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RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso trouxe como tema o desenvolvimento da 
comunicação em crianças autistas, tendo como objetivo geral investigar quais técnicas 
possuem maior eficácia no tratamento de déficits nessa área. Ele apresentou as 
definições e histórico do transtorno, tendo como foco mais específico a caracterização 
dessas ferramentas de intervenção, que auxiliam os profissionais no manejo dos 
sintomas e comportamentos decorrentes de déficits de comunicação e linguagem. 
Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se o método bibliográfico de natureza 
qualitativa e descritiva, deixando evidente também sua relevância nos âmbitos 
acadêmico, científico e social. As ferramentas e técnicas utilizadas para o manejo 
sintomatológico em casos de autismo, descritas na pesquisa, consistem na utilização 
dos métodos de Comunicação Alternativa e Tecnologia Assistiva, do Sistema de 
comunicação alternativa para letramento de pessoas com autismo (SCALA), do 
protocolo PECS, do método de Tratamento e Educação de Crianças Autistas e com 
Desvantagens na Comunicação (TEACCH) e da musicoterapia. Essas ferramentas 
são de grande eficácia no tratamento e podem ser utilizadas tanto em contexto clínico, 
quanto nas escolas e em casa, onde a criança receberá os estímulos necessários que 
contribuirão para seu desenvolvimento. A partir da pesquisa realizada foi possível a 
identificação dos prejuízos decorrentes de alterações nas habilidades de comunicação 
dentro do Transtorno do Espectro Autista e como os métodos apresentados atuam 
para a melhoria nesse quesito, contribuindo para a construção de relacionamentos e 
aprendizagem da criança, bem como para a manutenção da fala e da linguagem. 
Intervenções precoces nesses casos poderão ocasionar a minimização do sofrimento 
para o indivíduo, podendo auxilia-lo durante seu processo de desenvolvimento, e 
posteriormente refletir em melhorias de sua qualidade de vida futura. 
 
Palavras-chave: Comunicação. Autismo. Intervenções. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 

The present work at the end of the course focused on the development of 
communication in autistic children, with the general objective of investigating which 
techniques are most effective in treating deficits in this area. He presented the 
definitions and history of the disorder, with a more specific focus on the characterization 
of these intervention tools, which assist professionals in the management of symptoms 
and behaviors resulting from communication and language deficits. For the 
development of the research, the bibliographic method of qualitative and descriptive 
nature was used, also showing its relevance in the academic, scientific and social 
spheres. The tools and techniques used for the symptomatological management in 
cases of autism, described in the research, consist of the use of the Alternative 
Communication and Assistive Technology methods, the Alternative Communication 
System for the literacy of people with autism (SCALA), the PECS protocol, the Method 
of Treatment and Education of Autistic Children with Disadvantages in Communication 
(TEACCH) and music therapy. These tools are highly effective in the treatment and 
can be used both in a clinical context, in schools and at home, where the child will 
receive the necessary stimuli that will contribute to their development. From the 
research carried out, it was possible to identify the losses resulting from changes in 
communication skills within Autistic Spectrum Disorder and how the methods 
presented act to improve this aspect, contributing to the construction of relationships 
and the child's learning, as well as to maintaining speech and language. Early 
interventions in these cases may cause the minimization of suffering for the individual, 
and may help him during his development process, and later reflect on improvements 
in his future quality of life. 
 
Keywords: Communication. Autism. Interventions. 
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INTRODUÇÃO 

Sabe-se que o termo “autismo” passou por muitas alterações ao longo do 

tempo até chegar na denominação que hoje é utilizada. Ele se encaixa no grupo dos 

transtornos do Neurodesenvolvimento classificado pelo DSM – V, em sua versão mais 

recente, como “Transtorno do Espectro Autista” (APA, 2014). 

Segundo Whitman (2015), o Transtorno do Espectro Autista - TEA é definido 

como uma condição que acomete áreas importantes da vida do indivíduo relacionadas 

mais especificamente ao comportamento, interação social e comunicação, trazendo a 

ele inúmeras dificuldades e prejuízos bastante significativos. 

Alguns dos prejuízos que podem estar presentes quando ocorre a incidência 

do transtorno podem ser as dificuldades de uso de comportamentos não verbais e em 

estabelecer interações ou conectar-se em pares. Se relacionam com o processo de 

interação social, caracterizados por prejuízos que afetam a comunicação onde pode-

se citar o atraso da linguagem e também existe a ocorrência de comportamentos 

atípicos que estão relacionados à padrões comportamentais repetitivos e 

estereotipados, que dizem respeito à movimentos e/ou interesses (WHITMAN, 2015).  

Ele é um transtorno que se manifesta precocemente, apresentando diferentes 

graus que podem ser descritos como leve, moderado ou severo. Afeta o 

desenvolvimento neurológico do indivíduo e geralmente apresenta outras 

comorbidades como problemas gastrointestinais, déficits de atenção e de linguagem, 

entre outras condições associadas (GRIESI-OLIVEIRA; SERTIÉ, 2017). 

Diante desta problemática pergunta-se: quais técnicas podem auxiliar no 

desenvolvimento de habilidades comunicativas de crianças autistas?  

Considerando que os transtornos do Neurodesenvolvimento ocasionam 

prejuízos e dificuldades significativas para o indivíduo que o possui e a importância de 

se realizar o diagnóstico e intervenções precoces, justificou-se esta pesquisa em 

entender tal tema, a fim de esclarecer pontos importantes da prática psicológica, bem 

como para o auxílio multidisciplinar nesses casos. Este trabalho de pesquisa 

possibilitou o aumento do conhecimento acerca do tema, a fim de disponibilizar 

informações para a população e a academia em geral.  

A relevância científica da pesquisa, promovida com intuito de apontar 

metodologias de intervenção que possam contribuir com o diagnóstico, enfrentamento 

e tratamento sintomatológico em casos de Transtorno do Espectro Autista, leva em 
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consideração um tratamento mais abrangente, que poderá evitar maiores prejuízos 

futuros em vários aspectos da vida dos indivíduos.  

De forma pessoal, a relevância dessa pesquisa está na ampliação do 

conhecimento sobre o tema escolhido o qual é de suma importância estudar, 

pesquisar e conhecer, considerando ser parte das práticas futuras da profissão.  

Ainda pode-se dizer que socialmente a pesquisa desenvolvida se relaciona 

também à transmissão de conhecimento à população, a fim de favorecer o acesso às 

práticas para melhoria na qualidade de vida dos portadores do transtorno, de seus 

familiares e grupos de convivência. Do mesmo modo, o acesso e a produção de 

conhecimento também foi uma das metas atingidas por meio da realização da 

pesquisa, onde o principal objetivo nesse processo de aprendizagem é a produção de 

novos conhecimentos, que neste caso dar-se-á no contexto das ciências psicológicas.  

Este trabalho teve como objetivo geral investigar quais as principais técnicas 

de intervenção que auxiliam no desenvolvimento de habilidades comunicativas em 

crianças autistas. Foi necessário compreender os benefícios da comunicação 

alternativa no desenvolvimento da comunicação de crianças autistas, bem como, de 

forma mais especifica demonstrar os métodos e técnicas eficazes para o 

desenvolvimento da habilidade citada em crianças portadoras do transtorno, tendo em 

vista que essas condições acabam dificultando o cotidiano do indivíduo desde sua 

infância, percorrendo até a vida adulta. 

Inicialmente foram descritas as características do Transtorno do Espectro 

Autista, bem como seu desenvolvimento e curso, realizando posteriormente uma 

investigação sobre as principais dificuldades de linguagem emergentes nele. Com isso 

foi possível obter maiores esclarecimentos, através de pesquisa aprofundada, sobre 

as ferramentas utilizadas para melhorar o processo de comunicação em crianças 

portadoras, trabalhando na busca de melhorias cotidianas para tais. 
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1 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

O desenvolvimento da presente pesquisa segue os requisitos da Universidade 

Alto Vale do Rio do Peixe e do curso de Psicologia, obedecendo aos parâmetros e 

princípios éticos exigidos. Serão descritos nesse capítulo a natureza da pesquisa, os 

procedimentos utilizados em sua elaboração e a população a quem se refere. 

1.1 NATUREZA DA PESQUISA 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa e exploratória, 

desenvolvida no segundo semestre letivo do ano de 2020, sob a orientação da 

professora Debora Greice Gonçalves Vieira, CRP 12/06163. 

O método utilizado para a análise das informações coletadas foi o qualitativo 

que consiste em, através da coleta de informações de forma menos estruturada, 

descrever certo tema utilizando inúmeros pontos de vista, com o intuito de buscar 

maior aprofundamento sobre tal (LARA; MOLINA, 2011).  

A pesquisa de enfoque qualitativo é mais específica e segundo Lara; Molina 

(2011, p. 125) essa modalidade de pesquisa: 

[...] trabalha com uma realidade que não pode ser apenas quantificada, 
porque essa realidade possui um universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes. Tudo isso corresponde a relações, 
processos e fenômenos que não podem ser reduzidos apenas a operações 
variáveis. 

Ela compreende técnicas utilizadas de maneira interpretativa e exploratória, 

afim de descrever ou expressar determinados fenômenos de forma metodológica e 

teórica mais livre, considerando a singularidade de cada contexto e não seguindo uma 

sequência tão estruturada como a pesquisa quantitativa (LARA; MOLINA, 2011).  

Para a elaboração de pesquisas nesse estilo, é importante utilizar também a 

pesquisa que condiz com seu objetivo principal, nesse caso foi utilizada a denominada 

exploratória. A pesquisa exploratória é capaz de fornecer subsídios que possibilitem 

uma maior familiarização com o problema apresentado, trabalhando na construção de 

hipóteses e possibilitando uma maior compreensão do tema identificar (GIL, 2002). 

Desta forma as informações obtidas no decorrer desta pesquisa foram 

estudadas e expostas com o objetivo de favorecer a busca de um novo conhecimento 

que promova a conclusão das ideias a respeito do tema proposto e uma maior 

abrangência do mesmo, a fim de apresentar a eficácia das técnicas descritas em 
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intervenções relacionadas à crianças autistas que apresentam dificuldades 

relacionadas às habilidades de comunicação. 

1.2 PROCEDIMENTOS 

O método utilizado para a elaboração deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica 

e descritiva, conforme informações supracitadas. Foi desenvolvida com sua 

fundamentação teórica baseada em materiais impressos como livros, revistas 

científicas e dissertações, bem como artigos científicos publicados em revistas ou em 

meios eletrônicos.  

Conforme discorrem Soares, Picolli e Casagrande (2018), a pesquisa 

bibliográfica se dá como uma estratégia para a elaboração de materiais científicos, 

que visa explanar ou discutir determinado assunto baseando-se referencialmente em 

obras, artigos, monografias, revistas e outros meios já publicados. Se dá basicamente 

como uma etapa preliminar de pesquisas acadêmicas e é o que fornece uma 

fundamentação a elas. 

Segundo os autores, durante a realização da pesquisa bibliográfica é 

importante também pesquisar e investigar a fundo as fontes utilizadas durante a coleta 

de dados, a fim de evitar a ocorrência de erros e a utilização de materiais que não 

possuem uma base teórica confiável e científica (SOARES; PICOLLI; CASAGRANDE, 

2018). 

Considerando a definição dos autores mencionados, a realização do presente 

estudo ocorreu através da seleção de materiais disponíveis na biblioteca universitária 

on-line, da seleção de artigos científicos e outros materiais disponibilizados na 

internet, capazes de atender à necessidade acadêmica, configurando a fidedignidade 

das informações e possibilitando posteriormente a reflexão acerca do levantamento 

realizado.  

1.3 POPULAÇÃO 

Neste trabalho observou-se as principais características correspondentes ao 

processo de comunicação em indivíduos que possuem o Transtorno do Espectro 

Autista. A pesquisa visou abranger a incidência dessa condição mais especificamente 

em crianças, apresentando também as ferramentas que poderão ser utilizadas para 

intervenção desde a primeira infância, no processo de estímulo, aprendizagem e 
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desenvolvimento do indivíduo. 
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2 TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

Para que se possa compreender melhor o conceito de Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), é importante entender inicialmente a definição geral de transtorno 

mental descrito no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM). 

