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RESUMO 

 

Carvalho, Nathana Braz. Autismo em seu Contexto Familiar. Belford Roxo: 

UNIABEU 2014. Trabalho de conclusão de curso, Bacharelado em Psicologia.  

 

Este estudo tem como objetivo, direcionar informações e conhecimentos para 

familiares de autistas e acadêmicos. O estudo visa auxiliar as famílias a buscar   

esclarecimento e conhecimento sobre as manifestações do espectro autista. 

Os autores empregados na fundamentação teórica foram: Barbosa (2012); 

Ministério da Saúde (2000 e 2011). As considerações finais apontam que este 

transtorno tão misterioso, mas buscamos esperança nas pesquisas e no amor 

que há.    

 

PALAVRA – CHAVE: Autismo; conhecimento; contexto familiar;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Carvalho, Nathana Braz. Autism in its Familiar Context. Belford Roxo: 2014 

UNIABEU. Monography, b.a. in Psychology. 

  

This study aims, target information and knowledge for families of autistic and 

academics. The study aims to assist families to seek enlightenment and 

knowledge about autism spectrum manifestations. The authors employed in 

theoretical foundation were Barbosa (2012); Ministry of health (2000 and 

2011). The final considerations indicate that this disorder so mysterious, but we 

hope in the polls and in love, there is. 

  

WORD – KEY:  Autism; knowledge; family background; 
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INTRODUÇÃO. 

 

O autismo tem sido abordado, durante muito tempo, nos artigos, reportagens 

e noticiários no Brasil e no mundo. Também tem sido mencionado em estudos 

acadêmicos de psicologia e outros cursos que visam à intensificação de novas 

abordagens que orientam trabalhos pedagógicos com crianças e adolescentes 

diagnosticados como autistas. 

 

 Quando alguns casais se casam e formam uma família, juntos pensam em ter 

filhos e se organizam para este ser vir ao mundo. Quando o sonho se realiza e a 

mulher descobre que está grávida, começam a fazer planos e metas de todas as 

formas para receber a criança.  

 

 A criança nasce e a felicidade de serem pais é enorme, mas aos três anos de 

idade aproximadamente, o comportamento desta criança se modifica e começa a 

apresentar certas características como por exemplo: dificuldade para manter contato 

visual, contato físico,não se socializa com as demais crianças e prefere ficar isolado 

constantemente. Estes relatos são encontrados, em diálogos com os pais desses 

indivíduos 

 

 Os pais ficam sem saber o porquê deste comportamento, ficam preocupados 

e vão procurar ajuda. Passam por vários médicos e apresentam ansiedade em saber 

a causa destas atitudes que ficam mais evidentes a cada dia.  O processo é 

demorado e então o diagnóstico é feito. Depois de tanta angústia e muita espera,os 

pais descobrem que o filho tem o transtorno autista, junto com esse diagnóstico vêm 

às dúvidas, sentimento de culpa e várias perguntas a serem respondidas. 

 

Esta monografia se propõe a responder alguns dos principais 

questionamentos de pais e educadores, de saber um pouco mais do mundo 

particular desses sujeitos visando à geração de maior esperança no processo 

educacional destas crianças. 
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[...] “A Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de 70 milhões de pessoas no mundo é 

acometida pelo transtorno, sendo que, em crianças, é mais comum que o câncer, a AIDS e o 

diabetes. Em dezembro de 2007, a ONU decretou que o dia 02 de abril seria o Dia Mundial de 

Conscientização do Autismo, celebrado pela primeira vez em 2008, com o objetivo que 

indivíduos autistas, suas famílias, governos e sociedade em geral discutam o autismo e 

reafirmam o compromisso de promoção da inclusão e defesa dos seus direitos fundamentais” 

(BARBOSA, 2012, pág. 11 e 15). 

 

 

 Hoje existe mais divulgação do autismo nos meios de comunicação, assim 

favorecendo a existência e sensibilidade entre os participantes do meio social onde 

a criança autista se desenvolve. 

 

  Como esse transtorno teve sua origem? Quem descobriu? Como foi essa 

descoberta? Quem foi o primeiro a ser diagnosticado? O capítulo I desta monografia 

se propõe a responder as principais dúvidas que atormentam a mente dos que 

possuem algum vínculo com autistas, alguns estudantes ou ainda pessoas que se 

interessam pelo autismo.  

