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RESUMO 

 

O presente estudo busca compreender as características do Transtorno do Espectro do 

Autismo a partir de um resgate histórico, com a apresentação dos DSM-I, DSM-II, DSM-III, 

DSM-IV e DMS-V, e também, as hipóteses levantadas acerca das causas do autismo. A partir 

disto, busca-se apresentar como o manejo terapêutico com embasamento na abordagem 

gestáltica pode auxiliar tanto as pessoas com autismo - que neste trabalho enfoca o 

atendimento com crianças - e também como podem ser instrumento aos pais. Para isso, é 

apresentado um dispositivo - projeto ADACA (Ambiente Digital de Aprendizagem para 

Crianças Autistas) que desenvolve tecnologia assistiva e se apresentou como uma ferramenta 

eficiente no auxílio às crianças autistas promovendo aprendizagem e independência das 

mesmas. Nesse contexto, ressalta-se como a psicologia pode contribuir como um importante 

agente no processo de interação no ambiente ADACA. Por meio deste estudo, 

compreendemos como podemos voltar nosso olhar para o autismo sem discriminar e 

inferiorizar, sempre buscando um olhar singular. 

 

Palavras-chave: Autismo. Gestalt. Tecnologias Assistivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study seeks to understand the Autism Spectrum Disorder characteristics from a 

historical, with the presentation of DSM-I, DSM-II, DSM-III, DSM-IV and DMS-V and also 

the hypotheses about the causes of autism. From this, we try to present as the therapeutic 

management with basis in gestalt approach can help both people with autism - that this work 

focuses more children - and how they can be an instrument to parents. For this, a device is 

presented - ADACA project (Digital Learning Environment for Children with Autism) that 

develops assistive technology and introduced itself as an effective tool in helping the autistic 

children through learning and independence of these. In that context, it emphasizes how 

psychology can contribute as an important agent in the interaction process in ADACA 

environment. Through this study, we will understand how we can turn our attention to autism 

without discrimination and degrade, always in search of a unique look. 

 

Keywords: Autism. Gestalt. Assistive Technologies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho busca-se discutir o Autismo por meio de sua caracterização e o enfoque 

terapêutico a partir da abordagem gestáltica. A palavra autismo vem do grego “autos” e 

significa “si mesmo”. Tal distúrbio foi descoberto na década de 40 pelo psiquiatra americano 

Leo Kanner e o pediatra austríaco Hasn Asperger, distúrbio este que afeta milhares de 

crianças. 

Este nome foi dado devido as caracterizações específicas do autista, sendo este traço 

marcante o isolamento do mundo exterior, comprometendo assim consequentemente, uma 

interação social. Hoje em dia, é usado o termo Transtorno do Espectro do Autismo (TEA.) 

Há tempos atrás, o autismo era pouco falado em nossa sociedade, porém, em nossos 

dias, as pesquisas indicam que uma em cada cem crianças é portadora do TEA, sendo mais 

manifestado em meninos que em meninas. (Revista Autismo. Agosto/2010) 

Por volta dos primeiros anos de vida já se pode notar alguns sinais que indicam o 

transtorno. Os sinais mais típicos são o comprometimento da fala, estereotipias, 

comportamento restritivo e repetitivo. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o autismo é definido como: 

Uma síndrome presente desde o nascimento, que se manifesta invariavelmente antes 

dos 30 meses de idade. Caracteriza-se por respostas anormais a estímulos auditivos 

ou visuais, e por problemas graves quanto à compreensão da linguagem falada. A 

fala custa a aparecer e, quando isto acontece, nota-se ecolalia, uso inadequado dos 

pronomes, estrutura gramatical imatura, inabilidade de usar termos abstratos. Há 

também, em geral, uma incapacidade na utilização social, tanto da linguagem verbal 

quanto corpórea. (CID,1984, p.81). 

 

Ao ser dado o diagnóstico, toda a família também se envolve e se alaga num turbilhão 

de emoções, de descrença, medo e tristeza. A incerteza e a insegurança surgem e muitos pais 

não sabem o que fazer diante de tal diagnóstico. Apesar de não ter um manual do que fazer, 

há muitos recursos que tem auxiliado muitas crianças autistas, favorecendo que estas sejam 

mais independentes. 

Ainda se discute muito a respeito da causa. Por isso, posteriormente serão trazidas 

algumas hipóteses, como teorias psicogenéticas e biológicas, que nos ajudarão a entender 

como o TEA era compreendido anteriormente, e como tem sido a compreensão desse 

fenômeno nos dias de hoje. 
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Sendo um assunto que tem ganhado mais espaço na sociedade, é importante termos 

um maior conhecimento acerca do transtorno e também compreendermos os meios 

terapêuticos que podem ser usados como dispositivo tanto para a criança autista, como 

também para a família, possibilitando uma efetiva receptividade ao autista em nosso mundo. 

O número de diagnósticos do transtorno vem aumentando recentemente, o que indica 

que os sinais do TEA têm sido reconhecidos mais facilmente. Por meio disso, podemos 

compreender que este pode ser o fato de um transtorno que antes era aparentemente um 

fenômeno raro, se tornar, mundialmente um fenômeno mais comum. 

O presente estudo está estruturado em 5 capítulos, metodologia, apresentação do 

estudo de caso e considerações finais. No capítulo 1, apresenta-se o histórico, causas, 

definições e diagnóstico do TEA. No capítulo 2, discute-se a dinâmica familiar frente ao 

diagnóstico do autismo. No capítulo 3 apresenta o manejo terapêutico como suporte à criança 

portadora do TEA, sob orientação da abordagem gestáltica. No capítulo, 4 busca-se a 

compreensão do fenômeno da linguagem que se apresenta em crianças com TEA, indicando 

um recurso muito utilizado pelas mesmas – a ecolalia. No capítulo 5, apresenta-se o projeto 

ADACA como tecnologia assistiva em auxílio às crianças autistas. Na metodologia apresenta-

se o modo como o estudo foi estruturado. Na sequência, o estudo de caso realizado no projeto 

ADACA, seguido das considerações finais onde se aponta reflexões relevantes que o trabalho 

proporcionou. 
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Capítulo 1: CONHECENDO O AUTISMO: HISTÓRICO, DEFINIÇÃO, CAUSAS E 

DIAGNÓSTICO 

1.1 Breve resgate histórico  

 A primeira vez que o termo autismo foi usado, se remete a uma monografia 

intitulada  “Dementiapraecoxoder Gruppe der Schizophrenien”, por Eugen Bleuler, 

publicado em Viena, 1911. 

 Bleuler, em seus estudos, substitui a ideia de demência precoce por um grupo de 

psicoses esquizofrênicas qua havia em comum uma série de mecanismos psicopatológicos. 

Pensando na ideia de autismo, Bleuler nomeia assim a partir de uma etimologia grega, no qual 

“autos” significa “eu” em oposição ao “outro”. Desta forma, caracteriza o autismo como a 

retirada da vida mental do sujeito sobre si, o que consequentemente o afasta da realidade 

externa e é marcado pelo impossibilidade de se comunicar com outras pessoas. 

 Em 1911, Bleuler escreve: " A lesão particular e completamente característica é a 

respeito da relação da vida interior para o mundo exterior . A vida interior leva uma 

predominância mórbida ( autismo ) ... O autismo é análogo ao que Freud chamou de auto-

erotismo . Mas para Freud , erotismo e libido tem um significado muito mais amplo do que 

para as outras escolas. Autismo expressa o lado positivo do que Janet nomea negativamente 

como perda de sentido da realidade . o senso de realidade não está totalmente ausente no 

esquizofrênico . Somente faltam certas coisas que estão em contradição com o seu complexo." 

 Mais tarde, o psiquiatra polonês Eugène Minkowski, traz uma definição acerca do 

autismo baseado na perspectiva trazida por Henri Bergson de Elã Vital, referenciando então 

autismo como a perda de contato com a realidade elã vital. Por elã vital, podemos entender 

como “um impulso original de criação de onde provém a vida e que, no desenrolar do 

processo evolutivo, inventa formas de complexidade crescente até chegar, no animal, ao 

instinto e, no homem, à intuição, que é o próprio instinto tomando consciência de si mesmo.” 

(Silva 2006 e Rochamonte 2011) 

 Como o passar dos anos, em torno do final da Segunda Guerra Mundial, duas 

contribuições marcam fortemente a época dos estudos sobre psicopatologia infantil: Leo 

Kanner e Hans Asperger. 
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 Leo Kanner, um psiquiatra austríaco, fez a primeira descrição da síndrome do 

autismo, baseando-se em alguns casos de crianças que acompanhou e percebeu que as 

mesmas compartilhavam de algumas características em comum, como a incapacidade de 

manter relações com outras pessoas; distúrbio de linguagem, comprometendo assim a fala 

desde pouca idade; bem como inquietação obsessiva pelo que é inflexível. Assim, determinou 

por meio destas características que aquelas crianças carregavam consigo a síndrome do 

autismo. 

 Já Hans Asperger, psiquiatra e pesquisador austríaco, tinha interesse em crianças 

que considerava fisicamente anormais. Publicou o artigo “A psicopatia autista na infância” em 

1943, com estudos que envolviam cerca de 400 crianças. Asperger entendia psicopatia infantil 

como uma desordem da personalidade, ou seja, falta de empatia, conservação unilateral, 

movimentos descoordenados, entre outros. Seus estudos levaram ao que é chamado hoje de 

Síndrome de Asperger, uma forma de autismo mais branda. 