De acordo com a AMERICAN PSYCHIATRY ASSOCIATION - APA (2014, p. 20), 

transtorno mental é: 

Uma síndrome caracterizada por perturbação clinicamente significativa na 
cognição, na regulação emocional ou no comportamento de um indivíduo que 
reflete uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de 
desenvolvimento subjacentes ao funcionamento mental. Eles estão 
frequentemente associados a sofrimento ou incapacidade significativos que 
afetam atividades sociais, profissionais ou outras atividades importantes. 

Os transtornos afetam diretamente a funcionalidade dos indivíduos, levando-os 

ao sofrimento significativo e incapacidade para gerenciar aspectos relevantes de sua 

própria vida, ocorrendo de forma mais intensa quando não existe tratamento precoce 

e métodos de intervenção adequados para o tratamento. Eles se manifestam de 

diferentes formas, sendo classificados conforme critérios e frequência de sinais e 

sintomas, causando alterações psíquicas que podem levar o indivíduo a estados de 

desligamento da realidade, delírios, isolamento social e dificuldades de interação, por 

exemplo (SILVA, 2018). 

O TEA, de forma mais específica, se encontra conforme a classificação do 

DSM-5, em um grupo de Transtornos do Neurodesenvolvimento que se manifestam 

cedo, no período de desenvolvimento da criança. Ainda de acordo com os autores, 

esses déficits incluem limitações mais específicas, que podem acometer o processo 

de aprendizagem e o controle das funções executivas ou até mesmo de forma global, 

onde atingem as habilidades sociais e a inteligência (APA, 2014).  

Nos transtornos do Neurodesenvolvimento é bastante frequente a ocorrência 

de comorbidades, ou seja, transtornos que se associam. No caso do TEA, pode-se 

citar como exemplos a existência de associação frequente com o Transtorno de Déficit 

de Atenção/Hiperatividade e o Transtorno Estrutural da Linguagem. Poderá existir 

também o diagnóstico concomitante ao Transtorno de Ansiedade e ao Transtorno do 

Desenvolvimento da Coordenação (APA, 2014). 
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2.1 HISTÓRICO E DEFINIÇÃO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA  

A condição que hoje é conhecida como Transtorno do Espectro Autista, foi 

inicialmente apresentada pelo médico Leo Kanner no ano de 1943, onde a partir de 

estudos realizados com crianças portadoras, denominou-a de “distúrbio inato do 

contato afetivo” (ONZI, 2015, grifo do autor). Era descrita dessa forma, pois os 

sintomas eram identificados e bastante evidentes no início da vida, sintomas esses 

caracterizados como incapacidade de relacionamento com outras pessoas, respostas 

incomuns ao ambiente, como os movimentos estereotipados, e a resistência à 

monotonia (ONZI, 2015).  

Além dessa descrição de origem biológica Kanner também teorizou que o 

autismo poderia surgir também de relações complicadas nas famílias das crianças. 

Pôde observar nas avaliações realizadas que essas crianças viviam em um ambiente 

onde não existiam relações calorosas de pai e mãe, diante de frieza, de pais muito 

intelectualizados, inexpressivos e introvertidos, e que isso poderia ser refletido em 

seus comportamentos disfuncionais (FADDA; CURY, 2016).  

Crianças que apresentavam essa condição não tinham o interesse em 

relacionar-se socialmente com outras pessoas, o que habitualmente era o esperado. 

Possuíam uma resistência a qualquer tipo de mudança, o que caracterizava a 

insistência nas mesmas coisas, como por exemplo ir para a escola seguindo sempre 

o mesmo trajeto e caso este fosse desviado ou existisse algum tipo de modificação 

na rotina, apresentavam uma perturbação significativa, inquietude e até mesmo 

episódios de estresse e raiva (VOLKMAR; WIESNER, 2018). 

Apresentavam também comportamentos motores típicos caracterizados como 

movimentos repetitivos sem nenhum propósito, tais como andar na ponta dos pés, 

andar em círculos ou balançar o corpo para frente e para trás, sendo realizados para 

que fosse possível o processo característico de manter as mesmas coisas 

(VOLKMAR; WIESNER, 2018). 

Ainda a partir dessa descrição inicial de Kanner sobre o autismo, Volkmar e 

Wiesner (2018) apontam que era organizada em torno do distúrbio central, que seria 

a dificuldade que as crianças possuíam para estabelecer relações com outras pessoas 

e reagir às situações desde a primeira infância. Considerava-se que o isolamento 

social, os comportamentos anormais e a insistência em realizar sempre as mesmas 
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coisas eram características essenciais para um diagnóstico de autismo.  

Segundo Volkmar e Wiesner (2018), durante todo esse processo de avaliação 

também observou-se nas crianças acompanhadas que, além dos comportamentos já 

descritos anteriormente, apresentavam complicações no processo da fala. Quando a 

linguagem se desenvolvia na criança de forma completa, ela acabava sendo anormal, 

apresentando pontos como a dificuldade para dar uma entonação adequada à sua 

fala, a ecolalia ou a inversão dos pronomes pessoais.  

Possuíam características típicas da fala sendo nítidas em momentos onde 

falavam como um robô ou apresentavam a repetição de frases ditas por outras 

pessoas, geralmente quando eram questionadas sobre algo. Essa característica do 

eco na linguagem poderia se apresentar de forma tardia ou acontecer imediatamente 

(VOLKMAR; WIESNER, 2018). 

Kanner (1943 apud VOLKMAR; WIESNER, 2015, p. 21), apresenta pontos 

bastante interessantes que construíram sua definição de autismo, baseado nas 

observações realizadas com as crianças que acompanhou e nos relatos coletados:  

[...] Seus pais se referiam a elas como tendo sido sempre “autossuficientes”; 
“como dentro de um casulo”; “mais felizes quando deixadas sozinhas”; “agem 
como se as pessoas não estivessem ali”; “completamente alheias a tudo a 
sua volta”; “dão a impressão de sabedoria silenciosa”; “não conseguem 
desenvolver a quantidade típica de consciência social”; “agem quase como 
se estivessem hipnotizadas”. Não se trata, como nas crianças ou adultos com 
esquizofrenia, de desvio de uma relação inicialmente presente; não é um 
“afastamento” de uma participação que antes existia. Desde o início ocorre 
uma solidão autista extrema, que, sempre que possível, desconsidera, ignora, 
se fecha para tudo que provém de fora da criança [...]     

 

Nas relações afetivas e sociais, essas crianças apresentavam uma certa 

solidão, desconsiderando e ignorando tudo o que vem do externo, vivendo retraídas 

e fechadas em um mundo totalmente particular. Os contatos físicos, movimentos ou 

barulhos que ameaçassem romper sua solidão autista eram desconsiderados, 

tratados com insignificância, como se não estivessem ali ou até poderiam ser sentidos 

como algo doloroso, que causava incômodo (VOLKMAR; WIESNER, 2018). 

Logo após as descobertas de Kanner, no ano de 1944, surgiram também as 

contribuições do médico pediatra Hans Asperger, que intitulou sua pesquisa de 

psicopatia autista. O trabalho de Asperger se deu a partir das observações de crianças 

com um quadro semelhante às descrições de Kanner e popularizou casos em que as 

crianças apresentavam comprometimentos importantes de comunicação e 
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habilidades sociais (DIAS, 2015).  

O diferencial observado era que esses indivíduos apresentavam como 

característica uma capacidade maior de comunicação e intelectualidade, o que ocorria 

preferencialmente em meninos. Existia uma falta de empatia, dificuldade em fazer 

amizades, apresentavam um foco intenso em atividades de maior interesse e 

movimentos descoordenados (DIAS, 2015).   

Para Asperger (1944 apud DIAS, 2015), esses indivíduos eram descritos com 

suas peculiaridades, e apesar de suas diferenças possuíam um alto nível de 

pensamento e experiência pessoal que poderiam contribuir significativamente para 

seu sucesso na vida quando adultos.  

É importante relatar que o trabalho realizado por Asperger frisava a relação 

entre psicologia e educação, buscando tratamento apropriado para pessoas com 

dificuldades específicas, destacando que essas pessoas poderiam sim exercer seus 

papéis na sociedade se encontrassem em seu caminho o amor, a compreensão e 

auxílio necessário (DIAS, 2015). 

  Ainda segundo Dias (2015, p. 309), “as contribuições de Kanner e Asperger 

são variedades de uma mesma entidade, sendo grandes responsáveis pela 

divulgação do autismo e da introdução da noção de espectro no campo científico.”  

Dando continuidade à linha do tempo da construção do conceito e 

características do autismo, pode-se citar o fato ocorrido no ano de 1952. Segundo 

Onzi (2015), a Associação Americana de Psiquiatria realiza a publicação da primeira 

edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-1, onde 

inicialmente não se apresentavam explicações claras acerca do autismo.  

Essa versão do manual trazia os sintomas do diagnóstico de esquizofrenia que 

faziam referência às reações psicóticas em crianças, ou seja, no DSM-1 os sintomas 

do autismo eram classificados como um subgrupo de esquizofrenia infantil e não como 

uma condição específica separada (ONZI, 2015).  

Até a década de 60, tomando como base os autores já citados, o autismo era 

tratado como um transtorno exclusivamente emocional ocasionado pelo 

relacionamento dos pais e a dificuldade em oferecer o afeto que a criança precisava 

durante o processo de criação, o que poderia levá-la a obter alterações graves no 

desenvolvimento. A partir das décadas seguintes surgiram pesquisas que apontavam 

hipóteses de que no autismo existiam alterações cognitivas que se relacionariam com 
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a comunicação, linguagem, interação social e pensamento, desde então ocorreram 

muitas mudanças nos critérios para diagnóstico e tratamento desse transtorno 

(VOLKMAR; WIESNER, 2018). 

Levando esses pontos em consideração, pode-se mencionar também dois 

outros nomes que realizaram suas pesquisas em torno da descrição inicial do autismo, 

sendo eles Bruno Bettleheim e Bernard Rimland (WHITMAN, 2015).  

Conforme Whitman (2015), Bettleheim salientava a importância do ambiente 

social no desenvolvimento do autismo em crianças, vendo-as como vítimas de 

traumas ambientais e da negligência materna. Para ele os sintomas de distanciamento 

social e retraimento surgiam a partir do distanciamento e frieza emocional das mães. 

Sob o mesmo ponto de vista Fadda e Cury (2016) apontam que para Bettleheim 

o transtorno era causado por situações destrutivas em que a criança pudesse ter 

passado durante seu processo de desenvolvimento psíquico e que como 

consequência fazia com que ela rejeitasse o mundo a sua volta. Todo esse contexto 

desenvolvido fez com que se espalhasse a hipótese de que as atitudes e 

comportamentos dos pais, principalmente da mãe, em relação às crianças era o que 

causava o autismo.  

Já Rimland, que também realizou suas contribuições na época, traz uma 

construção de autismo com bases biológicas onde em suas pesquisas apontava a 

proporção maior de meninos autistas em relação a meninas, a comorbidade de 

autismo em gêmeos idênticos e a associação de sintomas típicos de autismo à uma 

disfunção cerebral orgânica, descartando a culpabilidade parental nesses casos 

(WHITMAN, 2015).     

Ao final da década de 70, chega-se então a um consenso de que o autismo era 

caracterizado, como apontam Volkimar e Wiesner (2018, p. 20-21), por:  

(1) Déficit no desenvolvimento social de um tipo muito diferente em 
comparação ao das crianças sadias; (2) Déficit na linguagem e em 
habilidades de comunicação – novamente de um tipo distinto; (3) Resistência 
a mudanças ou insistência nas mesmas coisas, conforme refletido na adesão 
inflexível a rotinas, maneirismos motores, estereotipias e outras 
excentricidades comportamentais; e (4) Início nos primeiros anos de vida.  

A caracterização do autismo que foi apresentada pelo psiquiatra Michael Rutter, 

classificou como um distúrbio do desenvolvimento cognitivo, o que foi um marco na 

compreensão do transtorno. Ele desenvolveu sua pesquisa baseando-se nos quatro 

critérios citados, trazendo o autismo como um transtorno único, independente da 
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esquizofrenia (FADDA; CURY, 2016). 

