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RESUMO 

 

O crescente aumento da prevalência mundial do Transtorno do Espectro do Autismo 

(TEA) evidencia a necessidade de identificação e intervenção precoce para um melhor 

prognóstico e qualidade de vida das crianças e de suas famílias. Diversos estudos têm 

descrito os indicadores que avaliam o TEA; entretanto, pesquisas que relacionam esse 

diagnóstico a propostas de intervenção ainda são escassas no contexto brasileiro. Nesse 

sentido, este estudo teve como objetivo vincular os resultados, obtidos por meio de um 

processo psicodiagnóstico, à construção de possibilidades terapêuticas em um caso de 

Transtorno do Espectro Autista. O material clínico estudado foi proveniente de uma 

entrevista inicial com os pais, do Protocolo de Avaliação Comportamental de Crianças Pré-

escolares com Suspeita de Transtorno do Espectro Autista (PROTEA) e do parecer 

resultante das sessões de avaliação, sendo aplicado em um caso único de uma de criança do 

sexo masculino com diagnóstico de TEA. Os resultados demonstram que a identificação 

das áreas em que a criança apresentou maior dificuldade durante a avaliação pode ser 

norteadora para o planejamento de estratégias de intervenção a serem desenvolvidas no 

decorrer do processo interventivo, o que auxiliará na utilização de técnicas que façam 

emergir as potencialidades da criança; contribuindo para um melhor prognóstico do 

paciente. 

Palavras-chave: Transtornos do Espectro Autista; psicodiagnóstico; intervenção. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

Diversos estudos têm descrito os indicadores que avaliam o Transtorno do Espectro 

Autista (TEA); entretanto, pesquisas que relacionam esse diagnóstico a propostas de 

intervenção ainda são escassas no contexto brasileiro. O que tem se observado é que a 

avaliação é realizada única e exclusivamente com o objetivo de fornecer um diagnóstico 

para crianças com suspeita de autismo, de modo que as potencialidades e dificuldades 

observadas durante esse processo não são norteadoras para o planejamento de intervenções 

psicoeducacionais.  

A maioria das intervenções para o autismo é planejada apenas pensando nas 

crianças, sem considerar o papel fundamental que as famílias possuem no processo 

terapêutico.  Além de orientações acerca dos cuidados das crianças com TEA, também 

falta aos pais um auxílio para entender as carcaterísticas do transtorno. Pela necessidade de 

ser realizado um tratamento intensivo e frequente aos casos de TEA, é fundamental  

instruir a família sobre o trabalho que deve ser realizado em casa, pelos pais ou cuidadores, 

para que os contextos de interação sejam estimulados nos mais variados ambientes pelos 

quais a criança circula.   

Dentro dessa perspectiva, este trabalho teve como objetivo a formulação de 

estratégias de intervenção e de atividades terapêuticas a serem desenvolvidas durante as 

sessões de atendimento realizadas na Clínica de Atendimento Psicológico da UFRGS, a 

partir da análise das sessões de avaliação realizadas por uma equipe multidisciplinar, 

independente do presente estudo. Portanto, este trabalho propõe que o processo de 

psicodiagnóstico também possa estar a serviço da construção de possibilidades 

terapêuticas, para um melhor prognóstico de indivíduos com TEA. 

1.1 Transtorno do Espectro Autista: Caracterização Geral 

No decorrer dos anos, o autismo recebeu diversas denominações, tais como 

Autismo Infantil Precoce, Autismo Infantil, Autismo, Criança Atípica e até Psicose Infantil 

Precoce (Schwartzman & Araújo, 2011). Na versão mais recente do Manual de 

Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, 5ª edição, o DSM-5 (APA, 2014), o 

autismo recebeu o nome de Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) e foi categorizado 

como um transtorno do neurodesenvolvimento (Schmidt, 2013). Desse modo, o autismo 

pode ser definido por um conjunto de características bastante peculiares, dentre as quais 

podemos citar a tendência ao isolamento social, o perfil heterogêneo de habilidades e 
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prejuízos, as respostas inconsistentes aos estímulos, a presença de estereotipias, os 

distúrbios da comunicação, entre outros (Schwartzman & Araújo, 2011). Esses sintomas 

apresentam grande variabilidade interindividual, o que equivale a dizer que não existe uma 

homogeneidade na apresentação sintomática do autismo (Klin, 2006; Bosa 2002). 

A história oficial do autismo se inicia em 1943, quando Kanner o concebeu como 

um distúrbio do contato afetivo que acarretava em isolamento social. Nas décadas de 1970 

e 1980, ocorreu um afastamento dessa visão e o autismo passou a ter suas causas atribuídas 

a um prejuízo cognitivo. Em 1980, passou a ser classificado como um transtorno que 

acarretaria em um desvio do desenvolvimento e não em um atraso. A partir dos anos 1990, 

houve um retorno a Kanner, os prejuízos sociais voltaram a ser enfatizados, de modo que 

uma abordagem desenvolvimentista do autismo passou a ganhar força (Lampreia, 2007).  

A abordagem desenvolvimentista procura compreender as peculiaridades e desvios 

da criança portadora de autismo a partir do desenvolvimento típico. Essas peculiaridades se 

referem, primordialmente, a uma falha no desenvolvimento dos precursores da linguagem, 

ou seja, da comunicação não verbal (Lampreia, 2007). De acordo com Trevarthen, Aitken, 

Papoudi e Robarts (1998, in Lampreia, 2007), o autismo se deve a um distúrbio do 

mecanismo inato para se relacionar com pessoas, o que afeta o desenvolvimento da 

linguagem em razão de que as funções de atenção e intersubjetividade estariam 

prejudicadas. Por esse motivo, o autismo é visto como uma condição que afeta o 

desenvolvimento do sistema integrativo pré-linguístico inato, em que faltaria ao bebê 

autista desenvolver a responsividade emocional que permite o engajamento pessoa a 

pessoa, as habilidades para a comunicação emocional e a comunicação não verbal 

(Lampreia, 2007). 

Sobre a prevalência do transtorno na população, as frequências relatadas nos 

Estados Unidos e em outros países alcançaram 1% da população, com estimativas 

similares em amostras de crianças e adultos (APA, 2014). Segundo o DSM-5 (APA,2014), 

a idade e o padrão de início do TEA também devem ser observados, sendo que os sintomas 

costumam ser reconhecidos durante o segundo ano de vida (12 a 24 meses); embora 

possam ser vistos antes dos 12 meses de idade, se os atrasos do desenvolvimento forem 

graves, ou percebidos após os 24 meses, se os sintomas forem mais sutis. Algumas 

crianças autistas “apresentam platôs ou regressões no desenvolvimento, com uma 

deterioração gradual ou relativamente rápida em comportamentos sociais ou uso da 

linguagem, geralmente durante os dois primeiros anos de vida” (APA, 2014; p.55). É 

importante ficar atento a esses sintomas, pois tais perdas são raras em outros transtornos, e 



 

 

10 

isso pode ser um sinal de alerta útil para o diagnóstico do TEA. Segundo Schwartzman & 

Araújo (2011), o autismo caracteriza-se por anormalidades quantitativas e qualitativas nas 

áreas da interação social, da comunicação e do comportamento, que se manifestam antes 

dos 3 anos de idade e variam muito no que se refere à severidade dos prejuízos presentes. 

Epidemiologicamente, os Transtornos do Espectro do Autismo têm sido reconhecidos pelo 

Centers of Disease Control numa incidência estimada de 1 em cada 68 crianças (CDC, 

2016). De acordo com o DMS-5 (APA, 2014), é quatro vezes mais comum no sexo 

masculino do que no feminino, sendo que as meninas têm mais propensão a apresentar 

deficiência intelectual concomitante. Assim, é encontrado em todo o mundo e em famílias 

de qualquer configuração racial, étnica e social (ASA, 1978; in Gauderer, 1997).  

A etiologia do autismo é desconhecida, por isso, pode-se dizer que é um transtorno 

que apresenta múltiplas etiologias, combinando fatores genéticos e ambientais 

(Schwartzman & Araújo, 2011). Acredita-se que a origem do autismo esteja em 

anormalidades em alguma parte do cérebro ainda não definida de forma conclusiva e, 

provavelmente, de origem genética. Além disso, admite-se que possa ser causado por 

problemas relacionados a fatos ocorridos durante a gestação ou no momento do parto 

(Schwartzman & Araújo, 2011).  Schwartzman & Araújo (2011, p. 40) propõem que o 

TEA seja considerado uma condição multifatorial que surge quando um indivíduo é 

exposto a três tipos de eventos: “período crítico no desenvolvimento cerebral, 

vulnerabilidade subjacente e estressor externo”. A hipótese de uma origem relacionada à 

frieza ou rejeição materna já foi descartada, sendo considerada um mito há décadas (Mello, 

2005).  

Para considerar-se o diagnóstico de TEA, é necessário o comprometimento em três 

áreas principais: interação social, comunicação e comportamentos repetitivos e com 

interesses restritos (Schmidt, 2013). Sobre a interação social, Schmidt (2013) afirma que o 

diagnóstico caracteriza crianças que apresentam intensa dificuldade para iniciar, 

estabelecer e/ou manter algum tipo de interação social, já que elas centram sua atenção 

exclusivamente nos seus interesses pessoais, de forma que não há gatilhos internos para o 

estabelecimento de interesse e continuidade em temáticas interativas externas. A ausência 

de interação social significa a dificuldade em relacionar-se com os outros, a incapacidade 

de compartilhar sentimentos, gostos e emoções e a dificuldade na discriminação entre 

diferentes pessoas (Schmidt, 2013). “Quando elas não evitam estes contatos interpessoais, 

se relacionam de forma mecânica e sem expressão de sentimentos, utilizando as outras 
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pessoas para determinado fim, como se estivessem se relacionando com um objeto” (Fiore-

Correia, 2005; p.11).  

Os comprometimentos comunicativos de crianças com TEA, embora sejam 

universais no transtorno, variam quanto a sua apresentação e gravidade. O uso da 

comunicação é limitado, tanto na comunicação verbal quanto na não verbal; o déficit pode 

ocorrer no contato visual, nas expressões faciais, nos gestos e na linguagem (Schmidt, 

2010; Fiore-Correia, 2005). Tomasello (1999, 2003) defende que o cerne dos déficits 

sociocomunicativos de crianças autistas está na sua dificuldade de compreender o outro 

enquanto um agente intencional e de se colocar em seu lugar, atribuindo-lhe estados 

mentais. Então, crianças com TEA apresentam, desde muito cedo, comprometimentos na 

sua intencionalidade comunicativa, o que implica em uma limitação no uso de gestos, na 

linguagem oral e na coordenação dessas habilidades com outros canais comunicativos (i.e., 

olhar e as expressões faciais). 