 

1.2 Hipóteses sobre as causas do autismo  

A discussão acerca das causas do autismo é muito ampla e gira em torno de várias 

controvérsias. As explicações são inconsistentes e especialistas voltam-se praticamente a 

descrições de sintomas, percepções, comportamentos, porém, não há ainda uma clareza e nem 

mesmo um consenso sobre a causa do autismo de forma completa. 

Vamos expor aqui dois blocos de teorias que se opõe: teorias psicogenéticas e teorias 

biológicas. De acordo com a teoria psicogenética defendida por Klin - um estudioso psicólogo 

americano - a criança se tornava autista devido a fatores familiares adversos que 

desencadeavam o transtorno. Portanto, tratava-se de uma criança sadia, normal que sofreria as 

consequências do meio em que vivia. 

A partir desta teoria, várias pesquisas se iniciaram e surgem alguns eixos importantes 

sendo eles o stress precoce, as patologias psiquiátricas parentais, o quociente de inteligência e 

classe social dos pais e a inteiração entre pais e filhos. Por meio de diversas pesquisas, 

Leboyer (obstetra francês) observa que a teoria da psicogenética não trazia explicações a 

respeito da patologia do autismo e trazia a discordância que os pais fossem os causadores por 

gerar o transtorno em seus filhos. 
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Sendo assim, em discordância à teoria psicogenética, Leboyer aposta na ideia da teoria 

biológica trazendo a discursão de que diversas doenças neurológicas foram exibidas como 

sintomas do autismo. Desta forma, problemas cromossômicos, metabólicos, doenças 

adquiridas durante a gestação e até mesmo após o parto podem estar ligados ao autismo. 

Segundo Laboyer: 

[...] A lista de situações patológicas é muito extensa e inclui fatores pré, peri e 

neonatais, infecções virais neonatais, doenças metabólicas, doenças neurológicas e 

doenças hereditárias. Apesar da ausência aparente de ligação entre elas, um ponto 

comum às reúne: todas as patologias são suscetíveis de induzir uma disfunção 

cerebral que interfere no desenvolvimento do sistema nervoso central. (LEBOYER, 

2005, p.60). 

 

 

Pesquisas mais recentes (2008), por Tamanaha, Perissinoto e Chiari, apontam que a 

causa do autismo pode estar ligada a alterações neuroanatômicas, mais especificamente 

masculino. Isso se justifica pelo fato de que os autistas estariam expostos no período pré-natal 

a taxas de testosterona alta e como consequência, o seu processo de socialização se dá de 

forma sintética e metódica. 

Independente da forma que o autismo é abordado, mesmo em meio a tantas 

controvérsias e hipóteses, é importante que se tenha claro a forma de abordagem funcional 

educativa às crianças autistas e os métodos que serão utilizados para intervir com a pessoa. 

Segundo Baptista e Bosa: 

[...] A conclusão que emerge dessa reflexão é que existe um comprometimento 

precoce que afeta o desenvolvimento como um processo e, conseqüentemente, a 

personalidade (por meio da interação entre o self e as experiências como o ambiente, 

que possibilita o desenvolvimento das noções de si, do outro e do mundo ao seu 

redor), seja a síndrome do autismo classificada como psicose ou como transtorno d 

desenvolvimento. Na verdade, existe a falta de um modelo teórico suficientemente 

abrangente para dar conta das diferenças entre duas formas de classificação. [...] O 

que vale a pensa ressaltar é que seja qual for o sistema de classificação ou a 

abordagem teórica adotada, a noção de que crianças com autismo apresentam 

déficits no relacionamento interpessoal, na linguagem / comunicação, na capacidade 

simbólica e, ainda, comportamento estereotipado (atentando-se para as diferenças 

individuais), não tem sido desafiada. (2002, p.30) 

  

 Ainda que não se tenha um consenso acerca das causas do autismo, é fundamental que 

se busque uma compreensão de sua manifestação enquanto um fenômeno que se revela em 

pessoas que demandam interação e vínculo. Esses são grandes desafios no trabalho com o 

autismo na contemporaneidade. 
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1.3 Diagnosticando o autismo: a entrada no DSM  

O Autismo é um Transtorno Global do Desenvolvimento no qual acarreta 

consequências no desenvolvimento da fala, na interação social e no comportamento da 

criança. Essas crianças também são caracterizadas pelo não olhar às pessoas, por se isolarem, 

pelos comportamentos repetitivos e estereótipos, além de dificilmente apresentarem 

expressões faciais das emoções. 

De acordo com Erikson (2006): 

O autismo é um entre um grupo de graves Transtornos de Desenvolvimento Globais. 

Ele se caracteriza pela perda de sociabilidade normal, comprometimento da 

comunicação e uma estreita e limitada série de comportamentos repetitivos, muitas 

vezes, obsessivos, como girar o corpo, balançar-se, bater as mãos e bater a cabeça. 

Desenvolve-se nos primeiros dois anos e meio de vida e estendem-se em graus 

variados por toda a vida. 

 

Durante muito tempo, houve muita confusão sobre a natureza e etimologia do autismo. 

Em 1952, quando foi publicada a primeira edição do DSM (Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais,) manual este composto por nomenclaturas e critérios padrões para 

diagnosticar determinado transtorno mental, os sintomas de autismo não eram considerados 

como um diagnóstico separado, ou seja, eram classificados como um subgrupo da 

esquizofrenia infantil. 

A publicação do DSM-II, em 1968, trazia uma reflexão da predominância da 

psicodinâmica psiquiátrica. Dessa forma, não se tinha uma especificidade dos sintomas em 

determinadas desordens. Assim, os sintomas eram reflexos de conflitos e reações de má 

adaptação frente aos problemas da vida, postos então a partir de uma distinção entre neurose e 

psicose. 

Para a publicação do DSM-III, este tem uma grande influência de Michael Rutter 

(1978), trazendo uma importante influência para a compreensão desse transtorno mental. 

Rutter compreende o autismo a partir de quatro critérios: 1) atraso e desvio sociais não só 

como deficiência intelectual; 2) problemas de comunicação e novamente, não só em função 

de deficiência intelectual associada; 3) comportamentos incomuns, tais como movimentos 

estereotipados e maneirismos; e 4) início antes dos 30 meses de idade. 

A partir de sua influência e os diversos trabalhos produzidos posteriormente, no DSM-

III, o autismo é classificado pela primeira vez na classe dos transtornos - Transtornos 
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Invasivos do Desenvolvimento (TIDs). Dessa forma, havia o entendimento que diversas áreas 

do funcionamento do cérebro era afetado no autismo. 

Em 1994, foi publicada a 4ª edição do DSM. A seguir, mostraremos alguns 

importantes critérios que devem ser levados em consideração para o diagnóstico de autismo, 

extraído do DSM-IV: 

A. Somar um total de seis (ou mais) itens dos marcadores (1), (2), e (3), com pelo 

menosdois do (1), e um do (2) e um do (3). 

1. Marcante lesão na interação social, manifestada por pelo menos dois dos 

seguintes itens: 

a. Destacada diminuição no uso de comportamentos não-verbais múltiplos, tais 

como contato ocular, expressão facial, postura corporal e gestos para lidar com a 

interação social. 

b. Dificuldade em desenvolver relações de companheirismo apropriadas para o nível 

de comportamento. 

c. Falta de procura espontânea em dividir satisfações, interesses ou realizações com 

outras pessoas, por exemplo: dificuldades em mostrar, trazer ou apontar objetos de 

interesse. 

d. Ausência de reciprocidade social ou emocional. 

2. Marcante lesão na comunicação, manifestada por pelo menos um dos seguintes 

itens: 

a. Atraso ou ausência total de desenvolvimento da linguagem oral, sem ocorrência 

de tentativas de compensação através de modos alternativos de comunicação, tais 

como gestos ou mímicas. 

b. Em indivíduos com fala normal, destacada diminuição da habilidade de iniciar ou 

manter uma conversa com outras pessoas. 

c. Ausência de ações variadas, espontâneas e imaginárias ou ações de imitação 

social apropriadas para o nível de desenvolvimento. 

3. Padrões restritos, repetitivos e estereotipados de comportamento, interesses e 

atividades, manifestados por pelo menos um dos seguintes itens: 

a. Obsessão por um ou mais padrões estereotipados e restritos de interesse que seja 

anormal tanto em intensidade quanto em foco. 

b. Fidelidade aparentemente inflexível a rotinas ou rituais não funcionais 

específicos. 

c. Hábitos motores estereotipados e repetitivos, por exemplo: agitação ou torção das 

mãos ou dedos, ou movimentos corporais complexos. 

d. Obsessão por partes de objetos. 

4. Atraso ou funcionamento anormal em pelo menos uma das seguintes áreas, com 

início antes dos 3 anos de idade: 

a. Linguagem social. 

b. Linguagem usada na comunicação social. 

c. Ação simbólica ou imaginária. 

