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RESUMO 

 

 
Para a realização deste trabalho optámos por um estudo de um caso real, utilizando o 

método de investigação qualitativa, usando a entrevista para a recolha de dados. Foi escolhida 

esta metodologia pelo facto de se considerar a mais adequada face ao assunto em estudo: “O 

autismo e o seu impacto na família”. 

 No último século, surgiram métodos e filosofias de abordagem divergentes, desde que 

o autismo foi descrito pela primeira vez em 1943 por Kanner. Neste trabalho, procuramos, 

através de uma revisão bibliográfica, fazer uma abordagem à evolução histórica do autismo, 

destacando algumas perspectivas sobre a sua etiologia, bem como, os meios de diagnóstico, 

nomeadamente no que se refere aos critérios segundo o DSMIV e o seu diagnóstico 

diferencial, a avaliação e intervenção.  

Hoje, segundo a perspectiva de Gillberg (1990), poder-se-á considerar que o autismo é 

uma síndrome comportamental com múltiplas etiologias e com um distúrbio de 

desenvolvimento, caracterizado por um deficit na interacção social, com perturbações de 

linguagem e alterações de comportamento. 

Estudos epidemiológicos sugerem taxas de Transtorno Autista de 5 casos por 10.000 

indivíduos, cifrando-se o seu espectro de 1 em cada 700 a 1.000. 

Apesar de não haver uma cura para o Autismo, pois uma criança autista é-o para toda 

a vida, pode diminuir-se algumas limitações que lhe estão associadas. De acordo com o grau 

de comprometimento, a possibilidade do autista desenvolver a comunicação verbal, a 

integração social, a alfabetização e outras competências dependerá da intensidade e 

adequação do tratamento, bem como da intervenção mais adequada às suas características, 

tendo em vista desenvolver as suas potencialidades. 

Existem vários métodos de intervenção para as crianças com autismo, no entanto, o 

modelo TEACCH – modelo de intervenção estruturado e o PECS, sistema de comunicação 

por associação de imagens, são os que têm dado melhores resultados com a criança em estudo 

no nosso trabalho.  

A família, sociologicamente, é definida como um grupo social, sendo o primeiro e o 

mais importante contexto para o crescimento físico e psicológico da criança. As famílias são 

consideradas as primeiras instituições educativas das crianças, visto que, é no seio delas que se 
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inicia o processo de socialização. Logo, cabe à família integrar a criança na sociedade, 

funcionando, também, como meio cultural de crescimento e bem – estar. 

 Brofenbrenner (1992) defende um modelo ecológico, pelo qual há uma relação 

dinâmica e recíproca entre o indivíduo em desenvolvimento e os contextos que se relacionam 

com ele (familiar, social, económico e cultural). Daí que, se houver uma falha num dos 

contextos, todos os indivíduos da família são influenciados por essas alterações. 

   A definição de autismo, corrobora que ele compromete seriamente o grupo familiar 

quando este assume em definitivo viver com o problema. Usualmente, as relações familiares 

são naturalmente afectadas quando um elemento do seu grupo apresenta uma doença, neste 

caso, autismo. Assim, o autismo do filho coloca os pais frente a emoções de luto pela perda da 

criança saudável que esperavam. Por sua vez, os irmãos assumem uma maior responsabilidade 

para com o irmão autista, assumindo muitas vezes, atitudes de super protecção. 

A família em estudo no nosso trabalho, passou por diferentes fases, até à altura do 

diagnóstico: duvidas, incertezas, desilusão e por fim aceitação. No meio deste turbilhão de 

sentimentos houve a procura da cura para o seu filho. O problema do filho acabou por unir 

ainda mais a família, fortalecendo os laços afectivos entre todos. A dinâmica familiar 

desenvolve-se num sentido único, proporcionar ao seu filho o máximo de condições para que 

se possa desenvolver num meio o mais normalizado possível. A grande preocupação da 

família é o futuro do filho.  

Palavras-chave: Autismo, Etiologia, Diagnóstico, Avaliação, Intervenção, Integração, 

família, duvida, incertezas, desilusão. 
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ABSTRAT 

 

 

In order to obtain a better result for this work we’ve chosen to study a real case using 

the method of qualitative interview to obtain the data we needed.  The reason for this choice 

was the belief that it was the best way to treat the subject we intended to study: “Autism and 

its impact in family.”. 

During the last century, different methods and ways to treat this subject have appeared 

since autism was described, for the first time, in 1943 by Kanner. In this work we are looking 

forward to, by a bibliographic review, make an approach to the historic evolution of autism, 

pointing out some perspectives about its etiology, as well as means of diagnostic, namely the 

criteria according to DSMIV and its differential diagnostic, evaluation and intervention. 

Nowadays, according to Gillberg’s (1990) perspective, it is possible to say that autism 

is a behavioral syndrome with multiple etiologies and with a developing disorder, 

characterized by a social interaction deficit, with language disorder and behavioral alteration. 

Epidemiologic studies suggest Autism Upset rates to be such as 5 cases for every 

10000 individuals, being its spectre of 1 for each 700 to 1000.  

Although there is no cure for autism, because an autistic child will remain autistic for 

all of his lifetime, it is possible to reduce some of its associated limitations. According to the 

disease degree, the autistic’s possibility to develop verbal communication, social integration, 

literacy and other capabilities will depend on the intensity and adequacy of the treatment, as 

well as the most adequate intervention to its characteristics in order to develop its capabilities.  

There are several intervention methods to autistic children, however the TEACCH 

model (structured intervention model) and PECS model (communication by image association 

system) are the ones that show the best results with the child we studied.  

Family, sociologically, can be defined as social system, being considered as the first 

and the most important context to both physical and psychological growth of the child. 

Families are considered as children’s first educational institutions, because it’s in their 

environment that takes place the beginning of the socialization process. Therefore it’s up to 

the family to integrate their children in the society acting, also, as a cultural mean of growth 

and wellness.  

Brofenbrenner (1992) stands for an ecological model which says that there is a 

dynamic and reciprocal relation between the developing individual and its surrounding 
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contexts (family, social, economical and cultural). If it occurs a failure in one of these 

contexts, every single member of the family is influenced by that fact.  

The definition of autism tells us that it is responsible by seriously compromising the 

whole family group when it decides to live side by side with this problem. Normally, family 

relationships are naturally affected when one of its members is victim of an illness, in this 

particular case, autism. So, the son’s autism leads the parents to face feelings of mourning and 

loss of their healthy son. In other way, brothers take on themselves a great responsibility for 

his autistic brother, being sometimes extra protective. 

The family in study for our work has passed by different stages to reach the time of the 

diagnostic: doubt, uncertainty, disappointment and at last acceptance. Besides all of these 

hard feelings, there has been a search for a cure to their son disease. After all, their son illness 

has been an additional union factor for the family, fortifying their affective bonds. All the 

members of the family started working to the same objective, trying to give their child the 

best possible conditions so that he can develop in a normal environment.  

The main concern of that family was from now on the future of their child.  

Keywords: Autism, Etiology, Diagnostic, Evaluation, Intervention, Integration, 

Family, Doubt, Uncertainty, Disappointment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     ________   Autismo 

 IX 

ÍNDICE  
 

AGRADECIMENTOS ............................................................................................................. III 
DEDICATÓRIA ....................................................................................................................... IV 

ABSTRAT ............................................................................................................................... VII 
INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 11 
ENQUADRAMENTO TEÓRICO ........................................................................................... 14 
1 - AUTISMO .......................................................................................................................... 15 

1.1 - Evolução Histórica do Conceito de Autismo ............................................................... 15 

1.2 - Visão Actual ................................................................................................................. 18 
2 - CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA ....................................................................................... 19 

2.1 - Perturbações Associadas .............................................................................................. 21 
2.2 - Diagnóstico Diferencial ............................................................................................... 22 

3 - CRITÉRIOS de DIAGNÓSTICO ....................................................................................... 23 

4 - ETIOLOGIA ....................................................................................................................... 24 
4.1 Teorias Psicogenéticas ................................................................................................... 24 

4.2 Teoria Biológica ............................................................................................................. 25 
4.3 Teoria Psicológica .......................................................................................................... 27 
4.4 Teoria Afectiva ............................................................................................................... 27 
4.5 Teoria Cognitiva ............................................................................................................. 28 

5 – AVALIAR PARA DIAGNOSTICAR E INTERVIR ........................................................ 28 
6 - INTERVENÇÃO ................................................................................................................ 29 

6.1 PECS –The Picture Exchange Communication System. ............................................... 31 
6.2 Modificação do Comportamento .................................................................................... 32 
6.3 Modelo Floor-time ......................................................................................................... 33 

64 Modelo TEACCH ........................................................................................................... 34 
6.5 Educação pela arte .......................................................................................................... 35 

6.6 Hipoterapia ..................................................................................................................... 36 

6.7 Hidroterapia .................................................................................................................... 36 

6.8 Terapia ocupacional ....................................................................................................... 37 
7 - INTEGRAÇÃO/ INCLUSÃO ............................................................................................ 37 
8 AUTISMO e FAMÌLIA ........................................................................................................ 40 

8.1. O Impacto do Autismo na Família ................................................................................ 40 

8.2. FASES A CONSIDERAR APÓS O DIAGNÓSTICO ................................................. 46 
8.3 A relação Médico Família .............................................................................................. 52 
8.4Características da deficiência .......................................................................................... 53 
8.5 Interacção entre irmãos .................................................................................................. 55 
8.6 Interacção com a família alargada .................................................................................. 56 

ESTUDO DE CASO ............................................................................................................ 57 
1.METEDOLOGÍA .................................................................................................................. 58 
2. RESULTADOS .................................................................................................................... 61 

2.1. A criança ....................................................................................................................... 61 

Avaliação global ................................................................................................................... 66 
Avaliação da (s) Medida (s) Aplicada (s): ........................................................................... 71 
Processos e Critérios de Avaliação ...................................................................................... 71 

Estratégias Globais e Recursos ............................................................................................ 71 
Áreas a Desenvolver ............................................................................................................. 72 
Prazo de validade do programa educativo individual .......................................................... 72 

2.2. A Família ....................................................................................................................... 73 



                                                                                                                     ________   Autismo 

 X 

2.3 Análise de resultados ...................................................................................................... 74 

CONCLUSÃO ......................................................................................................................... 85 
BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................... 89 
ANEXOS .................................................................................................................................. 94 



                                                                                                                     ________   Autismo 

 11 

INTRODUÇÃO 

 

  A autora desta investigação, professora do 1.º Ciclo do Ensino Básico, foi 

consolidando através da experiencia quotidiana, a convicção de que, a escola é o lugar de 

excelência onde, crianças com condições especiais de adaptação, sejam elas de mobilidade ou 

não, se podem expressar e desenhar caminhos de perfeita integração na vida social. Ao longo 

da sua actividade profissional, constatou que, a sua formação inicial não lhe proporcionou os 

conhecimentos suficientes para fazer face às dificuldades que, crianças portadoras de 

deficiência, nos trazem em cada dia do nosso trabalho. Percebeu ainda que, para além da 

importância dos pressupostos teóricos e práticos que podemos desenvolver na sala de aula, 

estes, tornar-se-iam insuficientes se desligados do contexto familiar e ambiental que rodeia a 

criança. Por esse motivo, conhecer a proveniência sócio - cultural da criança assume um 

carácter verdadeiramente decisivo para o desenvolvimento do trabalho na escola. 

No decurso da sua carreira de professora, foram muitas as vezes em que, em condições 

verdadeiramente extraordinárias, se envolveu empenhadamente com o objectivo claro de 

melhorar as condições de vida, não só dos alunos em causa, mas também das suas famílias. 

Nesta interacção complexa e difícil, pôde constatar a amplitude de natureza psicológica e, o 

quanto sofrem as famílias que, inseridas numa sociedade que se diz justa, democrática e 

promotora da igualdade de oportunidades, vêem muitas vezes as suas expectativas esbarrarem 

numa realidade bem diferente daquela que, estes princípios de recorte constitucional insinua 

Tal envolvência, despertou-lhe a necessidade de reforçar academicamente as suas 

competências para melhor dar resposta às exigências que um bom trabalho neste domínio 

implica. 

O princípio da igualdade implica que, o ensino seja encarado numa perspectiva 

individualizada e, que as necessidades de cada pessoa tenham igual importância de forma que 

todos os recursos existentes sejam utilizados no sentido de garantir a todos a igualdade de 

oportunidades e de participação. 

Nas últimas décadas, tem vindo a constatar-se que, a tendência da política actual, é 

promover a interacção das pessoas com deficiência e combater a exclusão social. 
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O princípio comum que orienta a escola para todos, baseia-se no conceito de que, todas 

as crianças devem aprender juntas, desenvolvendo interacções frequentes e normalizadas que 

garantam a criação de relações afectivas que são essenciais para uma vida com qualidade. 

Importa, pois, para nós, aclarar este campo, amplo e relativamente indefinido, para 

que, deste modo, possamos compreender melhor a realidade educativa no que à inclusão de 

crianças com condições especiais de adaptação diz respeito. Acreditamos que, com a 

realização deste trabalho, podemos alcançar um conjunto de linhas orientadoras, que nos 

permitam, uma melhoria das práticas educativas e, deste modo, concorrer para uma escola 

verdadeiramente inclusiva. 

Do grego “autos” que significa “o prório”, acrescido do sufixo “ismo” que remete para 

uma ideia de orientação ou estado, o substantivo autismo indica, “latu sensu”, uma condição 

ou estado de alguém que apresenta tendência para o alheamento da realidade exterior, a par de 

uma atitude de permanente concentração em si próprio. 