 

 O capítulo II apresenta as dificuldades encontradas por pais e educadores 

para a realização do diagnóstico, pois existem outros transtornos com os mesmos 

sintomas do autismo. 

 O que seria espectro autista?  E depois do diagnóstico feito, quais os 

tratamentos especializados que existem? Onde os pais devem procurar auxílio? 

Quais os direitos que os autistas têm perante as leis do país? Essas perguntas são 

as mais frequentes no cotidiano de uma família que precisa de uma direção 

mediante este transtorno desconhecido, principalmente nas classes sociais menos 

favorecidos. 

 

 O capítulo III enfatiza o contexto familiar dos autistas. Como os pais recebem 

a notícia de que seu filho é diferente de outras crianças? Quais são as mudanças 

que esta nova realidade traz? Como os demais parentes recebem esse ser tão 

diferente? Será que há discriminação da parte deles? 

 Estas principais questões relacionadas às manifestações do espectro autistas 

serão trabalhadas nesta monografia.  
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CAPÍTULO I - HISTÓRIA DO AUSTISMO 

 

 

 Todos de alguma forma já ouviram falar deste transtorno, mas será que 

sabem de onde vem?  

O autismo deriva do grego “autos”, seu significado é “voltar-se para si”. Segundo 

Barbosa, (2012, p159) o primeiro a usar esta palavra foi Eugem Bleuller um 

psiquiatra austríaco que em 1911 observou um paciente com esquizofrenia onde a 

mesma apresentava uma das características do autismo, que é o isolamento social.  

 

 Mas Bleuller não foi o único a utilizar esta palavra, pois no ano de 1943, Leo 

Kanner um psiquiatra também austríaco, observou o comportamento de 11 crianças. 

As características destas crianças manifestaram também isolamento, seguiam 

rotinas e apresentava ecolalia que é repetição de tudo àquilo que ouvem.  

 Neste mesmo ano Leo Kanner (BARBOSA, P 159, 2012) enfatizou que as 

causas desses comportamentos nas crianças estariam nas mães. Diziam que as 

mães com o nível de intectual elevado não passavam afetividade. Esta teoria ficou 

conhecida como “mães geladeiras” com o passar o tempo e de muitas pesquisas 

Leo Kanner constatou que não era culpa das mães, pois, mesmo as mães que 

davam afetividade as crianças tinham o mesmo diagnóstico.  

 No ano de 1824, Leo Kanner começou a fazer atendimentos. Um de seus 

pacientes foi Donald Gray Triplett com o final sentiu dificuldade para fechar o 

diagnóstico, pois as características apresentavam semelhanças com esquizofrenia. 

Como havia feito esta pesquisa também com outras 11 crianças observou que 

Donald T tinha as mesmas características. Depois de ter sido diagnosticado como 

autista Donald T, conseguiu entrar em uma escola regular, onde foi aceito mesmo 

apresentando limitações e dificuldades próprias ao espectro autista. Donald T 

terminou os estudos se formou aprendeu a dirigir e viaja para vários lugares, sempre 

voltando para sua cidade natal.   

 Ao ano de 1944, Hans Asperger um pediatra austríaco, observou 400 

crianças com a finalidade de saber as variações comportamentais e cognitivas. As 

crianças analisadas tiveram com o comportamento das crianças de Leo Kanner 
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(BARBOSA, P 160, 2012) em uma só característica, a falta de socialização. O 

cognitivo destas crianças era elevado em assuntos de interesses de categoria 

espacial, mas com grandes dificuldades na coordenação motora. A base das 

pesquisas de Hans Asperger deu origem na síndrome de Asperger. 

 

[...] “Asperger acreditava que elas eram diferentes das crianças com autismo na medida em 

que não eram tão perturbadas, demonstravam capacidades especiais, desenvolviam fala 

altamente gramatical em uma idade precoce não apresentava sintomas antes do terceiro ano 

de vida e tinham um bom prognóstico. A publicação de Kanner ficou conhecida, enquanto o 

artigo de Asperger, escrito em alemão, só foi transcrito para o inglês por Lonar Wing, em 1981.” 

(MOSCHINI, 2011, pag. 164).  

 

 

 

 Na década de 80 o autismo era apontado como psicoses infantis e 

esquizofrenia, mas depois de certo tempo o autismo foi direcionado para uma forma 

especial, desenvolvendo estudos mais precisos e individuais.  