 

Mas, com o DMS -V (2013), foram propostas algumas modificações significativas 

para que este diagnóstico fosse estabelecido. Antes, o transtorno autista englobava cinco 

diferentes categorias (Transtorno Autista ou autismo clássico, Transtorno de Asperger 

Transtorno Invasivo do Desenvolvimento – Sem Outra Especificação (PDD-NOS ), Síndrome 

de Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância.), cada uma com suas respectivas 

diferenciações. Porém, com o DSM - V, esses transtornos passam a não serem diferenciados 
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do espectro do autismo. Assim, todos são incluídos no diagnóstico de Transtorno do Espectro 

do Autismo, com exceção da síndrome de Rett. 

A partir disso, surge então algumas mudanças para o diagnóstico, de acordo com o 

DSM-V (2013): 

1.Deficiências persistentes na comunicação e interação social: 

a. Limitação na reciprocidade social e emocional. 

b. Limitação nos comportamentos de comunicação não verbal interação social. 

c. Limitação em iniciar, manter e entender relacionamentos, variando de 

dificuldades com adaptação de comportamento para se ajustar as diversas situações 

sociais. 

2. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesse s ou atividades, 

manifestadas pelo menos por dois dos seguintes aspectos observados ou pela história 

clínica: 

a. Movimentos repetitivos e estereotipados no uso de objetos ou fala. 

b. Insistência nas mesmas coisas, aderência inflexível às rotinas ou padrões 

ritualísticos de comportamentos verbais e não verbais. 

c. Interesses restritos que são anormais na intensidade e foco. 

d. Hiper ou hiporreativo a estímulos sensoriais do ambiente. 

3. Os sintomas devem estar presentes nas primeiras etapas do desenvolvimento. Eles 

podem não estar totalmente manifestos até que a demanda social exceder suas 

capacidades ou podem ficar mascarados por algumas estratégias de aprendizado ao 

longo da vida. 

4. Os sintomas causam prejuízo clinicamente significativo nas áreas social, 

ocupacional l ou outras áreas importantes de funcionamento atual do paciente. 

5. Esses distúrbios não são melhores explicados por deficiência cognitiva ou atraso 

global do desenvolvimento. 

 

Diagnosticar uma criança com autismo não é algo tão simples pela falta de exames 

para identificá-lo. Para chegar ao diagnóstico, a criança deve passar por uma observação por 

meio de uma equipe especializada, no qual a observação terá relevância no comportamento da 

criança e também a forma que ela se desenvolve diante de suas relações sociais. É importante 

destacar a necessidade da equipe estar preparada para fazer o diagnóstico diferencial. 

Embora existam escalas construídas para avaliação do autismo, tais como 

ChildhoodAutism Rating Scale - CARS (Escala de avaliação para autismo infantil), 

desenvolvida por Schopler et al., 1980; Escala d´AvaluaciódelsTrestsAutistes, ATA (Escala de 

avaliação de traços autistas), desenvolvida por Ballabriga et al., 1994; 

AutismScreeningQuestionnaire –ASQ (Questionário de triagem para autismo), desenvolvido 

por Rutter et al., 1999; ModifiedChecklist for Autism in Toddlers – M-CHAT (Escala para 

rastreamento de autismo modificada) desenvolvida por  Robins DL, Fein D, Barton ML, 

Green JA, 2001, entre outras, o diagnóstico não é  simples face a necessidade de se considerar 

os aspectos que englobam o espectro. 
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Christian Gauderer (1997), dispõe de algumas mudanças e sinalizações manifestadas 

em autistas desde o nascimento até a adolescência que pode nos auxiliar a identificar sinais de 

autismo diante da dificuldade exposta anteriormente de diagnosticar o TEA, que serão 

apresentadas de forma resumida a seguir: 

Na fase de zero a seis meses, o bebê demora a responder sorrisos ou simplesmente não 

o responde. Demonstra pouco ou quase nenhum interesse por objetos, como o chocalho, 

porém, tem uma reação exagerada quando se trata de sons como o de uma buzina. 

Na fase dos seis aos doze meses é marcado pela recusa em reter, mastigar ou engolir 

alimentos sólidos. Como o bebê autista não é afetuoso, as etapas de engatinhar, sentar e dar os 

primeiros passos se atrasam. 

Na fase do segundo e terceiro anos são marcadas por manifestações de maneirismo, 

estereotipias e comportamentos repetitivos. Segundo Gauderer (1997, p. 21) “A criança 

escuta, por exemplo, o som que ela produz ao arrarar uma superfície ou range vigorosamente 

os dentes. Vai observar, atentamente e de maneira muito próxima, objetos em movimentos”. 

Nessa idade, a criança tem pouco interesse em brinquedos (função usual). Apresentam 

um desenvolvimento pequeno no que diz respeito a imaginação. Se mostram indiferentes e 

sem interesse em manter relações interpessoais. 

Na fase do quarto e quinto ano, a maioria das sinalizações permanecem, porém, há 

uma redução na intensidade, mas especificamente das relações acentuadas por estímulos 

sensoriais e alterações do movimento. 

Na fase dos seis anos à adolescência, as crianças autistas pré-escolares manifestam 

alguma evolução por meio de mudanças na sintomatologia. Os sintomas podem diminuir e 

pode aparecer uma melhora nas respostas a estímulos sensoriais. Segundo Lewis, “Na 

adolescência, um pequeno número de indivíduos autistas faz progressos evolutivos 

acentuados; outro subgrupo deteriora-se em termos comportamentais” (1995, p. 516). 

Apresentamos o ANEXO I uma tabela comparativa que revela aspectos do desenvolvimento 

infantil típico e atípico, revelando alguns importantes sinais de alerta que devemos atentar em 

relação ao TEA. 

De acordo com as pesquisas realizadas pelo governo dos Estados Unidos no ano de 

2010, divulgados em março de 2014 pelo CDC, o número de casos de autismo subiu para 1 
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em cada 68 crianças com 8 anos de idade, sendo 1 em cada 42 meninos, e 1 em cada 189 

meninas. 

Esse número revela um aumento de quase 30% em relação aos dados obtidos no ano 

de 2008, nos quais apontavam 1 caso de autismo a cada 88 crianças. Já em 2006, dados 

apontam que para cada 110 crianças, 1 era diagnostica com autismo. No Brasil, embora não 

haja estudos completos de prevalência, cerca de 2 milhões de pessoas são atingidas pelo 

autismo. 

Podemos perceber com base nos dados apresentados acima que, conforme se ampliou 

os critérios de diagnóstico de autismo, aumentou-se consequentemente um maior número de 

casos. Com os diversos estudos e trabalhos produzidos, aumentou-se a eficiência para 

diagnosticar o autismo. 

Há algumas razões para o aumento desta prevalência, tais como: o uso de um conceito 

mais amplo, sendo o autismo compreendido como espectro de condições no qual ocorrem 

modificações nos níveis de severidade e de manifestações, o que fez com que mais pessoas se 

encaixassem nesse diagnóstico; maior conscientização entre os profissionais e educacionais, 

como o pensamento voltado a ideia que se aceite o autismo e que o mesmo possa conviver 

com outras condições; melhoras nos serviços de atendimento aos autistas, com 

aprimoramento nos serviços de educação e terapêuticos, possibilitando uma melhor avaliação 

clínica; e o aumento de estudos epidemiológicos, no qual tem sido possível identificar casos 

que anteriormente não eram apontados em amostras clínicas. 

Diante de tais considerações, evidencia-se a necessidade de se pensar em como o 

autismo tem sido tratado em nossa sociedade, bem como os recursos desenvolvidos para o 

manejo com a pessoa autista. 
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Capítulo 2: ENTRE PAIS E FILHOS AUTISTAS 

 

Vivemos em uma sociedade no qual a família é definida como um sistema social, em 

que há subsistemas, com definições de papéis que devem ser desempenhados por cada um que 

a compõe. 

Segundo Groisman e Lobo: 

A família constitui uma das instituições mais sólidas da sociedade. É o lugar onde 

nascem e se desenvolvem os serem humanos, conferindo a eles um suporte 

emocional, econômico e geográfico que possibilite seu desenvolvimento e sua 

inserção sociais. À medida que vão constituindo sua própria identidade, tingida pela 

identidade familiar vão se desprendendo da família original para vir a estabelecer, 

um dia, sua família nuclear. (2000, p. 88) 

 

Por meio das relações familiares podemos dar significado aos diversos acontecimentos 

da vida, e por meio dele são entregues a experiência individual. É por meio destas relações 

familiares que se dá o desenvolvimento das experiências das realizações e também dos 

fracassos humanos. 

A chegada do primeiro filho faz um casal tonar-se família. Agora quem era esposa 

torna-se mãe e quem era marido, pai. Toda expectativa é gerada em torno desce filho que está 

chegando na família. 

[...] Acompanhando este desenvolvimento desde a formação da nova família, vamos 

compondo as peças de um quebra-cabeça que vai se construindo, desconstruindo e 

reconstituindo no decorrer da história familiar. (GROISMAN e LOBO, 2000, p. 85) 

 

Quando falamos de uma família que apresenta um membro autista, esta trata-se de 

uma instituição social significativa, pois a síndrome revela uma interrupção no 

posicionamento social tanto de relacionamentos internos, quanto nos vínculos externos. Esta 

família é marcada por desequilíbrio emocional, insegurança e instabilidade. 