O autismo é considerado, hoje, como uma perturbação Global do Desenvolvimento ou 

perturbação pervasiva do desenvolvimento. O autismo revela-se, a nível social, através de 

disfunções envolvendo a relação comunicacional e a nível individual, através de 

insuficiências afectivas e de jogo imaginativo, para além da realização de um número de 

actividades restritas e repetitivas. Estas perturbações, com sérias implicações ao nível 

individual, familiar e social, tornam-se um objectivo importante a nível de investigação e 

também a nível de intervenção. Muitas vezes, nós educadores, deparamo-nos com a seguinte 

situação: Tenho um aluno com a síndrome de autismo. E agora? Entretanto, instala-se a 

dúvida, o medo de não ser capaz, o sentimento de impotência…Foi, na tentativa de responder 

a esta questão, que surgiu o objectivo deste nosso trabalho de investigação: compreender o 

autismo, perceber como interagem todas as suas variáveis e, qual o impacte que este provoca 

na família a partir do momento que este assume contornos visíveis para todos, ou seja, a partir 

do momento em que é diagnosticado. 

Do ponto de vista metodológico optámos pelo “Estudo de Caso”, Foi escolhida esta 

metodologia por considerarmos que é a mais adequada face ao assunto em estudo. O estudo de 

caso é uma abordagem metodológica de investigação especialmente adequada quando 

procuramos compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos complexos, nos 

quais estão simultaneamente envolvidos diversos factores. Yin (1989) afirma que esta 

abordagem se adapta à investigação em educação, quando o investigador é confrontado com 

situações complexas, de tal forma que dificulta a identificação das variáveis consideradas 
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importantes, quando o investigador procura respostas para o “como?” e o “porquê?”, quando o 

investigador procura encontrar interacções entre factores relevantes próprios dessa entidade, 

quando o objectivo é descrever ou analisar o fenómeno, a que se acede directamente, de uma 

forma profunda e global, e quando o investigador pretende apreender a dinâmica do fenómeno 

do programa ou do processo. 

O estudo de caso apresenta algumas características que importa referir: tem como 

objectivo um fenómeno contemporâneo da vida real; as fronteiras entre o fenómeno estudado e 

o contexto são nitidamente demarcadas; o investigador utiliza fontes múltiplas de dados (Yin 

1989). 

Neste sentido, advogamos que, um caso concreto e real, nos ajudará sobremaneira, a 

compreender e explicar todas as variáveis intrínsecas, bem como, no desenvolvimento de um 

projecto que vise uma mudança clara da vida das pessoas implicadas no processo.  

Organizámos o nosso trabalho em duas partes. Uma parte teórica onde será feita uma 

abordagem à evolução histórica do conceito de autismo, a caracterização clínica e critérios de 

diagnóstico, perturbações associadas, diagnóstico diferencial, fases de desenvolvimento, 

etiologia, teorias, avaliar para diagnosticar, tipos de intervenção e integração/inclusão. Será 

também feita uma abordagem ao impacto do autismo na família, no que diz respeito aos 

efeitos nas relações e mudanças nos projectos de vida das famílias com autismo, as diferentes 

fazes por que passam após o diagnóstico de autismo. Evidenciaremos ainda, nesta primeira 

parte, as “feridas” psicológicas que, uma vez assumido o autismo do filho, se manifestam 

provocando um grande impacto na dinâmica afectiva da família. 

Na segunda parte, serão apresentadas as opções metodológica adoptadas e 

apresentados os resultados do estudo de caso com a respectiva proposta de intervenção e os 

resultados do impacto do autismo na família.                           
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1 - AUTISMO 

1.1 - Evolução Histórica do Conceito de Autismo 

 

O termo “autismo provém da palavra Grega “AUTOS” próprio, “ISMO” que traduz 

uma orientação ou estado. Deste significado resultou o termo “autismo,” que parece ser um 

estado de alguém que está absorvido de si próprio e abstraído de tudo mais que o rodeia. 

De acordo com; Gillberg (1990) o “Autismo” é uma “síndrome que se manifesta a 

nível de comportamento com múltiplas etiologias e sequência de uma perturbação de 

desenvolvimento”. Tem como características sintomáticas a tendência ao isolamento. De 

acordo com a ASA – Autism Society of América
1
 (1999), o autismo é uma perturbação de 

desenvolvimento, permanente e severo incapacitante. Contudo, embora haja limitações e 

inabilidades, antes de ser autista, esse indivíduo é um ser humano. 

Autismo é um transtorno de desenvolvimento e não pode ser definido simplesmente 

como uma forma de atraso mental, se bem que, muitos quadros de autismo apresentam um Q.I 

abaixo da média. 

Existem várias definições de autismo, mas foi nos princípios do séc. XX, que surgiu 

pela primeira vez a designação: Autismo, aludindo à esquizofrenia. Denominada “Autos” que 

significa “si mesmo” por Bleur, em 1911,citado por. Bettelheim (1987:417) referiu, ainda:” 

(…) aqueles que vivem num mundo muito pessoal e deixam de ter qualquer contacto com o 

mundo”.
 
 

Ao falarmos do termo autismo somos obrigados a falar de Leo Kanner (1943). 

Inicialmente Kanner descreveu o autismo como uma forma de psicose infantil e fez uma 

descrição sobre crianças cujos comportamentos lhe pareciam ser diferentes de todos os outros. 

Publicou em 1943 os primeiros relatórios clínicos acerca desta síndroma, intitulados “Autistic 

Disturbance of Effective Contact
2
”.  

A este propósito Kanner (1943: 218-219) afirma que: 

 “Desde 1938, têm chegado à nossa atenção um número de crianças cuja 

condição difere tão marcada e unicamente de qualquer coisa referida até hoje, 

que cada caso merece – e eu espero que eventualmente receba – uma 

consideração detalhada das suas particularidades fascinantes” (1943:223). 

                                                 
1
 Significa “Sociedade Americana de Autismo” 

2
 Significa” Perturbações Autistas de Contacto Afectivo”  
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O que o autor tinha observado e que o fascinava era a frequência de comportamentos 

estereotipados e ritualistas, além de dificuldades, em grau variado, no desenvolvimento da 

linguagem, assim como um contacto social muito limitado. 

Estas crianças talvez tenham sido consideradas atrasadas mentais ou até 

esquizofrénicas, atendendo a tais particularidades. Aliás, Kanner (1943) salienta este aspecto 

quando refere que: 

 “mesmo uma revisão rápida dos dados, faz com que inevitavelmente apareça um 

número de características essenciais comuns. Estas características formam uma 

“sindroma” única e rara, apesar de, provavelmente, ser mais frequente do que é 

visível na escassez dos casos observados” (Kanner, 1943: 223). 

 

Kanner diferencia estes comportamentos da esquizofrenia infantil, devido ao extremo 

isolamento e “afastamento” dos seus pacientes e referia que se tratava de um distúrbio nato. 

Juntamente com Eisenberg (1956), observaram que a síndrome se poderia revelar 

depois de um desenvolvimento aparentemente normal, ou seja, no primeiro ou segundo ano 

de vida. 

Kanner (1943) reuniu um grupo de crianças que lhe foram encaminhadas 

individualizando-as, reunindo sinais clínicos específicos e formando um quadro clínico 

totalmente à parte e diferente de todas as síndromes psiquiátricas já existentes. 

Todo este trabalho e descrição de Kanner, (1943) organizava-se em torno do distúrbio 

central, que era a inadaptação das crianças em estabelecer relações normais com as pessoas e 

em reagir normalmente às situações desde o início da vida. 

Kanner escolheu o termo “autista” para descrever todos estes sintomas e mostrar toda 

a importância que queria atribuir à noção de afastamento social. 

Em 1944, um ano apenas depois de Leo Kanner, Hans Asperger publica também 

descrições minuciosas de crianças que apresentam comportamentos estranhos, muito 

parecidos aos relatos por Kanner, Asperger faz a apresentação à comunidade científica através 

de um artigo que se intitulava “Die Autistischen Pshychopathen in Kindesalter
3
”. 

Tanto Kanner (1943) como Asperger (1944) sugerem que há uma perturbação de 

contacto de natureza sócio-afectiva, bem como de dificuldades de desenvolvimento e 

adaptações sociais. Acreditam num isolamento social, e que este isolamento presente no 

autismo era inato e que persistia por toda a adolescência e idade adulta. Este isolamento 

                                                 
3
 Significa “ A Psicopatia Autistica na Infância” 
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manifestado pelas crianças com síndrome de Asperger era frequentemente notado por pais e 

professores como estando no seu próprio mundo e preocupadas consigo mesmas, mas 

raramente são tão distantes como as crianças com autismo. 

Tal como refere Marques: (2000: 226)  

“Ambos observam nestas crianças um contacto visual muito pobre, estereotipias 

verbais e comportamentais assim como uma marcada resistência à mudança. 

Notaram ainda uma referência na procura constante de isolamento e interesses 

especiais, referentes a objectos e comportamentos bizarros”  

 

Kanner (1943) e Asperger (1944) têm uma especial atenção aos movimentos 

repetitivos e a aspectos por vezes surpreendentes do desempenho e funcionamento intelectual 

ou cognitivo. 

Estes autores, em determinados aspectos, discordam, nomeadamente, no aspecto 

linguístico. Kanner (1943) referia que alguns dos seus pacientes nunca falavam e não usavam 

a linguagem para comunicar, Asperger (1944) por sua vez referia que os seus pacientes não só 

falavam fluentemente como tinham uma certa originalidade e liberdade de linguagem. 

Kanner (1943) e Asperger (1944) discordavam uma vez mais no que tocava às 

capacidades de aprendizagem. Kanner (1943) defendia que estas crianças aprendiam mais 

facilmente através de rotinas e mecanizações. Asperger (1944) defendia que estas crianças 

aprendiam melhor se produzissem espontaneamente. 

É também de extrema importância, conhecer muito bem a criança para podermos fazer 

o diagnóstico mais acertado. Estamos a falar por exemplo, de certos indivíduos com autismo 

evitam o contacto social, que é o caso do autismo de Kanner, (1943) outros são meramente 

passivos, ou até podem procurar esse contacto, mas não são capazes de o entender 

completamente, nem como o pôr em prática ( Jordan, 2000)  

Poderemos então daqui concluir que não existe um comportamento 

caracterizadamente autista, este é evidenciado pelo padrão geral de comportamento e pelas 

causas que lhe estão subjacentes, sendo precisamente por este aspecto, que os profissionais 

não podem actuar a nível comportamental. 
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1.2 - Visão Actual 

 

Hoje, segundo a perspectiva de Gillberg (1990), poder-se-á considerar que o autismo é 

uma síndrome comportamental com múltiplas etiologias e com um distúrbio de 

desenvolvimento, caracterizado por um deficit na interacção social, com perturbações de 

linguagem e alterações de comportamento. 

Em 1989 Wing, apresenta uma noção de autismo com um espectro sintomatológico 

dependente do comportamento cognitivo. Esta abordagem reforça a tendência de abordar o 

autismo, não como uma entidade única, mas sim como fazendo parte de um grupo de doenças, 

embora se relacione de forma primária a noção de autismo a défices cognitivos. 

Referimos mais duas teorias que são consideradas das mais actuais, a teoria afectiva e 

a teoria cognitiva: 

 Teoria Afectiva: Foi proposta por Kanner, (1943) sendo citada em 1988 por 

Baron-Cohen. Este considerava que as crianças autistas tinham um deficit nas 

relações pessoais que envolvem afectos e que por sua vez se vão reflectir na 

constituição do seu mundo e na relação que estabelece com o mundo. Acrescenta 

ainda um défice relativo no reconhecimento dos outros como pessoas, 

considerando-as meros objectos e um défice severo na capacidade de simbolizar. 

 Teoria Cognitiva: Opõem-se à teoria afectiva, propõe que no autismo a 

capacidade de representações primárias e secundárias está alterada, o que fará 

com que haja alteração nos padrões pragmáticos do autista. 

 

Assim, desta forma, torna-se extremamente difícil construir o diagnóstico autismo, 

porque como poderemos concluir mais adiante o autismo engloba um grande número de 

patologias diferentes. 

 

Na classificação do DSM IV, (Manual de Diagnóstico Estatística das Perturbações 

Mentais) o transtorno autista está localizado dentro dos Transtornos Invasivos do 

Desenvolvimento, portanto, essencialmente, o Autismo Infantil é um transtorno do 

desenvolvimento da pessoa, é um transtorno constitucional. 

Para uma melhor ideia do que quer dizer transtorno do desenvolvimento, será 

importante perceber o que se entende por desenvolvimento. A pessoa actual, portanto, 
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desenvolvida e tal como se encontra aqui e agora, obedece invariavelmente à seguinte fórmula 

biossociológica 

Fenótipo = Genótipo + Ambiente 

Esta fórmula significa que somos agora (fenótipo), um somatório daquilo que 

trouxemos para o mundo, através dos nossos genes (genótipo), com aquilo que o mundo nos 

deu (ambiente). Assim sendo, devemos buscar no cerne do individuo, considerado na sua 

totalidade única, a mistura enigmática do inato com o adquirido, do biológico com o ambiente 

e/ou, finalmente, da pessoa com a sua cultura. 

2 - CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA 

 

Segundo O DSM-IV-TR, as características essenciais da perturbação autistas são a 

presença anormal ou deficitária da interacção e comunicação social. 

As manifestações desta perturbação variam consideravelmente em função da idade 

cronológica do sujeito. Segundo este mesmo manual, a perturbação de interacção social 

recíproca é visível e notória, que pode ser um acentuado défice no uso de múltiplos 

comportamentos não verbais como por exemplo, o contacto ocular, a expressão facial, postura 

corporal, e os gestos regulares da interacção social. A falta de reciprocidade social ou 

emocional poderá estar também presente. Estas crianças geralmente prescindem das relações 

sociais com o grupo de pares, porque podem não ter a noção de necessidade dos outros. 