 Segundo Barbosa, (2012, p. 162) os estudos sobre o autismo foram se 

desenvolvendo com tempo, mas também houve a criação do CID 9 e do DSM III que 

são manuais utilizados na área médica e da saúde mental. No ano de 1993 e 1994 

foram elaboradas as revisões do CID 10 e DSM – IV esclarecendo a definição das 

características e alinhamento do autismo. 

SPROVIERI, ASSUMPÇÃO (2000) apud Gilberg (2000) diz que o DSM-IV é 

relatado como quadro iniciativo antes dos três anos de idade, com prevalência de 

quatro a cinco crianças em cada 10.000, com predomínio maior em indivíduos do 

sexo masculino (3:1 ou 4:1) e decorrente de vasta gama de condições pré, peri e 

pós-natais.  
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1.1 O AUTISMO NO BRASIL. 

 

 No Brasil, no Estado de São Paulo a primeira vez que foi ouvida a palavra 

autismo ninguém sabia de onde vinha e de que forma poderia ser tratado esse 

transtorno.  

 Em agosto de 1983, foi fundada em São Paulo a Associação de Amigos do 

Autismo, conhecida como (AMA). Os fundadores foram um grupo de três mães que 

buscavam acolher, e levar informações sobre o autismo para outros familiares de 

autistas e indivíduos que buscavam saber mais pelo transtorno.   

 

No ano de 1984 aconteceu o I Encontro de Amigos do Autismo, organizado 

pela a Associação AMA. Profissionais, como médicos, psicólogos e outras áreas 

marcaram presença, pois a AMA foi à primeira organização a lidar com o transtorno 

no Brasil. Hoje existem outras entidades como a ABRA (Associação Brasileira de 

Autismo) e dentre outras.  

 

Estas entidades são responsáveis de acolher e levar autonomia aos autistas e 

gerar mais conhecimento as famílias e sociedade sobre o transtorno, gerando 

inclusão social. 

 

A Inclusão social está direcionada para pessoas que não têm oportunidades 

perante a sociedade. Essas pessoas são também algumas que não possuem 

condições financeiras, temos os idosos, os negros e os portadores de deficiências 

em geral. 
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CAPÍTULO II - O QUE É AUTISMO? 

 

 Hoje, nos meios de comunicação há muitos comentários sobre o autismo, 

pois aproximadamente 70 milhões de pessoas no mundo têm as manifestações do 

espectro autista. Além de despertar a curiosidade das pessoas, a ciência tenta até 

hoje buscar sua origem e cura.  

 Os comportamentos inadequados assustam, como os gestos estereotipados, 

hiperatividade dependendo do grau do autismo, gritam, alguns se auto mutilam, 

agridem as pessoas e seus hábitos são desconhecidos no cotidiano. Neste segundo 

capítulo serão apresentadas incidências de que não precisam de tratamentos 

especializados, escola, afetividade e conhecimento da família para se desenvolver e 

ter uma vida digna e valorizada dentro das suas limitações e no meio social. 

 O transtorno do autismo se apresenta, nos 3 primeiros anos de vida quando 

os neurônios que comandam a comunicação e as relações sociais deixam de formar 

as ligações necessárias.  

 Segundo Barbosa, (2012, p. 20) há três áreas que são afetadas: a primeira é 

a dificuldade de interpretar os sinais sociais, a segunda a comunicação verbal e não 

verbal, a terceira é a apresentação de comportamentos inadequados.  

      As principais características do Transtorno do Espectro Autista: (BARBOSA, P 

193, 2012).                   

 Falta de comunicação verbal e não verbal; 

 Ausência de integração social; 

 Não faz contato visual; 

 Às vezes age como se não ouvisse; 

 São inacessíveis ao contato físico; 

 Alguns desenvolvem linguagem e outros não; 

 Quando desenvolvem a linguagem pode ocorrer ecolalia; 

 Podem agredir pessoas sem motivos e se auto agridem; 

 Usam as pessoas como ferramentas para pegar objetos; 

 Pouca sensibilidade a estímulos dolorosos; 
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 Comportam-se como se não tomassem conhecimento do que acontece com 

os outros; 

 Alguns andam sem flexão dos joelhos ou na ponta dos pés; 

 Gostam de objetos no formato de círculos e passam horas olhando; 