Assim, se há um familiar diagnosticado como autista, as relações familiares são 

afetadas. Começa-se a ter limitações permanentes. Os pais sofrem pela perda de uma criança 

saudável que esperavam e muitos acabam vivendo sentimentos de desvalia quando se veem 

escolhidos para passar por essa prova dolorida. 

Em 1979, DeMyer publicou seu trabalho que retratava acerca do estresse gerado em 

pais de autistas, nos quais os resultados apontaram que as mães são as que sofrem maior 
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tensão física e psicológica, enquanto que os pais, embora também se mostrassem afetados, 

apresentava-se de modo indireto. 

Um outro estudo apresentado por Milgram e Atzil, em 1988, apontam que as mães têm 

a maior probabilidade de passarem por uma crise e estresse parental que os pais. Isso pode ser 

explicado pelo fato dos cuidados que se deve ter com as crianças, que de acordo com a 

expectativa social, acredita-se que as mães tomam esse cuidado para si. 

Muitas famílias também passam pela dificuldade em aceitar o diagnóstico. Muitos se 

negam e vão em busca de outros profissionais que possam lhe dizer outro diagnóstico, um 

aceitável. Porém, frente aos recursos que temos hoje para melhor lidar com o transtorno, a dor 

sentida pelos pais pode ser superada e possibilita-se assim que se possa seguir em frente. 

Porém, se é oferecido a essas crianças um bom suporte familiar e atividades que as 

estimulem a se desenvolverem e se aprimorarem, estas podem se tornar cada vez mais 

independentes e inseridas na sociedade. 

Este é o conceito estabelecido para o mundo àqueles que se encontram nesta situação. 

É lamentável pensar que as pessoas veem isso como algo negativo e que desestrutura a 

família, não buscando soluções que possam dar suporte e orientação. 

Frente a essas premissas, a teoria que prevalece é a de rejeição, e os pais são colocados 

como agentes causadores da deficiência. Muitos estudos refutam que a doença está ligada a 

culpabilidade dos pais e os coloca como essenciais para o tratamento e desenvolvimento das 

crianças. 

Com esse novo olhar sobre a família, podemos apontar a proeminência de 

contribuições positivas que a pessoa doente traz à família, dentre elas: laços familiares mais 

fortes, aprendizado em tolerância e sensibilidade, conhecimento mais amplo sobre 

deficiências, fé religiosa fortalecida, crescimento e domínio pessoal. 

Toda a vivência familiar se modifica e o clima emocional se transforma. A família se 

une frente a doença da criança e a partir daí se inicia o processo de adaptação. Mas as famílias 

tendem a se organizar externamente, isto é, na sociedade, de tal modo que seus laços internos 

enfraquecem e isso pode acarretar em fracasso pessoal e social. 

Muitas famílias apresentam-se como incapazes de cuidar de uma criança autista. A 

elas são delegadas pela sociedade papéis a se cumprirem, mas, se considerando os fatores 
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subjetivos singulares das dinâmicas situadas na relação com a criança autista, consistirá em 

um resultado positivo para uma dinâmica familiar funcional. 

É valido ressaltar que o atendimento psicológico especializado é extremamente 

importante tanto para o autista, como também para a família, objetivando resgatar a 

autoestima e confiança da família. Por meio disto, possibilita-se a criança autista a se 

desenvolver e buscar sua independência e autonomia. 

Não havendo um manual de como lidar com a criança autista, cabe aos pais estarem 

atentos aos gestos, olhares e meios de comunicação que a criança estabelece a fim de 

encontrarem uma melhor maneira de enfrentar o transtorno. 

No Guia Prático de Autismo da AMA (Associação de Amigos do Autista), 2007, de 

São Paulo, há algumas indicações importantes para que a família possa melhor lidar com esse 

enfrentamento: 

 Tire todas as suas dúvidas quanto ao diagnóstico do seu filho: não tenha medo 

ou vergonha de perguntar; 

 Permita-se sofrer: este é realmente um momento muito doloroso, com o tempo 

você vai criar novos sonhos e outros objetivos vão surgir, mas no início é 

importante viver a sua dor; 

 Reaprenda a administrar o seu tempo: você precisará reorganizar a sua vida para 

investir no seu filho. Procure centros de tratamento especializado; 

 Saiba quais são os objetivos a curto prazo para o seu filho: é através disso que 

você poderá avaliar se o tratamento está sendo eficaz. 

 Evite: todos que lhe acenarem com curas milagrosas; todos que atribuírem a 

culpa do autismo aos pais e todos os profissionais desinformados ou 

desatualizados. 

 

Podemos verificar que é frequente a tendência a desorganização da dinâmica familiar 

com o diagnóstico, mas é de fundamental importância a compreensão que o desenvolvimento 

de estratégias e manejo com a pessoa com TEA revela-se como um desafio que pode apontar 

para saídas funcionais e satisfatórias para essa dinâmica familiar. Descobrir novos modos de 

comunicação, novas possibilidades de interação, torna-se o grande desafio, para que não se 

releve o modelo de déficit implícito nos conceitos da pessoa com deficiência.  
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Capítulo 3: LINGUAGEM: UMA NOVA FORMA DE SE COMUNICAR 

 

Não atingimos nunca o homem separado da linguagem e não o vemos nunca 

inventando-a. Não atingimos jamais o homem reduzido a si mesmo e procurando 

conceber a existência do outro. É o homem falando que encontramos no mundo, um 

homem falando com outro homem, e a linguagem ensina a própria definição de 

homem (Benveniste, 1976, p.285). 

 

Uma das coisas mais almejadas pelos pais ao longo do desenvolvimento de seu filho é 

o aprender a falar. Porém, as crianças diagnosticadas como autistas apresentam dificuldades 

de linguagem e consequentemente um atraso na capacidade de falar. 

Adquirir a fala é muito mais que adquirir um conjunto de regras. O aprendizado da 

fala refere-se a um domínio e desenvolvimento de regras formais por meio de recursos que 

possibilitem o uso de simples elementos para estabelecer estruturas abstratas que resultarão 

em diversas orações e que satisfazem a necessidade do falar do ser humano. 

O atraso e o desenvolvimento anormal da linguagem e até mesmo sua ausência são 

requisitos importantes para se diagnosticar o autismo. Em 1799, a Psiquiatria apontava que 

havia uma dificuldade que as crianças encontravam fazendo uma reversão do pronome 

pessoa, e assim, se referiam a si mesmas na terceira pessoa. Kanner, 1943, aborda este fato 

num contexto mais abrangente, no qual chama de fala ecolálica. Assim, o que as crianças 

reproduzem resultam de um eco de algo que lhes já foi dito.  

Muitos pais insistem na questão da fala, como algo obrigatório a acontecer, porém, 

nem todo autista quer falar e sim, se expressar de uma outra maneira. Eles podem assumir um 

comportamento pré-linguístico, no qual guia outra pessoa para executar determinada função. 

Podem se utilizar também de gestos, movimento corporal, sons vocais. Nenhum destes 

comportamentos expressos por essas crianças devem ser descartados, pois é a maneira que 

elas encontram para se comunicarem. 

A dificuldade da linguagem expressa-se numa dificuldade em estabelecer relações 

complexas e naturalmente numa afirmação das origens de formas simbólicas de 

comportamento que são fornecedoras das bases para o desenvolvimento da linguagem. 

Existem algumas diferentes formas de se observar os défices em autistas, tais como a 

inabilidade de usar a informação semântica a fim de codificar o material verbal e também a 

rememorar conjuntos de palavras; a intenção a utilizar táticas de classificação de palavras 
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sintáticas, em vez de estratégias de captação semântica na interpretação de um discurso 

interligado; e a inaptidão de interpretar palavras em seu contexto semântico. 

A linguagem do autista fica comprometida para atribuir significados linguístico a um 

contexto extralinguístico. Desta forma, é caracterizado como ausentes de competência 

pragmática. 

Porém, podemos nos questionar a respeito desta discussão de a criança autista “ter que 

falar”. O que seria mais importante: a criança autista falar ou investir no ensinamento de 

outros tipos de comunicação? Existe outras formas de se trabalhar com a criança autista. Uma 

delas é a Terapia da Fala, a fim de eliminar formas pré-simbólicas não convencionais, como o 

grito, e substituí-las por instrumentos convencionais de comunicação, pré-simbólicas, 

expandindo-se as intenções comunicativas às categorias pragmáticas não utilizadas. 

Cada vez mais se tem estudado o desenvolvimento linguístico da criança autista. A 

linguagem não é apenas a expressão do pensamento. A linguagem permite que as crianças 

possam estabelecer relações, e assim, agregar-se num contexto social e cultural. 

 

3.1 Ecolalia 

 

Dentre as diversas características da linguagem no autismo, a ecolalia é um dos 

sintomas mais comuns. Por isso, há certa relevância em buscarmos compreender qual o papel 

e o quanto a ecolalia afeta e progride para o desenvolvimento da linguagem. 

Embora haja controvérsias de que a ecolalia não tenha função comunicativa alguma, 

há estudos que a apontam como uma importante ferramenta em se tratando de comunicação e 

que pode até mesmo ser utilizado como terapia fonoaudiológica. 

Mas afinal, o que é ecolalia? A ecolalia trata-se da repetição em eco da fala do outro. 

