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“As crianças especiais, assim como as aves, são diferentes em seus vôos. Todas, no entanto, 

são iguais em seu direito de voar.”

Jesica Del Carmen Perez
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Esse  E-book serve para mim?

 Nosso e-book é voltado para todos que têm interesse no tema.  

 

 Sim, esse e-book serve para você que é professor de instituições de ensino, seja ela da 

rede pública ou privada.  

	 Esse	e-book	também	serve	para	você	que	é	profissional	da	

saúde mental, cuidador, prestadores de serviço, familiares e 

extende-se à toda a sociedade.

 O objetivo desse e-book é introduzir o leitor à compreensão

dos mecanismos que envolvem o portador de transtorno do 

espectro autista, e auxiliar no atendimento inclusivo.

 Esperamos que você tenha uma excelente leitura e

adquira o conhecimento esperado.

https://www.facebook.com/ITEQESCOLAS
https://www.instagram.com/iteqescolas/
https://iteqescolas.com.br/
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GUIA INICIAL PARA COMPREENDER O AUTISMO 

(TEA) 
PARTE I

1. Cenário

 Escola, com circulação normal, crianças que vem e 

que vão... Professores em suas salas de aula.

 A aula começando, conversas, barulho, agitação, 

início das atividades. No canto esquerdo da sala um 

garoto alheio a tudo, sem interação social e com inter-

esses estereotipados.

 O professor procura solução para o problema, o 

coordenador e o diretor procuram o “ Serviço Especial-

izado”... Entre outras medidas. Um arsenal de pessoas 

tenta	definir	e	conceituar	o	que	é	o	autismo,	mas	esse	

distúrbio do neurodesenvolvimento é heterogêneo, o 

que	dificulta	a	identificação	de	sua	origem	em	cada	pes-

soa.

 O professor volta para a sala de aula e continua 

sem saber muito bem os caminhos que deve seguir.

2. A busca - A pesquisa conceitual

 É preciso capacitar os professores e a equipe ges-

tora para compreender os mecanismos que envolvem 

as crianças com autismo e mais importante possibilitar 

o atendimento e a inclusão desses alunos nas turmas 

da escola.
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Descobertas
3. Introdução

 Na maioria das crianças, a causa é desconhecida, 

embora em alguns casos existam evidências de um 

comportamento genético.

 O diagnóstico é baseado na história sobre o de-

senvolvimento e observação. O embasamento consiste 

no controle do comportamento e às vezes recorre-se ao 

tratamento medicamentoso.

 Os distúrbios do neurodesenvolvimento são 

condições neurológicas que aparecem precocemente 

na infância, geralmente antes da idade escolar e afetam 

o desenvolvimento do funcionamento, pessoal, social, 

acadêmico	e	ou	profissional.

Descoberta 1 

 Causa desconhecida, os distúrbios aparecem na 

infância geralmente antes da idade escolar, afetam o 

desenvolvimento em todas as áreas, prejudicando a 

aprendizagem, a socialização a convivência... é impor-

tante agir para promover a melhora da criança o quan-

to antes. 

Descoberta 2 

 Outros transtornos de déficit de atenção hipera-

tividade, transtornos de aprendizagem dislexia, e defi-

ciência intelectual. O diagnóstico possui uma heteroge-

neidade	de	sintomas	com	infinitas	características	

Descoberta 3

O autismo é cerca de 4 vezes mais frequente entre me-

ninos. E a precocidade do diagnóstico é fundamental 

para ajudar o prognóstico e melhoria dos casos
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Descoberta 4

 Alguns casos ocorrem com doenças anteriores 

como síndrome da rubéola congênita, doenças de in-

clusão citomegálica, Fenilcetonúria, complexo esclerose 

ou síndrome de X frágil.

 Há fontes evidenciais que vacinas não causam au-

tismo. Esses termos médicos nos deixam preocupados 

tanto quanto o transtorno em si.