 Sono irregular e normalmente perturbado 

 Gostam de seguir as mesmas rotinas; 

 Distúrbios alimentares; 

 Labilidade de humor: às vezes chora e rir sem motivos; 

 Grande capacidade de montar e desmontar pequenos aparelhos e quebra-

cabeças; 

 Apresentam movimentos repetitivos: como balançar o corpo e agitar as mãos; 

 Enorme capacidade de memória; 

 Cheira e lambe objetos, brinquedos e alimentos; 

 

2.1 AS MANIFESTAÇÕES DO ESPECTRO AUTÍSTICO.  

 

 O autismo é classificado de várias formas e é por isso que se diz espectro de 

manifestações autísticas. Os autistas são indivíduos que vivem em seu próprio 

mundo, às vezes são rotulados de pessoas destituídas de juízo por não entenderem 

o comportamento que não são adequados no meio social, causando exclusão. 

São manifestações que são diagnosticadas como autismo clássico, síndrome de 

Asperger, perturbação desintegrativa da infância e traços de autismo.  

 Primeiro: Autismo mais leve; 

Os autistas que têm apenas traços e apresentam algumas dificuldades, como por 

exemplo, na socialização e isolamento.  

 Segundo: O autismo clássico; 

É o autismo diagnosticado antes dos 3 anos de idade, se for feito o diagnóstico 

logo no início, podem ter o desenvolvimento evolutivo, mas precisará de 

acompanhamento profissional ao longo da vida.  

 Terceiro: Grau Moderado; 
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      Estão os indivíduos com a síndrome de Asperger que tem as características de 

não interagirem socialmente, sua coordenação motora apresenta dificuldades e 

gostam de temas de raciocínio lógico.  

 Quarto: Grau de alto funcionamento; 

      Os que possuem uma boa inteligência, também apresentam dificuldades de 

integração e no comportamento. Possuem altas habilidades em memorização, 

capacidade de aprender várias coisas.  

 Quinto: Grau de autismo grave; 

      Indivíduos que além do autismo apresentam retardo mental e as demais 

características do autismo.  

 

 

[...] “O professor de psiquiatria da infância e adolescência da universidade de Gotemburgo na 

Suécia, Christopher Gillberg, trazido ao Brasil pela AMA/SP (Associação de Amigos do 

Autismo), apresentou uma palestra em 2005 na qual afirmou que os sintomas do espectro 

autista nunca aparecem isoladamente, ou seja, sempre estão associados a outros problemas, 

tais como hiperatividade, desordens de atenção, retardo mental, epilepsia, dentre outros. 

Acredita-se que 0,6% das pessoas, isto é, cerca de um a cada 166 indivíduos poderia ser 

enquadrado no espectro do autismo” (BARBOSA, 2012, p. 72).  

 

 

2.2 CONTEXTO FAMILIAR. 

 

 

 A família é à base de tudo na vida de todos. Com elas se aprende a enfrentar 

o mundo, a receber e dar afeto. 

  

 Quando os pais descobrem que seu filho tem autismo, eles entram em um 

mundo novo e acabam se deparando com suas próprias dúvidas e preconceitos. 

Sofrem várias mudanças quando recebem o diagnóstico, como já foi relatado acima. 

Os pais acabam deixando de fazer diversas coisas por causa do filho com autismo, 

assim gerando muito estresse no contexto familiar.  

 



9 
 

Os parentes que rodeiam este contexto também sofrem de certa forma, e 

alguns até ajudam, mas outros não querem saber e ocorre no próprio meio de 

parentes casos de preconceitos e discriminação, como por exemplo: fechar a porta 

na cara da criança autista, evitar enviar convites de festas para os mesmos, pelo 

fato de mexerem em tudo aonde vão, e por emitirem sons estranhos e manias. Por 

este fato muitos pais se sentem excluídos até mesmo no próprio ambiente que 

vivem.    

 

Como ajudar os pais e a família?  Qual seria o processo? Os pais esperam 

que seu filho nasça sem nenhuma dificuldade, fazem planos quando ainda está 

sendo gerado, sonham em como será o rostinho dele, do seu primeiro dia na escola 

e qual profissão poderá ter no futuro. Ao descobrir que seu filho poderá vir a ter 

algum tipo de dificuldade, este sonho torna-se empecilho mediante o real 

apresentado.  A mãe acaba sendo alvo de muitas críticas da sociedade, é a primeira 

a se culpar e pensar que errou no processo educacional.  