Em relação ao comportamento, as crianças autistas apresentam um repertório 

restrito e repetitivo de interesses, fazendo com que elas precisem intensamente da 

permanência de sua rotina e, consequentemente, evitem lugares novos e mudanças no seu 

dia a dia (Fiore-Correia, 2005). A rigidez e inflexibilidade podem ser exemplificadas por 

comportamentos obsessivos e ritualísticos, compreensão literal da linguagem, falta de 

aceitação das mudanças e dificuldades em processos criativos (Schmidt, 2010). Ainda que 

os comportamentos repetitivos e estereotipados façam parte dos critérios diagnósticos do 

TEA, não são exclusivos dessa condição, estando presentes também em pessoas com 

déficit sensorial ou outros transtornos do desenvolvimento (Mink & Mandelbaoum, 2009; 

in Schmidt, 2013). 

O déficit do comportamento social é um dos aspectos mais frequentes no TEA e 

surge nos diferentes níveis do brincar, de modo que alterações significativas no brincar já 

podem ser percebidas no primeiro ano e tendem a perdurar ao longo da vida. Como se 

sabe, o brincar é fundamental no desenvolvimento da criança, por permitir o aprendizado e 

a prática de novas competências e por oportunizar o desenvolvimento de habilidades 

motoras, cognitivas e sociais (Schwartzman & Araújo, 2011). Conforme Schwartzman & 

Araújo (2011), o comportamento manipulatório e explorativo com objetos, que caracteriza 

a primeira fase do brincar, pode ser descrito, nos casos de autismo, por um grande número 

de aspectos não usuais. Assim, crianças com TEA tendem a restringir a atividade 

exploratória e a limitar a manipulação a poucos objetos, fato esse que prejudica o 

desenvolvimento posterior do brincar. Naber et al. (in Schwartzman & Araújo, 2011) 
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observaram que crianças autistas podem produzir o mesmo número de comportamentos 

funcionais das demais, seja em condições espontâneas ou sob condições estruturadas; 

porém, gastam menos tempo brincando funcionalmente. Além disso, mostram também 

baixo nível de uso apropriado dos objetos, menos variedade no jogo funcional e mais atos 

repetitivos. Também é consenso na literatura que autistas possuem dificuldades com o faz-

de-conta, considerado um precursor importante do jogo simbólico (Schwartzman & 

Araújo, 2011). 

O comprometimento e o atraso no desenvolvimento da habilidade de atenção 

compartilhada (AC) são um dos sinais mais precocemente observados em crianças autistas, 

sendo um sinalizador importante para a realização do diagnóstico diferencial entre o TEA e 

outros transtornos do desenvolvimento (Bosa, 2009). Para que a criança desenvolva a AC, 

ela deve aprender a utilizar diferentes canais de comunicação verbais e gestuais, além de 

compreender os canais comunicativos expressos pelo outro indivíduo. Pesquisas apontam 

que o desenvolvimento desse tipo de atenção é capaz de predizer o desenvolvimento da 

linguagem (Tomasello, 1995; Tomasello & Farrar, 1986). 

A AC pode ser definida como uma série de comportamentos utilizados pela criança 

para atrair, acompanhar e dividir a atenção com outro ser humano, durante a interação 

social. Comportamentos como apontar e olhar o outro, imitar gestos, iniciar interações e 

alternar o olhar entre o parceiro e o objeto compartilhado seriam exemplos de 

manifestações de atenção compartilhada (Tomasello, 1999). Segundo Carpenter, Nagell e 

Tomasello (1998) a AC é uma das formas mais precoces de aprendizagem cultural 

humana, visto que permite que os parceiros sociais sejam vistos como referências. Sendo 

assim, a interação com os objetos realizada do mesmo modo que o semelhante permite à 

criança aprender as convenções sociais de seu meio cultural (Nogueira & Moura, 2007; in 

Sulzbach, 2013). Lampreia (2007, p.107) afirma que: 

Nesse contexto, Hobson (2002) considera que o bebê humano vem preparado 

para ser sensível e responsivo à emoção dos outros, assim como emocionalmente 

expressivo. Isso permite, desde o nascimento, seu engajamento afetivo e social 

nas interações face a face que caracterizam a fase de intersubjetividade primária. 

Por volta dos nove meses, inicia-se a fase de intersubjetividade secundária. 

Começa uma ‘revolução’ no desenvolvimento do bebê porque é introduzido um 

objeto ou evento na relação mãe-bebê. Ele passa a ser o foco da atenção de 

ambos e enseja o compartilhar interesses através da atenção compartilhada. O 

bebê desenvolve, então, diversas habilidades, tais como: seguir o apontar e o 
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olhar da mãe, apontar, mostrar e dar para a mãe e a imitação (Carpenter, Nagell 

& Tomasello, 1998). 

Nesse sentido, quando a criança passa a compreender as outras pessoas como 

agentes intencionais e a perceber a intenção do ato sociocomunicativo, que envolve uma 

experiência de AC, um novo mundo de realidades intersubjetivamente partilhadas começa 

a se abrir, povoado de artefatos e de práticas sociais culturalmente criados (Tomasello, 

2003; in Zanon, Backes e Bosa, 2015). Tomasello (2003) ainda afirma que as crianças 

passam a se envolver em interações triádicas quando começam a entender as outras 

pessoas como agentes intencionais, o que envolve compreender que os outros têm estados 

mentais e que suas relações com entidades externas podem ser compartilhadas 

(inicialmente, apenas acompanhadas e, depois, dirigidas).  

Conforme já mencionado, o comprometimento qualitativo no desenvolvimento 

sociocomunicativo é essencial para o diagnóstico de crianças com TEA. Ademais, o déficit 

na habilidade de se engajar em relações triádicas de AC representa um importante 

indicador precoce desse transtorno (Zanon, Backes & Bosa, 2015). Assim, Zanon, Backes 

e Bosa (2015) afirmam que a pouca compreensão dos outros como agentes intencionais 

reflete no modo como as crianças com TEA interagem com o mundo, de forma que os 

autistas apresentam comportamentos com características mais instrumentais, sendo capazes 

de utilizar gestos para solicitar objetos ou para se engajarem em ações sociais rotineiras 

(Abreu et al., 2014; Bosa, 2009; Paparella et al., 2011; Tomasello, 2003; in Zanon, Backes 

& Bosa, 2015). Entretanto, elas não utilizam esses mesmos gestos para compartilhar seus 

interesses por objetos e por suas propriedades. Igualmente, essas crianças parecem ter 

dificuldades para compartilhar estados mentais, o que limita a criação de ações 

culturalmente compartilhadas com os outros. Por esse motivo, Tomasello et al. (2005, in 

Zanon, Backes & Bosa, 2015, p.83) ressaltam que “a maioria das crianças com TEA não 

apresenta engajamento colaborativo e recíproco, bem como raramente participa de 

atividades culturais e simbólicas”. 

Hobson, Dawson e Trevathen (in Lampreia, 2004) propõem que, no caso do 

autismo, ocorre uma falha emocional inicial, isto é, uma falha nas capacidades expressivas 

e receptivas inatas. Sem essas capacidades, o processo de intersubjetividade primária que 

envolve as primeiras interações face-a-face mãe-bebê não pode ocorrer, ou ocorre de forma 

limitada e desvirtuada. Consequentemente, o processo de intersubjetividade secundária, 

que envolve agora uma relação tripartite mãe-bebê-objeto, também será prejudicada 

(Fiore-Correia, 2005). E esse último processo é fundamental, porque é a partir da AC que o 
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caracteriza, que se desenvolve a capacidade de simbolizar, base do desenvolvimento da 

comunicação não-verbal e, posteriormente, verbal (Lampreia, 2004).  

A AC tem sido considerada uma habilidade importante por ser uma precursora da 

compreensão das intenções comunicativas dos outros, da imitação com inversão de papéis 

e da linguagem (Lampreia, 2007; Fiore-Correia, 2005). Carpenter e Tomasello (2000; in 

Lampreia, 2007) afirmam que as habilidades de linguagem parecem emergir de atividades 

não linguísticas de AC, pois, para adquirir um símbolo, a criança precisa ser capaz de 

determinar a intenção comunicativa do outro e se engajar em imitação com inversão de 

papéis. Ou seja, a criança precisa ser capaz de compreender as intenções do adulto com 

relação à sua própria atenção (em que o adulto quer que ela focalize), assim como ela 

também precisa ser capaz de usar o novo símbolo com relação ao adulto da mesma 

maneira e com o mesmo objetivo comunicativo que o adulto (Fiore-Correia, 2005).  

A AC também reflete a culminação de quatro componentes de desenvolvimento: “o 

orientar-se e prestar atenção para um parceiro social; o coordenar a atenção entre pessoas e 

objetos; o compartilhar afeto ou estados emocionais com pessoas; e ser capaz de chamar a 

atenção dos outros para objetos ou eventos para compartilhar experiências” (Lampreia, 

2007; p.107). Sendo assim, a aquisição da habilidade de AC é considerada um dos marcos 

do desenvolvimento infantil, tendo em vista que estimula a participação ativa da criança 

em contextos de aprendizagem sociocultural (Tomasello, 1999). Entretanto, é notório que 

as crianças não desenvolvem esse processo de AC de forma semelhante uma das outras, 

isto é, existem diferenças significativas na aquisição dessa habilidade dentro do universo 

infantil (Sulzbach, 2013). 

Mundy e cols (2003, in Sulzbach, 2013) referem duas categorias de 

comportamentos relativos à AC: Resposta e Iniciativa de Atenção Compartilhada. Na 

resposta de AC, a criança segue a direção indicada pelo olhar, movimentos de cabeça ou 

um gesto de apontar realizado por outra pessoa para compartilhar um interesse em comum; 

enquanto que, na Iniciativa de AC, ela inicia a interação espontaneamente, primeiramente 

apenas de forma gestual (i.e.: dar e mostrar objetos/eventos ao outro) para direcionar a 

atenção do parceiro ao seu interesse (Sulzbach, 2013; Zanon, Backes e Bosa, 2015). Com 

frequência, esses gestos também são acompanhados por vocalizações e/ou sorriso (Zanon, 

Backes & Bosa, 2015). Esse processo se desenvolve no primeiro semestre de vida do bebê 

e se completa até os 18 meses, aproximadamente; porém, esse período pode variar de 

acordo com: o nível de desenvolvimento social, comunicativo e cognitivo da criança; o 

nível de maturação neurobiológica infantil; a qualidade da interação cuidador-criança; e os 
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aspectos culturais (Mundy, Sullivan, & Mastergeorge, 2009; Tomasello, 2003; in Zanon, 

Backes & Bosa, 2015). 

A imitação representa uma das principais ocasiões de distinção entre o mundo 

exterior e o eu e, portanto, um fator de substancialização e de espacialização do mundo 

(Mazetto, 2010; Lampreia, 2007; Piaget, 1972/1978). Assim, na medida em que aprende a 

imitar, a criança acaba atribuindo uma causalidade objetiva às pessoas que a rodeiam. 