Descoberta 5

	 Dentre	outras	características	principais	definem	o	

espectro do autismo: 

-	Déficits	persistentes	na	comunicação	e	interação	soci-

ais; 

- Padrões repetitivos restritos de comportamento, inter-

esse e / ou atividades.

 Lembra daquela classe na escola e do garoto al-

heio sentado ao fundo da sala? 

 Ele é real, e existe!

 Ele não responde às interações sociais ou conver-

sas,	não	compartilha	emoções.	Tem	dificuldades	em	in-

terpretar a linguagem corporal, gestos e expressões das 

outras pessoas, redução nas expressões faciais e gestos 

e ou contato visual, eles não mantem relacionamentos, 

amizades não ajusta o comportamento a situações dife-

rentes.

 Descoberta 6 

 Diante dos “colegas” da classe, o garoto tem padrões 

repetitivos restritos de comportamento e ou atividades 

como: 

- Falar ou movimentos estereotipados ou repetitivos 

Exemplo: Agitar a mãos, estralar os dedos repetidam-

ente, repetir frases idiossincráticas ou ecolalia, alinhar 

brinquedos;

-	Sentir	aflição	extrema	em	pequenas	mudanças	nas	re-

feições ou roupas, nas falas nos rituais. Ter rituais este-

reotipados, eles apresentam interesses muitos restritos 

e às vezes estranhos;



Página 7TEA - Como trabalhar com autistas.

- Reação exagerada ou falta de reação a estímulos sen-

soriais, exemplo aversão extrema a cheiro, aromas ou 

texturas	específicas.

- Indiferença aparente a dor ou a temperaturas.

- Algumas crianças se agridem, tendo perdas da habi-

lidades adquiridas anteriormente. Todas as crianças 

com o transtorno do aspecto autista têm problemas, 

entretanto a gravidade deles pode variar significativa-

mente

Descoberta 7

 Hoje em dia uma das teorias mais defendidas é a 

“Cegueira Mental”, ou seja a inabilidade de imaginar o 

que a outra pessoa possa estar pensando, devido a es-

sas interações anômalas, a linguagem pode se desen-

volver  de forma anormal.

 Continuando, vejamos a deficiência intelectual e 

distúrbio de aprendizagem, que incluem caminhar inco-

ordenado e movimentos motores estereotipados. 

 Estamos diante de casos 

de difícil diagnósticos. 

Descoberta 8

 O sucesso terapêutico começa com um bom trab-

alho de informação e orientação aos pais. 

 Inicialmente podemos citar a lei Nº 12.764 de 

27/12/2012, que instituiu a Política nacional de proteção 

dos direitos da pessoa com transtornos do espectro 

autista, e altera o parágrafo 3º do artigo 98 da lei 8112, 

de dezembro de 1990. Esta lei resguarda os direitos 

dos portadores do transtorno dos espectro autista, de 

matrícula e permanência em escolas do ensino regu-

lar.  

O aluno, o cenário, a escola, os pais, as 

descobertas nos levam a quais caminhos?
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 Porque estamos citando tal legislação? 

 Sabemos que a inclusão não se faz somente integ-

rando	o	aluno	deficiente,	em	uma	escola	sem	qualquer	

preparo!

É importante que haja conscientização de alunos e pro-

fissionais que fazem parte da “Escola” inclusiva, para 

que haja acolhimento, aprendizagem e compressão 

para que a trajetória do aluno autista seja a mais 

proveitosa possível... 

De	acordo	com	a	nova	classificação	do	manual	de	diag-

nóstico e estatística dos transtornos mentais, que antes 

englobava o Autismo Clássico, o transtorno de Asperg-

er; síndrome de

Rett agora passam a representar o TEA, transtorno do 

espectro autista, que precisa ser estudado em suas 

várias formas de manifestações.

A síndrome de Asperge e os quadros de autismo apre-

sentam os mesmo requisitos variando a intensidade de 

manifestação   de sintomas, a síndrome de Rett deixa 

de ser considerada uma doença do espectro autista 

dada	a	sua	natureza	específica.	Precisamos	conhecer	as	

diferenças entre o autismo típico e o transtorno de As-

perge.