 

 

 

“ [...] Alguns autores consideravam que a frieza (ou indiferença) e a obsessividade na educação 

das crianças poderiam formar um individuo com autismo. Essas teorias caíram por terra na 

década de 70, mas, infelizmente, profissionais ainda desatualizados e desinformados 

continuam atribuindo a essas mães na maioria das vezes, as mais dedicadas a 

responsabilidade pelo comportamento diferenciado dos filhos.” (BARBOSA, 2012, p. 94). 

 

 

 

 Certos pais acabam deixando suas famílias por não aguentam a carga de 

responsabilidades e compromissos que este transtorno agrega. 

 

 Em Fortaleza, na terça feira do dia 11 de novembro de 2014, o subtenente do 

exército Brasileiro de 45 anos mata seu filho autista, agride sua esposa e depois 

tenta se matar. Antes de cometer, o crime o subtenente relatou na rede social 

facebook o seguinte “que a carga está muito grande e que não aguentava mais ver a 

anulação da sua esposa por conta dos dois filhos especiais”. (Acesso em 12 

novembro 2014). 
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 Muitos pais se sentem culpados por terem filhos especiais, acham que 

fizeram alguma coisa errada. Ficam se perguntando “o que eu fiz para merecer 

isso?” Os sentimentos mais evidentes é sensação de incapaz, tristeza e culpa, pois 

o que esperavam não seria um filho especial.  Esses sentimentos os pais são 

auxiliados a procurar um acompanhamento familiar.  

 

 Há casos que pais não gostam de sair com seus filhos autistas mantendo-os 

presos em casa e muitas vezes trancados, por sentirem vergonha de seu filho. É 

muito difícil no início para aceitar o transtorno. Já presenciei casos de pais fazerem 

cursos sobre o transtorno, de como podem ajudá-lo a terem mais autonomia.  

 

 Com o tempo, os pais que buscam informações e adquirem mais 

conhecimentos sobre o autismo, observa e sente que todos os esforços que hoje 

estão fazendo mais tarde irão ajudar o mesmo a seguir seu caminho, sei que os 

autistas são muitos dependentes de suas famílias, mas se algum deles um dia vier a 

faltarem, eles poderão seguir em frente e saberão viver nesse nosso mundo.   

 

 

2.3 LEIS DE DEFESA. 

 

 Cada um de nós tem direito e deveres, mas há leis que não funcionam e 

outras que dão “certo”. No decorrer deste capítulo, relatarei as leis que os autistas 

têm direitos no Brasil.  

 

 Temos o BPC (Benefício de Prestação Continuada), onde é regulamentada 

pelo LOAS, segundo a (lei 8.742/93). Esta lei trata-se de um auxílio de salário 

mínimo a cada mês, mas esse benefício só é feito quando os portadores de 

necessidades especiais são incapacitados de se auto sustentar.   

 

 Os autistas também têm direitos na educação, saúde, esportes, lazer, 

transporte e ao trabalho.  Na educação é direito o autista se matricular em uma 

escola regular, segundo o artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente.  
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 Antes de esta lei ser divulgada, as escolas não aceitavam os autistas, pois 

não achavam que poderiam dar um ensino de qualidade e também contratar mais 

funcionários, muitas escolas relataram que crianças autistas dão mais trabalhos para 

os professores, pois precisam de uma atenção especial.  

 

 Na área da saúde segundo o artigo 196 da lei 7.853/89 da Constituição 

Federal, solicita tratamento e atendimento tanto no público quanto no privado. Já na 

área do esporte, cultura e lazer, os autistas têm direitos a entrar em parques de 

diversões gratuitamente e em museus e jardim zoológicos entre outros.  

 

 No transporte segundo a Lei Federal 8.899/94, eles têm direitos ao passe livre 

estadual e interestadual, já a Lei Estadual 10.419/91 passes gratuito intermunicipal. 

 

 

CAPÍTULO III -  DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E COMBATE À DISCRIMINAÇÃO. 