“Logo que a criança começa a imitar modelos novos para ela ou gestos conhecidos, porém 

executados por meio das partes invisíveis do corpo, ela atribui ao corpo do outro uma 

atividade ao mesmo tempo distinta da atividade própria e semelhante a ela; a causalidade é 

assim necessariamente objetivada” (Mazetto, 2010; p.121). Deste modo, o contato com as 

pessoas torna-se cada vez mais importante, e anuncia uma passagem do contato à 

comunicação.  Piaget & Inhelder (1966/1998; in Mazetto, 2010, p.145) afirmam: 

De fato, antes que se construam de modo complementar o eu e o alheio assim 

como as suas interações, assiste-se à elaboração de todo um sistema graças à 

imitação, à leitura dos indícios dos gestos e das mímicas. A criança passa, desde 

então, a reagir às pessoas de modo cada vez mais específico, porque estas agem 

de modo diferente das coisas e agem segundo esquemas que podem ser 

relacionados com os da ação própria. Chega mesmo a estabelecer-se, mais cedo 

ou mais tarde, uma espécie de causalidade relativas às pessoas, na medida em 

que proporcionam prazer, conforto, sossego, segurança, etc. 

Conforme Zanon, Backes & Bosa (2015; p.80), “a intencionalidade da criança é o 

núcleo da habilidade de AC e se expressa inicialmente por meio de gestos como apontar, 

mostrar e dar objetos, alternando o olhar entre estes e a face do parceiro”. Entretanto, esses 

mesmos gestos podem ter outro objetivo, como a busca de assistência (pedidos), e devem 

ser diferenciados da AC. Portanto, é consenso entre os estudiosos que “a habilidade de AC 

representa um marco no desenvolvimento infantil, sendo um importante precursor do 

desenvolvimento da linguagem e das relações sociais (Bosa, 2009; Tomasello, 2003; in 

Zanon, Backes & Bosa, 2015), assim como da teoria da mente” (Abreu et al., 2014; in 

Zanon, Backes & Bosa, 2015; p.80).  

No que diz respeito aos comportamentos sociais, crianças com TEA podem 

apresentar dificuldades na reciprocidade socioemocional (i.e., pouco compartilhamento de 

interesses, emoções e afeto, e falhas em iniciar as interações sociais ou responder a elas), 

no uso de comportamentos comunicativos não verbais (i.e., anormalidades no contato 

visual e na linguagem corporal, déficits na compreensão e no uso de gestos, e ausência de 

expressões faciais) e no desenvolvimento, na manutenção e compreensão de relações (i.e., 
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reduzido interesse em pares e dificuldades em compartilhar brincadeiras imaginativas) 

(APA, 2014; Bosa, 2009; Delinicolas & Young, 2007, in Zanon, Backes & Bosa, 2015). 

1.2 Avaliação Psicológica e o diagnóstico de TEA 

O diagnóstico de autismo é feito basicamente a partir da avaliação do quadro 

clínico e não existem testes laboratoriais específicos para sua detecção; por isso, diz que o 

autismo não apresenta um marcador biológico (Mello, 2005). Conforme Bosa (2006), a 

situação mais comum é que as preocupações dos pais e dos profissionais recaiam sobre o 

atraso da fala da criança, e não tanto sobre os aspectos sociais do comportamento.  Além 

disso, o diagnóstico preciso não é uma tarefa fácil para o profissional, já que pode haver 

problemas para distinguir entre crianças com autismo e crianças não-verbais com déficits 

de aprendizado ou prejuízo da linguagem (Bosa, 2006). Todavia, o diagnóstico precoce é 

importante para poder iniciar a intervenção educacional especializada o mais rapidamente 

possível (Mello, 2005).  

O diagnóstico de autismo, segundo as diretrizes internacionais instituídas pelo 

DSM-5 (APA, 2014), é formulado mediante a análise do comportamento da criança e de 

entrevistas com os pais/responsáveis (Ferreira, 2015). Com o lançamento do DSM 5, o 

termo Transtorno do Espectro do Autismo substituiu o de Transtorno Global do 

Desenvolvimento (TGD), de forma que passou a abranger os transtornos autistas, o de 

Asperger, o desintegrativo da infância e o TGD sem outra especificação. No DSM-5 (APA, 

2014), as subdivisões deixaram de existir e todos ficaram sob a mesma denominação do 

TEA, no qual os níveis de comprometimento são classificados como leve, moderado ou 

grave. Assim, ampliou-se o leque de condições clínicas, que antigamente eram 

consideradas pertencentes ao grupo TGD, considerando o TEA como um transtorno do 

desenvolvimento de causas neurobiológicas, definido de acordo com critérios 

eminentemente clínicos e que se caracteriza por anormalidades qualitativas e quantitativas 

que afetam as áreas da interação social, da comunicação e do comportamento 

(Schwartzman & Araújo, 2011; p. 37).  

Quanto ao diagnóstico médico, oficialmente, no Brasil, ainda vigora a 

categorização que consta na Classificação Internacional de Doenças, 10ª edição (Cid-10; 

Ferreira, 2015). Na CID-10 (Ferreira, 2015), o autismo infantil é definido como um 

transtorno global do desenvolvimento caracterizado por: a) um desenvolvimento anormal 

ou alterado, manifestado antes da idade de três anos, e b) apresentando uma perturbação 

característica do funcionamento em cada um dos três domínios seguintes: interações 

sociais, comunicação, comportamento focalizado e repetitivo. Além disso, o transtorno, 
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geralmente, acompanha numerosas outras manifestações inespecíficas, por exemplo: 

fobias, perturbações de sono ou da alimentação, crises de birra ou agressividade (auto 

agressividade). 

A investigação diagnóstica de um indivíduo com suspeita de TEA envolve o 

levantamento de dados tanto da história do desenvolvimento precoce da criança quanto 

informações relativas ao comportamento atual dela. Por isso, a história do 

desenvolvimento contada pelos pais (ou primeiros cuidadores) e a observação direta do 

comportamento atual em contextos estruturados e não estruturados são essenciais para o 

diagnóstico de autismo. Schwartzman e Araújo (2011) também afirmam que são 

fundamentais as informações sobre a linguagem, comunicação, interação social, bem como 

manifestações comportamentais, incluindo qualquer interesse restrito, repetitivo, sensorial 

ou perseverativo, padrões atípicos de comportamento e desregulação comportamental. O 

ideal também é que os pais ou cuidadores da criança participem ou observem a avaliação 

diagnóstica, pois podem contribuir com informações adicionais sobre a consistência da 

história da criança, sobre seus comportamentos em diferentes contextos e sobre sua 

resposta a situações e pessoas novas (Schwartzman & Araújo, 2011). 

A idade média em que os pais expressam dúvidas sobre o desenvolvimento dos 

filhos autistas é em torno dos 17 meses; no entanto, a idade do diagnóstico é bem mais 

tardia, aos 4 anos ou mais. Isso se deve, principalmente, ao fato de que a apresentação dos 

sintomas varia muito de criança para criança (Schwartzman & Araújo, 2011). Ademais, 

déficits na linguagem e déficits sociais podem não ser notados até que o indivíduo seja 

colocado em contato ou em interação com outras crianças de sua idade. Outra questão que 

contribui para o diagnóstico tardio é a de que os instrumentos diagnósticos construídos 

para crianças pequenas são relativamente novos e estão, ainda, em fase de validação e de 

desenvolvimento no Brasil (Schwartzman & Araújo, 2011). 

Crianças com TEA demonstram alguns comportamentos característicos do autismo, 

tais como: prejuízos qualitativos na interação social; prejuízos qualitativos na comunicação 

e na imaginação; e padrões de comportamentos, interesses ou atividades restritos, 

repetitivos e estereotipados. Contudo, bebês com autismo ainda não podem ser avaliados 

por esses comportamentos, mas alguns sinais apontam para um padrão diverso do 

desenvolvimento típico, como: falta de relação social (pouco contato visual, desinteresse 

ou desgosto pelo colo e isolamento), ausência do brincar, falta de mostrar/partilhar 

interesses, falta de imitação, movimentos estereotipados (flappings, balanceios) e crises de 

desorganização (Schwartzman & Araújo, 2011). Assim, o que se observa, de 0 a 3 anos, 
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são distúrbios de multissistemas do desenvolvimento, destacando-se os distúrbios de 

regulação do organismo. A identificação do autismo tem sido feita basicamente com base 

em dificuldades específicas na orientação para estímulos sociais, contato ocular social, 

atenção compartilhada, imitação motora e jogo simbólico (Lampreia, 2007).  

Além de se observar a atenção compartilhada, a avaliação de indicadores precoces 

de autismo visa ao exame de indicativos de dificuldades no desenvolvimento de outros 

comportamentos sociocomunicativos (i.e., engajamento social, pedido, linguagem 

compreensiva e expressiva), bem como a presença de comportamentos repetitivos e 

estereotipados (Zanon, Backes & Bosa, 2015). Essas áreas podem ser avaliadas a partir dos 

comportamentos apresentados pela criança durante situações de interação, envolvendo 

principalmente brincadeiras. Portanto, essa observação envolve tempo e conhecimento 

prévio e sistematizado dos comportamentos sociocomunicativos esperados no 

desenvolvimento típico.  

Stiklos e Kerns (2007, in Zanon, Backes & Bosa, 2014) ressaltam quatro fatores 

que podem interferir no atraso da realização do diagnóstico precoce: a variabilidade na 

expressão dos sintomas do TEA; as limitações da avaliação de pré-escolares, já que essa 

população demanda instrumentos específicos e sensíveis aos comportamentos sociais mais 

sutis e próprios dessa faixa etária; a falta de profissionais treinados e habilitados para 

reconhecer as manifestações precoces do transtorno; e a escassez de serviços 

especializados.  

A avaliação psicológica em crianças com TEA tem como objetivo traçar o perfil do 

desenvolvimento da pessoa, destacando suas áreas de competências e suas áreas de 

dificuldades (Bosa, 2006). Ademais, busca-se compreender o trajeto de desenvolvimento 

do bebê, da criança, do adolescente ou do indivíduo com TEA, considerando o seu 

contexto social e o seu contexto familiar (Schwartzman & Araújo, 2011). Visa, ainda, a 

descrever os fatores de risco e os fatores de proteção aos quais a pessoa está exposta. Por 

todos esses motivos, a avaliação é de extrema importância, visto que possibilita o 

planejamento de intervenções reabilitadoras, auxilia no processo de orientação à família e 

viabiliza o prognóstico, permitindo o planejamento de intervenções preventivas 

(Schwartzman & Araújo, 2011; Semensato, Schmidt & Bosa, 2010). 

