: Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (2007), que objetiva, através de suas metas, ações e determinações
favorecer a inclusão da pessoa com deficiência no ensino regular, como a regulamentação das Salas de
Atendimento Educacional Especializado (AEE); a Lei nº 12.764, que cria a Política Nacional de Proteção dos
Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo, além da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – Lei nº 9.394/96, entre outros.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva no seu capítulo VI, afirma:
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O atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza recursos
pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena
participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. As
atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado
diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo
substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a
formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora
dela.

Prestado de forma a complementar ou suplementar a educação dos estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação matriculados em classes comuns
do ensino regular, objetiva assegurar-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem. A sala de
AEE (Atendimento Educacional Especializado) consiste num espaço educacional que deve colaborar, ou
facilitar a inclusão educacional, auxiliando professores e toda comunidade escolar na viabilização desse
processo.

Uma criança com autismo, do nascimento até os cinco anos de idade, precisa que lhe seja ensinado tudo o
que uma criança “normal”, naturalmente aprenderia com os estímulos e orientações da família, com o
contato com outras crianças e na escola. Assim, ratificamos a importância da estimulação precoce para
essas crianças seja na creche, numa escola de educação infantil, em casa, no consultório. O importante é
favorecer e estimular essa criança em todos os seus aspectos: físicos, psicomotor, afetivo, social e
cognitivo. Uma característica marcante na pessoa com autismo é o que conhecemos como tríade de
dificuldades: comunicação, interação social e uso da imaginação. Esse fato explica a facilidade que o
autista tem de se relacionar com o universo concreto, o contrário acontecendo com as idéias ou situações
abstratas; facilidade de estabelecer uma comunicação por meio de trocas de figuras ao invés da fala
(verbal); dificuldade de memorizar idéias em sequência, em contrapartida de memorizar sequência de
objetos; dificuldade de imaginação de interação e aprendizagem a partir do meio ao qual esta inserida e
das “experiências” vividas.

A creche e a Educação Infantil são excelentes espaços para promover o brincar entre as crianças. Essas
brincadeiras precisam ser estruturadas e terem objetivos claros, para que, a partir da experiência, aos
poucos ela possa estabelecer relações de causa e conseqüência que resultem no desejo de repetir aquilo
que lhe foi agradável.

A prioridade dos espaços educacionais que trabalham com crianças até os cinco anos de idade, deve ser o
desenvolvimento global destas, assim brincadeira de encaixar, puxar, rasgar, cortar, fazer bolinhas, colar,
pintar, pegar, jogar, montar, enfileirar, selecionar, pular, rolar, correr... amarrar e desamarrar, são
atividades que auxiliam diretamente na formação e aprendizagem inicial da criança promovendo sua
autonomia. O nível de desenvolvimento da aprendizagem do autista geralmente é lento e gradativo,
cabendo ao professor adequar o seu sistema de comunicação a cada aluno. O aluno deve ser avaliado e
incluído num grupo adequado, considerando a idade global, desenvolvimento e nível de comportamento,
além da idade cronológica. É de responsabilidade do professor a atenção especial e a sensibilização dos
alunos, colegas de classe e de todos os envolvidos para saberem quem são, como se comportam e com
podemos ajudar os alunos com autismo.

Se a criança estiver executando uma atividade nova de maneira inadequada, é
importante a intervenção rápida do professor, mesmo que para isso seja
necessário segurar a mão da criança ou até mesmo dizer-lhe a resposta.
(PEETERS, 1998)

Normalmente, as crianças à medida que vão se desenvolvendo, vão aprendendo a organizar seu ambiente,
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enquanto as crianças autistas e com distúrbios do desenvolvimento, necessitam de um apoio externo para
aperfeiçoar uma situação de aprendizagem. O TEACCH, que foi desenvolvido no início de 1970 pelo Dr.
Eric Schopler e colaboradores, na Universidade da Carolina do Norte, é um programa de intervenção
terapêutica educacional e clínica, que adapta o ambiente para que a criança o compreenda com mais
facilidade. Não tem uma abordagem única, é um projeto que tenta responder às necessidades do autista
usando as melhores abordagens e métodos disponíveis visando à redução e à eliminação de
comportamentos inadequados através de estímulos visuais para promover a comunicação.