A incapacidade comunicativa é muito marcada e afecta quer as competências verbais 

quer as competências não verbais. Em certos casos pode haver apenas um atraso ou ocorre 

uma ausência total de linguagem falada. Os indivíduos que possuem a capacidade de falar, 

normalmente apresentam grandes dificuldades em iniciar ou manter uma conversa. Regra 

geral apresentam um uso estereotipado e idiossincrático da linguagem. Quanto ao seu 

discurso, quando a fala se desenvolve, o volume, a entoação, a velocidade, o ritmo podem ser 

anormais, por exemplo o tom de voz pode ser monótono. A estrutura gramatical é muitas 

vezes imatura e inclui o uso de uma linguagem estereotipada e repetitiva, ou também o uso de 

uma linguagem metafórica. 

Existem também perturbações ao nível do jogo imaginativo. Este podendo estar 

ausente ou muito deficitário. Estas crianças tendem a envolver-se em jogos de imitação muito 

simples, ou então que sejam rotineiros e que ocorram normalmente fora de contextos 

habituais ou de uma forma mecânica. Quanto ao seu padrão de interesses e de 
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comportamentos e actividades., estes geralmente são muito limitados, restritos repetitivos e 

estereotipados. 

Ainda, de acordo com o DSM IV, esta perturbação pode manifestar-se antes dos três 

anos de idade, por um atraso ou funcionamento anormal nestas três áreas: 

1) Interacção social; 

2) Jogo simbólico ou imaginativo; 

3) Linguagem usada na comunicação social; 

 

Existem casos em que há um desenvolvimento normal de um ou dois anos, mas 

também numa minoria de casos alguns pais relatam uma regressão a nível da linguagem que 

se manifestava por uma paragem da fala, depois da criança ter adquirido cinco a dez palavras. 

Existe apenas um período de desenvolvimento normal que não pode estender-se para 

além dos três anos 

 

 

Evolução da sintomatologia autista durante o desenvolvimento da criança (Ornitz, 

1983): 

 

1.  O recém-nascido: 

 Parece diferente dos outros bebés; 

  Parece não precisar da mãe; 

 Raramente chora; 

 Torna-se rígido quando alguém o pega no colo; 

 Por vezes é muito activo e irritável; 

 

2.    Os seis primeiros meses: 

   Não pede nada, nem reage à presença da mãe; 

   Sorriso, resmungos, resposta antecipada são ausentes; 

    Falta de interesse por jogos, reage muito aos sons (telefone, apito,      

rito…) 

 

3.      Dos seis aos dozes meses: 

  Não se interessa por jogos sociais; 
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    Quando alguém o pega no colo não reage 

    Ausência de comunicação verbal ou não verbal 

     Hipo ou hiper reactivo aos estímulos 

     Aversão pela alimentação sólida 

     Etapas de desenvolvimento motor irregulares ou retardadas 

 

4.   O segundo e terceiro ano: 

     Indiferente aos contactos sociais; 

     Comunica mexendo a mão do adulto; 

     O único interesse pelos brinquedos: consiste em alinhá-los; 

      Intolerância à novidade dos jogos; 

      Procura estimulações sensoriais como ranger os dentes, esfregar e 

arranhar superfícies, fitar fixamente detalhes visuais, olhar mãos em 

movimento ou objectos com movimentos circulares; 

  Particularidade motora: bater palmas, andar nas pontas dos pés, 

balançar a cabeça, girar em torno de si mesmo; 

 

5.  Quarto e quinto ano: 

     Ausência do contacto visual; 

       Jogos: ausência de fantasia, de imaginação, de jogos de 

representação; 

       Linguagem limitada ou ausente – ecolália - inversão pronominal; 

       Anomalias do ritmo de discurso e do tom. 

 

 

2.1 - Perturbações Associadas 

 

 Segundo o DSM-IV, na maioria dos casos, existe um diagnóstico associado de Atraso 

Mental, em geral na faixa moderada (QI de 35-50). Uma grande percentagem de crianças 

cerca de 75%, diagnosticadas com autismo apresenta uma deficiência mental associada. Estes 

sujeitos com perturbações autistas apresentam um vasto leque de sintomas comportamentais, 
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que incluem a hiperactividade, restrições a nível da atenção, agressividade, e birras muito 

frequentes. Podem também ocorrer anomalias a nível alimentar como por exemplo deixar de 

comer certos alimentos, ou então a pica (segundo o DSM-IV, a principal característica da pica 

é a ingestão persistente de substancias não nutritivas durante pelo menos um mês) é ainda 

muito frequente, uma grande instabilidade ao nível do afecto e do humor, bem como 

observar-se uma ausência de perigos reais. Por fim é ainda frequente observarem-se 

comportamentos auto agressivos ou comportamentos de auto – mutilação, tais como bater 

com a cabeça sistematicamente, morder os braços, mãos (em especial nas crianças com 

deficiência mental associada). 

 

 

2.2 - Diagnóstico Diferencial 

 

 Em todas as patologias existe um conjunto de sintomas e características que lhe 

conferem a sua identidade e que as diferenciam de outras patologias. Estando o autismo neste 

momento definido como distúrbio autista, no DSM-IV existem clinicamente delineadas 

perturbações e patologias muito semelhantes. Contudo, actualmente e mais uma vez de acordo 

com o DSM-IV, o diagnóstico diferencial do autismo deve estabelecer-se fundamentalmente 

com as seguintes perturbações persuasivas do desenvolvimento, que são: 

 

1. O Síndrome de Rett; 

2. Perturbação Desintegrativa da Infância; 

3. Síndrome de Asperger; 

4. Perturbação Invasiva do Desenvolvimento não Específi 
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3 - CRITÉRIOS de DIAGNÓSTICO 

Segundo o DSM-IV, para se diagnosticar o Transtorno Autista, tem que se obedecer aos 

seguintes critérios: 

Critérios Diagnósticos para 229.00 Transtorno Autista (F84.0) 

A Um Total de seis (ou mais) itens de (1) (2) e (3), com pelo menos dois de (1), e um de (2) e de 

(3): 

 (1) Défice qualitativo na interacção social, manifestado pelo menos por duas das seguintes 

características: 

(a) Acentuado défice no uso de múltiplos comportamentos não verbais, tais como contacto 

ocular, expressão facial, postura corporal e gestos reguladores da interacção social; 

(b) Incapacidade para desenvolver relações com os seus pares, adequadas ao nível de 

desenvolvimento; 

(c) Falta de espontaneidade para partilhar prazeres, interesses ou realizações com outras pessoas 

(por ex: não mostrar, trazer ou indicar objectos de interesse); 

(d) Falta de reciprocidade social ou emocional. 

(2) Alteração qualitativa na comunicação, manifestada pelo menos por uma das seguintes 

características: 

(a) Atraso ou ausência total de desenvolvimento da linguagem oral (não acompanhada de 

tentativas para compensar através de modos alternativos de comunicação, tais como gestos ou mímica) 

(b) Em indivíduos com fala adequada, acentuada incapacidade na competência para iniciar ou 

manter uma conversação com os outros: 

(c) Uso estereotipado ou repetitivo da linguagem ou linguagem idiossincrática; 

(d) falta de jogo realista espontâneo, variado, ou de jogo social imitativo adequado ao nível de 

desenvolvimento; 

(3) Padrões de comportamento interessem e actividades restritas, repetitivas e 

estereotipados, que se manifestam pelo menos por uma das seguintes características: 

(a) Preocupação insistente com um ou mais padrões estereotipados e restritivos de interesses 

anormais em intensidade ou no seu objectivo; 

(b) Adesão, aparentemente inflexível, a rotinas ou rituais específicos, não funcionais; 

(c) Maneirismos motores estereotipados e repetitivos (por ex.: sacudir ou rodar as mãos ou dedos 

ou movimentos complexos de todo o corpo); 

(d) Preocupação persistente com partes de objectos. 

B Atraso ou funcionamento anormal em pelo menos uma das seguintes áreas, com inicio antes 

dos três anos de idade: (1) interacção social, (2) linguagem usada na comunicação social (3) jogo 

simbólico ou imaginativo. 

C A perturbação não é melhor explicada pela presença de Rett ou Perturbação Desintegrativa da 

Segunda Infância. 

 

Quadro I – Fonte: Adaptado do DSM-IV. 
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 De acordo com o DSM-IV, a prevalência do Autismo e segundo, estudos 

epidemiológicos sugerem taxas de Transtorno Autista de 5 casos por 10.000 indivíduos. 

Espectro completo do autismo de 1 em cada 700 a 1.000. 

 

4 - ETIOLOGIA 

 

 A questão da etiologia é muito complexa, controversa e sempre incompleta. Isto 

porque dentro dos actuais conceitos, há um vasto e variado leque de doenças com diferentes 

quadros clínicos tendo como factor comum a Síndrome Autista. Existem várias teorias para 

explicar as perturbações do Autismo. De um lado encontram-se as teorias comportamentais 

que:  

“[…] tentam explicar os sintomas característicos desta perturbação com base nos 

mecanismos psicológicos e cognitivos subjacentes […], por outro lado estão as 

teorias neurológicas e fisiológicas que […} tentam fornecer informação acerca de 

uma possível base neurológica […].  (Marques, 2000:53-54).  

 

 O objectivo primordial destas teorias é que se encontre um elo que permita um 

alargamento na definição etiológica da mesma. 

4.1 Teorias Psicogenéticas 

 

 Kanner (1943) citado por Marques (2000) considerou o autismo como uma 

perturbação do desenvolvimento, constitucionalmente determinada, colocando a hipotética 

presença de uma componente genética. Ele defendia que: 

 “devemos assumir que estas crianças nascem com uma incapacidade inata para 

proceder, de forma biologicamente correcta, ao contacto afectivo com os outros; 

tal como outras crianças nascem com outro tipo de incapacidades físicas ou 

mentais” (Marques, (2000:54). 

  

Mais tarde Kanner  (1943)passou a defender que as perturbações apresentadas pelas 

crianças poderiam ser desencadeadas por uma frieza emocional ou por uma rigidez dos pais. 
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Assim a sua causa não era devido a factores biológicos, mas sim a factores ambientais 

relacionados directamente com a criança. No que se refere à família também estas “ 

suportaram” durante décadas, o estigma da culpa, o peso da indiferença pela deficiência do 

seu filho, traduzidos em ressentimentos, baixa auto-estima, falta de confiança e 

comportamentos defensivos nestas questões, devido ao facto de se sentirem os responsáveis 

por uma doença tão grave e devastadora 

 Bettlheim (1987) foi o pioneiro da teoria das “mães frigorífico”. Esta teoria teve um 

impacto negativo nas famílias. Estas teorias predominaram até meados da década de sessenta. 

A partir desta altura começaram a debruçar-se sobre os défices cognitivos 

 

4.2 Teoria Biológica 

 

 Estudos realizados têm revelado uma etiologia orgânica e tem-se defendido a ideia de 

que o autismo ocorre em associação com uma grande variedade de distúrbios biológicos 

(paralisia cerebral, encefalopatia, rubéola pré-natal, meningite ou vários tipos de epilepsia). 

Os indícios apontam para uma origem neurológica de base, resulta de uma perturbação de 

áreas específicas do sistema nervoso central, que afectam a linguagem, o desenvolvimento 

cognitivo intelectual e a capacidade de se relacionar com os outros. 

 Entre as teorias biológicas destacam-se: 

 

 a) Estudo Genético  

 Actualmente, as investigações na área da genética e avanços científicos, bem como os 

progressos efectuados no estudo da cadeia de ADN, a descodificação do Genoma
4
 humano, 

constituem uma das mais importantes descobertas da história da humanidade. 

O autismo aparece, por vezes, associado com doenças cuja variabilidade 

cromossómica está presente, nomeadamente a síndrome de Down, síndrome do X frágil, entre 

outras No entanto ainda não há certezas quanto aos padrões de ocorrência e á severidade das 

dificuldades de aprendizagem do mesmo. 

 O trabalho realizado nesta área é longo e os esforços referentes à procura de 

explicações é incessante, mas de acordo com Marques (2000:63)  

 

                                                 
4
 Genoma som. Briol. Conjunto de genes; constituição genética total de um individuo. 
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“ […] Podemos concluir que apesar de ter vindo a ser detectada uma grande 

variedade de anomalias genéticas em indivíduos com perturbações do espectro do 

autismo, a forma de como essa anomalia afecta o desenvolvimento cerebral ainda 

não é conhecida”Marques (2000:63). 

 

 b) Estudos Neurológicos 

 Os avanços técnico-científicos na área neurológica permitiram um avanço 

significativo no estudo e compreensão do autismo. As novas tecnologias permitem um estudo 

profundo da imagem cerebral, que permitem localizar as áreas afectadas ou lesionadas. 

 Actualmente, acredita-se que existe um defeito cognitivo no sistema nervoso central, 

com efeitos imediatos e permanentes nos aspectos sócio-emocionais do comportamento, 

podendo afectar também a área sensório-motora e linguística. 

Tal como refere Marques (2000:65):  

“ não é surpreendente que as áreas que apresentam anomalias a nível cerebral, 

em pessoas com autismo, sejam aquelas que envolvem o comportamento 

emocional e a comunicação, assim como o controlo da atenção, orientação 

perceptual e acção” (2000:65). 

 

 c) Estudos Neuroquímicos 

 Os estudos realizados nesta área não têm sido conclusivos. As investigações 

bioquímicas sobre o autismo baseiam-se no papel dos neurotransmissores enquanto 

mediadores bioquímicos. Quanto ao seu excesso ou défice, ao nível da serotonina
5
, e da 

relação com o autismo. 

 

d) Estudos Imunológicos 

Os estudos realizados têm demonstrado que a sintomatologia autista pode resultar de 

uma infecção viral intra-uterina, a infecção pós-natal por herpes e ainda a infecção congénita 

com citomegalovirus
6
 esteja relacionada com a síndrome. 