Segundo Fadda e Cury (2016), Rutter se concentrava em realizar suas 

pesquisas tanto em uma visão biológica, com análise de DNA e de exames de 

imagem, quanto considerando o social, avaliando como ocorriam as influências de 

famílias e escolas no desenvolvimento da criança.  

Voltando a citar as classificações presentes nos manuais, pode-se incluir 

também a terceira edição do DSM, publicada em 1980, onde o autismo passa a ser 

listado então em uma categoria denominada Transtornos Globais do 

Desenvolvimento. Em 1987, na versão chamada DSM-3-R, inclui-se o termo 

Transtorno Autista (ONZI; GOMES, 2015). 

Nessa versão foram descritos os critérios específicos nos quais o indivíduo 

deveria se enquadrar para que pudesse obter o diagnóstico do transtorno e segundo 

pesquisas as descobertas de Rutter influenciaram muito a elaboração dessa edição 

do manual (ONZI; GOMES, 2015).  

Conforme Onzi e Gomes (2015, p. 191), “o DSM-3 e sua revisão foram muito 

importantes para a revolução no diagnóstico do autismo, fazendo com que passasse 

a ser uma entidade nosográfica”, e a partir disso, na quarta edição do DSM, os 

Transtornos Globais do Desenvolvimento passaram a ser caracterizados por: 

Comprometimento severo e bastante invasivo em três das áreas do 
desenvolvimento, sendo elas: Habilidade de comunicação; presença de 
comportamentos, interesses e atividades estereotipadas, e habilidades de 
interação social recíproca. O DSM apresenta dezesseis critérios detalhados, 
agrupados em três domínios da disfunção. Para um diagnóstico de autismo, 
seis critérios ou mais precisam estar presentes, com pelo menos dois da 
categoria social e um de cada uma das demais categorias. 

De acordo com a classificação do DSM - 4, para o fechamento de diagnóstico, 

um indivíduo precisaria apresentar além dos critérios presentes na categoria social, 

prejuízos persistentes relacionados a interação, dificuldades em estabelecer um 

compartilhamento de interesses ou realizações com outras pessoas, falta de 

reciprocidade, alterações de comunicação que afetam habilidades verbais e não 

verbais, anormalidades de timbre de voz, entonação e ritmo, prejuízos no 

comportamento, padrões restritos, repetitivos e estereotipados de interesses, 

atividades ou comportamentos. Pode haver também uma inflexibilidade em relação a 

rotinas ou rituais específicos, com maneirismos motores e resistência frente a 

mudanças (ONZI; GOMES, 2015). 

Já em sua última edição o DSM-5 traz a classificação utilizada atualmente, 
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denominando-o de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ele faz parte do grupo dos 

Transtornos do Neurodesenvolvimento, onde as condições têm seu início durante o 

período de desenvolvimento da criança (APA, 2014).   

Conforme a descrição apresentada nessa edição, o TEA tem como 

características essenciais alterações significativas em aspectos importantes da vida, 

trazendo prejuízos que estão relacionados à interação social, ao comportamento e 

déficits persistentes de comunicação (APA, 2014). 

Está classificado em três níveis de gravidade, sendo eles: “1 (exige apoio), 2 

(exige apoio substancial) e 3 (exige muito apoio substancial). Esses níveis estão 

relacionados ao grau de apoio que o indivíduo necessita para a realização de suas 

tarefas básicas” (VIEIRA; BALDIN, 2017, p. 02). 

Para o transtorno, segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA, 2014, 

p. 50) estão divididos os seguintes critérios diagnósticos:  

A) déficits persistentes na comunicação social e na interação social em 
múltiplos contextos, conforme manifestado por tudo o que segue, atualmente 
ou por história prévia; 
B) padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, 
conforme manifestado por pelo menos dois dos seguintes, atualmente ou por 
história prévia; 
C) os sintomas devem estar presentes precocemente no período do 
desenvolvimento (mas podem não se tornar plenamente manifestos até que 
as demandas sociais excedam as capacidades limitadas ou podem ser 
mascarados por estratégias aprendidas mais tarde na vida); 
D) os sintomas causam prejuízo clinicamente significativo no funcionamento 
social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo no 
presente; 
E) essas perturbações não são mais bem explicadas por deficiência 
intelectual ou por atraso global do desenvolvimento. Deficiência intelectual ou 
transtorno do espectro autista costumam ser comórbidos; para fazer o 
diagnóstico da comorbidade a comunicação social deve estar abaixo do 
esperado para o nível geral do desenvolvimento.  

Os déficits relacionados à interação social e comunicação podem ser 

considerados a principal característica de definição do TEA. Eles compreendem as 

dificuldades em estabelecer uma conversa, em demonstrar interesse ou afeto pelas 

outras pessoas ou em compartilhar emoções e manter interações com o meio. Podem 

ser caracterizados também com déficits em comportamentos comunicativos não 

verbais relacionados a não compreensão de gestos, a ausência de expressão facial e 

corporal, ausência do contato olho no olho, o que geralmente são meios que 

complementam o processo de interação (APA, 2014). 

Em indivíduos que possuem o transtorno, ainda falando sobre o processo de 
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interação social, também podem ocorrer déficits que envolvem a construção de 

relacionamentos. Isso se dá devido à dificuldade em compreender o outro e o sentido 

de relacionar-se, à dificuldade de adaptar-se ao tipo de linguagem utilizada durante 

uma conversa e adequar-se aos ambientes. Existe um grande bloqueio em momentos 

onde a criança precisa brincar ou realizar alguma atividade que envolva soltar a 

imaginação ou em dividir esse momento com outras pessoas (APA, 2014). 

Segundo Whitman (2015), indivíduos que possuem o diagnóstico podem 

apresentar sintomas antes dos três anos de idade, sendo uma condição que surge 

gradualmente, com uma trajetória de desenvolvimento que varia de um indivíduo para 

o outro. Vieira e Baldin (2017) indicam que grande parte dos indivíduos diagnosticados 

com TEA apresentam grau de deficiência intelectual associado, assim como 

diagnóstico concomitante de transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de 

ansiedade generalizada e transtornos do humor, por exemplo.  

Os sintomas podem também variar conforme o grau de desenvolvimento e a 

idade cronológica do indivíduo, sendo caracterizados como leve, moderado ou grave, 

acometendo precocemente questões gerais da vida do indivíduo, como além dos 

prejuízos de interação social, relacionadas à comportamento e aprendizagem 

(WHITMAN, 2015). 

As alterações que dizem respeito aos padrões de comportamento, apresentam-

se nos movimentos, no uso de objetos ou na fala tipicamente estereotipados, no 

interesse mútuo e frequente sempre pelas mesmas atividades, objetos ou 

brincadeiras. Podem estar relacionadas também à estímulos do ambiente pelos quais 

apresentam um interesse fora do comum, como por exemplo a fascinação pelo 

movimento das luzes ou objetos de forma arredondada (BACKES; ZANON; BOSA 

2017). 

É importante ressaltar que para que os comportamentos apresentados pelo 

indivíduo sejam caracterizadas como estereotipias, dentro do transtorno, eles não 

poderão estar relacionados à outras alterações como as neurológicas ou lesões 

psicomotoras. Para que sejam configurados como estereotipias provindas do TEA 

essas condutas devem possuir características como a reprodução de um padrão fixo 

seja de movimentos, linguagem ou atividades, não estando relacionados à estímulos 

externos ou com um objetivo aparente. Além disso, pode-se dizer que são movimentos 

vazios e automáticos que possuem características morfológicas semelhantes, 
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apresentando ou não o uso de objetos (BARROS; FONTE, 2016). 

Existem também algumas alterações sensoriais que se relacionam ao 

transtorno, caracterizadas por sensibilidade e intolerância a sons e diversos estímulos 

visuais, como não reconhecimento de expressões faciais e hiperfoco em coisas das 

quais o indivíduo se interessa. Pode ocorrer também uma grande tolerância a dor, 

uma aparente falta de sensibilidade ao frio ou calor e o não interesse e recusa ao 

contato físico ou à algumas texturas de roupas e objetos (POSAR; VISCONTI, 2018).  

A alimentação nesses casos pode ser bastante restrita, tendo em vista a 

hipersensibilidade no paladar e dentes, e a recusa de certos alimentos devido a sua 

cor, formato, textura ou odor. É observável também em crianças autistas a não 

adequação do equilíbrio, características como o andar desajeitado ou na ponta dos 

pés (POSAR; VISCONTI, 2018). 

As alterações sensoriais presentes no indivíduo podem levar a prejuízos em 

sua vida cotidiana, tendo em vista que afetam diretamente seus comportamentos. 

Além de gerarem dificuldades em atividades diárias dentro de casa, podem também 

levar o indivíduo a ter prejuízos sociais, seja na escola ou em outros ambientes dos 

quais precisará frequentar. É de extrema importância trabalhar esses fatores 

comportamentais relacionados ao âmbito sensorial, objetivando a melhoria da 

qualidade das relações desses indivíduos e facilitando suas atividades rotineiras 

(POSAR; VISCONTI, 2018). 

Canut et al. (2014), indicam que os sintomas presentes no TEA não se 

relacionam a uma deficiência intelectual ou a atraso de desenvolvimento e devem ser 

considerados a partir do momento em que extrapolem os limites do normal, por meio 

de um olhar clínico apurado para a identificação.  

Pesquisas relacionadas às origens do transtorno apontam que ainda não foram 

descobertos marcadores biológicos para a elucidação do diagnóstico, por isso é de 

extrema importância seguir os critérios clínicos estabelecidos pelos manuais, 

considerando ou descartando outras condições fisiológicas e comportamentais que 

possam levar a sintomas parecidos (CANUT et al., 2014).  

Considerando que existe essa grande variação nas características e sintomas 

de um indivíduo para o outro, o processo de diagnóstico acaba se tornando mais difícil, 

não existindo um tratamento específico. Devido a isso os profissionais em suas 

intervenções utilizam-se de formas diversas de manejo, levando em consideração que 
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elas podem funcionar para um indivíduo, mas não surtir o mesmo efeito em outro 

(BORGES; PROBST, 2015).  

O autismo possui graus diferentes de severidade, atingindo de formas distintas 

cada aspecto que compõe o indivíduo. Alguns podem apresentar uma capacidade 

intelectual alta, adaptando-se melhor às atividades propostas, já outros não 

conseguiriam aderir a elas da mesma maneira (BORGES; PROBST, 2015). 

Existem fatores relacionados à comunicação, compreensão da linguagem, 

nível de desenvolvimento em que se encontra, estrutura familiar, entre outras 

questões, que podem interferir nesse processo, possibilitando o uso de diferentes 

métodos e técnicas multidisciplinares alternados para a composição do tratamento 

sintomático, que quando aplicados precocemente ajudam na redução da gravidade 

do transtorno (BORGES; PROBST, 2015). 

Apesar da grande quantidade de pesquisas realizadas sobre o autismo, sua 

causa e origem ainda são ocultas, o que pode apresentar muitos desafios no que diz 

respeito às intervenções e ao tratamento. Alguns estudiosos apontam que o TEA pode 

ser produto de causas genéticas ou por síndrome ocorrida no período de 

desenvolvimento. Atribui-se também como hipóteses de surgimento do transtorno, 

causas como alterações fisiológicas ainda não identificadas ou por complicações 

relacionadas ao momento do parto, caracterizando-o como um transtorno multifatorial 

(FEZER et al., 2017). 

2.2 HABILIDADES SOCIAIS E O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA   

De acordo com Del Prette e Del Prette (2017), as Habilidades Sociais podem 

ser descritas como um conjunto de comportamentos com suas características 

específicas que dizem respeito a aspectos da vida e desenvolvimento humano.  

Elas referem-se a descrição dos comportamentos socialmente aceitáveis que 

estão relacionados à cultura, a busca por resultados favoráveis ao indivíduo em 

questão e para a comunidade em que se insere, assim contribuindo para que alcance 

um bom desempenho em suas tarefas interpessoais (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 

2017).  