Esta ecolalia pode ocorrer em três categorias: imediata, tardia ou mitigada. A ecolalia 

imediata acontece em pouco tempo ou logo em seguida da fala modelo. Já a tardia, ocorre 

após um tempo maior de sua fala modelo, e a mitigada acontece em casos em que podem 

acontecer modificações da emissão ecoada, seja ela imediata ou tardia. 

Quando a ecolalia é vista sob uma perspectiva de desordem e indiferente enquanto 

fala, o procedimento clínico se baseia numa tentativa de inibição da fala ecolálica. Porém, há 

estudos que apontam a ecolalia como meio de manter contato social. 
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A ecolalia pode ou não vir acompanhada de intenção comunicativa. Isso dependerá do 

contexto em que a mesma ocorrerá. Num estudo sobre uso da ecolalia como recurso 

interacional, por exemplo, uma criança de três anos em interações naturais com a mãe, notou-

se um resulto significativo. As ecolalias tardias foi um importante instrumento da criança a 

fim de trazer a mãe ao seu mundo e também para obter respostas dela. 

Com a aceitação da fala ecolálica da criança, esta se torna mais motivada e permite-se 

assim a busca por falas mais criativas. Pode-se evidenciar que a ecolalia é sim, de fato, uma 

etapa relevante na obtenção de linguagem de pessoas autistas. 
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Capítulo 4:  O AUTISMO E A GESTALT-TERAPIA 

 

Para compreendermos como a Gestalt pode contribuir como terapia efetiva no 

Transtorno do Espectro do Autismo, é importante primeiramente entendermos o que vem a 

ser a Gestalt, alguns de seus principais conceitos e o que seu trabalho propõe. 

Segundo Perls: 

Gestalt-Terapia, embora formalmente apresentada como um tipo de psicoterapia, é 

baseada em princípios que são considerados como uma forma saudável de vida. Em 

outras palavras, é primeiro uma filosofia de vida, uma forma de ser, e com base 

nisto, há maneiras de aplicar este conhecimento de forma que outras pessoas possam 

beneficiar-se dele. Gestalt-Terapia é a organização prática da filosofia da Gestalt. 

Felizmente o gestalt-terapeuta é antes identificado por quem ele é como pessoa, do 

que pelo que é ou faz. (Perls. Isto é Gestalt, p. 14). 

 

A palavra “Gestalt” é de origem alemã e embora não haja uma tradução certa do que 

vem a ser, seu significado se aproxima de “Forma total” ou “Boa forma”. Seus principais 

precursores foram Kurt Koffka, Wolfgang Köhler e Max Wertheimer. 

Esta teoria baseia-se em estudar o modo pelo o qual os seres humanos compreendem 

as coisas, enfocando as leis mentais, ou seja, os princípios que determinam a maneira como 

percebermos as coisas. 

A partir deste princípio, a Gestalt parte da ideia de que as nossas percepções não se 

dão por partes isoladas e sim, por um todo. Desta forma, funda-se na ideia de que o todo é 

mais do que a soma de suas partes. 

Na Gestalt-Terapia, por meio da abordagem fenomenológico-existencial, podemos 

compreender uma psicoterapia vivencial que ressalta a consciência do aqui-e-agora, com o 

foco a partir de como o fenômeno se apresenta a nós, ou seja, enfatiza-se no que está ali dado, 

no presente, no visível. A Gestalt-Terapia propõe um re-descobrimento do que ali está, sem a 

priori, proporcionando o lidar com o novo. 

Na visão gestáltica, o homem é um ser em constante processo de desenvolvimento. O 

trabalho da Gestalt está em torno de promover o processo de crescimento e também o 

desenvolvimento do potencial do outro. Por meio de um processo de integração pode-se 

ampliar esse potencial. 
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Outro ponto importante a ser considerado na teoria da Gestalt diz respeito ao contato. 

Acredita-se que a todo instante estamos em contato com o meio e, para se pensar num 

funcionamento humano que poderá se tornar saudável ou disfuncional, leva-se em conta então 

este contato com o meio. O contato nos proporciona, além disso, meios para sermos criativos 

na maneira de se ver o mundo e também no processo de fazer escolhas na vida. 

Com esse desdobramento da Gestalt, podemos pensar num trabalho clínico que 

envolva um buscar pela ampliação da consciência do indivíduo acerca de seu próprio 

funcionamento. Somente o outro, e não o terapeuta, poderá ter certeza acerca do sentido de 

seus próprios atos, mesmo que ainda não os tenha percebido. A isso chamamos de awareness, 

a maneira como o indivíduo funciona, quais suas tentativas em busca de seu equilíbrio e suas 

decisões e escolhas que lhe proporciona o atendimento de suas reais demandas. 

Esta psicologia possibilita novas formas de se olhar para a vida, sem nada a ser 

definitivo e onde sempre há possibilidades a serem descobertas. O homem é colocado como 

ser potencial capaz de gerar transformação e de se constituir e reconstituir na sua relação com 

o mundo. 

Para discutirmos sobre o autismo, em Gestalt-terapia, não pode haver uma divisão 

entre pessoa e autista. Essa separação deve ser eliminada. O ponto inicial para lidarmos com 

este tipo de transtorno deve nos fazer ir para além do comportamento autístico e refletir a 

respeito de quem a pessoa é, além de ser rotulada como “a autista. ” 

Segundo Oliver Sacks (1995), “Autismo, embora possa ser visto como uma condição 

médica, e patologizado como uma síndrome, também deve ser encarado como um modo de 

ser completo, uma forma de identidade profundamente diferente. ” 

Do ponto de vista da sociedade, seria mais fácil se o autista pudesse ser curado. 

Amenizaria o sofrimento do mesmo e também da família. Mas por que não pensar na 

possibilidade de que somos nós os incapazes de lidar com o diferente? Por que há esse 

incessante desejo de querer eliminar o comportamento do autista? A sociedade projeta no ser 

humano uma construção de vida baseada em valores, no qual refletirá em uma vida feliz e 

também constrói o que se estabelece como saúde e doença. 

Dentro da abordagem da Gestalt, compreendemos que o desenvolvimento do homem é 

constante em toda sua vida. Esse desenvolvimento se dá por da relação que o homem 

estabelece com o mundo a partir da possibilidade encontrada nos recursos disponíveis do 
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homem, e também pelas transformações do meio, a fim de que possa se ajustar da melhor 

maneira de acordo com as situações. A esse desenvolvimento podemos chamar de inter-ação. 

É por meio do processo de auto-regulação organísmica que ocorre essa inter-ação. 

Desta forma, nosso organismo está sempre buscando o equilíbrio homeostático quando 

alguma de nossas necessidades se manifestam. Podemos falar de necessidades não somente 

àquelas que diz respeito ao fisiológico, mas também necessidades de âmbito psicológico e 

social. 

Por meio deste processo de auto-regulação organísmica, pode-se chegar ao melhor 

equilíbrio entre organismo e o meio no qual podemos chamar de ajustamento criativo. Este 

implica em o homem utilizar-se somente daquilo que lhe for favorável e dispensar o que não 

lhe interessa. 

Uma criança autista se utiliza deste ajustamento criativo em seu comportamento. É 

uma forma que ela encontra para se expressar, suprindo assim sua necessidade e recuperando, 

portanto, o equilíbrio antes perturbado. 

É preciso respeitar, acolher e estimular os ajustamentos criativos. Desta maneira, 

possibilita-se a criança de desenvolver a awareness. Ou seja, permiti-la que entre em contato 

com seu corpo, com suas necessidades, o ambiente e o aqui e agora. 

Cada criança autista é única e, portanto, não há um padrão estabelecido acerca do 

ajustamento criativo. Cada história e contexto devem ser levados em consideração, cada um 

de maneira singular. 

Mas não somente o autista tem que desenvolver esse ajustamento criativo. É 

importante que o terapeuta também trabalhe o seu próprio ajustamento criativo e desta forma 

o amplie para melhor compreender o comportamento autístico. Diante de uma criança autista 

é de extrema importância estar em constante contato com ela e poder perceber quais são as 

dificuldades que as rodeiam. 

Ao tratarmos de crianças autistas, por suas próprias limitações sensoriais e de 

linguagem também, não se pode prever o que vai acontecer e se, o terapeuta não estiver em 

contato, a relação Eu-Tu não é estabelecida. 

O trabalho do psicólogo assim como o trabalho de outros profissionais 

multidisciplinares envolvidos neste processo é fundamental para o desenvolvimento da 
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criança autista. É preciso estar sempre atento ao discurso trazido pela família e estar sempre 

atualizado para que possa orientar a família de maneira coerente. 

A aproximação do terapeuta à criança permite que o mesmo possa detectar meios 

terapêuticos que vão beneficiar aquela criança, bem como abrir possibilidades para uma 

compreensão do autismo como um fenômeno que possui características singulares em cada 

pessoa que o revela e cujas demandas de interação, vínculo e construção de elos de ligação 

tornam-se evidentes. 
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Capítulo 5: ADACA: UM MÉTODO FACILITADOR 

 

O ADACA é um projeto destinado a trabalhar com crianças autistas e estende este 

trabalho às famílias destas crianças. O projeto envolve professores do Instituto de Ciências 

Exatas (ICEx) e do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) da Universidade Federal 

Fluminense - UFF, Volta Redonda, Campus Aterrado. 