                                                 
5
 Serotonina: é um neurotransmissor, é uma substância necessária para o normal funcionamento do cérebro. Produz-se no organismo  durante 

a metabolização do triptófano que é um aminoácido indispensável ao organismo.   
6
 Mononucléose infecciosa: infecção viral produzida pelo vírus Epstein Barr ou pelo citomegalovirus, caracterizada por aparição de febre, 

aumento de tamanho dos gângiol linfáticos, que se tornam dolorosos, esplenomegalia, erupções cutâneas e dor de garganta com exsudado. 
Tem um curso benigno e resolve-se sem complicações entre 10 a 15 dias. 
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 É feita também referência a perturbações metabólicas e uma possível relação entre o 

autismo e a fenilcetonúria (oligofrenia fenil-perúvica), Steffenburg & Gillberg (1989), bem 

como anomalias no metabolismo da purina e ácidos láctica, associados a esta perturbação 

Coleman & Blass (1985). 

 

 e) Factores Pré, Peri e Pós-Natais 

 Dos estudos realizados, referem que alguns factores desfavoráveis poderão estar 

associados ao autismo apesar de não haver uma patologia definida. São eles: hemorragias; uso 

de medicação; alterações do líquido amniótico e gravidez tardia. 

  

4.3 Teoria Psicológica 

 

 Diversos estudos, (neurológicos; bioquímicos; imunológicos e outros) revelam que 

as crianças autistas apresentam défices cognitivos, a partir dos estados precoces do 

desenvolvimento. Entre os investigadores, Hermelin e O’ Connor (1970), citados por Marques 

(2000), os autistas revelam uma incapacidade de avaliar a ordem e a estrutura para reutilizar a 

informação. Além de que os autistas não reconhecem dados novos, caso estes não sejam 

apresentados tal como na primeira vez, na medida em que, como não possuem uma 

“representação mental anterior”, apresentam uma dificuldade generalizada na aprendizagem. 

 Em meados da década de 80 surgiu uma nova teoria psicológica explicativa do 

autismo: a Teoria da Mente, da autoria de Frith e Baron Gohen. citados  por Marques (200: 

72) Esta teoria considera que a principal dificuldade da criança autista é a incapacidade de 

compreender estados mentais de outras pessoas e prever o comportamento das mesmas 

perante tais indícios; tal como a falha no mecanismo mental de “metacognitivo” que coordena 

o “pensar acerca do pensamento” Marques, (2000:72). 

 

4.4 Teoria Afectiva 

 

 Inicialmente, Kanner (1943) considerou que as crianças autistas possuiriam uma 

inaptidão natural para se relacionarem emocionalmente com os outros. Esta falha no sistema 

afectivo, conduziria à incapacidade de reconhecer os estados mentais dos outros, em se 
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abstrair e simbolizar. Tudo isto reflectir-se-ia na estruturação do seu mundo e na relação que 

estabeleceria com os outros. 

  

4.5 Teoria Cognitiva 

 

 Em 1976, Ritvo, foi um dos precursores em considerar a síndrome autista como uma 

perturbação do desenvolvimento, provocada por uma patologia do sistema nervoso central, 

salientando a importância dos défices cognitivos do autismo. Tal como refere Borges, 

(200:55) 

“Independentemente destes conhecimentos, não menos importante é que seja 

feita uma intervenção precoce, de modo a permitir um prognóstico mais 

avalizado e não apenas uma suspeita da presença de qualquer condição 

associada”Borges (2000:55). 

 

De acordo com Marques (2000) esta ideia é igualmente fortalecida, pois só através da 

prevenção se poderá intervir eficazmente. 

 

5 – AVALIAR PARA DIAGNOSTICAR E INTERVIR 

 

 As crianças com Autismo apresentam um atraso em diversas áreas do 

desenvolvimento. Assim a avaliação deste diagnóstico requer o trabalho de vários 

profissionais de diferentes áreas. 

 A avaliação no Autismo processa-se em dois momentos: 

 O primeiro tempo será aquele em que tentamos delimitar um diagnóstico preciso da 

perturbação com que nos deparamos. 

 O segundo tempo será aquele em que se avalia, para podermos intervir da melhor 

forma. 

 Diversos estudos de diagnóstico de crianças Autistas foram surgindo ao longo dos 

tempos, desenvolvendo-se inúmeros questionários e checklists vocacionados para a avaliação 

psicológica e comportamental das crianças. Estes questionários surgiram para uma melhor 

descriminação do autismo e de outras perturbações do desenvolvimento. Estes instrumentos 
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têm uma maior especificação da natureza do problema em cada caso individual ou uma 

melhor discriminação de diagnóstico. 

 Depois de se avaliar para diagnosticar, terá que se avaliar para intervir, ou seja a 

avaliação será exclusivamente vocacionada para a intervenção. Para isso proceder-se-á à 

avaliação da criança quanto ao seu nível de desenvolvimento funcional,
7
 as suas dificuldades 

e limitações, não esquecendo igualmente de incluir o problema que afecta os pais. 

 A intervenção para crianças autistas, que visam o aumento de competências na 

aprendizagem e desempenho das mesmas, está assente em 4 áreas fundamentais: 

comunicação; atitude social; processamento da informação e desenvolvimento das 

competências cognitivas. Esta intervenção não é fácil face à multiplicidade de sintomas e 

comportamentos, assim a abordagem por si só não basta. Terá que ser uma abordagem 

escolhida com ponderação tendo em conta toda a envolvência da criança. 

 A intervenção não pode esquecer a angústia sentida pelos pais, ao descobrirem que o 

seu filho idealizado e desejado é autista. Sendo a família a primeira instituição educativa da 

criança, cabe a esta inclui-la na sociedade, mas compete-nos a nós educadores ajudar a família 

a ultrapassar os seus medos, receios, dotando-as de competências, capacitando-as, isto numa 

perspectiva ecológica do desenvolvimento. 

Tal como refere, P.J. Mcwilliam, (2003:11) “Os pais são os primeiros e os mais 

marcantes educadores na vida dos seus filhos”. 

 

6 - INTERVENÇÃO 

 Apesar de não haver uma cura para o Autismo, pois uma criança autista é-o para toda 

a vida, pode diminuir-se algumas limitações que lhe estão associadas. De acordo com o grau 

de comprometimento, a possibilidade do autista desenvolver a comunicação verbal, a 

integração social, a alfabetização e outras competências dependerá da intensidade e 

adequação do tratamento, mas tudo isto é intrínseco, ou seja, a pessoa autista tem maior 

dificuldade nestas áreas do que uma pessoa dita “normal”. 

 As intervenções deverão ter sempre em conta, uma avaliação prévia, a funcionalidade, 

idade cronológica, a promoção de bem-estar físico e emocional e também a opinião dos pais. 

 Existem actualmente vários modelos de intervenção e terapias dirigidas a pessoas 

autistas e muitos outros já foram aplicados ao autismo tais como. Tratamentos somáticos – 

                                                 
7
 Que respeite as necessidades do aluno tendo em conta os seus contextos de vida. 
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electrochoques; tratamentos nutricionais…assim, com excepção de algumas áreas – 

intervenções educativas, farmacoterapia, modificação comportamental, algumas destas 

abordagens possuem uma fundamentação empírica e científica, outras não. 

 Dentro do vasto universo terapêutico autista optou-se por seleccionar algumas 

abordagens que de seguida serão apresentadas: 

 

 

 a) Terapia familiar 

 Depois de um período de luto, dor e estigma, o envolvimento parental começa a 

ganhar uma dimensão única em todo este processo. Hoje em dia, começaram a ver-se os pais 

como parceiros na vida da criança autista. Ao adoptar-se uma abordagem centrada na família, 

reconhece que “o mesmo tamanho não serve para todos”. Cada família é única e os serviços 

devem ser concebidos individualmente, a fim de assegurar a “melhor opção” entre as opções 

de serviço disponíveis e as prioridades da família. Afinal, a última palavra quanto à “melhor 

opção” cabe à família. (Mcwilliam, 2003: 11). 

De acordo com Marques (2000:108), os pais devem ser encarados como co-terapeutas, 

com um papel relevante em todo o processo, desde a avaliação inicial até à implementação do 

programa específico, numa base comportamental. Os pais teriam “como função principal 

consolidar e proceder à generalização para outros contextos, das aprendizagens realizadas 

com o grupo de técnicos” (Marques, 2000: 108). 

Isto vem reforçar a ideia de que os pais são adultos capazes – vertente cognitiva, e da 

existência de um espaço terapêutico. 

 Devem ser igualmente ajudados para que ganhem competências, uma maior 

autonomia e flexibilidade. Para que isto seja possível é necessário dar atenção ao que os 

membros da família têm a dizer. Perceber de modo preciso e com certa sensibilidade os 

sentimentos dos membros da família e comunicá-los. Reflectir e ajudar a família nas suas 

opções. 

 É difícil para os pais enfrentar uma situação totalmente inesperada quando são 

confrontados com o nascimento de um filho deficiente. O sofrimento instala-se perante o 

desconhecido e a incapacidade de resolverem a situação. 

Os pais passam por diferentes fases de reacção a um filho com NEE (Necessidades 

Educativas Especiais) são elas: 
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b) Choque Negação e Pânico – Caracteriza-se por sentimentos de vergonha, culpa, 

desmotivação, sobrecompensação, saltar de médico em médico. Perante esta situação o papel 

do professor deve ser: Escutar aceitando, Escutar activo e trabalhar em conjunto. 

 c) Raiva e Ressentimento – Caracteriza-se pela projecção da revolta na escola, nos 

familiares ou parentes, abuso verbal para com os profissionais. Por sua vez o professor deve 

demonstrar tolerância ocupar o pai/mãe e providenciar tarefas em que a criança tenha sucesso. 

 d) Negociação exigência – Caracteriza-se por adiar a aceitação racional do inevitável, 

trabalhar com determinação. Cabe ao professor uma compreensão empática, ajudar os pais a 

aceitar os sentimentos como normais. 

 e) Depressão e desânimo – Caracteriza-se por: “Que adianta esforçar-me!”, 

incapacidade tristeza pela perda do filho idealizado. Cabe ao professor focar os aspectos 

positivos, Assegurar o sucesso nos momentos educativos. Referir-lhe o aconselhamento 

profissional. 

 f) Aceitação – Percepção de que se pode fazer algo, adaptação do estilo de vida e 

vontade de envolvimento activo. É função do professor ensinar novas estratégias, elogiar os 

pais e o apoio por parte de outros pais.
8
 

 Desta forma é possível que os pais não só se tornem elementos participantes em todo o 

processo, como se responsabilizem de forma criativa, pela adesão às recomendações 

terapêuticas e educacionais. 

 

6.1 PECS –The Picture Exchange Communication System. 

 

 A comunicação é uma necessidade humana fundamental. Ser capaz de comunicar 

necessidades, desejos, pensamentos, emoções e sentimentos é vital para todos os seres 

humanos. Através da fala, partilham-se sentimentos, ideias, desejos e sobretudo estabelece-se 

uma relação interpessoal. É, por isso, fundamental o desenvolvimento da comunicação, a 

verdade é que algumas pessoas se vêem privadas dela. As dificuldades consideráveis no uso 

da linguagem receptiva e expressiva condicionam a vida e o seu desempenho. 

 Dentro do SAC – Sistema de comunicação Alternativa, existem vários sistemas 

adaptados, tais como: o sistema Makaton; Pic’s; o sistema SPC, Bliss; Commun- Image; 

                                                 
8
 Fonte: Traduzido e adaptado de Cook, R.E.; Tessier, A.; Klein, MD, (1992). Adapting early children with 

special needs. New YorK: moc Millan Publishing Company. 
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ortografia, entre outros. O PECS é um sistema de comunicação alternativa, cuja comunicação 

se faz através de figuras. 

 As crianças autistas, têm graves dificuldades no uso da linguagem expressiva, pelo 

que o recurso a materiais específicos da comunicação permite à criança estabelecer relações 

inter-pessoais. 

 O PECS (Sistema de Comunicação por imagens), retrata aquilo que as crianças mais 

gostam, como alimentos, brinquedos, bebidas…assim, depois de identificados os seus gostos 

fazem-se imagens, que lhe são dadas. Gradualmente a ajuda vai sendo retirada, a fim de a 

criança começar a ter iniciativa de ser ela própria a pegar na imagem que lhe interessa. Esta 

nova fase leva a que a criança comece a interagir com os outros. À medida que se vão fazendo 

progressos, complica-se o sistema, passando à construção de enunciados simples – imagens e 

frases. 

 A motivação para trabalhar neste sistema é grande, uma vez que sempre que ele 

consegue o objecto desejado, obtém um reforço e elogios. Apesar de tudo, não é um processo 

rápido, antes pelo contrário, é lento e depende do grau de severidade da criança. 

  

6.2 Modificação do Comportamento 

 Podemos dizer que modificação de comportamento é uma correspondência entre 

recompensas ou castigos por acções feitas. A teoria comportamental visa fundamentalmente, a 

aprendizagem de novos comportamentos, gradualmente mais adaptativos em detrimento de 

comportamentos inadequados, controlando e manipulando as ocorrências ambientais. É um 

processo longo e moroso no: 

“Estabelecimento ou restabelecimento de novos comportamentos, 

progressivamente e mais complexamente organizados. […] Modelos 

comportamentais, são concebidos para poder ensinar à criança os padrões 

necessários à sua participação na comunidade natural, padrões 

comportamentais, estes, que são também desejáveis a uma melhor realização dos 

seus potenciais intelectuais e emocionais” (Pereira, 1996:86). 