O fato de ter que lidar com questões que envolvem as relações sociais exige 

do indivíduo, desde a sua infância quando inicia esse processo de interação com o 

meio, um repertório de Habilidades Sociais bastante rico, para que consiga 
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desenvolver relacionamentos, atividades e lidar com as exigências provenientes de 

sua rotina (SILVA, 2018).  

Conforme apontam Gavasso, Fernandes e Andrade (2016), as Habilidades 

Sociais são apreendidas inicialmente no contato da criança com os pais, suas 

primeiras figuras de identificação. A partir dessas experiências iniciais o indivíduo 

começará então sua jornada de aprendizado, caminhando para a promoção de 

interações bem-sucedidas. Com o desenvolvimento de seu repertório amplo de 

habilidades terá probabilidades maiores de estabelecer relações mais saudáveis com 

seus pares e adaptar-se facilmente ao meio.   

Quando as Habilidades Sociais se desenvolvem completamente em um 

indivíduo ele se torna capaz de obter ajustamento psicossocial e trabalhar a aceitação 

do outro, aprendendo a realizar a manutenção de pontos como suas relações e 

comportamentos, facilitando o convívio e outros aspectos da vida cotidiana (SILVA, 

2018).  Del Prette e Del Prette (2017), apontam que o domínio das habilidades diz 

respeito ao período de desenvolvimento em que o indivíduo se encontra e variam 

conforme cada etapa.  

Segundo Del Prette e Del Prette (2017), essas habilidades estão divididas em 

classes e subclasses. A divisão ocorre com base em características em comum que 

os comportamentos possuem e estão presentes em todo o ciclo de vida do indivíduo, 

contribuindo para um desenvolvimento socialmente competente. 

Conforme o indivíduo vai se desenvolvendo, ele acaba se deparando com 

demandas que exigem a utilização dessas diversas classes e subclasses. Toda essa 

descrição e divisão dos comportamentos relacionados às Habilidades Sociais 

possuem uma grande relevância no que diz respeito aos papeis que o indivíduo 

desempenhará ao longo de sua vida (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2017). 

As Habilidades Sociais estão descritas e caracterizadas como habilidades 

empáticas, de assertividade, de comunicação, de civilidade, de trabalho e habilidades 

de expressão de sentimento positivo. Cada um desses pontos possuem 

características comportamentais esperadas conforme situações que o indivíduo 

enfrentará, de forma efetiva e independente, adequando-as conforme as exigências 

do contexto onde se encontra (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2017). 

Habilidades sociais empáticas, segundo a colocação de Del Prette e Del Prette 

(2017), possuem relação com a capacidade de refletir sentimentos, de colocar-se no 
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lugar do outro, ouvindo-o genuinamente. Tem a ver com a expressão de compreensão, 

em compartilhar sentimentos, estando sempre disposto a ajudar quando necessário. 

Elas envolvem também a capacidade de reconhecer sentimentos no outro e 

identificar-se com determinadas perspectivas.  

Segundo os autores supracitados, no que diz respeito à Assertividade, espera-

se de um indivíduo alguns comportamentos como os de manifestar suas próprias 

opiniões, se posicionando adequadamente a respeito das opiniões do outro, aceitar 

ou recusar pedidos, saber expressar quando não está satisfeito com algo, desculpar-

se, admitir seus erros e falhas, lidar com críticas, questionando, opinando ou 

discordando se necessário.  

Relacionado à comunicação, espera-se que apresente uma capacidade de 

iniciar e manter diálogos, realizar questionamentos e também responder quando se é 

questionado, elogiar, agradecer, expressar opiniões, dar e solicitar feedbacks (DEL 

PRETTE; DEL PRETTE, 2017).   

A comunicação pode ocorrer de forma direta, onde existe um contato físico, 

face a face, e de forma indireta, por meio de instrumentos como computadores e 

celulares (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2017). Sobre o processo de comunicação, 

Gavasso; Fernandes e Andrade (2016, p. 53), complementam que deve existir 

também “a adequabilidade de componentes verbais na forma de comunicação; 

duração, latência e regulação de fala.”   

As habilidades de Civilidade compreendem uma adequação dos 

comportamentos civis à cultura e às determinadas situações em que o indivíduo se 

encontra, expressando cortesia. São descritas em atitudes como cumprimentar, dizer 

obrigado (a), pedir por favor, desculpar-se, apresentar-se ao chegar em determinados 

locais ou conhecer uma pessoa nova e despedir-se (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 

2017).  

Habilidades sociais de Trabalho, como sugerem Del Prette e Del Prette (2017), 

estão relacionadas à coordenação de grupos onde se realiza a distribuição de tarefas, 

incentivo, organização de atividades, mediações, entre outras atividades. 

Compreendem os processos de tomada de decisões, resolução de problemas, falar 

em público que engloba comportamentos como usar um bom tom de voz e distribuir o 

olhar aos expectadores enquanto fala e relaciona-se também ao manejo de conflitos. 

Já nas habilidades de expressão de sentimento positivo, Gavasso, Fernandes 
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e Andrade (2016) apontam que o indivíduo desempenhará de forma adequada a 

construção de amizades, compreendendo também a expressão de solidariedade e o 

cultivo de sentimentos bons pelo outro. Os comportamentos descritos por Del Prette 

e Del Prette (2017) em relação a essa classe das Habilidades Sociais, possuem 

grande relação com o saber identificar as necessidades que o outro apresenta e de 

alguma forma ajuda-lo na medida do possível, estando relacionadas também ao 

expressar apoio, compaixão, a cooperar e motivar as pessoas a agirem de tal forma. 

As Habilidades Sociais são aprendidas ao longo da vida, se desenvolvendo de 

forma adequada quando o indivíduo se encontra em condições favoráveis. Quando 

não existem essas boas condições pode haver a ocorrência de déficits que acabam 

comprometendo toda a parte de relacionamentos interpessoais e a qualidade desses 

relacionamentos, tornando-se necessário o uso de intervenções terapêuticas para a 

busca da melhoria comportamental (GAVASSO; FERNANDES; ANDRADE, 2016). 

Quando fala-se do TEA, os déficits associados às habilidades cognitivas que 

envolvem uma dimensão coletiva, como por exemplo o reconhecimento de 

sentimentos e emoções, interferem no processo de competência social do indivíduo. 

É observável que desde cedo, crianças que se enquadram no espectro possuem 

muita dificuldade em realizar imitação de gestos ou da fala de outras pessoas, existe 

a ausência de procura por aconchego nos pais, dificuldades em estabelecer contato 

visual e na partilha de objetos (MARANHÃO; PIRES, 2017). 

Devido ao fato de existir uma grande dificuldade no manejo das habilidades 

comportamentais e das relações com o outro, de identificar e compreender que os 

pensamentos e modo de sentir são diferentes entre uma pessoa e outra, essas 

crianças acabam sendo isoladas, tendo problemas no que diz respeito à interação 

com seus pares (MARANHÃO; PIRES, 2017).  

Del Prette e Del Prette (2017) indagam que quando existem alterações na 

forma de desempenho dessas habilidades, por menores que sejam elas, pode ocorrer 

também o comprometimento da funcionalidade. Quando existem no indivíduo 

alterações de postura, expressões ou tom de voz, por exemplo, automaticamente ele 

poderá apresentar também um comprometimento ou até mesmo uma facilidade em 

suas tarefas e nos resultados de suas atividades interpessoais.  
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2.2.1 Fala, Linguagem e Comunicação – Uma Definição  

Considerando que as características prevalentes no TEA e outros transtornos 

se apresentam nos indivíduos de diversas maneiras e graus, pode-se citar as 

alterações na comunicação como sendo um dos sinais mais evidentes desde os 

primeiros anos de vida da criança (PRATES; MARTINS, 2011). 

Isso pode ser exemplificado em casos onde a criança não apresenta nenhum 

tipo de articulação da fala, podendo apresentar também o atraso nesse aspecto ou 

até mesmo apresentar um vocabulário totalmente desenvolvido, pronunciando de 

forma correta as palavras e explanando facilmente assuntos dos quais tem interesse 

(PRATES; MARTINS, 2011).  

Para compreender melhor como essas alterações de comunicação ocorrem e 

o impacto que elas possuem na vida do indivíduo, inicialmente é necessário tomar 

conhecimento das diferenças entre fala, linguagem e comunicação, que estão 

relacionadas entre si (OS DIFERENTES..., 2018). 

A fala é o que possibilita que o ser humano entre em contato com o mundo, 

expressando suas ideias, intenções e sentimentos, é um dos meios que favorecem o 

processo de construção das relações. É o canal responsável pela transmissão de 

mensagens através dos sons, das palavras ou de frases, que se dá a partir da 

coordenação entre aspectos neurológicos e musculares trabalhando juntos para que 

a verbalização ocorra (ANDRADE; DANTAS, 2005). 

De acordo com Andrade e Dantas (2005, n.p) “pode-se definir a produção da 

fala como o som irradiado na boca, resultado da modificação de uma fonte sonora por 

um filtro acústico variável.” Ela é gerada por meio de um conjunto de componentes 

fisiológicos que se caracterizam em sua ressonância, articulação, fonação e 

expiração, englobando vários mecanismos presentes no corpo humano responsáveis 

pela produção e expressão da voz (ANDRADE; DANTAS, 2005).   

Quando existem alterações ou distúrbios relacionados à fala, podem ser 

observados logo nos primeiros anos de vida, geralmente pelos próprios pais ou 

familiares, o que torna mais fácil as intervenções futuras. Algumas crianças desde 

cedo apresentam dificuldade para se expressar devido ao fato de não conseguirem 

criar os sons, utilizar a entonação adequada ou articular fluentemente determinada 

palavra (GOULART; CHIARI, 2014).  

A linguagem pode ser vista como o instrumento utilizado para as interações 
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com o intuito de promover a comunicação, ela pode ser descrita como o instrumento 

que permite a comunicação oral, como os meios utilizados para a transmissão de 

ideias. Seu desenvolvimento está relacionado aos processos biológicos e de interação 

social, onde para que ocorra de forma correta é necessário que o indivíduo esteja em 

boas condições neurobiológicas, apresentando o desenvolvimento correto de todas 

as estruturas e funções cerebrais e que desde pequeno esteja em contato social, 

observando e aprendendo através do que acontece ao seu redor (MOUSINHO, et al., 

2008). 

Conforme Mousinho et al., (2008, p. 299): 

[...] é importante percebermos que podemos dividir, didaticamente, a lingua-
gem, considerando sua forma, seu conteúdo e seu uso. O desenvolvimento 
costuma correr concomitantemente, entretanto, um disparate entre essas 
áreas pode ser indicativo de dificuldade, tal como será explicado nas próxi-
mas linhas9-11. 
• Forma: engloba a produção dos sons, como se emite o fonema, e também 
a estrutura da frase, se tem todos os componentes e se a ordem é aceitável 
pela língua - níveis fonético-fonológico e morfossintático. 
• Conteúdo: diz respeito aos significados, que podem estar na palavra, na 
frase ou no discurso mais amplo - nível semântico. 
• Uso: refere-se ao uso social da língua; não basta emitir sons, estruturar 
uma frase e saber o significado, tem que adequar tudo isso ao contexto em 
que está sendo empregado - nível pragmático. 

 

Arcenio (2016), complementa que existem duas formas de linguagem, sendo 

elas a verbal e a não verbal. Na linguagem verbal a expressão se dá através das 

palavras escritas ou faladas, enquanto que a linguagem não verbal compreende o uso 

de signos visuais, como por exemplo gestos ou imagens, e não utiliza palavras em 

sua efetivação.  

Já a comunicação pode ser descrita como o processo de transmissão e 

recebimento de mensagens ou informações que ocorre a partir da combinação de 

aspectos presentes na fala e na linguagem, citados anteriormente. É o ato pelo qual 

os indivíduos se conectam, partilham informações, interagem e aprendem uns com os 

outros, cada um com sua própria forma e significado por meio de inúmeros sistemas 

que compartilham entre si (OS DIFERENTES..., 2018). 

Quando existem comprometimentos que envolvem aspectos que compõem o 

processo de comunicação, sejam eles caracterizados como dificuldades na 

articulação da fala ou problemas de aquisição e compreensão da linguagem, por 

exemplo, automaticamente ocorrerão também prejuízos que se relacionam aos 

processos socialização, realização de atividades e outros aspectos importantes para 
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o desenvolvimento do indivíduo, afetando sua qualidade de vida e seu cotidiano 

(MOUSINHO, 2008). 

