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RESUMO
Estima-se que existam no mundo mais de 70 milhões de pessoas com algum nível do
Transtorno do Espectro Autista, sendo mais de 2 milhões no Brasil. De acordo com o
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mentais (DSM-5), o autismo é um
transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por déficits de vários níveis,
observados na comunicação e interação social, além de padrões repetitivos de
comportamento, interesses ou atividades. Portanto, o estudante dentro do espectro
apresentará alguma condição que afetará seu aprendizado ou sua integração no
ambiente escolar, fazendo deste espaço um lugar importantíssimo para sua inclusão e
desenvolvimento. Todavia, colocar em prática toda legislação protetiva voltada à
inclusão não é tarefa simples, seja pela falta de estrutura adequada e eficiente, seja
pela ausência das informações necessárias sobre os direitos de familiares. Partindo
dessa premissa, o principal objetivo desse trabalho foi promover a informação acerca
dos direitos à inclusão, no tocante à educação do estudante com o transtorno do
espectro autista, por meio da distribuição de um infográfico com informações úteis sobre
o autismo e como reivindicar esses direitos. Para sua construção, fez-se necessário a
realização de pesquisa com familiares de pessoas com TEA acerca dos direitos que os
assistem, com profissionais da educação para análise das principais dificuldades
encontradas na prática, além de vasta pesquisa literária. A partir do resultado obtido
com as entrevistas, bem como com a entrega dos infográficos, observou-se a carência
de informação relativo à quantidade de direitos existentes e a forma de reivindicá-los.
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