 

 Um dos marcos importantes deste modelo, na década de 60 foi Ivar Lovaas (1981), 

que desenvolveu um programa de intervenção comportamental para pessoas com autismo, 
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com o objectivo de ensinar à criança um conjunto de competências necessárias para que esta 

funcionasse adequadamente dentro e fora da sala de aula. 

 A grande polémica à volta deste tipo de intervenção ficou a dever-se ao facto de 

serem utilizadas técnicas aversivas
9
 – modificação comportamental por aversão, ao défice de 

generalização das competências aprendidas e à pouca valorização das preocupações e 

prioridades dos pais. 

 Depois das mudanças feitas a este modelo, temos que reconhecer a validade do 

mesmo, no que se refere à modificação comportamental. Assim em vez das técnicas de 

aversão, os comportamentos são lidados por extinção – ignorando o comportamento, 

redireccionando…entre outros. 

Por detrás do processo de intervenção, é sempre feita uma “análise funcional do 

comportamento” pelo técnico. Este definirá os comportamentos a modificar, identificando os 

estímulos responsáveis e definindo as técnicas de intervenção tendo sempre em vista a futura 

generalização dos novos comportamentos e a participação da família/amigos. 

 

6.3 Modelo Floor-time 

 

 É um modelo de intervenção interactiva não dirigida, para crianças com perturbações 

de comunicação e de relação, que tem como objectivo, envolver a criança numa relação 

afectiva. É um modelo de intervenção intensivo denominado também por D.I.R. (Níveis 

funcionais do desenvolvimento emocional, diferenças individuais, relação e afecto. Foi 

desenvolvido nos Estados Unidos por Stanley Greenspan e colaboradores.  

Tem como princípios básicos: 

-Seguir a actividade da criança 

-Entrar na sua actividade e apoiar as suas intenções, tendo sempre em conta as 

diferenças individuais e os estádios do desenvolvimento emocional da criança; 

-Através dos nossos afectos e acções, levar a criança a envolver-se e a interagir 

connosco; 

                                                 
9
 Técnicas aversivas, eram técnicas em que, através da utilização de tratamento dolorosos, ensinavam quais os 

comportamentos indesejados e que não se podiam ter. 
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-Iniciar e encerrar ciclos de comunicação (recíproca), utilizando estratégias como o 

“jogo obstrutivo”
10

, 

-Alargar o leque de experiências interactivas da criança através do jogo; 

-Alargar o leque de competências motoras e de processamento sensorial; 

-Adaptar as intervenções às diferenças individuais; 

-Tentar mobilizar em simultâneo os seus níveis de desenvolvimento funcional e 

emocional. 

Em conjunto com as interacções não directivas do Floor-time, devem ser usadas 

interacções semi-estruturadas de resolução de problemas, em que a criança é levada a cumprir 

objectivos específicos de aprendizagem através da criação de desafios dinâmicos que tem que 

resolver. 

  

64 Modelo TEACCH 

 

 Modelo Teacch – Treatment and Education of Autistic and Related Communications 

Handicapped Children – Tratamento e educação de crianças com Autismo e Problemas de 

Comunicação Relacional. É um modelo de intervenção concebido para crianças com 

perturbações do espectro Autista.  

 Teve origem em 1966 nos Estados Unidos. Este método procura associar duas 

terapias: a comportamental e a linguística. Na terapia comportamental procura desenvolver 

condutas apropriadas, na linguística, procura desenvolver a comunicação, promovendo a 

interacção entre o pensamento e a linguagem, tendo por base a imagem. O seu objectivo é 

preparar as pessoas com autismo para a vida adulta, propondo-se desenvolver habilidades 

sociais, comunicativas, cognitivas e autonomia e independência pessoal, diminuindo as 

estereotipias. 

De acordo com Schopler, (1994)), é um programa que se baseia na estruturação e 

organização do espaço, bem como do material e actividades. É um método que desenvolve 

um sistema de rotinas, que são estruturantes e garantem a segurança, permitindo uma 

organização interna da criança, desenvolvendo as áreas relacionais, de coordenação sensório-

                                                 
10

 “jogo obstrutivo”, tem como finalidade gerar interacções entre as partes envolvidas, através da criação de 

obstáculos, que  necessitem de uma participação conjunta para serem ultrapassados 
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perceptivo-motor-olhar, ouvir e fazer imitação e comunicação através da linguagem ou pelos 

sistemas alternativos. 

Este modelo assenta em sete princípios orientadores: 

 Uma melhor adaptação interna através da adaptação do meio e do 

desenvolvimento das suas competências individuais; 

 Avaliação e intervenção individualizada – PEI; 

 Estruturação do espaço, actividades, tarefas e materiais; 

 Enfatiza-se as competências emergentes dos indivíduos; 

 Abordagem terapêutica de natureza cognitivo-comportamental; 

 Apelo à generalização; 

   Apelo à colaboração parental; os pais trabalham com os profissionais numa 

relação de estreita colaboração 

 

6.5 Educação pela arte 

 

Considerando “a arte como um meio pelo qual o homem pode exteriorizar 

(expressar…) as suas emoções (sentimentos, afectos, paixões pulsões, instintos) ” (…) então 

“a arte é a linguagem das emoções (…)” (Sousa, 2003:55). Quando expressamos o que 

sentimos fazemo-lo pelo prazer que retiramos da actividade considerando-a como uma 

actividade lúdica, como um jogo. “Tal como o jogo, a Arte não tem fins imediatamente 

utilitários parecendo ser uma actividade que sucede só pelo prazer que proporciona (idem, 

2003:56) 

Muitos foram os autores que demonstraram a importância do jogo e das psicoterapias 

artísticas como a musicoterapia, a dramaterapia, e a dançaterapia, tendo demonstrado a 

“elevada eficácia no tratamento de problemas psíquicos” (ibidem, 2003:57) Esta capacidade 

proporcionada pela educação artística favorece o aumento da Auto-estima, Autopercepção e 

Auto-realização importantes na motivação para as actividades escolares e facilitadoras do 

estabelecimento de novos comportamentos adaptativos. 

A educação pela arte propõe a transmissão de conhecimentos vivenciados baseando-se 

em metodologias do movimento e da experimentação: jogar, dançar, tocar, correr, cantar, 

mimar só para referir algumas. Estão, assim, todos mais predispostos a conseguir novas 
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aquisições porque através da arte venceram medos e ganharam auto-estima melhorando a sua 

auto-realização não podendo por isso a arte, faltar no ensino de qualidade. 

Muitas das vezes encontram-se nestas áreas as primeiras vitórias de uma vida e elas 

serão motor de muitas outras. 

 

6.6 Hipoterapia 

 

As Actividades Assistidas por Animais constituem-se como estratégia de intervenção 

adequada para alunos com deficiência mental  

Este tipo de actividades cobre um leque tão diversificado de estratégias podendo ser 

adequadas a numerosos domínios de conteúdos e objectivos. 

Estas actividades podem ser desenvolvidas utilizando cavalos, e centrar os diferentes 

domínios de intervenção em aspectos diversos que vão desde os emocionais passando pelos 

sociais e cognitivos. Assim os objectivos são centrados em áreas tão distintas como a 

relacional, a comunicacional, possuindo repercussões ao nível da recreação e do bem-estar 

físico e emocional. 

As actividades assistidas por cavalos desenvolvem competências tão diversificadas 

como: o desenvolvimento da empatia, a responsabilidade, o cumprimento de regras que 

promovem o desenvolvimento cognitivo. 

Outras áreas como a psicomotricidade, as actividades da vida diária, a terapia 

ocupacional, a hipnoterapia, podem desempenhar papéis importantes na promoção do sucesso 

na vida de alunos autistas.  

“O ensino eficaz implica que seja prestada atenção a planos de comportamento, ao 

controlo positivo do comportamento, bem como a expectativas claras e a regras”. 

(Nielsen, 1999:41). 

 

6.7 Hidroterapia  

 

 A reabilitação aquática é utilizada em todas as idades. É um método tradicional 

de tratamento usado por diferentes culturas há muitos séculos. Adapta-se bem a pessoas com 

autismo. A água é bem aceite pelas crianças há muitos anos, incluindo aquelas em condições 
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especiais, usadas com fins recreativos ou para terapia. A hidroterapia favorece o 

desenvolvimento da autonomia pessoal, desenvolvimento psicomotor, comunicação e 

linguagem, socialização e integração na comunidade. O objectivo é dar mais autonomia na 

realização das tarefas do dia-a-dia. A Hipnoterapia é bem aceite pelos pacientes neurológicos, 

tornando-se um dos métodos mais utilizados. 
11

  

 

6.8 Terapia ocupacional 

 

 Esta terapia tem como objectivo o reforço das capacidades motoras finas, ou 

seja, destreza manual, das capacidades sensório-motoras, capacidade de percepção espacial e 

toque tacto. Após a identificação da área que necessita de intervenção, intervém-se para que o 

indivíduo se adapte e consiga operar no meio físico e social em que está inserido. 

 Não se verifica uma grande preocupação com as necessidades ocupacionais das 

pessoas autistas, privando-se, assim, estas de muitas experiências sociais enriquecedoras. Ao 

participarem nestas actividades experimentam situações ricas, evitando o isolamento. 

 As actividades propostas têm que estar relacionadas com os interesses do 

indivíduo em questão, com objectivos claros e acompanhamento contínuo a fim de se ir 

avaliando o processo e fazer os devidos ajustes. As actividades que podem ser desenvolvidas 

são diversas, tais como: desporto, música, culinária, dança, tarefas laborais etc. Para além de 

proporcionarem uma ocupação, também podem preparar para uma futura saída profissional. 

 

7 - INTEGRAÇÃO/ INCLUSÃO 

 

Hoje em dia, o aluno com NEE recebe uma educação mais adequada às suas 

características do que recebia há anos atrás. 

À medida que a qualidade e quantidade dos programas aumentava, foi necessário 

proceder-se a um conjunto de mudanças, legislativas e educacionais para que os alunos com 
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 NEURONIO  http://www.planetanatural.com.br/detalhe.asp?Cod_secao=76&idnot=239 
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NEE pudessem usufruir do mesmo tipo de educação que todos os outros e, sempre que 

possível, numa classe regular. 

Nascia, assim, a “Educação Integrada”entendida como o atendimento educativo 

específico, prestado a crianças e adolescentes com NEE no meio familiar, no jardim-de-

infância, na escola regular ou noutras estruturas em que a criança ou adolescente estejam 

inseridos. 

No âmbito da escola, o conceito de “Educação integrada” relaciona-se com a noção de 

escola como espaço educativo aberto, diversificado e individualizado, em que cada criança 

possa encontrar resposta à sua individualidade, à sua diferença. A integração pressupõe, 

assim, a utilização máxima dos aspectos mais favoráveis do meio para o desenvolvimento 

total da sua personalidade. 

O termo “integração” tem o seu fundamento no conceito de “normalização” e 

aproxima-se muito do conceito de “meio menos restritivo possível” que se usa em sentido lato 

para referir a prática de integração – física, social e pedagogicamente -  na máxima medida do 

possível, da criança com NEE na escola regular. 

De acordo com Correia (1997) as medidas mais integradoras são as que, separam as 

crianças com NEE, o menos possível do contexto natural de que fazem parte integrante. 

De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo, estar integrado deixa de ser 

sinónimo de “acompanhar o currículo normal” e a ampliação dos serviços educativos a estas 

crianças vai implicar muitas alterações nas estruturas educativas, com enormes consequências 

quer na organização das estratégias de intervenção do professor de apoio quer, e 

fundamentalmente, no papel da própria escola e dos professores do ensino regular. Assim no 

seu art. 19º a política de educação deve garantir a integração nos estabelecimentos de ensino 

ou em instituições especializadas de pessoas com NEE em condições pedagógicas, humanas e 

técnicas adequadas. 

Com a publicação do Dec.-Lei 319/91 de 23 de Agosto o conceito de NEE teve uma 

evolução, quer a nível social quer educacional. O termo NEE vem, assim, responder ao 

princípio da progressiva democratização das sociedades, reflectindo a filosofia da integração. 

Proporcionando uma igualdade de direitos, no que diz respeito à não discriminação por razões 

de raça, religião, opinião, características intelectuais e físicas, a todas as crianças e 

adolescentes em idade escolar. 

Nas últimas décadas tem vindo a constatar-se que a tendência da política actual é 

promover a interacção e integração das pessoas com deficiência o combate à exclusão social. 
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De acordo com o Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de Janeiro,” Constitui desígnio do XVII 

Governo Constitucional promover a igualdade de oportunidades, valorizar a educação e 

promover a melhoria da qualidade do ensino. Um aspecto determinante dessa qualidade é a 

promoção de uma escola democrática e inclusiva, orientada para o sucesso educativo de 

todas as crianças e jovens. Nessa medida importa planear um sistema de educação flexível, 

pautado por uma política global integrada, que permita responder à diversidade de 

características e necessidades de todos os alunos que implicam a inclusão das crianças e 

jovens com necessidades educativas especiais no quadro de uma política de qualidade 

orientada para o sucesso educativo de todos os alunos”. 

Encontramos nesta intenção, o princípio comum que orienta a escola para todos e que 

se baseia no conceito de que todas as crianças devem aprender juntas. Tal, consubstancia-se 

no desenvolvendo de interacções frequentes e normalizadas que garantam a criação de 

relações activas que são essenciais para uma vida com qualidade e que, todas as crianças e 

adultos (deficientes ou não) brinquem, aprendam, de acordo com o seu nível de 

desenvolvimento em cooperação com os outros. 