2.2.2 Caracterização da Habilidade de Comunicação em Crianças Autistas 

As interações das quais a criança tem contato desde a primeira infância 

permitem que ela desenvolva suas habilidades sociais, incluindo as habilidades 

linguísticas. A presença de alterações dessas habilidades podem se manifestar de 

diversas maneiras, e muitas vezes são provenientes de algum tipo de transtorno, o 

que ocorre em casos de TEA (ISHIHARA; TAMANAHA; PERISSINOTO, 2016). 

Durante o processo de desenvolvimento da criança, ocorre o aperfeiçoamento 

das habilidades linguísticas, que são fundamentais para que sua linguagem se 

desenvolva completamente até a vida adulta. A partir do bom desenvolvimento dessas 

habilidades, o indivíduo apresentará também um bom desempenho no que diz 

respeito a sua capacidade verbal, sua vida acadêmica e interações com o meio social, 

o que também poderá acabar interferindo em seus processos criativos, processos 

cognitivos e de afetividade (ISHIHARA; TAMANAHA; PERISSINOTO, 2016). 

Em indivíduos que se enquadram no espectro autista, existe um 

comprometimento bastante significativo nos domínios de interação social e 

comunicação ou linguagem, que estão inter-relacionados (REIS; PEREIRA; 

ALMEIDA, 2016).   

No TEA, conforme aponta Gonçalez (2014), os prejuízos em relação a 

comunicação e linguagem se dão a nível de comprometimento na linguagem verbal, 

elaboração e execução de frases, atipias relacionadas à linguagem não verbal como 

a ecolalia, dificuldade no uso e compreensão de gestos e de expressões faciais.  

Podem ocorrer inúmeras variações no que diz respeito a esse aspecto em 

indivíduos que possuem o TEA, como por exemplo, a prevalência de um elevado nível 

de verbosidade quando se trata de um assunto do qual o indivíduo possui interesse 

genuíno, onde seu discurso é baseado somente nisso, ignorando o interesse ou não 

do interlocutor no assunto (GONÇALEZ, 2014).   

Também podem haver alterações em processos de linguagem expressiva e 

receptiva, onde muitas crianças autistas poderão apresentar grande dificuldade para 

compreender perguntas, orientações, expressões com sentido figurado, por mais 

simples que estas sejam, tornando visível os prejuízos presentes na compreensão da 
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linguagem (GONÇALEZ, 2014).  

Conforme as contribuições de Campos e Fernandes (2016), algumas crianças 

que possuem o TEA também podem apresentar ausência total da linguagem falada 

ou ausência de maturação da linguagem, que segundo os autores podem ser 

caracterizadas por reversão de pronome, alterações de entonação, sons da fala e uso 

excessivo de jargões. As alterações presentes nesses casos afetam as habilidades 

verbais e não verbais em graus variados de comprometimento. 

Ishihara, Tamanaha e Perissinoto (2016), apontam que as dificuldades para 

exercer habilidades linguísticas nesses casos, podem estar relacionadas à inabilidade 

no que diz respeito a entender as intenções do outro e falhas no processo de atenção 

compartilhada. Segundo estudo realizado pelos autores, prejuízos relacionados a 

essas habilidades, que às tornam menos eficientes em casos onde existe o TEA, 

surgem supostamente a partir da presença de déficits na cognição social com 

associações a comprometimentos linguísticos primários.  

As dificuldades relacionadas à falhas no processo de atenção compartilhada 

ocorrem devido ao fato da criança não conseguir estabelecer interações triádicas, ou 

seja, o compartilhamento de experiências entre ela e o adulto em relação a um 

terceiro, podendo ser objeto, acontecimento ou símbolos (BACKES; ZANON; BOSA, 

2017).  

O processo de atenção compartilhada faz parte das habilidades 

sociocomunicativas e é fundamental, pois segundo Tomasello (1999/2003, apud 

BACKES; ZANON; BOSA, 2017, p. 02) “possibilita que a criança compreenda os 

outros como agentes intencionais e, consequentemente, entenda a intenção do ato 

sociocomunicativo.”  

Aspectos referentes à atenção compartilhada surgem aproximadamente no 

final do primeiro ano de vida, onde se começa a dividir situações ocorridas com um 

parceiro comunicativo, voltando sua atenção para tal. Esse processo tem grande 

importância no desenvolvimento da criança e até mesmo na identificação precoce do 

transtorno, pois é um fator muito importante para a maturação e ampliação da 

linguagem e consequentemente para o crescimento desse indivíduo no âmbito social 

(MENEZES; PERISSINOTO, 2008). 

Outra questão que se relaciona com o desenvolvimento do processo 

comunicativo é a incapacidade de interpretação das figuras de linguagem como as 
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metáforas, a compreensão de expressões comuns, de comentários irônicos, com 

certo grau de humor ou que possuem duplo-sentido, sendo uma característica muito 

presente em casos de autismo (ISHIHARA; TAMANAHA; PERISSINOTO, 2016).  

Nessas condições pode-se dizer que esses indivíduos entendem cada 

expressão ou dica não-verbal presentes em conversações tal como são, com 

pensamentos totalmente literais. Ainda se complementa que isso acontece devido ao 

fato de existir a dificuldade em incluir um contexto para a compreensão do que foi dito 

e relaciona-lo com determinado acontecimento ou expressão (GONÇALEZ, 2014).  

O desenvolvimento da linguagem em casos de TEA se dá de forma tardia, 

podendo ocorrer também o fenômeno de “regressão da linguagem”. A fala se 

apresenta tarde e muitas vezes lentamente, evidenciando uma diferença importante 

em relação a crianças com desenvolvimento típico. Existe também um atraso das 

capacidades expressivas e a prevalência da ecolalia, ou seja, imitação imediata ou 

retardada de frases ou palavras que ouviram outras pessoas falarem (REIS; 

PEREIRA; ALMEIDA, 2016). 

Segundo os autores citados no parágrafo acima, ocorrem frequentemente a 

utilização de neologismos, ou seja, a invenção frequente de palavras, criação de uma 

forma de linguagem que não é observada em crianças com desenvolvimento típico. 

Geralmente essas palavras são criadas e expressas considerando as particularidades 

do indivíduo e suas características próprias. 

As alterações que atingem a dimensão comunicativa possuem relação com 

déficits na reciprocidade socioemocional, em linguagens e comportamentos verbais e 

não verbais, tendo em vista que a comunicação entre os indivíduos não se dá única e 

exclusivamente de forma oral, mas sim através de um conjunto que compreende a 

fala, movimentos faciais, mímicas, gestos e mudanças na postura (BARROS; FONTE, 

2016).  

Essas dificuldades quando relacionadas à comunicação não-verbal e 

reconhecimento de expressões e mímicas faciais, possuem relação com o fato da 

incapacidade que o indivíduo tem de perceber essas expressões no outro através de 

uma identificação facial completa, pois percebem somente a área da boca, não 

possuem um olhar centralizado, não estabelecem contato visual (RODRIGUES; 

ALMEIDA, 2017).   

Pode-se considerar também a existência de déficits relacionados às interações 
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em pares, como a construção e manejo de relacionamentos, que estão ligadas a 

dimensão comunicativa e suas alterações, que podem estar presentes na vida do 

indivíduo e se tornarem nítidas antes dos três anos de vida, sendo evidentes a nível 

de compreensão da linguagem e de expressão (BACKES; ZANON; BOSA, 2017). 

Essas alterações também podem levar o indivíduo a ter dificuldades em realizar 

planejamentos ou mudanças em suas ações, considerando a presença de contextos 

desconhecidos ou situações inesperadas que acabam fugindo do que já está 

habituado, de sua rotina (ISHIHARA; TAMANAHA; PERISSINOTO, 2016). 

Segundo Reis, Pereira e Almeida (2016), para que o processo de comunicação 

ocorra com sucesso é necessário que a criança passe por todas as etapas de 

desenvolvimento linguístico, que se desenvolverão em conjunto com suas interações 

com o outro e com o meio em que está inserida.   

2.3 FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE INTERVENÇÃO 

A busca por melhorias nas habilidades de comunicação no TEA, através de 

variadas formas de intervenção, podem ocasionar resultados positivos em todo o meio 

social em que esse indivíduo faz parte, contribuindo para o andamento de 

intervenções terapêuticas posteriores das demais áreas de sua vida (MISQUIATTI, et 

al., 2014). 

Tendo em vista que esses prejuízos relacionados a comunicação e linguagem 

interferem diretamente nas relações sociais desse indivíduo e em sua qualidade de 

vida, é extremamente necessário trabalhar essa questão, abordando-a com técnicas 

e ferramentas variadas que poderão ocasionar melhorias significativas nesse âmbito 

por meio das abordagens de um conjunto de profissionais especializados para 

intervenções em cada aspecto comprometido, ambos atuando como uma equipe 

(MISQUIATTI, et al., 2014).  

Segundo Carvalho-Filha (2019, p. 526): 

[...]. Portanto, a partir de uma avaliação realizada por essa equipe, elabora-
se um plano terapêutico, que deve respeitar a necessidade e individualidade 
do paciente e a família poderá, ainda, combinar mais de um método de 
tratamento consoante o caso em questão. Outrossim, se a criança estiver no 
contexto escolar, é essencial criar as condições necessárias para que a 
mesma obtenha as mesmas condições de aprendizagem que os demais 
estudantes, [...] 

O tratamento no TEA é intenso e muito abrangente, sendo necessárias 
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intervenções em diversas áreas. Existe a necessidade de acompanhamento 

multiprofissional e de diversos métodos capazes de abordar comportamentos 

disfuncionais, déficits de atenção, comunicação e linguagem, bem como as 

estereotipias que ocorrem nesses casos (CARVALHO-FILHA; et al., 2019). 

Existem uma grande variedade de ferramentas que possibilitam a abertura de 

canais de comunicação e que podem ser utilizadas para acessar cognição e 

comportamentos, geralmente elas são baseadas em teorias comportamentais e 

permitem que o indivíduo passe a perceber as relações entre sua cognição, seus 

pensamentos e comportamentos, contribuindo para que sejam corrigidos aspectos 

mal adaptativos relacionados a esses pontos, dentre elas estão o treinamento das 

habilidades sociais (CARVALHO-FILHA; et al., 2019). 

Tomando como base as características de habilidades comunicativas no TEA e 

déficits que comprometem essa área, serão descritos a seguir alguns métodos de 

intervenção que podem ser muito eficazes no tratamento sintomatológico de crianças 

autistas. 

2.3.1 Tecnologia Assistiva 

A Tecnologia Assistiva (TA) apresenta intensa relação com a inclusão em 

diversos contextos sociais, com melhorias na qualidade de vida dos mesmos e sua 

aplicação pode se dar de forma interdisciplinar. Os recursos que compõem a TA são 

essenciais, pois além da promoção de interação com os meios, também contribuem 

para o alcance e melhorias de mobilidade, aprendizagem, comunicação e trabalho, 

podendo beneficiar de forma significativa indivíduos que possuem complicações 

relacionadas a essas áreas (RODRIGUES; ALVES, 2013).  

Essa tecnologia tem relação estrita a recursos de acessibilidade voltados para 

pessoas que possuem comprometimentos decorrentes de algum tipo de deficiência, 

incapacidades ou problemas relacionados a redução de mobilidade (RODRIGUES; 

ALVES, 2013).  

Tratando-se de crianças que possuem o TEA sabe-se que existe a grande 

dificuldade em compreender os significados de aspectos semânticos da linguagem e 

uso desta em um contexto social. Isso ocorre devido ao não desenvolvimento da 

linguagem funcional e comunicativa que esses indivíduos apresentam, e acaba 

tornando o uso de tecnologia assistiva um grande aliado dos profissionais durante o 
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processo de acompanhamento e tratamento, podendo ser utilizada em casos onde a 

criança não possui predomínio da fala ou apresenta um repertório comunicativo 

bastante restrito (MONTEIRO, 2016). 