Além disso, conta com o apoio de fonoaudiólogo e também de alunos que contribuem 

para a ampliação do projeto, seja na parte do desenvolvimento de ferramentas digitais com 

jogos direcionados ao aprendizado e comunicação, seja na parte de acompanhamento destas 

crianças com possíveis intervenções em âmbito familiar. 

O projeto ADACA foi elaborado por meio de vários métodos que auxiliam num bom 

resultado no tratamento de crianças autistas. Tendo-se uma intervenção adequada é possível 

favorecer que a criança se torne o mais independente possível. Os métodos usados no projeto 

incluem: ABA,PECs, TEACCH, Son-rise e Floortime. Veremos cada um a seguir, ressaltando 

que a intenção deste capítulo não é de ter um estudo aprofundado acerca de tais métodos, mais 

compreender como cada método pensado pode auxiliar as crianças autistas, baseando na 

proposta do ADACA. 

O método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) é uma linha adotada pela 

psicologia a fim de melhor compreender o comportamento de pessoas com transtornos do 

desenvolvimento. Por meio deste método, possibilita-se a observação, análise e associação 

que se pode fazer entre o ambiente, o comportamento e a aprendizagem. 

Desta forma, busca-se motivar os comportamentos, de maneira que dê prazer a criança 

para que assim consiga algo que se deseja. Pelo método ABA, as crianças podem ser 

ensinadas, de forma intencional, a apresentarem-se com determinados comportamento, de 

acordo com o lugar em que estiverem. 

Por meio do método ABA, possibilita-se trabalhar os déficits detectando as inaptidões 

das crianças que prejudicam seu desenvolvimento bem como sua aprendizagem. 

Busca-se também por meio deste método reduzir a presença de comportamentos 

indesejados como estereotipias, birras e agressividade, comportamentos os quais impedem um 

bom convívio social. 
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Desta forma, como resultado, as crianças podem estar favorecidas a comportamentos 

que as levem a estarem melhores inseridas em convívio social, permitindo que possam estar 

comunicativas e adaptadas, cada uma dentro de sua realidade. 

A intervenção do método ABA se dá por meio da análise funcional. Isso significa que 

o objetivo da análise funcional é suprimir comportamentos socialmente indesejáveis. Para 

melhor compreender e auxiliar a criança, em seu comportamento, é fundamental identificar a 

sua função. Assim, conhecendo o comportamento problema facilita encaminhar a criança a 

um comportamento adequado. 

Para que isso ocorra, é importante conhecer o tipo de comunicação que a criança faz, 

ou seja, se há ou não linguagem funcional, se é verbal ou não, como estabelece ou não o 

contato visual, entre outras. 

Também é válido conhecer como é o ambiente agradável para esta criança, pensando 

nos brinquedos que gosta, suas birras mais frequentes, sua reação frente a desconhecidos, a 

fim de proporcionar um ambiente adequado e de não irritabilidade àquela criança. 

O segundo método é o PECS (Sistema de Comunicação por Troca de Figuras). Este 

foi desenvolvimento como um sistema de intervenção em relação a comunicação com 

exclusividade às pessoas autistas e com doenças do desenvolvimento relacionadas. 

Neste sistema, o PECS ensina a pessoa a dar uma figura de um item desejado a uma 

pessoa de comunicação, aceitando a troca como um pedido. O sistema passa a ensinar a 

discernimento de figuras e como juntá-las compondo sentenças. Em fases posteriores, as 

pessoas são capazes de aprenderem a responder perguntas e a fazer comentários. 

Este método de ensino se baseia no livro de Skinner “Comportamento Verbal”. 

Baseia-se na ideia de que os operantes verbais funcionais serão metodicamente ensinados 

usando dicas e estratégias de reforço que induzirão a uma comunicação independente. É 

válido ressaltar que não são usadas as dicas verbais, o que possibilita a construção de um 

início imediato e evitando a vinculação de dicas. Este método tem englobado a pessoas de 

diferentes idades e com distintos graus de comunicação e dificuldades cognitivas. 

O PECS é constituído por seis importantes fases: Como se comunicar; Distância e 

Persistência; Discriminação de figuras; Estrutura de sentença; Respondendo a perguntas; e 

Comentando. 
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Um terceiro método utilizado diz respeito ao TEACCH (Tratamento e Educação de 

Crianças Autistas e com Desvantagens na Comunicação). De acordo com Gary Mesibov 

(2004), atual diretor do TEACCH, a “teoria essencial é que as pessoas com autismo são 

diferentes. O autismo afeta sua forma de aprender o mundo - de falar, de comer, de se 

comunicar, etc - mas não tem nada de errado ou degradante. Partindo dessa premissa, o 

movimento então seria em direção ao respeito pelas diferenças que o autismo cria em cada 

pessoa singular e na promoção do apoio e facilitação que eles precisam, justamente devido as 

tais diferenças. ” 

Tal método foi pensado a partir de três médicos que, na década de 60, em trabalho 

realizado com crianças autistas, viram que havia uma necessidade de que se tivesse meios de 

controle do ambiente de aprendizado e de forma que também as encorajassem para que 

fossem independentes. 

Nesta abordagem, o TEACCH volta-se para o design do ambiente físico, social e na 

comunicação. Ou seja, a estrutura do ambiente é moldada de acordo com as dificuldades da 

criança autista e que permite assim que seu desempenho seja treinado com a finalidade de 

obter hábitos aceitáveis e apropriados. Um ambiente estruturado pode ser um facilitador para 

que a criança autista tenha uma forte base para o aprendizado. 

O quarto método, Son-Rise, busca a participação ativa de pessoas autistas, 

independentemente da idade, em diversas interações e dinâmica, envolvendo pais, adultos e 

crianças. 

A partir disso, acredita-se que a participação de autistas em tais situações favorecem 

que estejam mais abertas e receptivas e mais determinadas a aprenderem. Busca-se fazer uma 

ponte entre o mundo convencional e o mundo do autista. 

Trazendo para o centro a criança autista, nesta abordagem, é ressaltado um estilo 

responsivo de interação, onde se leva em consideração o ritmo da criança e se juntando a ela. 

Isso permite que a criança nos informe sobre seus interesses e necessidades, atendendo 

sempre as necessidades da criança. Isso facilita que possamos interagir com a criança quando 

ela quiser e puder. 

Por fim, o método Floortime, foi criado a fim de se ter uma maior socialização, 

melhorar a linguagem, diminuir comportamentos repetitivos e consequentemente, facilitar a 
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compreensão das crianças e permitir que se vejam como um ser intencional capaz de 

estabelecer contatos sociais. 

As principais metas do Floortime são: (1) Adentrar o mundo da criança através do 

brincar, seguindo seu exemplo e estimulando sua iniciativa e (2) Trazer a criança para um 

mundo compartilhado, fazendo com que isso seja prazeroso para ela. E, para isso, conta com 

um processo terapêutico baseado em cinco etapas: (a) Avaliação/Observação, em que se busca 

averiguar a forma com que a criança brinca e a fase do brincar em que ela se encontra, a fim 

de desenvolver a melhor forma de abordá-la em seu mundo; (b) Abordagem – Círculos 

abertos de Comunicação, em que, utilizando gestos ou palavra, estabelecem-se as primeiras 

interações comunicativas com a criança, buscando iniciar um vínculo; (c) Seguir a iniciativa 

da criança ao brincar, adentrando seu mundo para interagir com ela e dando significado à 

brincadeira por ela escolhida, uma vez que a vontade dela é a porta de entrada para sua vida 

emocional e intelectual; (d) Alargar e expandir a brincadeira gradativamente, estimulando 

habilidades, das menos complexas para as mais complexas, e ajudando a criança a expressar 

suas ideias, considerando-se que ao adentrar o mundo dela pode-se criar uma série de 

oportunidades para ajudá-la a desenvolver-se e a avançar os níveis de relacionamento, 

comunicação e pensamento; e (e) Fechar os ciclos de comunicação, valorizando a 

comunicação recíproca (INTERDISCIPLINARY., 2010; GREENSPAN; WIEDER, 2006; 

BREINBAUER, 2006). 

A compreensão do ADACA como recurso de Tecnologia Assistiva (TA), revela sua 

importância enquanto dispositivo tecnológico que visa favorecer a ampliação de uma 

habilidade funcional deficitária. Por meio dos jogos e atividades lúdicas propostas às crianças 

com autismo, no ADACA, possibilita-se o desenvolvimento independente e inclusivo das 

mesmas, bem como a busca pela inteiração e comunicação entre o facilitador e a criança com 

TEA. Apresentamos no ANEXO II algumas figuras que compõe o Ambiente Computacional 

do ADACA. 

Todos os métodos utilizados para a elaboração do ADACA não têm o intuito de curar 

ou de fazer aquele sujeito falar - ansiedade esta muito grande por parte dos pais - mas tem o 

propósito de reconhecer as diferenças e singularidades de cada um, sem que isto seja uma 

ferramenta de impedimento, e sim, um meio que possa ser usado para a construção de algo 

positivo.  
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6. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Este trabalho foi elaborado a partir de pesquisas bibliográficas, ou seja, por meio de 

materiais já elaborados tais como publicações de artigos, livros, teses e dissertações com a 

finalidade de se ter maior compreensão e conhecimento do tema abordado. Um fator positivo 

a cerca deste método é a possibilidade dada ao investigar em se ter uma gama de fenômenos 

bem amplos. 