Algumas técnicas utilizadas no psicodiagnóstico dependem do nível de 

disponibilidade interna do examinando para que colaborem no processo de aplicação dos 

instrumentos. Nos casos de TEA, sabe-se que nem sempre é obtido um nível adequado de 

colaboração, sendo bastante frequentes as dificuldades na compreensão das instruções. 
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Desse modo, é comum que os instrumentos de avaliação sejam adaptados a condições 

peculiares, de acordo com as necessidades do examinando. “Pelo fato de pessoas com TEA 

variarem muito quanto à linguagem e quanto à capacidade de atenção, ao grau de 

perseveração e à presença de padrões estereotipados de comportamento, a adaptação dos 

procedimentos de aplicação dos testes deve ser levada em conta” (Schwartzman & Araújo, 

2011; p. 178). Outro fator relevante é que o psicodiagnóstico é parte do diagnóstico 

multidisciplinar, auxiliando no planejamento das intervenções reabilitadoras, na orientação 

à família, no prognóstico e no encaminhamento de intervenções preventivas (Schwartzman 

& Araújo, 2011). 

Em relação às escalas de desenvolvimento, elas são importantes para o mapeamento 

de um perfil que possa refletir às áreas de fragilidade e as áreas de potencialidade, uma vez 

que se sabe que o TEA não afeta todas as áreas cognitivas, determinando um perfil variado 

de pessoa para pessoa (Bosa, 2006). Assim, conseguir estabelecer um perfil, desde idades 

mais precoces, pode auxiliar na escolha das intervenções a serem propostas (Schwartzman 

& Araújo, 2011). No Brasil, as avaliações de autismo na rede pública ainda são 

predominantemente subjetivas e os esforços para validar instrumentos são muito recentes 

(Marques, 2010).  

Dentre os instrumentos de avaliação, considerados padrão-ouro para o diagnóstico, 

amplamente utilizados na literatura internacional, destacam-se: a Entrevista Diagnóstica de 

Autismo Revisada (ADI-R, Autism Diagnostic Interview) e o ADOS-G (Autism Diagnostic 

Observation Schedule-Generic). Ainda há outros instrumentos validados para a triagem de 

casos com suspeita de TEA: o CHAT (Checklist for Autism in Toddlers), o Modified CHAT 

(M-CHAT), a Autistic Traits of Evaluation Scale (ATA), a Autism Behavior Checklist 

(ABC), o Autism Screening Questionnaire (ASQ) e a CARS (Children Autism Rating Scal) 

(Schwartzman & Araújo, 2011; Garcia, 2010; Marques, 2010; Jorge, 2003). Vários desses 

instrumentos ainda não estão disponíveis no Brasil, pois a maioria deles ainda está em fase 

de desenvolvimento e validação (Schwartzman & Araújo, 2011). 

O Protocolo de Avaliação para Crianças com suspeita de Transtornos do Espectro 

do Autismo (PROTEA) foi idealizado por Bosa, em 1998, e aprimorado em 2007. Surgiu 

da necessidade de sistematizar a observação clínica em avaliações e reavaliações de 

crianças com suspeita de autismo, na ausência de instrumentos internacionais validados 

(Marques, 2010). A aplicação do instrumento é realizada por meio da observação direta da 

criança em interação com um adulto (pais e/ou profissional), sendo que seus itens 

contemplam a tríade de comprometimentos, levando em consideração a frequência, 
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intensidade e peculiaridade dos sintomas, assim como registros qualitativos (Bosa, Zanon 

& Backes, 2013). Por esse motivo, o instrumento está dividido em 3 principais dimensões: 

interação social, linguagem e comunicação; relação com os objetos e brincadeira; e, 

comportamento estereotipado e auto lesivo. Cada uma dessas dimensões é subdividida em 

itens que contemplam os comportamentos característicos de TEA, reportados no DSM-5 

(Bosa, 2013). 

1.3 A intervenção psicoeducacional 

A detecção precoce e o encaminhamento para intervenções subsequentes podem 

determinar um prognóstico substancialmente melhor para crianças com TEA, incluindo 

mais rapidez na aquisição da linguagem, maior desenvolvimento das interações sociais e 

mais facilidade no funcionamento adaptativo (Schwatzman & Araújo, 2011). Soma-se a 

isso, o aumento das chances para uma inclusão bem-sucedida nos processos de 

escolaridade e, consequentemente, um prognóstico mais favorável. 

No entanto, a escolha de um modelo terapêutico não é tarefa fácil. Em relação ao 

TEA, percebe-se que a literatura apresenta vários modelos de intervenção decorrentes das 

abordagens teóricas (Bosa, 2006); no entanto, nem todas estão disponíveis para o contexto 

brasileiro. No que diz respeito à saúde pública, o caso é ainda mais grave, pois a formação 

para atuar nas diferentes modalidades terapêuticas não é ensinada nos cursos de graduação 

e o profissional acaba por ter que subsidiar sua própria formação, o que, pelo menos no que 

diz respeito ao TEA, é uma formação bastante dispendiosa em termos de tempo e recursos 

econômicos. 

A intervenção desenvolvimentista é uma dessas abordagens e tem como objetivo 

identificar as características autistas que se diferem do que é esperado no desenvolvimento 

típico e propõe intervir sobre elas de forma a retomar o curso do desenvolvimento que não 

foi possível de ser seguido devido às dificuldades encontradas nas esferas da interação e da 

comunicação (Fiore-Correia, 2005; Lampreia, 2007). O enfoque desenvolvimentista 

caracteriza-se por uma abordagem eminentemente pragmática e social do 

desenvolvimento, em que o principal objetivo é promover o desenvolvimento de 

habilidades comunicativas, estimulando a capacidade da criança de iniciar interações 

sociais. Além disso, outro ponto fundamental deve ser a aquisição de estratégias que 

possam comunicar intenções tais como gestos e vocalizações (Lampreia, 2007).  

Um programa de intervenção precoce, segundo a abordagem desenvolvimentista, 

procura basicamente estabelecer o caminho do desenvolvimento dos precursores da 

linguagem que não foi possível percorrer, independentemente da etiologia (Lampreia, 
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2007; Fiore-Correia, 2005). Essas intervenções também são planejadas individualmente, 

levando-se em conta a singularidade de cada criança e o que ela é capaz de desenvolver no 

momento do atendimento (Fiore-Correia, 2005). 

Alguns autores apresentam uma proposta de intervenção utilizando a imitação do 

comportamento da própria criança autista como estratégia para facilitar a sua atenção 

social e aumentar a responsividade social geral. Dessa forma, a proposta de intervenção é 

elaborada de maneira a incluir a promoção de outras habilidades consideradas importantes 

para o desenvolvimento da linguagem, tais como: o contato ocular, a atenção a estímulos 

sociais e o desenvolvimento da noção de contingência das ações, a imitação e a atenção 

compartilhada (Klinger & Dawson, 1992). Por esse motivo, essa abordagem utiliza 

contextos naturais de interação, para que as crianças desenvolvam espontaneamente os 

seus comportamentos comunicativos (Fiore-Correia & Lampreia, 2012).  

 A intervenção desenvolvimentista utiliza a família como uma das principais fontes 

do desenvolvimento da criança, já que os contextos naturais de interações são 

imprescindíveis para que a criança se comunique e interaja naturalmente e que a família é 

considerada o apoio fundamental para que essa interação ocorra nas mais variadas 

situações, como na hora do banho, das refeições ou no brincar (Fiore-Correia & Lampreia, 

2012). Lord e Rutter (2002, in Bosa, 2006; p.48) salientam quatro alvos básicos de 

qualquer tratamento: “1) estimular o desenvolvimento social e comunicativo; 2) aprimorar 

o aprendizado e a capacidade de solucionar problemas; 3) diminuir comportamentos que 

interferem com o aprendizado e com o acesso às oportunidades de experiências do 

cotidiano; e 4) ajudar as famílias a lidarem com o autismo”, os quais serão abordados a 

seguir. 

1.4 Justificativa e Objetivo 

 A prática do atendimento clínico de crianças com TEA vem demonstrando que a 

avaliação psicológica é realizada única e exclusivamente com o objetivo de fornecer um 

diagnóstico para crianças com suspeita de autismo, de modo que as potencialidades e 

dificuldades observadas no processo avaliativo não são utilizadas para o planejamento de 

intervenções psicoeducacionais. Sendo assim, este trabalho se propõe a vincular os 

resultados obtidos no processo psicodiagnóstico à construção de possibilidades 

terapêuticas em um caso de Transtorno do Espectro Autista. Caracteriza-se por ser uma 

pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, em que será discutido e analisado o material 

proveniente da Avaliação Comportamental de Crianças Pré-escolares com Suspeita de 
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Transtorno do Espectro Autista (PROTEA), da entrevista realizada com a família, bem 

como da observação do comportamento da criança. 
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CAPÍTULO II: 

MÉTODO 

2.1 Delineamento 

Trata-se de um estudo de caso único (Yin, 2005), de cunho descritivo, sendo a 

avaliação realizada pelo Centro Experimental Multidisciplinar de Avaliação em Autismo – 

CEMA. O CEMA é um projeto de extensão e um espaço de formação de profissionais, de 

desenvolvimento e validação de instrumentos de avaliação na área do TEA. Além disso, 

está vinculado ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Transtornos do Desenvolvimento – 

NIEPED, situado no Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

- UFRGS, em Porto Alegre.  

2.2 Participante 

 O menino, aqui denominado de D., tem 6 anos e reside com os pais e um irmão de 

11 anos. Recebeu o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista aos 4 anos, por um 

médico neurologista, independente do presente estudo. Optou-se por realizar este trabalho 

com um menino que, ao procurar a Clínica de Atendimento Psicológico da UFRGS, já 

havia recebido o diagnóstico do TEA, visto que assim seria possível planejar a intervenção 

terapêutica a partir da identificação de aspectos desenvolvimentais preservados 

(potencialidades), bem como dos possíveis comprometimentos nas áreas de interação 

social, qualidade de brincadeira e ocorrência de comportamentos 

repetitivos/estereotipados. 

2.3 Instrumentos 

 2.3.1 Entrevista inicial com os pais (Ministério da Saúde, 2013): é uma 

entrevista que permite a coleta de informações sobre dados sociodemográficos, clínicos e 

de desenvolvimento da criança. 

 2.3.2 Protocolo de avaliação comportamental para crianças com suspeita de 

Transtorno do Espectro Autista – PROTEA-R (Bosa, Zanon & Backes, 2013): é um 

instrumento de observação que se destina a avaliar quantitativamente e qualitativamente os 

comportamentos característicos do Transtorno do Espectro Autista (i.e, comprometimentos 

sociocomunicativos e comportamentos repetitivos e estereotipados) em crianças pré-

escolares com suspeita do transtorno (especialmente as não verbais), por meio da 

observação direta do comportamento da criança, em interação com o examinador. Dessa 

forma, o instrumento é composto por vinte e nove itens distribuídos em três áreas: (1) 

comportamentos sociocomunicativos; (2) qualidade da brincadeira; e (3) movimentos 

repetitivos e estereotipados do corpo. Assim, cada item do instrumento se refere a um 



 

 

24 

comportamento e sua pontuação se dá tanto em termos de frequência dos comportamentos 

quanto de suas qualidades. Por esse motivo, a utilização do instrumento possibilita uma 

avaliação descritiva do perfil comportamental da criança, auxiliando na formulação de 

estratégias de intervenções terapêuticas e na composição de pareceres. Pelo fato de que não 

há, no contexto brasileiro, instrumentos de observação validados e de uso livre, específicos 

para o transtorno, o PROTEA (Bosa, Zanon & Backes, 2013) foi utilizado, no presente 

estudo, como parte da avaliação comportamental de indicadores de TEA. 