“Nos últimos anos, principalmente após a Declaração de Salamanca (1994), tem 

vindo a afirmar -se a noção de escola inclusiva, capaz de acolher e reter, no seu seio, grupos 

de crianças e jovens tradicionalmente excluídos. Esta noção, dada a sua dimensão 

eminentemente social, tem merecido o apoio generalizado de profissionais, da comunidade 

científica e de pais”.(Decreto-lei nº3/2008 de 7 de Janeiro) 

No que respeita à integração de crianças com perturbações pervasivas do 

desenvolvimento graves como o autismo, esta, revela-se bastante complicada de resolver e 

concretizar. As dificuldades comportamentais e as suas necessidades específicas requerem 

condições muito próprias e adequadas em meios igualmente específicos e devidamente 

pensados e bem estruturados. 

“No quadro da equidade educativa, o sistema e as práticas educativas devem 

assegurar a gestão da diversidade da qual decorrem diferentes tipos de estratégias que 

permitam responder às necessidades educativas dos alunos. Deste modo, a escola inclusiva 

pressupõe individualização e personalização das estratégias educativas, enquanto método de 

prossecução do objectivo de promover competências universais que permitam a autonomia e 

o acesso à condução plena da cidadania por parte de todos.”( Decreto-lei nº3/2008 de 7 de 

Janeiro). 
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Os apoios especializados, normalmente, implicam a adaptação de estratégias, recursos, 

conteúdos, processos, procedimentos instrumentos, bem como a utilização de tecnologias de 

apoio. Portanto, não se trata só de medidas para os alunos, mas também de medidas de 

mudança no contexto escolar. 

Como nos mostra o Decreto- Lei nº 3/2008, no capitulo I artigo 1º (objecto e âmbito), 

no seu ponto 2: 

“A educação especial tem por objectivos a inclusão educativa e social, o acesso e o 

sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, bem como a promoção da 

igualdade de oportunidades, a preparação para o prosseguimento de estudos ou para uma 

adequada preparação para a vida profissional e para uma transição da escola para o 

emprego das crianças e dos jovens com necessidades educativas especiais.” 

O artigo 3º do mesmo decreto, que se refere a participação dos pais e encarregados de 

educação, dá relevo ao direito e dever destes, na participação em tudo que se relaciona com a 

educação especial a prestar ao seu filho, devendo estes, ter acesso a toda a informação 

constante do processo educativo. 

O papel dos pais e encarregados de educação assume um carácter verdadeiramente 

fundamental para o processo de ensino aprendizagem, não só para melhor conhecermos a 

criança, como também o meio envolvente onde está inserida. Este processo, terá tanto mais 

sucesso, quanto maior for este conhecimento. As suas características, as suas necessidades, os 

seus gostos e preferências são variáveis essenciais para o seu desenvolvimento global.  

 

8 AUTISMO e FAMÌLIA 

 

8.1. O Impacto do Autismo na Família 

 

A família é o primeiro e o mais importante contexto para o crescimento físico e 

psicológico da criança. As famílias são consideradas as primeiras instituições educativas das 

crianças, visto que é no seu seio que se inicia o processo de socialização. Logo, cabe à família 

integrar a criança na sociedade, funcionando, também, como berço cultural capaz de promover 

crescimento e bem – estar. 
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A Família é um micro sistema (Bronfenbrenner, 1992) que permite um conjunto de 

actividades, papéis e relações interpessoais experimentadas pelo indivíduo no contexto 

familiar e educacional. 

Brofenbrenner (1992) defende um modelo ecológico, pelo qual há uma relação 

dinâmica e recíproca entre o indivíduo em desenvolvimento e os contextos que se relacionam 

com ele (familiar, social, económico e cultural). Daí que se houver uma falha num dos 

contextos, todos os indivíduos da família são influenciados por essas alterações. 

A Família é importante para colaborar e participar na avaliação, para conhecermos as 

suas preocupações relativamente ao presente e ao futuro, atender às suas necessidades e 

prioridades na organização e elaboração do Plano Educativo Individual (PEI). 

A interacção familiar tem a ver com o tipo de relações e processos de interacção que 

respondem às necessidades individuais e colectivas. A família tem uma função centrípeta e 

uma função centrífuga. O ciclo de vida familiar é a sequência de mudanças que afectam a 

família, alterando os seus recursos, as suas funções e a sua interacção. 

O nascimento de uma criança autista precipita, automaticamente, na família a ideia de 

que a “criança sonhada” já não existe e que surgiu, no seu lugar, uma criança diferente 

(Marques, 2000), assistindo-se assim, a um choque e depressão, traduzidos por uma nítida 

consciência de perda e uma acentuada diminuição de auto-estima, surgindo, em muitos casos, 

sentimentos de negação. 

A perda do bebé idealizado e o nascimento de um bebé diferente arrastam uma 

sequência de fases de comportamento parental que habitualmente se inicia com atitudes de 

apatia, incredulidade, sensação de desapontamento e de impotência, alterações físicas e 

emocionais e, numa última fase, ainda dolorosa, as expectativas vão desaparecendo 

gradualmente. Assiste-se, também, a uma “chuva de sentimentos” como a desilusão, a raiva, o 

protesto, a desconfiança, a culpa, entre outros, até que, progressivamente, se procede ao 

ajustamento familiar do novo membro. Essa atitude conduz a uma aceitação, digamos que 

natural, dependendo também da forma como a família se adapta à deficiência da criança 

Quando começam a surgir os primeiros sintomas de autismo, confirmados por um 

diagnóstico, a angústia torna-se inevitável. A seguir vem o receio e o medo face à dificuldade 

em lidar com esta situação. O autismo é a patologia que, provavelmente, cria mais dificuldades 

e mais dúvidas nos pais, visto que têm de enfrentar desafios muito específicos.  

Na realidade, trata-se de uma perturbação ao nível da relação social e da comunicação, 

conduzindo um maior desequilíbrio da relação pais/filhos. Como refere Marques (200).   Estas 
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crianças podem manifestar um comportamento permanentemente inadequado, às horas das 

refeições, na escola ou numa saída com a família. São crianças com um nível de actividade 

invulgar, que exigem uma atenção e uma supervisão reforçadas, ou seja, são crianças com 

sérios problemas de comunicação e de interacção. Em suma, são crianças que causam, nas 

suas famílias, elevados níveis de ansiedade, preocupação e instabilidade.  

O mecanismo de culpabilização e auto – atribuição das causas da patologia do filho 

pode, posteriormente, conduzir a uma espécie de super – protecção, decorrente da sob – 

valorização das capacidades da criança. Por norma, há um período em que os pais se isolam 

com os filhos, evitando contactos sociais, como que se envergonhando do comportamento da 

criança e receando a incompreensão dos outros. Entretanto, vem o pânico que decorre de uma 

sensação de desorientação, perante a incapacidade de lidar com a situação. “Porquê eu?”. É 

uma pergunta sem resposta, reflexo da revolta e da raiva dirigidas contra si mesmo, contra a 

criança ou até contra o destino, a má sorte ou até entidades de ordem transcendental. No 

entanto, com o tempo, os pais vão procurando interiorizar a situação. Aquilo que começa por 

parecer uma esperança razoável de cura pode mais tarde evoluir no sentido da participação 

social, de auto – determinação e da auto – estima – por outras palavras, evoluir para a 

esperança de que a criança pode viver uma vida feliz, produtiva e com significado, a qualquer 

nível que seja (Ruble e Dalrymple, 1996). 

A família tem de ser capaz de adaptar o ciclo de vida normal, assim como, as 

dificuldades e incapacidades que resultam da problemática que o espectro do autismo origina.  

Apesar de estas crianças serem, realmente, diferentes, e não consigam transmitir 

afectos, sentimentos e emoções, elas estão sempre presentes. Esta criança, precisa da mãe e de 

todos os que a rodeiam, mais do que qualquer outra criança, sem problemas.  

O autismo, mais que um problema que afecta a uma pessoa, é um transtorno de 

incapacidade que afecta toda a família. Quando os pais tentam descrever o viver com um filho 

com autismo, usam termos bem diferentes como: doloroso, incómodo, difícil, normal, 

complicado, muito satisfatório, faz amadurecer, traumático, e muitos outros. 

   “ Quem não tenha tido medo de ter um filho anormal levante o braço. 

             Ninguém levantou o braço. 

             Toda a gente pensa nisso, como se pensa num tremor de terra, como 

             se pensa no fim do mundo, uma coisa que só acontece uma vez. 

             Eu tive dois fins do mundo.” ( Fournier 2008:11). 

 



                                                                                                                     ________   Autismo 

 43 

O certo é que cada família, e dentro desta, cada membro é afectado pelo membro 

autista de maneira diferente. O impacto que produz o autismo, além de variar nas famílias, e 

nos indivíduos que as formam, muda segundo a etapa em que se encontra cada um.    

O efeito do autismo é parecido ao que produz qualquer outra incapacidade permanente 

num membro da família, pelo que vários aspectos são comuns a várias deficiências. 

Certamente, o ter um filho autista pode ser uma das experiências mais devastadoras para os 

pais em particular, também para os outros filhos. Leva a família a graves tensões e por 

momentos pode parecer o fim do mundo. Sabe-se que não é, como tão pouco o fim da família. 

Muitos têm conseguido vencer, e as suas experiências ajudam outros a enfrentar a maior fonte 

de preocupação, que é o medo do desconhecido. Com frequência, os pais sentem-se mal pela 

adversidade, intensidade e a contradição de sentimentos que a respeito do filho autista e à 

situação em que vivem. Uma ajuda eficaz pode levar a reconhecer estes sentimentos como 

normais, que outros pais já tiveram e que não é vergonhoso ou ruim ter essas reacções, nem se 

é uma má pessoa por tê-las. ( Siegel 2008) 

Cada família enfrenta este desafio da sua própria maneira, no entanto, existem 

elementos comuns que vale a pena destacar, e que normalmente se apresentam nas diferentes 

etapas. Estes são os quatro períodos críticos de transição pelo que passam todas as famílias: 

- Ao receber o diagnóstico 

- Durante os anos escolares 

- Adolescência 

- Idade adulta 

Acreditamos que, a família funcione como um sistema onde os seus membros são 

interdependentes, e o comportamento de um afecta e é afectado pelo comportamento dos 

demais membros do grupo, de uma forma circular e recursiva. Acreditamos também que, a 

aprendizagem, no seu sentido mais amplo, ocorra no contacto com o outro, na relação que se 

estabelece entre as pessoas e que, por sua vez, é construída pelo contexto onde o encontro se 

dá. Dentro desta perspectiva, interessa perceber como o problema "autismo", presente num dos 

membros da família, cria um contexto de relações (ou de ausência delas) que leva algumas 

famílias a comportar-se também de uma "forma autista", posto que existe um padrão de 

aprendizagem do grupo familiar que é construído na e pelas relações. Gauderer (1997) já 

apontava para o sofrimento da família de um portador de deficiência e pontuava a necessidade 
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da mesma receber uma abordagem que acolhesse este sofrimento, tanto por razões 

humanitárias, como principalmente, para que funcione melhor, pelo que, uma família saudável 

proporciona uma vida melhor para a criança autista. 

Do ponto de vista da dinâmica familiar, é importante perceber que existe um processo 

de luto subjacente, quando do nascimento de uma criança disfuncional, seja ela física, 

emocional ou intelectual; ou ainda a combinação de todos esses aspectos. Processo esse que 

nem sempre é bem aceite pela família, agravando o quadro já existente. Usualmente essas 

famílias passam pelas mesmas fases descritas por Bolwby (1993), quanto à elaboração do luto: 

raiva, negação, depressão e por fim, se possível, a aceitação. 

A criança vem inscrita no desejo materno, afirma a psicanálise, e os pais que se vêem 

às voltas com a frustração de ter um filho diferente podem estabelecer vínculos patológicos 

com essa criança. Algumas vezes, na tentativa de super protegê-la, encobrem a sua raiva e 

frustração, outras, colocam-na num plano de menos valia, determinando para ela uma 

incompetência que está muito longe de corresponder à realidade e com isso, mantêm-na 

eternamente infantilizada, sem lhe permitir desenvolver o potencial que tem. 

Muitas vezes as famílias com crianças ou jovens portadoras de autismo, tem 

dificuldade em lidar com as "perdas" que este tipo de situação impõe: expectativas frustradas, 

impossibilidade de realizar desejos destinados à criança, a carga que recai sobre um dos pais, 

quando sozinho deve dar conta da função parental e da desorganização da criança, etc. Em 

fim, são muitas as situações de perda que aparecem relacionadas nestes casos. Esse conjunto 

de situações frequentemente, leva a que a família se isole do seu contexto social, tenha 

relutância em pedir ajuda, não visite amigos nem parentes, enfim, tenham ela mesma um 

comportamento auto-centrado e com baixa qualidade na comunicação. (Siegel: 2008) 

As famílias de indivíduos portadores de autismo vêm-se frente ao desafio de ajustar os 

seus planos expectativas quanto ao futuro, às limitações desta condição, além da necessidade 

de se adaptar à intensa dedicação e prestação de cuidados das necessidades específicas do 

filho. Diversos estudos realizados por: Bristol &Schopler,(1984): Referem que as 

características clínicas da síndrome, afectam as condições físicas e mentais do individuo, 

aumentando a procura de cuidados e consequentemente, o nível de dependência de pais e/ou 

cuidadores aumenta. Essa situação pode constituir um factor de stress em potencial para 

familiares. Estes autores, referem, ainda, a existência de stress agudo em famílias que 

possuem um membro com diagnóstico de Autismo e que o stress parece ser influenciado por 

características específicas do Autismo e não apenas por um atraso do desenvolvimento. 
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 De acordo com estes autores, verifica-se uma inversão na ênfase histórica de 

pesquisas dos efeitos psicológicos do comportamento, dos pais sobre a criança. 

 Bettelheim, (1967); e Ruttenberg (1971), realizaram pesquisas dos efeitos 

psicológicos do comportamento das crianças sobre os pais, ou seja, em vez de procurarem os 

efeitos psicológicos do comportamento dos pais sobre as crianças, passaram a procurar os 

efeitos psicológicos do comportamento das crianças sobre os pais. 