Segundo Minayo: 

Toda investigação inicia com um problema, com uma questão, como uma dúvida ou 

com uma pergunta, articuladas a conhecimentos anteriores, mas que também pode 

demandar a criação de novos referenciais. Estes conhecimentos anteriores, 

construídos por outros estudiosos e que lançasm luz sobre a questão da pesquisa, é 

chamado teoria (...). A teoria é construída para explicar ou compreender um 

fenômeno, um processo ou um conjunto de fenômenos e processos (...). Teorias, 

portanto são explicações parciais da realidade. (1996, p.18) 

 

Compreendemos pela citação acima, que a pesquisa qualitativa volta-se a responder 

questões particulares, ressaltando que se trata de uma realidade que não pode ser quantificada, 

portanto, volta-se para um estudo onde se prioriza os significados, o motivos, os valores, as 

atitudes. Por meio de uma pesquisa do tipo qualitativa, pode-se estudar questões que envolve 

seres humanos e suas diversas relações sociais em diferentes ambientes. 

Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de suas 

pesquisas. O desenvolvimento da pesquisa é imprevisível. O conhecimento do 

pesquisador é parcial e limitado. O objetivo da amostra é de produzir informações 

aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja 

capaz de produzir novas informações (DESLAURIERS, 1991, p. 58). 

 

Podemos perceber que a pesquisa qualitativa está em busca de compreender aspectos 

da realidade e sobre as dinâmicas das relações sociais, nas quais não são passíveis de serem 

quantificadas. 

De acordo com Minayo: 

Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos 

à operacionalização de variáveis. Aplicada inicialmente em estudos de Antropologia 

e Sociologia, como contraponto à pesquisa quantitativa dominante, tem alargado seu 

campo de atuação a áreas como a Psicologia e a Educação. A pesquisa qualitativa é 

criticada por seu empirismo, pela subjetividade e pelo envolvimento emocional do 

pesquisador (2001, p. 14). 

 

Por esta metodologia, podemos caracterizar como uma pesquisa que busca a 
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objetivação do fenômeno, classificação das diferentes ações que envolvem a pesquisa tais 

como descrever, compreender, explicar, além de buscar resultados legítimos. 

Busca-se, portanto, a partir das referências bibliográficas exploradas, conhecer e 

analisar as possíveis contribuições teóricas da abordagem gestáltica acerca do Transtorno do 

Espectro do Autismo, bem como um olhar singular direcionado a cada autista. Além disso, 

através de um estudo de caso que revela os recursos que o dispositivo ADACA pode oferecer 

no trabalho com a criança com TEA, buscamos ratificar o que apresentamos no 

desenvolvimento bibliográfico. 

 

6.1 Estudo de caso 

 O estudo de caso que se segue foi autorizado pelos responsáveis da criança com TEA 

participante do projeto ADACA. Todos os nomes são fictícios para preservar a identidade dos 

mesmos (em anexo, encontra-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Parecer 

do Comitê de Ética da Plataforma Brasil). 

 Para a coleta de dados, foi realizada uma entrevista estruturada aos pais, com duração 

média de 45 minutos. Na entrevista as perguntas voltavam-se para a chegada do filho autista, 

impacto do diagnóstico, dinâmica familiar e manejos utilizados pela família como meios de 

favorecer o desenvolvimento da criança. 

 

6.1.1 Histórico 

A história de Bruno pode ser a história vivenciada por muitos pais que tem um filho 

autista. Mais uma família que aguardava ansiosamente pela chegada de um filho, até que no 

decorrer dos anos, um diagnóstico modifica toda a estrutura familiar. 

Otávio e Beatriz são os seus pais. Além de Bruno (5 anos), eles têm uma filha, 

Manuela de 14 anos. Durante a entrevista preliminar com os pais, eles trazem o relato de uma 

gestação inesperada, porém, bem tranquila. 

Bruno nasce sadio e superando todas as expectativas desta família. Foi amamentado 

até os dois anos e, pouco tempo depois, começou a manifestar os primeiros sinais de autismo. 

Por meio de diversos vídeos gravados nos primeiros meses de Bruno, Beatriz conta como 
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tinha um bom desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento normal da fala (para sua idade) e 

contato visual (não modificou no decorrer dos anos). 

Porém, ao aparecer os primeiros sinais, Bruno para de falar, não se reconhece mais 

como Bruno, grita muito e começa a ter toques. Foi uma mudança radical na vida daquela 

família. Segundo a mãe, “era como se algo tivesse vindo e roubado a alma dele”. 

Ao notar essas mudanças em Bruno, sem os pais saberem do que poderia se tratar, o 

levaram ao pediatra. Ao longo do atendimento, o médico os atentou para o autismo.  A mãe, 

não esperando receber um diagnóstico como este, se espanta. 

Depois de passar por alguns exames e diferentes médicos, em seus três anos de idade, 

o diagnóstico de autismo é confirmado e dado como de leve a moderado. A partir disso, os 

pais foram investindo para que Bruno pudesse se recuperar. Segundo eles, não recuperou 

totalmente a fala. Ele é verbal ecolálico, fala muito bem as frases funcionais e consegue 

manter um diálogo. 

Bruno estuda em uma escola regular. Conhece todas as letras e sabe contar até vinte. 

Embora a escola seja muito boa, não tem suporte para receber crianças autistas e não também 

mediadores. Os pais relatam que na escola Bruno é tratado como uma criança normal, porém, 

por diversas vezes ele não é incluído nas atividades. 

O diagnóstico do TEA foi para Bruno, mas a família também compartilha deste. Na 

época do diagnóstico, a família já estava passando por momentos difíceis e a mãe entra num 

forte quadro de depressão com duas tentativas de suicídio. Hoje, relata estar bem melhor 

fazendo tratamento com psiquiatra e psicólogo. A mãe ainda faz um trabalho de aceitação 

diante do transtorno do filho. 

Os pais questionam que não tem vida social. Bruno pede por eles o tempo todo. 

Qualquer alteração que se faça em sua rotina gera um desgaste emocional muito grande. Tem 

sido uma luta, mas eles se doam o tempo inteiro para favorecer a Bruno que ele se 

desenvolva. 

Ao questioná-los sobre o que entende por autismo, o pai afirma ser um defeito de 

comportamento. “É uma situação difícil, mas há condições de ajudá-lo”, diz Otávio. Afirma 

também que ele e sua esposa precisam estar bem, pois quando não estão, Bruno acaba sendo 

atingido. 
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Para a mãe, o autismo tem dois conceitos: um que está na sua mente e outro no 

coração. Segundo ela, o autismo foi a pior coisa que aconteceu na sua vida. “É um limão que 

eu tento fazer uma limonada”. Afirma que faz de tudo para que o mundo deles seja o mais 

agradável possível para que Bruno venha para este mundo. Ela encerra dizendo: “A mente 

entende uma coisa e às vezes o coração não aceita. ” 

O ADACA é mais uma ferramenta que os pais utilizam para ajudar Bruno. Além do 

ADACA, ele faz tratamento com fonoaudióloga, terapia ocupacional, equoterapia e também 

aula de música na igreja. Todos os recursos que tem favorecido seu progresso, cada um com 

sua função e todos contribuindo para o seu desenvolvimento. 

 

6.1.2 Entrada no ADACA 

A chegada de Bruno ao ADACA foi muito esperada e repleta de expectativas, tanto a 

dos pais como a nossa que o receberíamos.  Bruno teve uma ótima adaptação na sala lúdica. 

Com alguns jogos e entretenimentos facilmente criou vínculos e manteve contínuas 

inteirações. Comunicava-se não verbalmente, mas de forma clara, e parecia estar confortável 

no ambiente. Atendia bem aos comandos e sempre trazia o convite do brincar. 

Nos encontros posteriores, Bruno chega e logo se direciona à sala lúdica com 

empolgação. Atento, observa tudo o que está na sala, sejam os jogos ou outros brinquedos. 

Em seguida, se direciona ao que mais lhe chama atenção e começa a brincar. 

A cada encontro, eram dispostos a Bruno, jogos que favoreciam o aprendizado em 

português e matemática, como sequência numeral e alfabética, jogos de encaixes com formas 

geométricas, entre outros. 

Além disso, eram oferecidas propostas de jogos que tivessem a ver com ambientes da 

casa, higiene pessoal, partes do corpo, voltando-se a proposta de trabalhar coisas do seu 

cotidiano. 

Em todos os jogos, Bruno sempre se saía muito bem e conseguia concluir todas as 

tarefas, praticamente sem auxílio. A cada vez que concluía o jogo, ele era parabenizado e 

estimulado com elogios positivos. Após algumas vezes fazendo isso, antes mesmo de ser 

parabenizado, já direcionava o olhar esperando um elogio. 
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Após algumas semanas na sala lúdica, Bruno foi levado à sala computacional, onde 

teria acesso aos jogos desenvolvidos por alunos integrantes do projeto. Diversas são as opções 

de jogos, os quais seguem uma lógica parecida dos jogos usados no ambiente lúdico. 