Ela atua como uma alternativa na busca de conhecimento, aumentando as 

possibilidades de acesso à aprendizagem nessas crianças, caracterizando-se como 

instrumento mediador, que entra para permitir maiores interações desses indivíduos 

com o meio através de ferramentas e técnicas variadas (MONTEIRO, 2016). 

2.3.1.1 Comunicação alternativa  

A Comunicação Alternativa (CA) como uma área da prática clínica é utilizada 

com o intuito de complementar, ampliar ou até mesmo como uma forma alternativa 

que substitui a fala ou escrita, permitindo que a comunicação aconteça. Geralmente é 

utilizada quando ocorrem limitações ou alterações na comunicação e linguagem, 

através de técnicas e recursos metodológicos específicos que dão suporte ao 

indivíduo, possibilitando que amplie também suas atividades e participação em 

contextos sociais. Os Sistemas de Comunicação Alternativa (SCA), se dividem em 

sistemas sem auxilio externo e sistemas com auxilio externo (SCHIRMER, 2020).   

Nos sistemas sem auxilio são englobadas expressões particulares da pessoa, 

como seus sinais manuais, vocalizações, expressões faciais e movimentos corporais, 

sendo realizados a partir de expressões em que o próprio indivíduo poderá produzir, 

sem ajuda de terceiros (SCHIRMER, 2020).   

Já nos sistemas com auxilio estão presentes formas de comunicação que, além 

de expressões linguísticas do indivíduo, se apoiam em objetos reais como por 

exemplo fotografias, símbolos gráficos, miniaturas, livros, entre outros inúmeros. Eles 

estão divididos em recursos de baixa, média e alta tecnologia, que em casos de TEA 

podem servir como suporte para a promoção da comunicação e interação 

(SCHIRMER, 2020).   

Os recursos de baixa, média e alta tecnologia são descritos da seguinte 

maneira: 

[...] recursos de baixa tecnologia são aqueles que costumam ter menor custo 
e são fáceis de ser confeccionados como: pranchas, livros e cartões de 
comunicação com simbologia gráfica, fotografias e letras. Os de média 
tecnologia também são chamados de Dispositivos de Geração de Fala (DGF) 
dedicados ou especialmente desenvolvidos para a CA. São eles os recursos 
de comunicação com saída de voz que produzem fala digitalizada ou 
sintetizada, conhecidos como comunicadores/vocalizadores que não 
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envolvem uso de software/aplicativo. A alta tecnologia são os DGFs que 
empregam tecnologia eletrônica ou de computador complexa. Referem-se a 
uma variedade de soluções, incluindo dispositivos de comunicação eletrônica 
dedicados (comunicadores/vocalizadores), processadores de texto com voz 
sintetizada e dispositivos móveis multifuncionais (SCHIRMER, 2020, p. 70). 

Recursos de comunicação alternativa que pertencem ao sistema que necessita 

do auxílio, são adaptados e deve-se optar por aqueles capazes de suprir as 

necessidades apresentadas pelo indivíduo que os utilizará (SCHIRMER, 2020). 

No momento em que se realiza a escolha do melhor recurso é necessário 

realizar também um levantamento das habilidades e do potencial que o indivíduo já 

possui, a fim de escolher o que melhor se encaixe em suas demandas. Os métodos 

de CA são grandes facilitadores do processo de inclusão, principalmente em contexto 

escolar e de aprendizagem (SCHIRMER, 2020).   

Considerando que crianças que possuem o TEA apresentam dificuldade em 

estabelecer a comunicação apenas com o uso da fala articulada, o que impossibilita 

que supram suas necessidades cotidianas, pode-se dizer que esse método facilita o 

processo de interações comunicativas e consequentemente sociais com pares que 

apresentam desenvolvimento típico e na adaptação em ambientes como a escola, por 

exemplo, quando inseridos em sistema de ensino regular (SCHIRMER, 2020).  

São instrumentos de alta resolutividade, pois esses indivíduos possuem 

facilidade em aprender visualmente e muita dificuldade quando se trata da 

compreensão de pistas ou sinais mais complexos. É um instrumento útil para a 

aprendizagem, pois possibilita uma maior viabilização das interações sociais, 

contribuindo para que, principalmente durante a infância, seja possível a inclusão 

dessas crianças e a promoção de autonomia, o que acaba tornando mais fácil sua 

rotina e de seus familiares (MONTEIRO, 2016). 

Segundo Franciscatto et al. (2016), a utilização dos sistemas de Comunicação 

Alternativa em casos de espectro autista possibilitará que os indivíduos desenvolvam 

o processo de compreensão e produção de sentido de linguagem e comunicação, 

sendo este o foco maior desses métodos. 

 2.3.1.2 Sistema de comunicação alternativa para letramento de pessoas com 

autismo - SCALA 

Utilizado como uma ferramenta de comunicação alternativa, o SCALA é 

composto por uma variedade de símbolos pictóricos, configurado como um método 
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de suporte para crianças autistas em fase de letramento e desenvolvimento da 

linguagem (MONTEIRO, 2016).  

Sua estrutura foi desenvolvida utilizando poucos detalhes, com cores suaves 

com intuito de não causar tanto impacto visual, possibilitando conforto e um foco maior 

na criação das narrativas. Por outro lado, quando existe a grande sensibilidade visual, 

pode-se optar pelos cenários com cores vibrantes, favorecendo também a 

aprendizagem e percepção desses indivíduos (PASSERINO; BEZ, 2015).  

Seu acesso se dá através da web e dispositivos como tablets ou celulares, 

sendo composto por um banco de dados com mais de 4.000 imagens. Ele pode ser 

alimentado com novas imagens quando necessário e também por gravações de voz, 

utilizadas para complementar o processo de aprendizagem, sendo dividido em dois 

módulos denominados módulo prancha e módulo história (MONTEIRO, 2016). 

No módulo prancha é possível criar atividades a partir de imagens estruturadas, 

símbolos, letras e legendas baseadas nas necessidades do indivíduo, levando em 

consideração sua rotina, sendo utilizada geralmente quando o indivíduo possui 

dificuldade de expressão oral (PASSERINO; BEZ, 2015).   

Dentro do método de comunicação alternativa, as pranchas podem ser 

confeccionadas manualmente ou com auxílio de recursos tecnológicos, como o caso 

do softwares. Podem ser visualizadas e editadas conforme cada assunto abordado, 

podendo ser ampliadas. Nesse módulo é possível realizar a edição de layouts, 

adicionando as figuras desejadas e então reproduzindo-as com o auxílio da leitura oral 

e sequencial de cada uma pelo próprio sistema Scala (PASSERINO; BEZ, 2015).  

O módulo história permite que sejam criadas narrativas de forma livre a partir 

da utilização de imagens, símbolos e cenários, possibilitando a ampliação e rotação 

destes, de forma dinâmica (PASSERINO; BEZ, 2015).  

Como instrumento de comunicação alternativa, o SCALA permite que se 

desenvolvam não só a linguagem expressiva, mas também o letramento em 

indivíduos que se enquadram no TEA ou em outros transtornos que afetam o aspecto 

da comunicação, linguagem e aprendizagem (MONTEIRO, 2016). 

2.3.2 Tratamento e Educação de Crianças Autistas e com Desvantagens na 

Comunicação (TEACCH) 

O Teacch é um método estruturado de tratamento que tem como objetivo 
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trabalhar as linguagens receptivas e expressivas através de estímulos visuais e 

corporais, visando acessar a linguagem em crianças autistas e os comportamentos a 

serem modificados, de forma a estabelecer uma real compreensão do que deve fazer 

(ARAUJO, 2015).  

Sua metodologia de ensino possibilita a estruturação de tempo, espaço e a 

organização ou programação de atividades, o que possibilitará consequentemente a 

organização interna da criança, facilitando sua rotina, diminuindo problemas 

relacionados ao comportamento e trabalhando com a previsibilidade (ARAUJO, 2015). 

Por meio dessa sistematização de atividades e tarefas é possível trabalhar na 

criança comportamentos indesejáveis como a distração, por exemplo. Através dessa 

intervenção a aprendizagem poderá se tornar mais eficaz, facilitando o processo 

terapêutico e psicopedagógico, tendo em vista que compreende uma abordagem de 

assuntos relacionados ao cotidiano da criança (ARAUJO, 2015). 

Conforme as contribuições de Araújo (2015), o programa foi criado para 

possibilitar o desenvolvimento de processos adaptativos e para proporcionar 

autonomia desde a infância até a vida adulta, melhorando o desempenho de suas 

capacidades e o todo o processo de interação e inserção social.  

Nesse método ocorre de forma simultânea o exercício das linguagens receptiva 

e expressiva onde, segundo Ribeiro (2016, n.p): 

Ao fazer o uso de cartões com fotos, desenhos, símbolos ou objetos 
concretos, preveem-se as ações a serem desenvolvidas e a estrutura física 
em função da dificuldade da criança autista compreender os espaços (o que 
vai fazer e onde). No decorrer do tempo, com o desenvolvimento da 
habilidade em executar uma determinada atividade, esta passará a fazer 
parte da rotina da criança de forma sistemática. 

Seu princípio é o uso de estímulos visuais para aumentar a capacidade de 

comunicação da criança, mas também ocorre através da estimulação sinestésica e 

auditiva. A associação de imagens, símbolos e movimentos possibilitam que a criança 

encontre um apoio para a aprendizagem, encontre o significado para a comunicação 

e consequentemente consiga obter melhoras com relação às suas habilidades 

(ARAUJO, 2015). 

2.3.4 Sistema de Comunicação por troca de imagens - PECS  

O Pecs é um protocolo que faz parte dos métodos de Comunicação Alternativa, 

que consiste em promover a comunicação funcional por meio de objetos ou atividades 



45 

 
 

dos quais o indivíduo possui interesse, realizando a substituição de estímulos visu-

ais por inúmeros reforçadores generalizados (OLIVEIRA; ROSA; FREITAS, 2015).  

Seu objetivo principal é:  

[...] ensinar indivíduos com déficit no repertório verbal a se comunicarem fun-
cionalmente, isto é, a emitir comportamentos sob controle de estímulos ante-
cedentes verbais ou não verbais e que produzam consequências mediadas 
por um ouvinte especialmente treinado para responder a estes comportamen-
tos (OLIVEIRA; ROSA; FREITAS, 2015, p. 305). 

O protocolo é embasado nos princípios comportamentais básicos sendo com-

posto de técnicas condizentes com a fase de desenvolvimento em que o indivíduo se 

encontra e nas demandas apresentadas por ele (OLIVEIRA; ROSA; FREITAS, 2015).  

Esse método terapêutico estruturado é composto por seis fases, sendo elas: 

Fase 1: o intercambio físico – requer a presença de 2 terapeutas que devem 
evitar os incentivos verbais, respondendo como se a criança tivesse falado e 
organizado pelo menos 30 oportunidade diárias. Esta fase inclui o intercambio 
completamente assistido, o reforço gradual, a redução da pista da “mão 
aberta” e os inevitáveis problemas ao iniciar (irritação, falta de atenção, etc). 
Fase 2: desenvolvendo a espontaneidade – inclui passos essenciais como 
permitir pequenas brincadeiras de 10 a 15 segundos com o objeto desejado 
ou que coma parte do alimento. Deve–se aumentar a distância entre a criança 
e o terapeuta, e posteriormente entre a criança e a fotografia.  
Fase 3: discriminação de fotografias – apresentar inicialmente um objeto al-
tamente desejável e um que ela não prefira, fornecendo o reforço desejado e 
tecendo elogios perante a opção correta (continue até se obterem 8 a 10 re-
sultados com sucesso), devendo ir–se acrescentando imagens e manipu-
lando o valor do reforço das “não preferidas”, para que a criança aprenda a 
fazer escolhas. Nesta fase é essencial que se permutem as imagens no qua-
dro de aprendizagem para que não haja rotinação, podendo ser acrescentado 
o título “não desejado” em algum lugar entre as demais imagens.  
Fase 4: estrutura da oração – aqui a criança já vai solicitar artigos presentes 
e não presentes utilizando uma frase constituída por várias palavras que ob-
serva num livro. O autista coloca uma imagem de “Eu quero” numa tira de 
velcro, depois coloca uma imagem do que deseja na fita e entrega toda a tira 
de velcro ao seu interlocutor. É igualmente importante que se criem oportuni-
dades para que o autista solicite objetos que não estão à vista.  
Fase 5: resposta à “o que queres?” – o autista poderá espontaneamente so-
licitar uma variedade de objetos e responder a esta questão. Inicialmente a 
questão é acompanhada pela presença visual da frase “Eu quero” no quadro 
de comunicação, para que posteriormente se vá aumentado o intervalo de 
atraso.  
Fase 6: resposta e comentário – o autista responde de modo apropriado a 
questões como “O que queres?”, “O que tens?” e a outras perguntas seme-
lhantes quando estas são feitas de maneiras aleatória (SANTOS; SOUSA, 
2005, p. 28-29).  
 