A totalidade do sistema familiar pode ser dividida em subsistemas internos, 

caracterizados pelo relacionamento, entre os seus membros, como por exemplo, as relações 

filho - filho, pai - filho, mãe - filho, pai – mãe, etc. (Minuchin, 1990). Cada membro pertence 

a diversos subsistemas que caracterizam padrões próprios de comportamentos. Assim as 

fronteiras entre cada subsistema são definidas pela determinação de regras que definem as 

formas de participação de cada membro. 

Conforme Morgan (1988) os relacionamentos entre os diferentes componentes da 

família são caracterizados pelas interacções recíprocas e bidireccionais. Os padrões de 

influência dentro do sistema ocorrem de forma circular. Estabelecendo uma relação de mutua 

interdependência entre os seus membros. Desta forma as condições presentes num dos 

membros (ex. stress) tenderão a repercutir nos outros subsistemas (ex. stress familiar), 

afectando a família como um todo. Considerando a reciprocidade entre os componentes, 

considera-se que os padrões de interacção dos pais com o filho afectam ao mesmo tempo em 

que são afectados pela relação do filho com estes pais (Schaffer 1996).  

Tal como refere Siegel (2008:183): 

 “Antes de os pais de uma criança com autismo serem pais dessa criança, eram 

um casal. Antes de se conhecerem, eram pessoas com as suas identidades 

próprias. No processo de dar respostas às múltiplas exigências de educar uma 

criança autista, é muito possível que marido e mulher se percam um do outro e 

que cada um deles comece a perder a sua identidade separada da criança”.  

 

Os sentimentos e expectativas acerca da educação da criança diferem quando esta é 

autista, assim, também os irmãos podem ser afectados pelo facto de existir uma criança com 

autismo na família. 

Muitos são os factores que influenciam a forma como uma família se adapta às 

exigências acrescidas por ter uma criança autista. Comparadas com outras perturbações do 

desenvolvimento, o autismo podem ser um desafio mais difícil para as famílias porque as 
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crianças com este défice não “retribuem” da mesma forma que outras crianças. Apesar das 

crianças com autismo poderem ser afectuosas e receptivas à sua maneira continua a ser 

diferente daquilo que os pais de crianças mais velhas estavam à espera ( Siegel 2008). 

Alguns pais sentem que o isolamento do seu filho é uma rejeição pessoal dos pais e 

não uma incapacidade para desenvolver relações. Pensam que, se a criança for contrariada de 

qualquer forma, tornar-se-á ainda mais isolada, em resposta ao comportamento dos pais. Por 

esta razão em algumas famílias, a criança com autismo, na realidade, governa o sítio, faz o 

que lhe apetece, aos pais e aos irmãos. Este tipo de dinâmica não é positiva para o 

desenvolvimento e crescimento da criança autista, não é positiva para os irmãos e não é 

positiva para o casal. 

Em todas as famílias, à medida que mudam e crescem, existirão aspectos em que, 

funcionarão melhor e outros em que funcionarão pior. Isto verifica-se, quer exista ou não, 

uma criança com autismo na família. O funcionamento familiar é influenciado por vários 

factores que se relacionam. 

As famílias com melhor funcionamento antes da criança nascer, ou de lhe ser feito o 

diagnóstico de autismo, normalmente aceitam-na melhor do que as famílias cujo 

funcionamento era pobre ( Siegel 2008). 

 

8.2. FASES A CONSIDERAR APÓS O DIAGNÓSTICO 

 

 

Defesas naturais e dor profunda 

 

De acordo com Siegel (2008:163) quando um casal planeia ter um filho, a única coisa 

que espera que não lhe aconteça é ter um filho com NEE. 

“Quando o bebé nasce, se o parto correu bem e a criança é saudável, todos se 

sentem felizes. Uma grande percentagem das anomalias físicas e desenvolvi 

mentais são detectadas por altura do nascimento. Por isso, se, nessa altura, o 

bebé parecer normal, todos deixam de se preocupar com a possibilidade da 

criança ter qualquer défice”.  
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À nascença, o bebé com Autismo é quase sempre visto como sendo normal, nada 

existe de errado. Só mais tarde, com determinados comportamentos da criança, começa a 

surgir a preocupação de que o bebé, de facto, tenha um qualquer tipo de problema. 

Após o diagnóstico de Autismo, há vários estádios a considerar, quando os pais da 

criança com autismo, começam a compreender que o seu filho pode ter um problema. 

De início, todos os pais sentem um certo grau de preocupação subconsciente, quando 

notam algo no comportamento do seu filho que os leva a preocuparem-se com a criança. A 

dada altura, pai e mãe podem descobrir que ambos estão preocupados com as mesmas coisas, 

o que tende a tornar a preocupação mais real. Por vezes, uma tia, ou uma avó, fará uma 

observação espontânea (ou critica) que subitamente leva a que a preocupação subconsciente 

dos pais se torne consciente. Quando isto acontece, alguns pais limitam-se a esperar e a 

observar o problema durante algum tempo. Outros, dirigem-se de imediato ao seu pediatra 

“Desde o momento que sentem que há um problema, alguns pais gerem a 

situação mantendo-se firmes e calmos, tentando manter distanciamento e 

objectividade na sua análise do que pode estar errado. Outros pais sentem 

necessidade de agir de imediato, fazer algo e obter respostas o mais 

rapidamente possível” ( Siegel 2008 :165-166). 

 

Há muitas maneiras de reagir a uma situação. Não há uma forma completamente certa, 

nem uma forma completamente errada de o fazer. Algumas formas tornam-se mais eficazes 

do que outras. O que importa compreender é as suas próprias estratégias e a forma como a sua 

gestão da situação pode estar a reforçar, ou não, a sua capacidade para lidar com o Autismo 

do seu filho, com o resto da família e com outros aspectos importantes da sua vida. 

Para além de gerir os seus próprios sentimentos relativamente às necessidades 

especiais da criança, a maior parte dos pais está também a tentar comunicar um com o outro, 

que pode, ou não, ter a mesma percepção dos problemas da criança. Os pais necessitam de 

reflectir acerca dos sentimentos provocados por um diagnóstico de autismo, e há fases pelas 

quais a maior parte dos pais passa e questões que são com frequência colocadas. Saber como 

outros pais pensam e raciocinam, quando enfrentam o diagnóstico do seu filho, pode faze-lo 

sentir que não está só e que não é o único que se sente confuso, furioso, triste, ou cujos 

pensamentos e sentimentos não consegue controlar, quando ao seu filho é diagnosticado 

autismo. As soluções e as reacções de outras pessoas ao saberem que os respectivos filhos são 

autistas podem dar-lhe uma perspectiva da sua própria situação. 
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          Autismo e luto 

Muitos aspectos da aceitação do diagnóstico de autismo são semelhantes às 

experiências de perda de um elemento querido da família. Os estados de dor associados ao 

luto foram já bem estudados e lançam alguma luz sobre o que acontece quando os pais têm 

uma criança à qual é diagnosticada uma condição que estará presente ao longo de toda a vida. 

Segundo  Siegel (2008) A “morte” que os pais sentem é a morte da criança idealizada. 

Os pais têm crenças e sentimentos, ainda que indiferentes, sobre quem querem que o seu filho 

seja quando crescer. À medida que aumentam as suspeitas sobre os défices da criança, é como 

se uma doença terminal fosse progredindo. Um diagnóstico de autismo marca o destino dessa 

criança idealizada, a qual “morre” com a aceitação do diagnóstico. É evidente que a criança, 

enquanto entidade física, vive e, de alguma forma, a sua presença, e talvez mesmo algumas 

das suas acções, mantêm vivas algumas das fantasias sobre a criança idealizada poder 

ressuscitar um dia. 

Todos os pais, quer o seu filho apresente, ou não, défice, idealizam o que gostariam 

que o seu filho fosse. Para os pais de crianças com autismo, as diferenças entre o que o seu 

filho é e o que os pais gostariam que ele fosse são muito maiores – e mais difíceis de aceitar. 

Ao enfrentar um diagnóstico de autismo, os pais sentem um fardo particular pesado, 

que é exclusivo das perturbações do espectro do autismo: a criança é selectivamente 

deficitária no campo da interacção social. Apesar de as crianças com autismo poderem amar 

os seus pais à sua maneira, expressam necessidade e afeição de forma diferente da das outras 

crianças, o que faz com que os pais tenham de ultrapassar um fosso, para se tentarem adaptar 

a essa diferença. 

Segundo Connie Post, in “Seasonsof Loss,” (1992), citada por Siegel (2008:165), a 

mãe de uma criança autista escreveu um poema acerca do diagnóstico de autismo do seu filho 

e da perda do seu filho idealizado e que versa desta forma: 

 Descobrir 

   Sono interrompido/E sonhos estilhaçados/Rodeiam o caos. 

Das avaliações de diagnóstico e/Das ressonâncias magnéticas/O 

silêncio acompanha-nos até casa. 

Que lugar longínquo é esse/Para onde os teus grandes olhos azuis 

tantas vezes se viram? /Posso seguir-te até lá, /E depois, só por uma 

vez,/Podíamos ler um livro  da Rua Sésamo juntos. Levei tanto 

tempo a dize-la. /Essa palavra. /Autismo. /Autista. / meu menino/Que 
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era suposto jogar basebol com o papá./Sentir-se entusiasmado 

quand o carro de bombeiros passasse…/ E, agora, tudo o que 

faço/Reduz-se à sede de te ouvir dizer/”Mamã, posso beber um 

sumo?”   

                                                                                                 (Post, 1992 in Siegel, 2008)       

 

 

 

Reacções iniciais ao diagnóstico de autismo  

 

Alguns pais intuitivamente compreendem que o seu filho é autista, antes mesmo de o 

médico usar a palavra “autismo”. Há pais que necessitam de várias opiniões que confirmem o 

diagnóstico de autismo. Para muitas famílias, a aceitação da perturbação da criança é um 

processo gradual, nunca concluído. 

 

 

Processo de ajustamento 

 

Segundo Siegel (2008), o processo de ajustamento passa pela Dissociação, 

Incredulidade, Embotamento e Saturação. É muito difícil e doloroso, para os pais, ouvir a 

explicação do diagnóstico.  

Para alguns pais ouvir falar acerca do que está errado no seu filho, pode desenvolver 

sentimentos de incredulidade, ou de dissociação daquilo que está a ser dito. Para outros, a 

explicação do diagnóstico é necessária para sentirem que todos os aspectos do comportamento 

do seu filho se articulam e constituem algo de real. 

Alguns pais reagem ao diagnóstico de autismo com incredulidade, outra forma que os 

nossos mecanismos de defesa têm de manter as más notícias a uma distância emocional do 

nosso íntimo. Os pais dirão:  

“Bem, eu sabia que algo estava errado, mas não esperava que me fosse dito que o 

nosso filho era autista!” Ou poderão ainda dizer: “Isto não pode estar certo, 

ninguém na nossa família alguma vez teve um problema deste tipo!”, ou então: 

“Se o meu filho fosse autista, a sua educadora não teria dito “ele definitivamente 

não é autista” ( Siegel 2008: 168). 
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Para alguns pais, as informações iniciais sobre o diagnóstico constituem um tal choque 

que são sentidas de uma forma quase física e produzem um tipo de embotamento. A nova 

informação deixa de entrar. Deixa de ser possível fazer perguntas. É como se a capacidade 

para compreender o que está a ser dito tivesse atingido um ponto de saturação. Os pais 

ouvem-se dizer: “Tenho a certeza que tenho perguntas a fazer, mas não consigo pensar quais 

são elas, de momento” ( Siegel 2008: 168). 

 

 

Raiva e desamparo 

Quando o diagnóstico de autismo começa a ser realizado, a primeira reacção é, muitas 

vezes, a raiva:” Porquê eu? Porquê o meu filho?” Infelizmente, o autismo é uma perturbação 

que não permite uma responder facilmente a essas questões”.  Siegel 2008: 168) 

De modo geral, as probabilidades de ter um filho com perturbação do espectro do 

autismo varia entre uma para750 e uma para 1000. A pessoa sente-se azarada, desamparada e 

derrotada pelas probabilidades. Fica a sensação de que uma tal infelicidade a tenha atingido, 

apesar de nada ter feito de errado, pode levá-la a ter medo, que quaisquer acções futuras 

possam, de alguma forma, provocar ainda mais infelicidade. Apesar de muitos pais, 

conscientemente, encararem este tipo de pensamento como irracional, ele pode, com certeza, 

reforçar uma perspectiva pessimista do futuro. 

Uma forma de contrariar sentimentos de desamparo face ao diagnóstico é 

compreender o melhor possível o que pode causar um caso particular de autismo. É benéfico 

conhecer os factores genéticos do autismo na altura do diagnóstico. Acredita-se que 30 a 50 

por cento dos casos de perturbações do espectro do autismo têm uma qualquer base genética. 

Alguns profissionais acreditam que talvez metade dos defeitos genéticos são transmitidos 

hereditariamente e a restante metade é causada por novas mutações. Autismo e Asperger 

parecem ser todas variantes genéticas da mesma perturbação ou de perturbações idênticas. As 

famílias que têm um membro, mesmo que seja um familiar distante, que sofre de uma 

perturbação do espectro do autismo muito provavelmente têm maior probabilidade de ter uma 

criança com perturbação do espectro do autismo do que têm as famílias sem elementos 

afectados por qualquer tipo de perturbação do desenvolvimento. Não há qualquer factor que 

seja causa directa absoluta, apesar de alguns, como contrair a rubéola durante a gravidez, 

criarem um risco muito elevado. ( Siegel 2008) 
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Culpa 

As explicações para o autismo de um filho pode de alguma forma ajudar a fazê-lo 

sentir que está mais seguro para planear o futuro da família, a compreensão não cura a 

criança, nem dá qualquer indicação sobre o seu tratamento. O conhecimento daquilo que 

provavelmente correu mal não pode alterar o passado e pensar e falar muito sobre o passado 

nunca é uma boa ajuda para o presente. Por vezes, quando a sensação de desamparo 

decorrente do diagnóstico se transforma em raiva exteriorizada, aparece a culpa. 