Nesses jogos, é possível configurá-lo com opções de dicas com seta ou pisca-dica, 

bem como estipular o tempo para que a dica seja ativada. Além disso, tem a opção de 

comemoração de conclusão de jogo, podendo ser com ou sem palmas, com ou sem animação, 

com letreiro de parabéns, fogos ou estrelas. Todas as vezes que Bruno conclui um jogo, ele 

vibra com o parabéns animado. 

Os jogos variam entre: associação visual, noção espacial, resolução visual, fechamento 

visual, reconhecimento visual do alfabeto, reconhecimento visual dos números, ordem 

numérica, leitura e quantidade e labirintos de diversos níveis. 

A primeira vez que Bruno jogou, inicialmente teve dificuldades em manusear, porém, 

ao ensiná-lo como proceder, teve sucesso nos demais jogos sem precisar de orientá-lo. 

Os jogos também variam em nível de dificuldade. Primeiramente, utilizou-se jogos 

mais fáceis, mas, Bruno os fez rapidamente. Hoje, tem um melhor domínio sobre os jogos 

conseguido finalizar todos, até os de nível mais elevado. 

Percebemos a importância do brincar e sua importância enquanto recurso terapêutico 

que possibilita o desenvolvimento de diferentes habilidades e que são fundamentais tanto para 

a criança como para o seu envolvimento com o social. 

A proposta do brincar não pode ser de forma isolada, ou seja, é um momento de criar 

vínculos, de aproximação e, portanto, trata-se de um brincar em conjunto. Este brincar em 

conjunto permite o jogo colaborativo, simbólico e social. 

Cada brincadeira e seu nível de dificuldade será dada de acordo com as limitações da 

criança com TEA. As conquistas diante das brincadeiras acontecem de forma gradual. É 

preciso também estar preparado para as dificuldades e frustações que as crianças enfrentarão a 

fim de ajudá-las. 

Após a entrada de Bruno no ADACA, seus pais percebem algumas diferenças 

positivas. Relatam que Bruno sempre se interessou por computador, porém, apenas assistia 

vídeos. Com sua entrada no ADACA, ele começou a querer jogar no computador e seus pais 

começam então a reforçar o projeto com alguns jogos disponíveis na internet. 
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Além disso, os pais trazem que Bruno melhorou extremamente os toques e as 

estereotipias. No caso específico do dele, os toques são muito marcantes. Os pais começam a 

usar os jogos como ferramenta para que Bruno não permaneça muito tempo no toque. É uma 

um instrumento que eles colocam para preencher essa lacuna nos momentos de toque. 

Bruno também aprendeu a noção de esperar. Ele entende melhor quando é a sua vez e 

quando é a vez do outro. Além disso, consegue compreender melhor a sua noção de espaço, 

está muito mais observador e calmo. 

Com os jogos, melhorou também sua noção de formas geométricas. Ele identifica 

algumas figuras e as nomeia, como quadrado, losango, triângulo. Essa identificação está não 

apenas nas figuras, mas também em desenhos como de sorvete, de bola. 

Os pais também relatam que Bruno fica muito motivado porque os jogos do ADACA, 

sejam eles virtuais ou não, sempre o incentiva com parabéns, com música e palmas quando 

ele acerta. Isso o motiva muito e ele sente lisonjeado, algo que não é percebido muito em 

autistas, mas ele consegue expressar esse sentimento específico de satisfação ao atingir a meta 

do jogo. 

 

6.2  Papel da psicologia 

Vimos insumos que podem ser oferecidos por meio do projeto ADACA às crianças 

autistas, visando o aprendido em matemática e em português. Mas o que afinal essas 

disciplinas significam em nossa vida? 

Tanto a matemática como o português são disciplinas que ajudam a desenvolver nossa 

capacidade de representação. O raciocínio lógico, por exemplo, decorre da aprendizagem da 

matemática. Para melhor compreendermos vamos pensar no número. O número 1 (um) não é 

apenas um número. Ele é um número que se abstrai a partir da representação de um signo que 

é criado a partir de uma convenção social. 

Esse número possibilita que nós façamos a mediação entre uma ideia, ou seja, aquilo 

que nós pensamos, e o mundo. Por meio desta mediação nos é possibilitado a comunicação e 

nos permite compartilhar. O que falta a pessoa autista é exatamente essa ponte. Essa 

dificuldade de comunicação e expressão se revela como uma característica que marca 

efetivamente o transtorno. 
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A partir disso, podemos compreender melhor em que a psicologia pode contribuir 

como um importante agente no ADACA. Entendemos que o autista não é deficiente na 

capacidade de abstrair. O modo, ou os caminhos que ele faz para abstrair são diferentes 

daqueles que nós fazemos. 

Dentro do projeto, o acompanhamento das crianças e também com os pais tem o 

intuito de contribuir com recursos a fim de captar o modo como aquela criança produz suas 

abstrações, uma vez que compreendemos que a linguagem, sendo uma convenção social, não 

necessariamente atende àquela criança, como não atende muitos de nós também. 

Todo trabalho consiste em conjuntamente construir estratégias para se pensar a lógica 

da capacidade de representação que a pessoa com autismo tem. Em nossa sociedade é comum 

parametrizar o normal e o patológico a partir de um modelo de normalidade que é criado e 

também convencionado.  E por que não compreender então como opera o autista a partir de 

outra lógica? 

Em conjunto ao trabalho com as crianças, sendo relevante a continuidade deste 

trabalho em casa, é válido ressaltar a importância desta família para seu filho autista. Desta 

forma, o projeto se estende a família e num primeiro momento abre espaço para uma escuta 

clínica. É um momento importante para que os pais apontem a demanda e traga suas 

expectativas em relação ao projeto. Da mesma forma que se conduz em atendimento clínico, o 

mesmo também é assegurado por todos os princípios éticos da nossa prática enquanto 

psicólogos. 

Além disso, este espaço para as famílias também proporcionará a elas que em grupo 

possam trocar e falar da experiência de ser mãe e pai de autista, da experiência de observação 

de seu filho a fim que possamos ter esse cuidado em se construir uma proposta de trabalho 

que atenda a singularidade daquele sujeito. Desta maneira, favorecemos que cada criança 

possa se desenvolver com a sua história, com a sua subjetividade e singularidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo apresentar o autismo, sua forma de se 

estabelecer frente ao mundo e o envolvimento dos pais neste processo, e também as maneiras 

que a Gestalt-terapia pode contribuir para o acompanhamento e uma melhor forma de se 

conviver face ao autismo. 

Por meio das reflexões trazidas, podemos compreender que o autista não deve ser 

posto numa rotulação de “o doente”. Mas, podemos tratá-lo com uma forma diferenciada de 

ser, e ao mesmo tempo, não tratá-lo com indiferença e sim pautar numa ideia de formas de 

lidar com o diferente sem que gire em torno da exclusão e segregação. 

Todo autista requer atenção especial e dedicação da família. Portanto, o desafio no 

processo de acolhida e oferta de recursos e técnicas para o manejo da pessoa com TEA, não se 

limita apenas à criança autista, mas é um trabalho continuado pela família a fim de promover 

a saúde da criança. 

Também é importante um trabalho de socialização para mobilizar quebrando os 

preconceitos e a descriminação. Desta forma, sairemos do comodismo do autista viver no seu 

mundo a parte e possibilitaremos que possamos fazer parte de um mesmo mundo, mas cada 

um com a sua singularidade. 

Podemos compreender também que o trabalho realizado pelo psicólogo visa uma 

melhor qualidade de vida ao autista e dispõe de recursos que facilitam este processo. Todo 

nosso trabalho, enquanto psicólogos, volta-se para viabilizar a expressão que cada 

subjetividade pode revelar, inclusive a da pessoa com TEA. Compreendemos a comunicação 

para além da expressão verbal, e valorizamos a interação como recurso que viabiliza a 

comunicação e torna-se um  potente recurso para se pensar outras formas de comunicação e 

expressão. 

É válido ressaltar que este estudo não tem o intuito de extenuar as diferentes 

perspectivas e teorias sobre o autismo e sim, propor reflexões e contribuir para o 

desenvolvimento de futuros trabalhos, mas apontar para algumas possibilidades no manejo e 

valorizar o lugar da pessoa com TEA em sua relação com o mundo a partir de uma 

perspectiva dialógica. 
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Nesse contexto, interação, dialogia e a assunção de que a pessoa com autismo está no 

mundo com suas possibilidades e limitações é fundamental. 

Com este trabalho, ratificamos nossa aposta nas infinitas possibilidades de 

configuração do eu na sua relação com o mundo e nas potências criativas que emergem das 

intervenções que tem como foco o relevo da interação entre pessoas, diferentes, mas que 

carregam em si, cada qual singularmente possibilidades. 
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Tabela retirada da Cartilha “Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com 

Transtornos do Espectro do Autismo (TEA)” – Ministério da Saúde, 2013. 
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ANEXO II 
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Figuras retiradas do livro “Autismo: Vivências e Caminhos. Cap. 10 – Ambiente Digital de 

Aprendizagem para Crianças Autistas (ADACA), p. 127. 
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Figura 1. Tela Inicial do ADACA no Ambiente Computacional, Menu de Jogos  

 

 
Figura 2. Jogo do ADACA                Figura 3. Jogo do ADACA 

 

 

 

 
Figura 4. Jogo do ADACA                 Figura 4. Jogo do ADACA 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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