2.4 Procedimentos e considerações éticas 

 O processo de avaliação que deu origem ao parecer que está em estudo neste 

trabalho ocorreu em quatro momentos. No primeiro encontro, foi realizada uma entrevista 

com os pais, em que foi possível coletar os dados sociodemográficos da família e 

informações sobre o desenvolvimento da criança. No segundo e terceiro encontros, foram 

realizadas as sessões de observação do menino com base no Protocolo de observação para 

crianças com suspeita de TEA – PROTEA (Bosa, Zanon & Backes, 2013). As duas sessões 

de avaliação psicodiagnóstica ocorreram com frequência semanal e foram videogravadas, 

para posterior codificação do protocolo e análise dos comportamentos. 

 As sessões de avaliação foram compostas por um contexto livre e outro estruturado. 

No contexto livre, os brinquedos foram dispostos aleatoriamente, de modo que 

propiciassem a exploração da criança, de acordo com os seus desejos/interesses, e que 

possibilitassem a brincadeira simbólica (i.e., carrinhos, bonecos, kit de chá, mesa e 

cadeira). Já no contexto estruturado, utilizou-se uma caixa opaca, que ficava em cima de 

um armário, à qual somente o avaliador tinha acesso. Essa caixa era utilizada em um 

momento específico da sessão, já que continha objetos que estimulam reações sensoriais, 

como brinquedos sonoros, luminosos e que produzem movimento (i.e., pião, máquina 

fotográfica de brinquedo, palhaço de argolas, máquina fotográfica de brinquedo, bolhas de 

sabão, dedoches, bola que produz som e luz). Os brinquedos foram escolhidos de acordo 

com a faixa etária do participante e dos objetivos do estudo. 

 Por fim, o quarto encontro consistiu em uma sessão de devolução para os pais do 

menino, em que o objetivo foi apresentar as impressões das avaliadoras em relação aos 

comportamentos apresentados pela criança, com base nas observações e nas entrevistas 

com os pais. Essa etapa incluiu esclarecimentos sobre os comportamentos indicativos do 

TEA, bem como a identificação de potencialidades de D., indicações terapêuticas e futuros 

encaminhamentos. Além disso, os responsáveis receberam um parecer descritivo acerca 

dos comportamentos avaliados. 
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 O processo de avaliação foi realizado em uma sala de espelho, em que estiveram 

presentes a criança, sua mãe (que permaneceu sentada, apenas observando o processo 

avaliativo), a profissional que interagiu com o menino e uma auxiliar. O presente estudo 

foi realizado com base em dados coletados de um projeto maior intitulado “A busca pelo 

diagnóstico e tratamento do filho com autismo: a influência do coping e do apoio social 

nos níveis de estresse de pais”. Os responsáveis pelo participante assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para participação em pesquisa. Este projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, em conformidade com a Resolução nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012, em 03/2013, sob protocolo número 27134314.8.0000.5334.  
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CAPÍTULO III: 

RESULTADOS 

 

3.1 História Clínica 

De acordo com o relato do pai, D. reside com os pais e com o irmão João, de 11 

anos. Ele também tem outro irmão mais velho, Vitor, de 23 anos, filho de outra relação do 

pai, o qual apresentou complicações no nascimento e precisou de acompanhamento com 

psicólogo, neurologista e pedagogo durante a infância. D. recebeu o diagnóstico de 

Transtorno do Espectro Autista, pelo neurologista, quando tinha 4 anos de idade. Até o 

momento da entrevista, o menino já havia realizado intervenção fonoaudiológica e 

psicológica. 

 Os pais comentaram que a gestação de D. não foi planejada, porém, que a relação 

do casal estava estável e as condições maternas de saúde estavam normais na ocasião. A 

mãe realizou o parto vaginal e sem complicações. O primeiro contato com o seio foi ainda 

no hospital, sendo que o menino mamou até os seis meses e, após isso, passou para a 

mamadeira, momento em que também houve a introdução de alimentos sólidos. Quando 

menor, apresentava algumas restrições alimentares, alimentando-se apenas de arroz e 

feijão. Atualmente, aceita alimentos de diferentes consistências. Quanto ao sono, sempre 

foi tranquilo, dormindo sozinho e durante toda a noite; atualmente, apenas acorda para ir 

ao banheiro e, em seguida, retorna a dormir. 

 O pai relatou que começou a se preocupar com o desenvolvimento do filho por 

volta dos 9 meses de idade, pois, segundo ele, o filho “parou de se desenvolver”, tornando-

se mais introspectivo e podendo ficar horas assistindo DVD. Sobre o desenvolvimento da 

linguagem, os pais afirmam que as primeiras vocalizações apareceram quando D. tinha 6-7 

meses, as primeiras palavras quando tinha 1 ano e as primeiras frases aos 18 meses (i.e.: 

repetição de diálogos da TV e da família e músicas infantis). Quanto ao desenvolvimento 

neuromotor, D. firmou o pescoço aos 4 meses, sentou sem apoio aos 6 meses e caminhou 

sem suporte aos 14-15 meses. Os primeiros sorrisos apareceram nos 5 meses iniciais. 

 O pai contou que hoje o menino não se integra com o grupo, brincando mais de 

forma isolada, e permanece sempre com algum brinquedo nas mãos. Segundo o pai, 

quando D. quer alguma coisa, ele usa o braço do pai para alcançar o que quer, nem sempre 

olhando nos olhos do pai enquanto realiza essa ação. Após insistência dos pais, ele pode 

verbalizar o nome do objeto que deseja, mas esse comportamento é recente e raro. O 

menino mostra e alcança objetos para os pais apenas em contextos em que precisa de 

ajuda, como para abrir ou tirar a peça de algum brinquedo, por exemplo. 
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 Quanto à brincadeira, o menino gosta de “brincadeiras de corpo”, sem a mediação 

de objetos, e não apresenta brincadeira simbólica consistente. Seus objetos preferidos são 

revistas, livros, encaixes e copinhos de iogurte, e as atividades que mais gosta são de 

assistir TV, brincar no pátio e andar de carro. Conforme o pai, D. costuma se interessar 

pelo detalhe dos brinquedos, sendo que, na maioria das vezes, não utiliza o objeto de forma 

funcional. Quando menor, costumava alinhar objetos, como latas e linhas, comportamento 

que hoje em dia não é mais tão frequente. Ainda de acordo com o pai, frequentemente, D. 

coloca objetos na boca e apresenta movimentos repetitivos de pernas e braços. 

3.2 Avaliação segundo o PROTEA 

 Foram realizadas duas sessões de avaliação de D.. A avaliação de cada área foi 

analisada a partir da observação dos comportamentos da criança em ambiente de 

brincadeira, em contexto livre e também dirigido, por meio da exploração dos brinquedos, 

dos comportamentos sociocomunicativos e das atitudes repetitivas e estereotipadas. 

 3.2.1 Área I: Avaliação da Comunicação e da Interação Social 

 A avaliação dos atos sociocomunicativos foi realizada considerando os seguintes 

eixos: 1) vocalizações, contato visual e gestos (isolados ou coordenados entre si); 2) 

iniciativas ou respostas (reciprocidade e espontaneidade); e 3) tipo de contexto 

(compartilhar ou buscar assistência). Durante as sessões de avaliação de D., não foi 

possível observar iniciativas de atenção compartilhada; no entanto, foram observados 

comportamentos de atenção compartilhada (i.e.: olha para a avaliadora e sorri durante a 

brincadeira com alguns objetos; olha para a avaliadora para receber o palhaço, mas não 

troca turnos), ainda que em situações restritas e após certa insistência. Em situações de 

brincadeiras que não envolviam objetos (diádicas), não se observou iniciativa espontânea 

de atenção compartilhada por parte do menino, porém, na segunda sessão, ele respondeu 

bem ao convite da avaliadora de se balançar na bola grande, sorrindo e olhando para ela 

pelo espelho. 

 Em relação à imitação, D. reproduziu, ocasionalmente, de forma intencional, as 

ações demonstradas pela avaliadora (i.e.: acionou o trem; apertou botões da máquina 

fotográfica; folheou o livro e nomeou figuras, sem olhar, após a avaliadora ter realizado 

essas ações), porém, esses comportamentos apareceram em situações restritas. Também foi 

observada, com frequência, a ocorrência de sorrisos adequados ao contexto, dirigidos à 

avaliadora (i.e.: dá gargalhada durante a brincadeira com máquina fotográfica; sorri 

quando a avaliadora brinca com bonequinhos coordenando com contato visual; sorriso 

direcionado à avaliadora quando ela mostra a bola que produz som, luz e movimento). 
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Além disso, D. buscou contato físico afetivo com a avaliadora, durante as duas sessões de 

avaliação, sentando no colo dela de forma espontânea. 

 O comportamento de busca de assistência mostrou-se frequente, no entanto, não foi 

coordenado com contato visual e gestos. Por exemplo, durante a primeira sessão de 

avaliação, o menino, algumas vezes, entregou objetos (pote ou pião) na mão da avaliadora 

na tentativa de pedir que ela abrisse o pote ou operasse o pião. Já na segunda sessão, D. 

usou a mão da avaliadora para abrir o pote e para colocar o boneco no carrinho, além de 

bater no braço dela para pedir que fizesse bolhas de sabão, sem coordenar o contato visual, 

mas vocalizando. O menino tentou evitar a interação com a avaliadora de forma branda 

(i.e.: deu as costas para ela após convite para brincar; afastou a mão dela durante a 

brincadeira com o piano). 

 3.2.2 Área II: Relação com os Objetos/Brincadeira 

 Quanto à brincadeira, o menino demonstrou exploração atípica de alguns objetos 

durante as duas sessões. Por exemplo, ele cheirou alguns objetos; colocou as letras do 

tapete, o trem, o brinquedo de silicone e o pião na boca; apresentou olhar periférico ao 

brincar com carrinhos, com o palhaço que gira, com as letras e com o pião; e alinhou 

carrinhos e letras, afastando a mão da avaliadora quando ela tentou interferir na 

organização desses materiais. 

 É importante ressaltar que D. apresentou coordenação visomotora adequada e 

operou parte dos brinquedos funcionalmente (i.e.: animal de silicone; piano; livro; tapete 

de letras; bola que reproduz som, luz e movimento; carrinhos; trem; pião; máquina 

fotográfica; bolhas de sabão). Ademais, o menino não apresentou brincadeira simbólica. 

