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RESUMO 
 
 

Este trabalho apresenta um estudo sobre o Autismo, sua definição, processos educacionais e 
possibilita um melhor entendimento sobre o processo de inclusão de pessoas autistas na 
sociedade, na família e na escola. Também permite conhecer as leis e diretrizes que tratam do 
assunto sanando inúmeros questionamentos ligados aos relacionamentos e ao trabalho, de 
como lidar e favorecer o desenvolvimento cognitivo e social dessas crianças dentro de uma 
escola regular. Por meio de consulta no site da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior) é possível perceber que diversos pesquisadores abordaram o tema. 
Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo mapear e analisar as produções 
acadêmicas sobre o processo de ensino e aprendizagem e sobre o processo de inclusão de 
alunos autistas. O trabalho se constitui em um estudo exploratório e bibliográfico e teve como 
fonte de pesquisa os resumos das dissertações publicadas no site da CAPES. Para tratamento 
dos dados optou-se pela análise de conteúdo. Assim, realizou-se uma leitura minuciosa dos 
resumos considerando como eixo de análise o título e o ano em que foram feitas as pesquisas, 
assim como as Universidades e as áreas que pesquisaram o tema, o orientador, o tema 
principal e específico, também o nível de ensino e a fonte teórica mais pesquisada, os tipos de 
pesquisas, as fontes de dados e os resultados. Após o qual foram construídos gráficos e 
tabelas. Os resultados da pesquisa indicaram que a Universidade Federal de São Carlos 
obteve o maior número de pesquisas, a área que mais pesquisou o tema foi a área da 
Educação, apenas três dos orientadores orientaram mais de uma pesquisa, a maior parte das 
pesquisas tinham como principal temática a inclusão com foco na figura do professor, a 
Educação Infantil foi o nível de ensino mais estudado, a maior parte dos pesquisadores 
tomaram como base as concepções de Vygotsky, o aluno com autismo foi a fonte de pesquisa 
mais pesquisada, sendo a maior parte pesquisas de campo e todos os resumos pesquisados 
foram publicados apenas nos anos de 2011 e 2012. Os resultados da pesquisa indicam a 
importância de mais estudos sobre o autismo, devido o tema ser complexo e desconhecido 
para muitos e principalmente, devido a escassez de pesquisas sobre o tema. Portanto é 
possível concluir que as informações coletadas oferecem possibilidades de compreensão e 
expansão do conhecimento sobre a temática investigada buscando compreender as 
peculiaridades dos alunos com autismo, quais suas principais dificuldades no que tange á 
Educação e quais as dificuldades da escola em relação a esses alunos. 