 

 Para fazer o diagnóstico do autismo, pode levar vários meses, é preciso fazer 

alguns exames e tratamentos para se chegar ao diagnóstico. O diagnóstico do 

autismo, os profissionais têm certas dificuldades, pois há outros transtornos que têm 

as mesmas características. Um dos sintomas são as dificuldades de socialização e 

outros traços que foram relatados. Os transtornos que apresentam estes mesmos 

indícios estão em quatro categorias. A primeira é a Síndrome de Asperger, 

Síndrome de Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância e Transtorno Global do 

desenvolvimento sem outra especialização.  

 Por essas manifestações serem tão semelhantes, o diagnóstico ocorre uma 

lentidão no processo de avaliação.  

 

3.1 DIAGNÓSTICOS 

       Segundo BARBOSA (2012, p. 191) o diagnóstico para ser feito com êxito o 

profissional deverá ter experiência e saber os comportamentos infantis e ter o 

conhecimento da história de vida do cliente, da gestação até os dias atuais.  
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 Alguns bebês podem apresentar características do autismo no primeiro 

contato com a mãe. O bebê tem seu contato físico e visual, na primeira mamada e já 

pode ser observado se há esta conexão com o olhar ou não.  

 É importante que o profissional colete dados significantes, para o diagnóstico 

seja preciso e claro, para o tratamento ser de uma forma correta e contínua, obtendo 

bons resultados e qualidade de vida para o cliente. 

 A conclusão de identificar o transtorno dificulta o tratamento, e os neurônios 

não são estimulados na hora certa e o autista perde a chance de aprender.  

 No Estados Unidos o diagnóstico do autismo é feito antes dos 3 anos de 

idade, no Brasil o transtorno só é detectado quando a criança só tem 5 a 7 anos, 

este atraso agrava as deficiências e traz sofrimento para o contexto familiar. 

Começa a peregrinação para encaminhamentos que demoram meses para marcar 

uma consulta ao especialista que atenda a necessidade.  

 

 

[...] “Para as crianças com autismo, o diagnóstico precoce é de fundamental importância. Por 

isso, os pediatras precisam observá-los com muito critério desde o nascimento e a qualquer 

alteração notada, devem encaminhá-las a um especialista mesmo que o não tenha certeza do 

diagnóstico. No caso do autismo, é melhor pecar por excesso do que por negligencia: isso 

pode mudar o rumo de uma vida” (BARBOSA, 2012, p. 195)    

 

 

3.2 TRATAMENTOS. 

 

 O tratamento deve ser acompanhado por equipes multidisciplinar de 

profissionais especializados, psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, 

musicoterapeutas, ludoterapeutas, terapeutas ocupacionais, neuropediatras, área 

educacional, devem trabalhar de uma forma integrada Estes, devem ser 

especializados neste transtorno. 

 

 A psicoterapia é fundamental no desenvolvimento aos familiares. Auxiliando 

na continuidade do tratamento no lar buscando progressos, superando o isolamento, 
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nos limites iniciais ajudando a criança a gerar seus próprios limites e a compreensão 

dos conflitos que causa a retração. Dentro de psicoterapia temos a musicoterapia, 

onde usam a música com objetivo para reativação dos problemas, necessidades 

físicas, mentais, emocionais, cognitivas e sociais.  

 

Ludoterapia utiliza-se o brinquedo como meio de favorecer a criança a 

interação com ambiente e passar tudo que está vivenciando. Através dos brinquedos 

podem expressar o que contém no seu mundo tão singular.  

 

Na terapia ocupacional é utilizado o trabalho como meio de habilitação, pois 

estimulam as habilidades básicas suas atividades diárias: como colocar meias, 

sapatos, roupas e outras atividades relacionadas ao seu cotidiano.  

 

 O psiquiatra ficará no auxílio dos medicamentos, pois certos graus de autismo 

precisam tomar medicação outros não, só necessitam de trabalhos multidisciplinares 

e escolares. Alguns ficam anos tomando o mesmo medicamento, outros trocam na 

medida em que os comportamentos vão se modificando.  

 

 Os trabalhos com fonoaudiólogos são mais focados na compreensão auditiva, 

a ecolalia, jogo vocal, fala expressiva e comunicativa. A fisioterapia ajuda nas 

questões em que o autista apresenta no funcionamento físico.  

 

Além desta equipe completa, há também outros tratamentos que existem 

mais que alguns pais não têm muito conhecimento como a equoterapia, oficinas 

terapêuticas, sala de recursos e atividades físicas.  