 3.2.3 Área III: Comportamentos Repetitivos e Estereotipados 

 Durante a avaliação, foram observados comportamentos repetitivos de mãos (i.e.: 

torção de pulso; rigidez de dedos) de baixa intensidade (podendo ser facilmente distraído 

para outro estímulo). Na segunda sessão, D. demonstrou movimentos repetitivos de corpo 

(i.e.: ergue e tenciona os ombros; corre pela sala vocalizando; gira; pula; caminha em 

círculos) de baixa intensidade. Não foram observados comportamentos auto lesivos.  
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CAPÍTULO IV: 

DISCUSSÃO 

 

  A análise das videogravações e do parecer permitiu identificar algumas áreas que 

foram observadas no decorrer do processo avaliativo e o delineamento de alguns objetivos 

a serem trabalhados em intervenção, bem como atividades terapêuticas que poderiam ser 

desenvolvidas para abordar tais objetivos. A partir do estudo das videogravações e do 

parecer, foi possível perceber que os comportamentos observados nas áreas de 

comunicação e interação social, bem como na de brincadeira, ainda que tenham 

apresentado uma pequena variabilidade em sua forma de expressão, revelando a 

potencialidade da criança, parecem não estar de acordo com o esperado para a idade. D. 

apresentou comportamentos comunicativos com propósitos restritos (i.e. apenas para 

pedir), pouca coordenação entre os diferentes canais comunicativos (i.e. gestos, olhar, 

sorriso) e pouca reciprocidade (troca de turnos). Além disso, observou-se brincadeira 

repetitiva, exploração atípica de brinquedos (i.e.: colocar na boca), pouca brincadeira 

funcional e falta de brincadeira simbólica. Sendo assim, a partir dos comportamentos 

observados em contexto de avaliação, podemos pensar que seria interessante trabalhar, em 

intervenção, as funções comunicativas dos diferentes gestos, bem como a ampliação e 

flexibilização da qualidade da brincadeira, incluindo outros contextos, sobretudo aqueles 

envolvendo objetos. 

  Esses resultados, oriundos da avaliação inicial, serviram de base para a construção 

das metas terapêuticas. Como a abordagem desenvolvimentista enfatiza a motivação de 

cada criança para interagir, as brincadeiras devem ser estruturadas a partir dos 

objetos/situações pelos quais a criança demonstrou interesse durante a avaliação e/ou com 

base no relato dos pais. Dessa forma, esse é um ponto importante, que deve estar vinculado 

à avaliação inicial, na qual foram detectados quais os elementos da brincadeira são mais 

interessantes à criança. Durante a avaliação, D. demonstrou preferência por alguns 

brinquedos, tais como: o piano, o livro, o tapete de letras, a bola multissensorial, os 

carrinhos, o trem, o pião, a máquina fotográfica e as bolhas de sabão. No decorrer da 

entrevista com os pais, o pai do menino também comentou sobre o interesse de D. por 

livros, revistas e brinquedos de encaixes. Sendo assim, os livros e revistas serão agregados 

à terapia no sentido de ajudar a estimular o menino e a construir a capacidade de iniciar 

brincadeiras que permitam a participação da dupla terapeuta-criança (Sulzbach, 2013). A 

partir da inserção desses objetos serão introduzidas atividades diferenciadas com o objetivo 

de  incluir novidades que pudessem aumentar o repertório da criança. Deste modo, sempre 
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que detectado um estado de introversão e passividade da criança, o terapeuta deve intervir, 

buscando atrair novamente a sua atenção.   

  Outro ponto importante diz respeito ao início de uma atividade de brincadeira, pois, 

muitas vezes, é importante auxiliar a criança a realizar atividades tomando sua mão e 

iniciando juntamente com ela o movimento pretendido. No entanto, quando percebido que 

ela se interessa pela atividade, mostrando sinais positivos, é necessário pausar a sequência, 

para que a criança possa demandar sua continuidade, criando assim um esboço de pedido 

pela brincadeira. Por essa razão, é importante que as atividades sejam simples, com 

sequências curtas, pois, dadas as condições do desenvolvimento psicológico e, 

consequentemente, neurodesenvolvimental no autismo, são esperados déficits em funções 

executivas que comandam atividades que exijam um nível maior de complexidade 

(Dawson, 2008, 2010; in Sulzbach, 2013). 

Um dos objetivos a serem trabalhados com D. durante a intervenção é a construção 

de turnos interacionais. Esta atividade deve ser considerada fundamental, pois é ela um dos 

pilares da sociocomunicação. A  troca de lugares (alterar posições durante a brincadeira) 

pode ser considerada como um instrumento terapêutico, mas, no caso de D., também é um 

objetivo a ser atingido. Diferentemente de um aprendizado de habilidades cognitivas, a 

terapia se propõe a criar espaços nos quais a situação de reciprocidade esteja envolvida 

(Mazetto, 2010; Fiore-Correa, 2005). Sendo assim, mesmo não se propondo a ensinar a 

criança, alguns aspectos importantes das relações sociais são incorporados ao trabalho 

terapêutico, tendo em vista que a base sobre as quais está estruturada a intervenção leva em 

consideração a noção de que o desenvolvimento psicológico e, consequentemente a 

linguagem, são produtos das interações sociais (Tomasello, 1999).  

A apresentação de atividades diferentes, que proporcionem a sustentação da 

atenção e da curiosidade da criança, não é dependente da introdução de novos objetos à 

brincadeira, porém, pode contar com a reapresentação desses objetos em situações novas e 

com propostas diferenciadas de utilização. (Mazetto, 2010). Neste sentido, com D. a 

utilização dos livros, revistas e letras é fundamental, pois a partir desse interesse restrito, 

pode-se apresentar novidades (letras de diferentes texturas, materiais, cores e tamanhos), 

bem como transformar as letras e livros em personagens, conferindo-lhes uma ação na 

brincadeira. Assim, “além de valorizar a espontaneidade e a criatividade, essa atitude 

estimula a atividade simbólica, na qual um mesmo objeto pode representar vários outros, 

dependendo da função que se atribui a ele” (Sulzbach, 2013). 

  Segundo Mazetto (2010), um ponto importante da intervenção é a estratégia de 

atribuir significados às ações da criança, ou seja, quando a criança realiza algumas ações 
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descontextualizadas de sentido, a terapeuta pode nomeá-las e transformá-las em atividades 

com sentido lúdico. O mesmo pode ocorrer quando a criança se utilizar de atos pouco 

convencionais para expressar algum tipo de sensação interna. Essa estratégia faz com que 

os comportamentos da criança que são desadaptados ou não estão dentro dos referenciais 

sociais pré-estabelecidos não sofram reprovação, mas sejam integrados a determinados 

contextos em que possam ser funcionais (Sulzbach, 2013). Sendo assim, atos desadaptados 

de D., como atirar longe os objetos que não quer manipular, podem ser transformados em 

uma brincadeira de tentar atingir um objetivo, como depositar brinquedos em um cesto, 

colocar bolas no gol, etc... Neste sentido, a atenção do terapeuta é fundamental para 

substituir tanto os objetos quanto os objetivos a serem alcançados a cada mudança 

percebida nas reações do paciente. 

Conforme Sulzbach (2013; p.28): 

Uma vez que a atenção depende da regulação das redes anterior e posterior que 

comanda as demandas internas e externas do indivíduo (Posner, 1991), é esperado 

que o cansaço ou outras variáveis que aumentem o potencial excitatório da 

criança possam causar o relaxamento da atenção, e, consequentemente, 

apresentem prejuízos no controle executivo de tarefas que exijam maior 

coordenação de esquemas cognitivos. Se o potencial excitatório aumenta 

significativamente, a criança pode inclusive se desorganizar, retirando-se da 

atividade e se recolhendo de forma introspectiva. Faz-se necessário, então, pausar 

a atividade realizada para que a criança tenha o tempo de diminuir o grau de 

excitabilidade, podendo, assim, reorganizar seu comportamento. Neste sentido, é 

fundamental que o terapeuta esteja atento às alterações do comportamento da 

criança, uma vez que a criação e manutenção de espaços de atenção 

compartilhada dependem do sistema de autorregulação entre os parceiros sociais 

envolvidos, neste caso, terapeuta e criança. (Mundy, 2007; Dawson, 2010). 

  Como o foco da intervenção está em desenvolver espaços de atenção 

compartilhada, o objetivo inicial será o de atrair, o maior tempo possível, a atenção de D.  

à terapeuta e ao objeto de interação. Por esse motivo, o ambiente terapêutico deve ser 

programado para oferecer o menor número de estímulos dispersivos possíveis; todos os 

estímulos competitivos devem ser retirados, bem como o excesso de brinquedos e alguns 

utensílios da sala (Mazetto, 2010). 

A partir do que foi descrito por Sulzbach (2013) em seu estudo, foi possível traçar 

alguns princípios que irão reger esta intervenção. O primeiro princípio é o de que a 

intervenção deve proporcionar um espaço em que a criança, por intermédio da interação 

baseada na brincadeira, possa retomar aspectos de seu desenvolvimento que não foram 

possíveis de serem vivenciados devido às suas dificuldades de comunicação e interação. 
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Ademais, as metas terapêuticas serão baseadas na avaliação inicial da criança e devem ser 

discutidas com a família no contrato inicial e no decorrer do processo interventivo. Outro 

fator importante é o de que entrevistas periódicas com os pais serão necessárias para 

esclarecer dúvidas quanto ao processo terapêutico, bem como para dar orientação sobre o 

manejo com a criança. A interação será mediada basicamente por objetos que são do 

interesse da criança e sempre serão apresentados um a um para a ela. Além disso, a seleção 

das atividades propostas na terapia deve ser baseada na avaliação do desenvolvimento 

psicológico e dos interesses da criança. 

As atividades propostas pela terapeuta também podem oscilar entre a repetição, que 

proporciona o caráter de previsibilidade, e a mudança, que anuncia a novidade da situação. 

O setting terapêutico deve ser previamente preparado para receber a criança e protegido 

contra o excesso de estímulo sensorial, o que pode desorganizar seu comportamento; assim 

como a alternância das atividades deve garantir a manutenção do foco atencional do 

paciente. Avaliações sistemáticas da criança também são necessárias para a redefinição dos 

objetivos da terapia e, também, para acompanhar o seu desenvolvimento (Sulzbach, 2013).  

Dansart, Garreau e Lemoir (1995, in Mazetto, 2010) sugerem algumas atividades 

que são especialmente favoráveis ao desenvolvimento da comunicação pré-verbal, como é 

o caso de D., que precisa desenvolver a comunicação verbal e gestual. Assim, seria 

interessante utilizar, durante o processo de intervenção, algumas das brincadeiras propostas 

por Dansrat, Garreau e Lemoir (in Mazetto, 2010), tais como: jogo do “Cadê? Achou!”, 

bolhas de sabão, cantigas e “leitura” de livros.  