A síndrome de Asperge representa a manifestação mais 

leve do transtorno autista e caracteriza-se por inferên-

cias nas: 

• Habilidades de comunicação 

• Na habilidade de interação social

• Na presença de comportamentos, interesses e 

atividades estereotipadas

• Asperge, é o autismo de alto desempenho 

Espectro é aquilo que admite diversos 
graus de gravidade.
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Síndrome de Rett

• Ocorre em meninas (99% dos casos)

• Desordem no desenvolvimento neurológico

•  Mutações genéticas

• Regressão do sistema motor 

• Perda da linguagem expressiva 

• Regressão na habilidade para o uso das mãos 

Para o atendimento pedagógico o professor precisa:

1 – Ter uma estrutura bem preparada desde o ambiente 

físico à equipe pedagógica

2 – Melhorar os níveis de atenção. (Focalizar o olhar e 

chamar atenção para atividade) 

3 – Ensinar as crianças a imitar, e ou utilizar modelos Ex: 

ficar	em	pé	todas	devem	ficar	em	pé	

4 – Evitar estímulos desnecessários, para não desviar a 

atenção 

5 – Planejar, manter e comunicar a rotina de trabalho 

diário (Quando possível) 

6 – Recursos visuais – São importantes 

7 – Regras – claras e estabelecer rotinas e mais rotinas

8 – Ensinar a criança a se relacionar fazer parceria com 

a família em reuniões programadas, ou agendadas... 



Página 11TEA - Como trabalhar com autistas.

 Alguns conselhos para os pais, e temas de re-

uniões com a família:

-	Observar	se	o	filho	possui	facilidade	para	determinada	

tarefa, porque alguns autista possuem aptidão para 

matemática, música, desenho ou informática, por ex-

emplo 

- Respeitar as rotinas, pois os autistas não toleram bem 

as mudanças.

- Evitar ter móveis e objetos desnecessários em casa 

para protegê-los de acidentes

- Desenvolver bons hábitos de sono, respeitando o 

horário de dormir com luzes menos intensas 

- Refeições devem ser leves antes de ir para cama.

- Evitar locais como lanchonetes supermercados, pois 

existem muitos estímulos, como luzes e muito barulho 

o que pode causar desconforto na criança.

 Ao falarmos 

da síndrome de Asperge e 

de	Rett,	estamos	confirmando	

os sintomas e alertando para que a observação dos sin-

tomas seja facilitada, mas tudo é importante, quando 

falamos do TEA.

 É preciso saber o que é o Autismo e o que fazer 

com ele. A equipe multidisciplinar será bem-vinda, a 

família, os terapeutas e professores precisam na aux-

iliar. Precisamos afastar propostas mirabolantes para 

“tratar” crianças com autismo, justamente por ser um 

espectro, as características apresentadas pelo TEA vari-

am muito.

 Este guia simples de com entender o “Autismo” 

terá uma linguagem acessível, trará as últimas descobe-

rtas, novidades e experiências clínicas, explicações da 

neurociência para a compreensão do “Autismo” 
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Precisamos saber mais:

 TEA ou simplesmente “Autismo” é um transtorno 

da neurodesenvolvimento. Isto significa que algumas 

funções neurológicas não se desenvolvem como deveri-

am nas respectivas áreas cerebrais das pessoas. É uma 

condição complexa... 

                                               

O que é TEA?
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Na Parte II deste guia traremos os seguintes temas: 

 

• Desenvolvimento muito infantil e comportamentos esperados

 • Diagnostico de Autismo

 • Impacto do diagnostico na família 

 

 • Causas

 • Autismo e cérebro social

 • Autismo na escola

Teremos um curso completo sobre o Tema.

Esperamos colaborar com nossas perspectivas e conceitos sobre o Autismo. 

Até breve! 
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TEA - Guia inicial para compreender o autismo
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