 

A equoterapia, hipoterapia ou equitação terapêuta, utilizam os cavalos, como 

auxiliares no tratamento de crianças com várias deficiências mentais ou físicas. 

Estas são colocadas no cavalo por um instrutor que se favorece o contexto com o 

animal de forma a desenvolver na criança o equilíbrio físico e mental. No caso do 

autismo, esse tratamento ajuda bastante na coordenação motora, equilíbrio, atenção 

e concentração nas atividades e na reabilitação física. O objetivo da equoterapia são 

buscar a melhora do conhecimento do esquema corporal, coordenação espaço-
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temporal, reeducação respiratória e desenvolver autoconfiança, motivação e auto 

valorização.   

 

As oficinas terapêuticas são realizadas para treinar os autistas para o campo 

de trabalho utilizando várias técnicas de artesanatos, gerando mais autonomia.  

A sala de recursos é um método para favorecer a socialização com as demais 

crianças que não apresentam autismo, podendo ter um bom convívio e assim 

desenvolvendo melhor nos processos de aprendizagem.  

 

 Outro tratamento importante é o odontológico, pois alguns autistas costumam 

ranger os dentes e podemos chamar de bruxismo. Este ranger desgasta a dentição 

gerando a retirada de vários dentes. É muito importante à ida ao dentista várias 

vezes até o autista se acostumar com o ambiente e assim poder fazer o tratamento.  

 

 Em São Paulo, na AMA (MELLO, P 35, 2007) os tratamentos para os autistas 

são oferecidos gratuitamente, lá eles utilizam a teoria comportamental, um método 

eficaz comprovado cientificamente. Uns dos principais objetivos da AMA são 

controlar a agressividade e gerar autonomia.   

 

 Os métodos utilizados são o T.E.A.C.C.H (Tratamento e educação para 

crianças com autismo e com distúrbios correlatos da comunicação).(MELLO, P 37, 

2007) desenvolvido pelo professor Eric Schopler na tentativa de retirar a ansiedade 

gerando mais aprendizagem, assim a AMA utiliza esse método para ensinar a dar 

autonomia como as tarefas simples do dia-a-dia. Já o P.E.C.S (Sistema de 

comunicação através da troca de figuras) foi desenvolvido pelo Ph.d Andrew S. 

Bondy e Lori Frost são técnicas comportamentais de reforço positivo, extinção entre 

outros estímulos. Na AMA são utilizados cartões utilizados pelos autistas para 

compreender as frases.  

 

 Esses métodos são mais utilizados nas grandes organizações que recebem 

apoio do governo. No Rio de Janeiro temos os CAPS (Centros de Atenção 

Psicossocial) onde faz atendimentos aos indivíduos com transtornos mentais para a 

reinserção social. A equipe multidisciplinar do CAPS é composta por psicólogos, 

psiquiatras, assistentes sociais entre outros especialistas. 
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3.3 COMBATE À DISCRIMINAÇÃO. 

 

 

 Muitos familiares de autistas costumam lidar todos os dias com a 

discriminação, preconceito e descaso, por pessoas que não têm o entendimento do 

transtorno ou até mesmo pessoas que têm o conhecimento do transtorno, mas que 

acaba gerando uma forma de descaso.  

 

 Vimos muito nos noticiários e até presenciamos casos onde as pessoas 

fazem descaso dos autistas. As pessoas leigas rotulam as crianças autistas como 

malucas e doidas. Não podemos culpá-las, pois não tem o total entendimento do 

transtorno.  

 

 A discriminação, o preconceito e o descaso são presenciados todos os dias. 

Ocorrem em supermercados, restaurantes, dentro do convívio familiar entre outros 

lugares. 

 

 No noticiário, recentemente ocorreu um caso, onde a moradora de um 

condomínio em São Paulo na região da Vila Maria, pegou o mesmo elevador que 

uma criança autista, mas no decorrer do percurso a moradora começou agrediu com 

chutes e tapas o autista de 9 anos. A câmera no elevador registrou toda a agressão. 

A mãe do mesmo abriu um inquérito e indiciou a agressora por lesão corporal. 

Segundo a agressora “o agrediu por que o menino arremessou uma mochila em sua 

direção”. (Acesso em: 23 novembro 2014). 

 

 Buscamos a luta pela igualdade para nossas crianças autistas todos os dias. 

No dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 

neste dia a cor Azul prevalece no mundo. No Brasil, os lugares mais importantes 

foram iluminados com luzes azuis. Assim gerando mais esperança para os pais e 

autistas.  
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[...] “Em dezembro de 2007, a ONU decretou que o dia 2 de abril seria o Dia Mundial de 

Conscientização do Autismo, celebrando pela primeira vez em 2008. Pode parecer um 

pequeno passo, mas até bem pouco tempo atrás o autismo sequer era citado nos meios de 

comunicação. Portanto, é causa de alegria constatar que o autismo está saindo de um lugar de 

tabu e está começando a ser abordada com coerência, clareza e compaixão”. (BARBOSA, 

2012, P. 15) 

 

 

 

CAPÍTULO IV - O PAPEL DO PSICOLÓGO. 

 

 

 O trabalho do psicólogo é de uma extrema importância na vida do autista e da 

família. Pois não será só com o autista, mas também com a dinâmica familiar deste 

e também na vida escolar. 

 

O psicólogo poderá ajudar de várias formas a família, equilibrando a estrutura 

familiar para ajudar o seu filho a seguir o caminho, encaminhando a outros 

especialistas criando metodologias adequadas dentro do quadro que se encontra 

para um resultado satisfatório. 

 

No ambiente escolar, o psicólogo observará o comportamento da criança 

autista dentro de sala, na hora do recreio, como ele interage com as crianças, 

professoras e funcionários. Saber quais atividades em que ele se interessa em sala, 

para assim auxiliar a professora ensiná-lo através das coisas que mais chamam a 

sua atenção. São feitos também um trabalho de conscientização com os pais da 

unidade escolar gerando informações e conhecimentos.  

 

O psicólogo não vai trabalhar sozinho com o autista, a família deve participar 

desse desenvolvimento. O trabalho é lento, mas as mudanças alcançadas são uma 

vitória conquistada. 

 

 O contexto familiar é na verdade a base da vida do autista, o psicólogo 

coletando as informações do cotidiano do autista e objetivando fazer uma adaptação 

saudável perante a realidade do autismo. Este contato com a família saberá como 

funciona a dinâmica da família, pois o trabalho com o mesmo é feito nas sessões, na 
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escola, mas se no ambiente familiar também não fizer a sua parte o processo de 

evolução do autista vai ser cada vez mais demorado.  

 

 Muitas famílias pensam que só levando o autista ao psicólogo, o mesmo pode 

se desenvolver, mas não funciona desta forma. O psicólogo não trabalha sozinho, 

mas junto com a equipe multidisciplina. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

 

Este trabalho tem a finalidade de mostrar para as famílias, acadêmicos e 

pessoas interessadas no tema, à importância de detectar o transtorno mais cedo 

possível para poder ter êxito na melhora, seguir procedimento adequado para ter 

uma boa qualidade de vida. 

Atualmente estamos buscando a integração de uma forma clara e objetiva 

através dos meios de comunicação e a forma que temos de proceder mediante 

qualquer transtorno. 

 

Sempre buscamos dias melhores para se viver com equidade e união. Trazer 

a conscientização, principalmente para as classes desfavorecidas pois, a falta do 

conhecimento faz com que continuem na mesmice gerando o preconceito e o 

afastamento no meio social favorecendo a segregação e não integração do autista. 

A família por sua vez fica sem opção e acaba buscando profissionais que não 

são qualificados para um tratamento eficaz, gerando situações conflituosas no 

contexto familiar abandono de lar, estresse, e às vezes outras pessoas ficam com a 

responsabilidade de cuidar, como avós e outros.  

 

A psicologia entra nesse universo particular dos autistas com extrema 

importância exigindo dedicação especial na vida da família e de outras pessoas 

envolvidas. Pelo fato deste transtorno ter certo conhecimento limitado,os psicólogos 

junto da equipe multidisciplinar buscam o diagnóstico precoce afim de orientar para 

um tratamento mais eficaz, gerando mais clareza, visando proporcionar uma vida 

digna e agradável. 

 

Segundo (SOUZA, 2004) a atuação da equipe multidisciplinar, com a família, 

resulta em melhor qualidade de vida para a pessoa portadora da síndrome. Todos 

podem ajudar a construir esse caminho e, em especial, o psicólogo, que poderá 

atuar diretamente com os sentimentos, expectativas e desejos de uma vida menos 

dolorosa e mais suave.   
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