O jogo “Cadê? Achou!” é uma brincadeira muito simples, que consiste no 

desaparecimento e reaparecimento sucessivo de objetos ou pessoas, e pode ser observada 

desde muito cedo na interação das crianças com o seu entorno. Pode ser realizada em 

diversos contextos, na presença ou ausência de objetos; e, além de ser de curta e de fácil 

reprodução, permite também que a criança preveja e antecipe as sequências de ações para, 

em seguida, reproduzi-las. Mazetto (2010) afirma que a estrutura do jogo pode ser 

modificada gradualmente, tornando-se mais complexa à medida que a criança se torna 

mais ativa na interação. Também “é uma atividade prazerosa para a criança e para o adulto 

engajados na interação, permitindo o exercício espontâneo da reciprocidade, da atenção 

partilhada, da iniciativa e da comunicação (Mazetto, 2010). 

A brincadeira com bolhas de sabão é uma atividade que costuma fascinar as 

crianças com TEA e que suscita a atenção e a troca afetiva com o adulto, além da iniciativa 

e da imitação. Dansrat, Garreau e Lemoir (in Mazetto, 2010) afirmam que o jogo com 

bolhas de sabão pode ser interessante para o exercício da troca e da comunicação em 
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crianças muito isoladas, que permanecem frequentemente envolvidas com a manipulação 

perseverativa de objetos; visto que, enquanto o terapeuta permanece com o objeto em suas 

mãos, a criança terá necessidade de solicitar o adulto para a efetivação da brincadeira. 

Além disso, Mazetto (2010, p.183) afirma que: 

As bolhas de sabão respondem aos objetivos da terapia enquanto ‘pretexto’ para 

o estabelecimento da troca (e não como um material como um fim em si 

mesmo), constituindo-se um objeto quase ‘imaterial’ por tornar-se interessante 

apenas após o efeito das bolhas ter sido criado pela ação do adulto e da criança 

(aproximar da boca, assoprar, olhar), desaparecendo logo em seguida e assim 

estimulando a ação e a troca constantes entre ambos. 

Por esse motivo, a atitude inicial do terapeuta ao produzir as bolhas de sabão dentro 

do campo visual da criança e buscando incluí-la a partir de gestos e expressões verbais, 

tem como objetivo captar a atenção e tentar despertar o interesse da criança para essa 

atividade. Em seguida, pode-se associar essa ação a um comentário ou procurar que a 

criança siga as bolhas com o olhar, apontando-as com o dedo, o que proporciona o 

estabelecimento de ligações entre os objetos, ações e a linguagem, ampliando sua 

possibilidade de compreensão. A partir do momento em que se consegue despertar o 

interesse da criança, pode-se aguardar que ela solicite a continuidade da brincadeira a seu 

tempo, seja por meio de um olhar ou de um gesto. Progressivamente pode-se passar para 

solicitações mais específicas, como estimular a criança a reproduzir o movimento de 

assoprar com os lábios e a segurar o pequeno objeto com as mãos; tudo isso de modo a 

encorajar suas tentativas, sem trazer um sentido de fracasso para suas ações. Se a criança já 

domina a manipulação independente do objeto, podemos introduzir um jogo de troca de 

turnos, facilitando um momento agradável compartilhado e imitações recíprocas (Mazetto, 

2010). 

As cantigas infantis populares são uma das primeiras atividades a interessarem 

crianças autistas e, associadas a um gestual específico, constituem um suporte privilegiado 

e corriqueiro para estabelecer sequências de comunicação pré-verbal pelo estímulo da 

intenção, imitação gestual vocal, atenção à linguagem, troca de turnos, compreensão 

(associação de palavras e gestos) e da capacidade de antecipação. Caracterizam-se como 

atividades realizadas em um clima descontraído e prazeroso para a criança, de modo que 

são facilmente adaptadas às capacidades dela e dirigem-se principalmente às dificuldades 

de contato, de atenção e de imitação, permitindo a imaginação (Mazetto, 2010). Dansrat, 

Garreau e Lemoir (citados por Mazetto,2010 ; p.184) “descrevem esta atividade 

enfatizando as diversas possibilidades de iniciar uma associação entre palavras e gestos, 

estimulando o desenvolvimento da linguagem através do suporte gestual”. A imitação 
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também deve ser solicitada constantemente e em diversos níveis, sendo os modelos claros 

e acessíveis à criança. Com o desenvolvimento da capacidade para estabelecer uma troca, o 

terapeuta pode convidar a criança a reproduzir as cantigas sem um suporte de modelo.  

Segundo Mazetto (2010), a leitura de livros é uma atividade que procura privilegiar 

o exercício das habilidades consideradas essenciais ao desenvolvimento da linguagem: a 

designação (apontar) e a denominação. Desse modo, procura-se estabelecer “cenários” de 

comunicação para que a criança aprenda a reproduzir e que permitam o desenvolvimento 

do conhecimento pelos objetos e ações. Na prática, essa atividade pode ser dificultada por 

algumas características frequentemente observadas nas crianças com TEA, tais como o 

interesse exclusivo por detalhes e a manipulação repetitiva dos objetos (bater, rasgar, virar 

as páginas de um livro). Sendo assim, essa atividade deve ser introduzida em momentos 

propícios (de tranquilidade, descontração, aproximação afetiva), com suportes muito 

simples e ligados ao cotidiano da criança e seus interesses.  

Mazetto (2010) afirma que o adulto deve nomear as imagens, insistindo sobre 

aquelas que interessam particularmente à criança, fazendo um vínculo entre a 

representação e o objeto real. Também deve se utilizar de formas verbais muito simples 

para se dirigir à criança, podendo introduzir alguns comentários para despertá-la para a 

linguagem que lhe é dirigida, dando sentido aos seus gestos e esboço de interesse. Em 

seguida, deve-se estimular a participação mais ativa da criança, incitando-a a imitar e 

esboçar a pronúncia das palavras. Também pode ser interessante solicitar que a ela aponte 

uma imagem dentre um número restrito delas, para que o gesto de apontar comece a ser 

transposto para outras situações cotidianas, como designar um brinquedo em meio a outros 

ou pedir um brinquedo que está fora do alcance. Todas essas atividades permitem 

enriquecer progressivamente a compreensão verbal e possibilitam uma maior 

complexidade das solicitações em terapia, de acordo com as habilidades adquiridas pela 

criança. 

  As atividades descritas anteriormente foram propostas por Dansrat, Garreau e 

Lemoir (1995, in Mazetto, 2010), com o foco em sua contribuição para o desenvolvimento 

específico dos processos de comunicação. Entretanto, são inspiradas em situações 

utilizadas com enfoque em diversos outros domínios específicos, como a percepção, 

atenção e a reciprocidade, que são trabalhados simultaneamente no decorrer da 

intervenção. Para trabalhar com a ênfase nos processos de reciprocidade, jogos com bola e 

bolhas de sabão são interessantes; para a ênfase nas funções atencionais, brinquedos de 

encaixes e efeitos sonoros e luminosos são os mais indicados; para a imitação e percepção 

auditiva, brinquedos como pau-de-chuva, coquinhos de bater, tambor e pandeiro pequenos; 
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e, para trabalhar a organização motora, peões e cantigas com gestos (Mazetto, 2010). De 

forma sintética, a Tabela 1 apresenta as áreas avaliadas e os objetivos a serem trabalhados 

no decorrer do processo interventivo.   

 

Tabela 1 

Áreas e resultados obtidos a partir da avaliação e objetivos e atividades terapêuticas a 

serem desenvolvidos em intervenção* 

Áreas avaliadas 
Resultados obtidos a 

partir da avaliação 

Objetivos a serem 

trabalhados na 

intervenção 

Atividades 

Terapêuticas a serem 

desenvolvidas 

Atenção 

Compartilhada 

 

1. Poucas respostas 

de atenção 

compartilhada e 

em situações 

restritas. 

 

Ampliar situações de 

resposta de atenção 

compartilhada. 

 

Dificultar o acesso da 

criança aos objetos de 

seu interesse: cobrir os 

livros, esconder as 

revistas, etc. 

 

2. Não foram 

observados 

comportamentos 

de iniciativa de 

atenção 

compartilhada. 

 

Desenvolver a iniciativa 

de atenção 

compartilhada. 

 

Brincar com o jogo  

“Cadê? Achou!”, 

realizar atividades 

com encaixes e com 

brinquedos sonoros e 

luminosos. 

    

Imitação 

3. O comportamento 

de imitação foi 

visto em situações 

restritas. 

Desenvolver a imitação. 

Imitar o gesto da 

criança: posicionar o 

espelho em frente ao 

local do setting que a 

criança está brincando 

e imitar o gesto da 

criança. 

Realizar brincadeiras 

com bolhas de sabão, 

cantigas infantis e 

brinquedos musicais 

(tambor, pandeiro 

pequenos, coquinhos 

de bater). 
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Coordenação 

visomotora 

4. O comportamento 

de busca de 

assistência foi 

frequente, porém 

não foi coordenado 

com o contato 

visual ou gestos. 

Coordenar o contato 

visual e dos gestos na 

busca de assistência 

(i.e.: apontar). 

Posicionar o objeto 

próximo ao rosto da 

terapeuta de forma que 

a criança coordene o 

olhar e o gesto para 

tentar pegar o objeto. 

Desenvolver o gesto 

de apontar coordenado 

com o olhar. 

Brincar com pião e 

cantigas com gestos. 

Brincadeira 

 

 

5. O menino não 

utiliza os objetos 

de forma 

funcional. 

Expandir o repertório 

de comportamentos 

ligados aos objetos de 

interesses restritos (i.e.: 

revistas, livros, letras). 

Apresentar letras com 

diferentes materiais: 

massinhas de modelar, 

madeira, etc. 

Realizar a leitura de 

livros. 

 

Reciprocidade 

6. D. demonstrou 

pouca 

reciprocidade 

(troca de turnos) 

em seus 

comportamentos. 

 

Estimular atividades 

que envolvam 

reciprocidade e troca de 

turnos. 

 

Auxiliar a criança para 

esperar a vez de a 

terapeuta realizar a 

atividade e estimular, 

em seguida, que ele 

realize as mesmas 

(uma vez a terapeuta, 

uma vez a criança). 

Fazer o jogo do 

“Cadê? Achou!”, 

jogos com bola e 

bolhas de sabão. 

  

Nas intervenções, o fomento das interações sociais entre a criança autista e as 

pessoas ao seu redor é realizado a partir do momento em que ela passa a prestar atenção ao 

adulto para que, então, consiga interagir com ele. Para isso, é imprescindível que a criança 

autista desenvolva as habilidades socioemocionais da linguagem, permitindo que passe de 

um nível pré-linguístico para o linguístico, a partir do desenvolvimento do uso intencional 

da linguagem (Fiore-Correia, 2005). E deve, também, focalizar a aquisição de meios não 

simbólicos, como gestos e vocalizações, para comunicar intenções; o que deve ser feito 

observando-se a sequência de desenvolvimento típico e proporcionando à criança uma 

estimulação próxima de seu nível atual (Lampreia, 2007).  
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Klinger & Dawson (1992) afirmam que as dificuldades de comunicação no autismo 

se encontram muito mais na área da comunicação social do que na produção da fala, ou 

seja, as crianças autistas precisam desenvolver o uso funcional da linguagem, o que só é 

possível quando evoluem na sua intenção em se comunicar, precisando desenvolver, pois, 

os precursores da linguagem (Fiore-Correia, 2005; Lampreia, 2007). Com isso, estratégias 

são criadas, de modo que a criança encontre no ambiente uma motivação suficiente para 

que possa desenvolvê-los. Uma das maneiras de estimular isso é “criando situações onde a 

criança é forçada a ter um papel ativo na interação, isto é, onde ela, por necessidade, 

precise buscar o contato com o outro e este precisa compreender o que ela pretende para 

que sua necessidade seja satisfeita no momento” (Fiore-Correia, 2005; p.40).  