Geralmente é utilizado para trabalhar a aquisição da linguagem vocal em indi-

víduos que não possuem a capacidade de comunicar-se de forma funcional, não pos-

suem a espontaneidade esperada no processo de comunicação, possuem dificuldade 
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para utilizar a linguagem adequada para atender suas necessidades ou apresentam 

dificuldade em ser compreendidos (PEREIRA, 2014).  

Por conta disso, ele pode ser usado como um meio onde o indivíduo possa 

expressar seus desejos de forma adequada, deixando-os evidentes a partir da utiliza-

ção de imagens, figuras ou materiais. Em casos de autismo esse método pode ser 

eficaz para o estabelecimento de ajustes em aspectos sociocomunicativos, melhorias 

na linguagem verbal e melhores aplicações das habilidades comunicativas já apren-

didas.  (RIBEIRO, 2016).  

Poderá ser utilizado por quem necessitar, pois se trata de um método composto 

por materiais simples, de baixo custo, sendo bem acessível. Ele pode ser adaptado 

em vários contextos e sua aplicação pode se dar por profissionais especializados ou 

pela própria família da criança, trabalhando com a estimulação nesses diversos con-

textos (OLIVEIRA; JESUS, 2016). 

A partir do momento em que a criança aprende a requisitar algo, ela também 

poderá aprender que pode esperar uma resposta verbal do interlocutor como conse-

quência da sua, entendendo essa parte importante da comunicação em pares e tra-

balhando o controle do ambiente e determinados contextos (OLIVEIRA; JESUS, 

2016). 

2.3.5 Musicoterapia 

A musicoterapia como método terapêutico visa proporcionar ao indivíduo 

seu desenvolvimento global, atingindo seus potenciais e possibilitando uma integra-

ção com o meio social (SILVA; SILVA, 2017).   

Segundo os autores supracitados, é uma prática que foca no desenvolvimento 

das habilidades que poderão contribuir para a melhoria da qualidade de vida do indi-

víduo, focando em suas particularidades e não somente em fazer 

com que ele aprenda a música em si ou a tocar algum tipo de instrumento. Silva e 

Silva (2017, p. 14) ainda apontam que:   

Diferente de uma aula de música, na musicoterapia o instrumento é apenas 
um "objeto intermediário", ele vai tornar possível a comunicação dos dois, não 
só o instrumento necessariamente, mas qualquer objeto pode fazer este in-
tercâmbio. O resultado da educação musical e da musicoterapia podem ser 
os mesmos, mas, a fundamentação das propostas faz a diferença.  
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Para a obtenção de resultados satisfatórios é necessário trabalhar com a cri-

ança de forma estruturada, organizando uma rotina de aulas e atividades, onde ela 

receba o auxílio necessário para desenvolver. É importante citar que dentro da musi-

coterapia a busca por resultados se dá através de atividades programadas e não da 

verbalização, por isso ela pode surtir resultados positivos para o aprimoramento das 

habilidades em casos de TEA (SILVA; SILVA, 2017).  

Sabe-se que os estímulos que a criança recebe desde seus primeiros meses 

de vida são de suma importância para o desenvolvimento de vários aspectos que a 

constituem e a música pode fazer parte disso. Quando a criança recebe os estímulos 

necessários ela acaba aprimorando suas capacidades em cada fase do desenvolvi-

mento, isso inclui a comunicação e o êxito em suas interações (SILVA; SILVA, 2017).  

Em casos de TEA, está presente a grande dificuldade de expressão, tanto re-

lacionada ao ato de comunicar-se propriamente dito, quanto à expressão de emoções 

e sentimentos. O processo de desenvolvimento se dá dentro da singularidade da cri-

ança, considerando que existe a dificuldade em relacionar-se e trocar experiên-

cias (SILVA; SILVA, 2017).     

Segundo o estudo realizado por Silva e Silva (2017), através da musicoterapia 

é possível alcançar a verbalização conforme a capacidade de cada indivíduo. Por 

meio da música, dos sons, da própria voz e de instrumentos é possível uma cone-

xão consigo mesmo e com o outro, possibilitando que o indivíduo se revele através 

dessa prática.  

Conforme apontam Sampaio, Loureiro e Gomes (2015), através das práti-

cas musicais é possível que o indivíduo consiga interagir com seu interlocutor, le-

vando em consideração que elas possuem seus aspectos não-verbais. Por meio da 

musicalização é possível mobilizar processos cognitivos que se relacionam com a em-

patia, verbalização, atenção, memória, entre outros.  

Nas práticas da musicoterapia a criança iniciará com o processo de familiariza-

ção com os instrumentos que serão utilizados, podendo até participar da confecção 

dos mesmos e a partir desse contato poderão construir suas primeiras experiências 

sonoras, explorando os sons e criando suas próprias músicas (SILVA; SILVA, 2017).  
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Para que a aprendizagem ocorra é necessário utilizar os instrumentos que con-

dizem com a capacidade de compreensão de cada indivíduo, como por exemplo figu-

ras e materiais concretos, considerando que nesses casos ocorrem prejuízos cogniti-

vos e não existe uma compreensão da linguagem verbal (SILVA; SILVA, 2017).   

Se tratando de comunicação, segundo Silva e Silva (2017, p. 11), “todo trabalho 

com canções é um estímulo para as crianças.  As danças, brincadeiras, improvisação 

com instrumentos musicais, jogos musicais, canto em grupo favorecem a intera-

ção social.”  

A música é algo que pode ser utilizado para que a criança possa entrar em co-

municação com ela mesma e com o meio, desenvolver a auto expressão, ampliar e 

adaptar o processo de comunicação não verbal, além de possibilitar que ela esteja em 

constante interação, e quando esses processos recebem a devida atenção podem 

proporcionar à ela e seus familiares a melhoria da qualidade de vida (SILVA; SILVA, 

2017).  

Conforme apontam Sampaio; Loureiro e Gomes (2015, p. 150), “a previsibili-

dade da estrutura musical auxilia a interação recíproca, a tolerância e a flexibilidade 

fazendo emergir o engajamento social para construção da relação, promovendo um 

relacionamento interpessoal apropriado e significativo.”  

 2.3.5.1 Musicoterapia e neurociência  

Sabe-se que a música proporciona melhorias ao indivíduo no que diz respeito 

ao processo de aprendizagem e aprimoramento das habilidades sociais, como citado 

no capítulo anterior. Diversas pesquisas apontam que muitas das alterações que 

indivíduos que possuem o TEA apresentam, que dificultam seu desenvolvimento típico 

e seu aprendizado, podem estar relacionadas à alterações anatômicas ou fisiológicas 

em regiões que compõem o sistema nervoso (SAMPAIO; LOUREIRO; GOMES, 

2015).  

Conforme apontam Zilbovicius, Meresse e Boddaert (2006), através da 

realização de exames de imagem específicos e de alto padrão foi possível a 

identificação de alterações que correspondem às áreas cerebrais relacionadas aos 

circuitos neuronais, anormalidades no desenvolvimento de aspectos relacionados ao 

lobo temporal que é o responsável pela percepção de estímulos sociais. Esses 

estudos foram peças importantes na identificação e busca por relações entre as 
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funções cerebrais e o comportamento, capazes de identificar também as anomalias 

que estão relacionadas a diversos transtornos. 

A partir desses primeiros estudos com base em exames de imagem foi possível 

uma ampliação de constatações acerca das anormalidades relacionadas ao autismo, 

onde identificou-se que as principais estruturas em que existem modificações e que 

estão relacionadas ao transtorno são a amígdala, hipocampo, corpo caloso, cerebelo 

e cíngulo (ZILBOVICIUS; MERESSE; BODDAERT, 2006).  

Os achados que envolvem essas estruturas encontrados na época possuem 

uma grande variação de um indivíduo para o outro e em alguns casos ocorre a 

divergência de informações se comparados com outros estudos que surgiram 

posteriormente (ZILBOVICIUS; MERESSE; BODDAERT, 2006). 

Segundo Zilbovicius, Meresse e Boddaert (2006), alguns estudos de imagem 

de regiões funcionais do cérebro apontaram alterações temporais importantes no 

TEA, descritas como hipoperfusão temporal bilateral, identificadas a partir de estudos 

e comparações dessas imagens cerebrais de crianças autistas.  

Conforme os autores supracitados, alterações relacionadas às regiões 

temporais explicam as disfunções presentes no autismo, pois: 

Pensa-se que o lobo temporal é central para o processamento de numerosos 
estímulos ambientais que ingressam no sistema nervoso por meio dos órgãos 
sensoriais visuais e auditivos. O lobo temporal é também essencial para o 
processamento desses estímulos em padrões estruturados de atividade 
neural, constituindo as experiências que dão sentido ao mundo ao nosso 
redor (ZILBOVICIUS; MERESSE; BODDAERT, 2006, p. 24). 

Os estudos apontaram que grande parte das anormalidades em regiões 

temporais explicam alguns dos sintomas clínicos presentes no autismo, relacionando-

se com as disfunções de ordem emocional, cognitivas, de percepção e que os sulcos 

temporais superiores possuem grande relação com o cérebro social, sendo descritos 

como os principais componentes dele (ZILBOVICIUS; MERESSE; BODDAERT, 

2006). 

Os sulcos temporais superiores também estão relacionados com os processos 

de imitação e percepção de voz, que são duas das habilidades necessárias para o 

desenvolvimento da comunicação e das interações. Sabe-se que no TEA essas são 

áreas deficitárias, o que pode sugerir a relação entre as alterações temporais com 

comportamentos presentes nesses casos (ZILBOVICIUS; MERESSE; BODDAERT, 

2006). 
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Além disso, também foram identificadas alterações que apontam um padrão 

anormal no córtex temporal esquerdo, que relaciona-se com a ativação auditiva, o que 

pode explicar as disfunções que esses indivíduos apresentam na linguagem e na 

resposta prejudicada aos sons (ZILBOVICIUS; MERESSE; BODDAERT, 2006). 

Sobre pesquisas realizadas nesse âmbito, Sampaio, Loureiro e Gomes (2015, 

p. 139) ainda complementam que:   

Vários estudos descrevem ou propõem a existência de alterações diversas 
no sistema nervoso central que poderiam explicar o autismo ou, pelo menos, 
parte das alterações significativas nas interações sociais, comportamento e 
comunicação, dentre outros achados clínicos. 

Segundo Sampaio, Loureiro e Gomes (2015), existem áreas do cérebro que 

são responsáveis por aspectos que dizem respeito às interações sociais e 

comunicação, que em casos de autismo, apresentam alterações. Essa constatação 

foi possível a partir de comparações realizadas em pesquisa com animais, indivíduos 

com desenvolvimento cerebral típico e pessoas que apresentavam lesão cortical. 

Segundo os autores, em pessoas que possuem o TEA essas alterações podem ser 

especificadas da seguinte maneira: 

[...] estão relacionados aos prejuízos sociais no autismo o córtex órbito-
frontal, o córtex cíngulo anterior, o giro fusiforme, o sulco temporal superior, a 
amígdala, o giro frontal inferior e o córtex parietal posterior. Para os déficits 
de comunicação, estão listados o giro frontal inferior, o sulco temporal 
superior, a área motora suplementar, os gânglios da base, a substância 
negra, o tálamo e os núcleos cerebelares da ponte. [...] é importante ressaltar 
que uma mesma região cerebral pode estar relacionada a mais de uma 
alteração funcional; por exemplo, o córtex órbito-frontal está associado tanto 
com os prejuízos na interação social como na presença de comportamentos 
repetitivos (SAMPAIO; LOUREIRO; GOMES, 2015, p. 140). 