Também o PECS, um sistema de comunicação através da troca de figuras é bastante utilizado como canal
de comunicação, aponta os pontos fortes e as maiores dificuldades da criança, permitindo um programa
individualizado. É um método barato, fácil de aprender e pode ser aplicado em qualquer lugar, inclusive
pelos pais em casa. Vale ressaltar que ainda são poucas as escolas inclusivas que trabalham ou favorecem
o trabalho a partir do método TEACCH, ou se utilizam do PECS, bem como é muito reduzido o número de
professores capacitados para tal.

Alguns autores e pesquisadores afirmam, que independente do nível de aprendizagem ou dificuldade, toda
criança deve estar inserida no ensino regular. Assim, a fim de viabilizar de fato a inclusão, entendemos ser
necessário: preparar alunos e comunidade escolar para receber um colega com deficiência; adaptar a sala
para receber esse aluno; criar estratégias para estimular a interação entre todos os alunos; e fazer
adaptações curriculares. É importante que entendamos que o programa a ser seguido por essa criança
deve ser o mesmo oferecido às outras crianças, com algumas ressalvas: “a criança autista necessita que
lhe seja ensinado coisas que as crianças normalmente aprendem sozinhas; o perfil de desenvolvimento
dessa criança é irregular e esse perfil de desenvolvimento deve ser respeitado; essa criança pode
apresentar problemas de comportamento graves e difíceis de compreender”. (MEC, 2004).

Não nos atentamos muito aos problemas e entraves políticos, sociais e educacionais que dificultam a
construção de uma escola democrática e inclusiva, focamos nos caminhos a serem seguidos e no papel da
família, da escola e dos vários profissionais da saúde. Ainda que isto envolva várias tentativas, e a criança
com autismo não consiga aprender, não podemos e nem devemos desistir do objetivo de ajudá-las a se
tornarem menos dependentes e avançarem na sua relação com a sociedade e com a família. Toda e
qualquer manifestação, solicitação ou tentativa de diálogo ou interação, deve ser valorizada e atendida
prontamente. Elogiar, motivar, falar com a criança com autismo tendo como meta o desenvolvimento de
uma relação baseada no controle, segurança, confiança e amor é papel fundamental da escola inclusiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hoje as discussões acerca da inclusão das pessoas com deficiência no ensino regular, bem como nos
entraves que inviabilizam esse processo. Neste trabalho, focamos o papel da família e da escola no
processo de inclusão de crianças com autismo, bem como elencamos os diversos serviços necessários para
tal. O autismo consiste num dos maiores desafios à inclusão, embora não devamos pensar nele como algo
distante ou impossível de acontecer. As reflexões debeladas nesta pesquisa nos fazem acreditar que todos
aprendemos e que o conhecimento é muito amplo, ilimitado! Elencamos o papel fundamental da família no
processo de aprendizagem da criança autista, principalmente quando esta consegue diagnosticar com
precocidade o transtorno e buscar desde cedo ajuda e parcerias. Ratificamos a importância das terapias
alternativas e acompanhamento médico, mas deixamos clara a importância da família como agente
transformador na vida dessa criança, da importância de se transformar a energia gerada pelo filho
idealizado que não veio, em luta, em energia promotora de educação.

As discussões contidas neste trabalho também nos fazem concluir e entender que a educação inclusiva
consiste numa proposta desafiadora que exige muito mais que o discurso da igualdade de condições. Ela
exige ações concretas e eficazes, a partir de uma dinâmica educacional, prioritariamente iniciada a partir
dos primeiros anos de vida da criança, que contemple e respeite a diversidade, a diferença e suas
necessidades específicas. Não se pode negar a uma criança o direito de ser entendida e atendida nos seus
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anseios e necessidades, de participar da dinâmica familiar, de entender as regras e normas da casa e da
sociedade, de lhe ser garantindo, sua inserção social.

Em fim, como se pôde constatar ao longo das discussões contidas neste trabalho, que a parceria entre
família – escola – profissional competente é de fundamental importância para o progresso de uma criança
autista.
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