Por isso, Fiore-Correia (2005) e Lampreia (2007) defendem que é fundamental que 

as intervenções ocorram em contextos naturais de interação, que permitam que as crianças, 

por iniciativa própria, necessitem se comunicar com as pessoas, não precisando, para isso, 

de pedidos externos. Desse modo, deve ser dado à criança o papel de iniciador, seguindo-

se seu foco de atenção e sua motivação. Outra questão relevante é oferecer escolhas e 

alternativas à criança nas atividades, assim como reconhecer e responder a sua intenção. 

Além disso, dois aspectos nem sempre suficientemente considerados devem ser 

observados: o primeiro diz respeito ao reconhecimento de formas não convencionais de 

comportamento, que deve ser ensinado a pais e pares; e o segundo, refere-se à atenção para 

a possibilidade de superestimulação não apenas física, mas principalmente social. Sobre 

isso, também é importante auxiliar a criança a pedir ajuda para regular sua atividade 

emocional (Lampreia, 2007). 

Outra questão importante é que a intervenção deve ser individualizada pensando em 

D., pois, só a partir da compreensão da sequência do desenvolvimento dessa criança, é que 

será possível compor os objetivos a serem perseguidos em seu caso, analisando 

detalhadamente suas habilidades comunicativas, assim como suas dificuldades e 

capacidades. Ainda, se pretende que D. desenvolva naturalmente sua comunicação, e, para 

tanto, é imprescindível considerar seus gostos, suas necessidades e seus interesses. Com 

base nesses aspectos, as estratégias podem ser construídas, respeitando, também, a 

singularidade da criança e o que ela é capaz de estar desenvolvendo naquele momento. Por 

isso, as estratégias de intervenção devem partir de níveis mais simples de interações e 

evoluírem gradualmente para habilidades mais complexas de interações sociais. Segundo 

Fiore-Correia (2005, p.42), nessas interações, “os adultos que interagem com as crianças 

funcionam como uma espécie de andaime, ou seja, dando suporte para que elas possam se 
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desenvolver, ajudando-as, através das oportunidades, a vencer suas dificuldades, seja 

apoiando-as em seus percalços, seja orientando-as mais diretamente”.  

Logo, o que importa é que a terapeuta funcione como guia para o desenvolvimento 

da criança, o que se assemelha ao conceito de desenvolvimento proximal de Vygotsky 

(1984, in Fiore-Correia, 2005), caracterizado como a capacidade de a criança desempenhar 

atividades auxiliada por um adulto, embora sozinha ainda não seja capaz de exercê-la. Para 

ele, mais importante que valorizar o que a criança é capaz de fazer, independente das 

pessoas, é observar o que ela é capaz de fazer interagindo com os outros, porque é isso o 

que define suas reais potencialidades para se desenvolver. E, uma vez que a criança passa a 

fazer algo em companhia de um adulto, ela pode, posteriormente, vir a fazê-lo sozinha, o 

que caracteriza mais uma aquisição para o seu desenvolvimento, que, sem a ajuda do 

adulto, não poderia ocorrer (Fiore-Correia, 2005). 

Devido a isso, uma outra característica fundamental para a intervenção é que a 

família se torne uma parceira ativa nas estratégias terapêuticas, já que ela passa muito mais 

tempo com a criança e pode ajudá-la a se desenvolver naturalmente nas diversas situações 

cotidianas de interações sociais ocorridas ao longo do dia. Ainda, a família pode funcionar 

como um dos principais fomentadores do desenvolvimento da criança autista, desde que 

seja bem orientada para isso (Fiore-Correia, 2005). Prizant, Wetherby & Rydell (2000, in 

Fiore-Correia, 2005) afirmam que as estratégias que utilizam a família para facilitar as 

interações sociais com a criança autista são muito importantes para que a mesma 

desenvolva suas habilidades sociocomunicativas. Ademais, o aumento da responsividade 

de pais/cuidadores nas interações com a criança autista está intimamente relacionado com 

o desenvolvimento de sua comunicação e da sua fala. Por último, os autores afirmam que, 

por intermédio das interações com a família, a criança autista consegue desenvolver o 

sentido de eficácia e competência em sua comunicação. 

Outrossim, é importante realizar uma orientação à família sobre o trabalho que deve 

ser realizado em casa, pelos pais ou cuidadores, para que os contextos naturais de interação 

sejam estimulados nos mais variados ambientes pelos quais a criança circula.  Bosa (2006) 

ressalta a importância de que os pais utilizem estratégias efetivas e consistentes para 

encorajar a fala e desenvolver as habilidades imaginativas dos filhos com TEA. Isso pode 

ser feito de forma que os pais deixem os objetos de interesse da criança longe do seu 

alcance, mas à sua vista, de modo que atraia a atenção dela. Essa estratégia simples 

encoraja a criança a ter de se comunicar com os adultos para conseguir o que quer. As 

habilidades imaginativas podem ser incitadas focando-se nos interesses estereotipados, 
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porém, expandindo os tópicos de interesse, ao invés de simplesmente eliminá-los (Bosa, 

2006).  

Também são de suma relevância a identificação das preocupações parentais e o 

fornecimento de suporte, visto que o estresse parental pode afetar o desenvolvimento da 

criança (Bosa, 2006). Bosa (2006) defende que não é suficiente apenas orientar os pais 

sobre o que eles devem fazer, mas também é necessário mostrá-los como proceder no 

cuidado dos filhos. Outra questão importante é de auxiliar a família a reconhecer os 

sentimentos ambivalentes que fazem parte de um processo normal de adaptação. Desse 

modo, ensinar técnicas de manejo com a criança e prover informações sobre o TEA em si é 

tão fundamental quanto focar-se em aspectos emocionais. Um ponto fundamental a ser 

frisado é o da importância do processo interventivo, que deve ser constante e intensivo, a 

fim de que apresente algum resultado. 

Por conseguinte, a criança precisa ser entendida no contexto de seu grupo familiar e 

isso inclui a carga de expectativas sobre a criança, pois a família, principalmente os 

pais/cuidadores, traçam planos para ela, tendo como base as capacidades de um indivíduo 

com desenvolvimento típico. Segundo Fiore-Correia (2005), a criança com TEA não pode 

corresponder a tantas expectativas, o que pode gerar muitas consequências negativas em 

seu dia a dia.  Isso deve ser abordado ao se realizar uma orientação adequada a essa 

família, além de tratar outros temas, como informações a respeito do transtorno, das 

dificuldades que a família enfrenta para lidar com os comportamentos da criança e de 

como é possível ajudá-la a se desenvolver. Pensando nessas questões, um dos princípios 

desta intervenção é o de realizar entrevistas periódicas com os pais de D., para que sejam 

esclarecidas dúvidas quanto ao processo terapêutico, bem como para dar orientação sobre o 

manejo com a criança. Também devem ser discutidos os princípios básicos que nortearão o 

trabalho terapêutico e as expectativas dos pais em relação ao processo interventivo.  
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CAPÍTULO V: 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados do presente estudo demonstram que a identificação das 

potencialidades e dificuldades da criança, observadas durante o processo avaliativo, podem 

ser norteadoras para o planejamento de estratégias terapêuticas a serem desenvolvidas no 

decorrer da intervenção. Conforme relatado anteriormente, no contexto brasileiro, o 

processo de avaliação em casos de suspeita de TEA tem sido utilizado com o objetivo de se 

confirmar o diagnóstico de autismo, sem que os aspectos observados durante a avaliação 

auxiliem no delineamento de estratégias de intervenção. No caso de D., o ideal é que as 

estratégias relatadas sejam trabalhadas em um processo de intervenção intenso e contínuo, 

para que ele possa desenvolver suas dificuldades e para que tenha um melhor prognóstico. 

Acredita-se, portanto, que a identificação das áreas em que a criança apresenta maior 

dificuldade durante a avaliação podem ser norteadoras para o planejamento de estratégias 

de intervenção a serem desenvolvidas pelos profissionais, o que os auxiliará na utilização 

de técnicas que façam emergir as potencialidades da criança. Entretanto, algumas 

limitações se apresentam neste estudo. 

Uma limitação encontrada diz respeito à frequência e adesão ao tratamento. Pelo 

fato de que esta intervenção se insere no campo da saúde pública e de haver a necessidade 

de realização de um grande número de consultas durante o tratamento, é comum que os 

pacientes se deparem com empecilhos que os impedem de conseguir comparecer às sessões 

propostas. Essas faltas aos atendimentos quebram a sequência do tratamento e trazem 

como consequência a dificuldade de avaliar quais os verdadeiros resultados da intervenção. 

Para além de uma intervenção que siga o diagnóstico em tempos ainda precoces do 

desenvolvimento, o trabalho com a família é fundamental e necessário e poderia estar já 

articulado à devolução dos resultados da avaliação. A família deve ser orientada a 

participar ativamente do processo terapêutico bem como ser informada da importância de 

sua atuação no cotidiano da criança. Neste sentido, é necessário não somente o 

esclarecimento de dúvidas quantos aos aspectos avaliados e aos resultados obtidos, mas 

também como as possibilidades terapêuticas disponíveis que devem, obrigatoriamente, 

incluir um espaço para os pais e irmãos no sentido de apoiá-los em uma atitude assertiva 

em relação aos desafios que serão vivenciados no transcorrer do processo terapêutico. Para 

tal, seria fundamental uma estrutura de atendimento que pudesse contar com uma equipe 
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multidisciplinar capaz de dividir as responsabilidades e o planejamento do projeto 

terapêutico da criança.  

Ressalta-se, também, que o estudo de um caso único não permite uma 

generalização dos resultados, salientando-se a necessidade de desenvolver novos estudos. 

Uma dificuldade observada no trabalho com amostras maiores de participantes com TEA 

ocorre no fato de que o autismo não é uma categoria homogênea na apresentação 

sintomática, o que implica em uma variabilidade individual grande, dificultando que se 

possa agrupar os participantes com base em características semelhantes.  

Outra questão interessante seria a de discutir os resultados do presente estudo após 

a prática das estratégias de intervenção propostas neste trabalho, para que se pudesse ter 

uma dimensão dos efeitos dessas atividades terapêuticas. Por fim, apesar das limitações 

apresentadas, considera-se que este trabalho representa um início de investigação sobre as 

possibilidades terapêuticas de intervenção no autismo, que poderiam ser propostas a partir 

da análise de um processo de psicodiagnóstico. 
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