O estudo refere que nesses casos existem também falhas que se relacionam 

com o processo de conectividade entre inúmeras regiões do cérebro, que estão 

ligadas a interação social, comunicação e aspectos sensoriais. (SAMPAIO; 

LOUREIRO; GOMES, 2015).   

Apesar das pesquisas nessa área serem relativamente pequenas e de não 

existir um único marcador biológico condizente com a etiologia do autismo, já é 

possível notar que seus sintomas possuem relação com modificações cerebrais e que 

existe uma grande quantidade de áreas alteradas em pessoas que possuem o 

transtorno, áreas essas que podem interferir em questões como a qualidade de vida 

e desenvolvimento do indivíduo (SAMPAIO; LOUREIRO; GOMES, 2015).  
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Além disso, falhas no processo de cognição social também estão presentes no 

TEA. A cognição social diz respeito a um grupo de processos que são ativados quando 

o indivíduo se encontra em sociedade, podendo ser caracterizados pela capacidade 

de perceber e seguir regras do meio em que se insere, realizar a avaliação do contexto 

em que se encontra, relacionar estados mentais com comportamentos, sejam seus ou 

das outras pessoas, pelo exercício do manejo e expressão de emoções e da empatia 

(SAMPAIO; LOUREIRO; GOMES, 2015).   

Quando existem falhas nesse âmbito, os indivíduos apresentam a incapacidade 

de perceber ou representar os estados mentais de outras pessoas, ocasionando a 

maioria dos déficits de interação social e consequentemente de comunicação 

(SAMPAIO; LOUREIRO; GOMES, 2015).   

As habilidades que a criança possui desde muito pequena, segundo Sampaio; 

Loureiro e Gomes (2015), também podem ser as bases para a aquisição da 

comunicação, linguagem e para as interações sociais. Os autores apontam que: 

O recém-nascido com desenvolvimento típico progride da habilidade de olhar 
predominantemente para o adulto, para se interessar pelo mesmo foco do 
olhar dos adultos, e depois considerar adultos como pontos de referência 
social, e então, agir sobre objetos da forma como o adulto reage, finalmente, 
dirigindo a atenção do adulto para si e para os eventos, tanto para buscar 
assistência quanto para compartilhar o mesmo foco de atenção (SAMPAIO; 
LOUREIRO; GOMES, 2015, p. 143). 

No TEA existem prejuízos nessas habilidades, podendo ser ausentes ou 

diminuídas. A criança apresenta déficits na compreensão de estímulos visuais e 

vocais, no processo de atenção compartilhada, que foi descrito anteriormente nesse 

trabalho, dificuldades em processar as informações faciais, possuindo focos de olhar 

bem específicos, em realizar a imitação de movimentos e dificuldades em interpretar 

ou reconhecer emoções expressão por outras pessoas (SAMPAIO; LOUREIRO; 

GOMES, 2015).    

Tomando como base as alterações de ordem fisiológicas apresentadas, pode-

se seguir relacionando a eficácia da musicoterapia em casos onde elas ocorrem. É 

sabido que desde bebê, o ser humano possui habilidades biológicas inatas que se 

relacionam com a música e que a prática musical pode modificar aspectos anatômicos 

e fisiológicos relacionados ao cérebro (SAMPAIO; LOUREIRO; GOMES, 2015). 

Em casos de autismo, conforme estudos apresentados, existe a intensa relação 

do indivíduo com a música, que pode ser utilizada para proporcionar à ele uma ligação 
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com seu par, o aprimoramento ou desenvolvimento da linguagem e a expressão de 

sentimentos (SAMPAIO; LOUREIRO; GOMES, 2015).   

A neurociência demonstra que por meio das práticas musicais são perceptíveis 

ativações em regiões cerebrais como o hipocampo, a amigdala e o lobo temporal 

(SAMPAIO; LOUREIRO; GOMES, 2015). Os autores ainda relatam que no autismo os 

indivíduos: 

[...] aparentemente, possuem uma ativação menor na área pré-motora e na 
ínsula anterior esquerda, em relação a sujeitos com desenvolvimento típico, 
em especial durante o processamento de música “alegre”, neste caso definida 
como música tonal em andamento rápido e tonalidade maior (SAMPAIO; 
LOUREIRO; GOMES, 2015, p. 146). 

A música tem grande relação com os processos cognitivos complexos e quando 

praticada com frequência pode provocar alterações em áreas como a memória e 

atenção, podendo ocorrer respostas fisiológicas relacionadas à ela, podendo atingir 

também os circuitos associados ao processamento da fala e engajamento social 

(SAMPAIO; LOUREIRO; GOMES, 2015). 

Em um processo terapêutico, as práticas musicais são muito eficazes, pois o 

profissional responsável pela aplicação nesse processo irá trabalhar no sentido de 

modular ou aprimorar os processos de atenção, cognição, as emoções, 

comportamentos e a comunicação do paciente, utilizando métodos de intervenção que 

podem ser verbais ou não verbais, buscando suprir as necessidades de cada indivíduo 

de forma singular (SAMPAIO; LOUREIRO; GOMES, 2015). 

Através do processo musicoterapêutico e das relações estabelecidas, tanto 

com o profissional responsável pela prática, quanto com os colegas, o indivíduo 

poderá alcançar um desenvolvimento mais saudável nas áreas onde apresenta 

prejuízos, aprimorando suas habilidades comunicativas e de relações sociais, 

melhorando consequentemente seu cotidiano (SAMPAIO; LOUREIRO; GOMES, 

2015). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabe-se que o Transtorno do Espectro Autista é uma condição que afeta áreas 

importantes da vida do indivíduo, que estão relacionadas à déficits de comunicação, 

interação social e de comportamento, trazendo prejuízos significativos à ele e 

consequentemente dificuldades de manejo dos comportamentos e limitações aos 

familiares e demais pessoas que fazem parte de sua rotina.  

Tomando como base esse ponto, foi desenvolvida a presente pesquisa com o 

intuito de descobrir métodos e técnicas capazes de atuar na busca por melhorias no 

que diz respeito aos déficits que estão mais relacionados à comunicação nesses 

casos, com o objetivo de demonstrar como eles se dão nesse contexto e como 

auxiliam no tratamento paliativo dessa sintomatologia.  

É sabido que a linguagem e a comunicação são fatores primordiais no processo 

de interação humana, fatores esses que possibilitam a construção de 

relacionamentos, criação de vínculos, o compartilhamento de sentimentos, emoções 

e vivências, o que aprendemos desde pequenos por meio de reforço e estímulos. Ela 

pode estar baseada e também adaptar-se à nossa cultura e aos meios sociais, 

relacionando-se aos contextos em que estamos inseridos. A partir dela construímos 

nossa identidade e partilhamos nossas vontades, desejos e experiências com o outro 

e com o mundo.  

Considerando esse processo como algo de grande importância para o 

desenvolvimento social e pessoal do ser humano, podemos perceber que indivíduos 

portadores de algum tipo de transtorno, não citando somente o TEA, mas também de 

outras condições que podem acometer essa área, possuem muita dificuldade para 

estabelecer essas relações e conviver em grupos ou pares.  

Atividades cotidianas acabam se tornando muito mais difíceis quando existe a 

ocorrência dessas condições, podendo ocasionar problemas que afetam a autoestima 

ou que podem levar à exclusão social, por exemplo.  

No TEA desde muito cedo a criança não consegue se expressar da forma 

esperada, em alguns casos é incapaz de identificar o que está sentindo, suas dores e 

medos, possui dificuldades em lidar com a mudança de rotina, de se relacionar com 

seus pares e de realizar atividades que para quem possui desenvolvimento típico são 

muito simples, sendo quase que algo automático.  

Considerando inicialmente esse aspecto, pode-se apontar a importância de 
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métodos que atuem auxiliando no processo de aquisição da linguagem e articulação 

da fala, onde desde a primeira infância a criança possa receber os estímulos 

necessários, que mais tarde se tornarão eficazes para que obtenha uma qualidade de 

vida melhor, que possa ao menos solicitar algo que deseja ou entender o real 

significado de suas relações. 

Além de estar em acompanhamento médico especializado e de receber as 

intervenções medicamentosas necessárias, também é preciso que a criança que 

possui o TEA esteja em contato com outros métodos terapêuticos que possam atuar 

na regulação de comportamentos, no desenvolvimento de áreas onde existem déficits 

ou outros prejuízos e na melhoria dos sintomas que ela apresenta, atuando para 

possibilitar uma maior independência ao indivíduo.  

Para isso existem diversas ferramentas que podem ser aplicadas nas escolas, 

por psicopedagogos, professores ou em contexto clínico através da atuação dos 

profissionais da psicologia e da fonoaudiologia, por exemplo.  Esses métodos deverão 

ser aplicados baseados nas necessidades da criança e em suas capacidades de 

compreensão, trabalhando gradativamente por meio da técnica que melhor se 

enquadre ao perfil de cada uma.  

Existem ferramentas que podem ser adaptadas ao indivíduo como por exemplo 

as que compõem o sistema SCALA, que foi explanado nessa pesquisa. A produção 

das pranchas nesse sistema pode ser adaptada considerando os interesses do 

indivíduo, bem como suas limitações e sensibilidades. Ele possui estímulos auditivos, 

visuais e sonoros que podem ser escolhidos e combinados com o objetivo de atingir 

e desenvolver os aspectos onde o indivíduo possui mais dificuldade ou apresenta 

grande interesse, a fim de prender sua atenção e tornar esse processo o mais 

confortável possível.  

As PECS, igualmente abordadas acima, podem ser utilizadas quando não 

existe a incidência da linguagem verbal ou esta se dá de maneira bem restrita. Através 

dessa ferramenta poderá ocorrer a comunicação das vontades do indivíduo e até 

mesmo do que ele está sentindo, tornando possível a expressão da linguagem 

funcional. 

A musicoterapia é outra ferramenta muito interessante e de grande potencial 

para trabalhar as habilidades de comunicação com crianças. A música possibilita que 

a criança entre em contato com suas emoções e sentimentos, atuando diretamente 
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em funções relacionadas a aspectos neurofisiológicos, facilitando as interações e a 

socialização. Por meio dos sons, da dança, dos ritmos e movimentos a criança poderá 

ser ela mesma, desprender-se e aprender de forma livre, exercitar a voz e fala, 

desenvolver-se de diversas formas.      

Relacionando a aplicação dessas ferramentas de intervenção e as 

consequentes melhoras provenientes do desenvolvimento da habilidade de 

comunicação, pode-se estabelecer também uma relação com as melhorias em cada 

contexto em que a criança estará inserida.  

Dentro de casa, na convivência com seus pais, irmãos e outros familiares, ela 

poderá organizar-se de modo a entender seus comportamentos e sua rotina, evitando 

que sofra ao se deparar com mudanças, trabalhando comportamentos e diminuindo a 

irritabilidade. Na escola, poderá participar das atividades juntamente com os demais 

colegas, melhorando suas formas de se expressar e se relacionar dentro de sala de 

aula ou em momentos de lazer. O processo de desenvolvimentos das habilidades de 

comunicação permitirá que a criança possa ser mais ativa e possa ser incluída 

socialmente.  

Cada criança é única, entende e se expressa de sua forma, no autismo não é 

diferente. Cada ser possui seu próprio jeito de se comunicar, seja ele expresso pela 

fala, por gestos, movimentos, imagens, sinais ou olhares e para que ele entenda o 

significado disso e perceba que pode ser ouvido é necessário o apoio não somente 

dos profissionais responsáveis por cada parte do tratamento, mas também da família, 

que é peça fundamental nesse processo de descobertas e aprendizados. 

Quando a criança possui esse apoio da família, dos professores, colegas e dos 

profissionais que farão uso das técnicas adequadas para intervenção, tudo pode ficar 

mais leve, pode-se minimizar sofrimentos. Ela poderá desenvolver além das 

habilidades de comunicação, outras que também são importantes para seu 

desenvolvimento global e para seu crescimento como ser no mundo.  
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