Há uma tendência dos pais, principalmente as mães, em se sentirem culpadas. Isto 

verifica-se, em parte, pelo facto de não haver uma razão directa que justifique o problema do 

autismo. 

 

 

Desamparo 

Muitas vezes os pais, após o diagnóstico, colocam esta questão: “Que diferença pode o 

tratamento fazer? A resposta é: pode fazer toda a diferença do mundo. O Medo dos pais 

quando lhes é dado o diagnóstico de autismo é que a criança permaneça igual ao que se 

encontra no momento. Talvez os efeitos benéficos do tratamento do autismo, inicialmente 

sejam difíceis de reconhecer para os pais, porque ainda nada sabem sobre isso. Um grande 

número de pais pode pensar que a criança nunca evoluirá para além do que é na altura do 

diagnóstico. Ser afectado por uma perturbação do desenvolvimento não é como ficar 

paralisado. Apesar de a criança ir ter sempre autismo, continuará a mudar, a crescer e a 

desenvolver novas competências. As crianças com autismo também se adaptam e também se 

desenvolvem, podendo, algumas, atingir um bom nível de autonomia. 

 

Negação 

Segundo. ( Siegel 2008),  a negação é um mecanismo de defesa que nos protege de 

aspectos dolorosos da realidade. A negação não é errada. No entanto, quando impede os pais 

de terem noção da necessidade de procurar ajuda para o seu filho, então a negação pode ter 

consequências prejudiciais. 

A negação pode ter efeitos negativos, se significar que os comportamentos, que podem 

prejudicar a criança, ou prejudicar os outros, não são reconhecidos. 

A negação pode ser expressa sob a forma de sentimento de que há algo errado com as 

pessoas que fazem comentários acerca dos problemas da criança, por oposição a admitir que 
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pode, na realidade, existir algo de errado com ela. Um exemplo deste tipo de negação é o dos 

pais que transferem os seus filhos com autismo, várias vezes de jardim-de-infância, num curto 

período de tempo, antes de verificarem a possibilidade de existir uma base para os 

comentários da educação que a criança parece ser bastante diferente de outras crianças que 

frequentam o mesmo programa e não está preparada para participar nas exigências da vida 

escolar. 

Outra forma de negação consiste em acreditar que as diferenças no desenvolvimento 

são uma expressão de individualidade. Alguns pais acreditam que a recusa dos seus filhos em 

se adaptarem é uma expressão precoce de uma personalidade forte e criativa que necessita 

fazer as coisas à sua maneira. 

 

8.3 A relação Médico Família 

 

É indiscutível a importância da família, mais concretamente dos pais, no 

desenvolvimento da criança Autista. Independentemente do diagnóstico específico, é natural 

que os pais se sintam culpados pelas dificuldades dos filhos. Portanto, é importante explicar a 

todas as famílias que vão a uma consulta que o Autismo não é provocado pela incompetência 

parental, nem por qualquer outra variável social ou ambiental. O desespero antigamente 

associado ao rótulo do Autismo ainda hoje é sentido por muitos pais. Ainda não há muito 

tempo, as crianças com Autismo tinham um prognóstico terrível. Os médicos que trabalham 

com famílias devem reforçar a esperança inerente às intervenções precoces e aos tratamentos 

que estão a surgir. 

 Com uma intervenção precoce, é certamente possível ajudar os pais a sentirem mais 

esperança quanto ao futuro dos seus filhos. 

Uma das mais poderosas intervenções terapêuticas que um médico pode realizar é 

ajudar os pais a intervirem activamente no tratamento e desenvolvimento dos seus filhos. 

Todos os tratamentos eficazes envolvem uma determinada intervenção dos pais (Rogers, 

1998).  

A tarefa do médico é a de escolher cuidadosamente entre as terapias disponíveis e 

ajudar as famílias a escolherem as que têm maior probabilidade de resultar em capacidades 

úteis na vida diária e na eventual independência. 
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No trabalho com as famílias, outra convicção central é o de salientar e usar os pontos 

fortes. Sublinhar as fraquezas é muitas vezes necessário para garantir que a criança possa 

beneficiar de serviços e recursos especiais. Todavia, o Autismo não é de forma alguma uma 

perturbação destituída de pontos fortes.  

A descrição inicial de Kanner ((1981), de crianças muito afectadas com a síndrome 

estava permeada de exemplos de talentos. Ele referiu a capacidade de leitura precoce, a 

memória prodigiosa e as capacidades visuais-espaciais bem desenvolvidas. A esta lista 

podíamos acrescentar a paixão e convicção que as pessoas com Autismo manifestam por 

certos assuntos, o seu desejo de ordem e a consequente disposição para respirar regras e 

rotinas (Ozonoff et al.,2002).  

Os pais estão mais acostumados a ouvir referir estes pontos fortes como défices (por 

exemplo, ecolalia, teimosia, monólogos, rigidez, interesses limitados), embora estas sejam 

aptidões legítimas que podem exceder em muito as capacidades dos irmãos ou companheiros. 

Ajudar os pais a reconhecer e usar estes pontos fortes pode constituir um meio útil e 

esperançoso para que a família se liberte da amargura.  

A relação médico família é da maior importância para melhorar as capacidades e 

resultados das crianças com Autismo. A investigação sobre os resultados dos tratamentos 

tornou claro desde há muitos anos que intervenções aparentemente “simples” e inespecíficas – 

atenção, cuidados enternecidos, controlo dos medos, estabelecimento de expectativas, 

autodeterminação, auto consciência – podem ser extremamente poderosas. A qualidade da 

relação paciente-profissional de saúde é um poderoso factor nos resultados. 

Nas últimas décadas, a medicina americana reconheceu a necessidade de incluir os 

pais como parceiros no tratamento dos filhos. Isto é essencialmente relevante para as crianças 

com perturbações do neurodesenvolvimento. Além disso, a intervenção política dos grupos de 

pais tornou-os importantes colaboradores dos profissionais de saúde na eliminação do estigma 

atribuído a estas perturbações, na garantia do acesso aos serviços apropriados e na obtenção 

de financiamentos.  

 

8.4Características da deficiência 

 

O facto de os pais de crianças, com “autismo”, só tomarem conhecimento do autismo 

quando o seu filho é diagnosticado, habitualmente alguns anos após o nascimento, constitui 
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uma dificuldade acrescida para o processo de adaptação. Este facto desencadeia sentimentos 

de insegurança, duvida e angustia (Marques:2000). 

A angustia derivada da suspeita do diagnóstico de autismo inicia-se quando a criança 

manifesta os primeiros sintomas, mantendo um ritmo crescente até à confirmação do 

diagnóstico. Verbalizações do tipo: “Como é que isto nos aconteceu a nós? Com tantos bebés 

que nascem bem…como é que isto aconteceu logo ao nosso?” são um exemplo das 

manifestações de angústia expressas pelos pais quando se confrontam com o diagnóstico de 

autismo. Todos estes pensamentos geram imensa ansiedade e expectativas em relação ao 

futuro do seu filho. (Marques 2000). 

Vários estudos demonstram que existem um conjunto de aspectos específicos das PEA 

(Perturbação do Espectro Autista) que determinam a adaptação dos pais a estas perturbações, 

nomeadamente: 1º O diagnóstico, que regra geral, só se realiza após um período de 

desenvolvimento aparentemente normal ou percebido como normal; 2º O facto de ser uma 

patologia crónica; 3º as características comportamentais específicas, ambíguas e 

inconscientes; 4º a persistência de incertezas e dúvidas quanto às causas. Com efeito, estes 

factores contribuem para o desenvolvimento de atitudes de ansiedade e depressão nos pais 

destas crianças (Shopler & Marcus, 1983: Koegel, 1996, citado por Marques, 2000). 

Várias investigações concluíram que, em comparação com outras perturbações do 

desenvolvimento ou dificuldades de aprendizagem, o autismo é das perturbações que mais 

problemas colocam aos pais (Domavan, 1988), citado por Marques, (2000). Isto porque, estes 

pais têm de enfrentar problemas de comportamento particulares da criança, Tais como: 

Problemas de sono e alimentares; exigências em termos de rotinas, rituais e crises de mau 

génio particularmente intensas e duradouras. Para alem disso, o comportamento é perturbador, 

incompreensível e, por vezes, até inesperado a aparente indiferença ao contacto afectivo e 

comunicação, provocam sentimentos de frustração e angustia nos pais (Marques:2000). 

Estes comportamentos manifestados pelas crianças autistas provocam várias reacções 

aos pais, que sentem o estigma e rejeição da sociedade. Sequeira Costa e Tavares (1981), 

citados por Pereira (1996), referem que é vulgar os pais, alem de sentirem culpa, terem 

vergonha da criança. Sugerem estes autores que, os pais das crianças deficientes devem estar 

conscientes da universalidade destas reacções. Todos os pais reagem de uma forma 

ambivalente em relação aos filhos, ou seja, aceitam e amam os filhos mas também os 

rejeitam, já que eles também os levam frequentemente a restrições da actividade, aumento de 

responsabilidade, pequenos desapontamentos, angústias e irritações (Sequeira Costa & 



                                                                                                                     ________   Autismo 

 55 

Tavares 1981,citados por Pereira, 1996). De facto, os pais de crianças com PEA manifestam 

reacções que variam desde o desejo aberto e consciente que a criança morra, até à hostilidade 

e rejeição reprimidas e simbólicas. Estes sentimentos, originando culpabilidade, vão resultar, 

por vezes, em superprotecção, preocupações excessivas, auto-abdicação, numa tentativa de 

negação ou compensação dos sentimentos hostis (Pereira 1996). 

As exigências colocadas pela deficiência afectam toda a família. Beckman (1983) 

sugere que 66% da variabilidade do stress das mães, incluindo agitação, irritabilidade ou falta 

de compreensão, resulta pelo tipo de exigências colocadas pela criança. Uma criança ou 

jovem com autismo pode ter episódios de fúria e atitudes agressivas e frequentes e muitas 

vezes graves. Este facto tem um impacto enorme sobre a família que, por vezes, evita ir a 

lugares públicos porque temem que aconteçam estes incidentes.  

 

 

8.5 Interacção entre irmãos 

 

O subsistema dos irmãos é constituído pelas interacções entre irmãos e ou/irmãs. 

Powel e Ogle (1985), citados por pereira, (1996) descrevem os irmãos como “agentes de 

socialização” que favorecem a primeira e, provavelmente, a mais intensa experiência da 

relação da criança deficiente com os seus pares. Uma vez que proporcionam à criança um 

contexto para o desenvolvimento de competências sociais, estas interacções dão-lhe a 

oportunidade de experienciar a partilha, o companheirismo, a lealdade, a rivalidade e a 

manifestação dos sentimentos (Powel & Ogle, 1985, citado por Pereira, 1996). Estes mesmos 

estudos sugerem que os irmãos experienciam o impacto de um irmão/irmã com deficiência de 

formas diferentes e que o afecto entre irmãos é condicionado por diferentes factores, entre os 

quais, se incluem as atitudes e expectativas dos pais, o tipo de família, os recursos da família, 

a religião, a complexidade e severidade da deficiência e o tipo de interacção entre irmãos. 

Pode acontecer que os pais perfeitamente absorvidos pelos cuidados a prestar à criança 

com deficiência, negligenciem os outros filhos fazendo com que estes, com frequência 

interiorizem os seus problemas e tristezas (Mchale & Gamble, 1987, citado por Pereira, 

1996). Embora os irmãos, nem sempre revelem as mesmas necessidades, a investigação 

recente em interacção entre irmãos sugere que estes podem ter atitudes e comportamentos 

especiais em resultado de terem um irmão com deficiência. Contudo, e sem esquecer o 
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possível aumento do risco de problemas emocionais resultantes do facto de terem de cuidar 

diariamente do irmão/irmã com problemas. 

Os irmãos também expressam atitudes e preocupações quanto às futuras 

responsabilidades para com o seu irmão/irmã deficiente. Vários estudos demonstram que o 

impacto de ter um irmão/irmã é particularmente intenso no caso do autismo. Isto poderá 

dever-se ao facto do autismo ser a manifestação mais severa de um contínuo de perturbações. 

Os estudos indicam que a convivência com um irmão com autismo provoca dificuldades no 

funcionamento cognitivo, académico, emocional e social dos irmãos (Bauminger & Yirmiya, 

2001). Schreibman, O’Neil e Koegel (1983), citado por Newsom, (1998), sublinham que os 

profissionais devem estar sensibilizados para as temáticas que envolvem os irmãos das 

crianças com autismo. É necessário ensinar aos irmãos, das crianças portadoras de autismo, 

técnicas e estratégias para o relacionamento. 

8.6 Interacção com a família alargada 

 

O subsistema da família alargada é constituído pelas interacções com a restante 

família, vizinhos e amigos. A interacção com a família alargada pode contribuir para um 

aumento da qualidade de vida da criança com deficiência na medida em que constitui um 

recurso importante para os pais (Pereira 1996). 

Os parentes, vizinhos e amigos têm algumas das mesmas reacções que as pessoas em 

geral, face à deficiência. Com frequência a falta de informação produzem atitudes de medo, 

insegurança, afastamento ou condescendência. A aliar a isto tudo, estes potenciais 

colaboradores da família, têm de gerir os seus próprios sentimentos de sofrimento, de choque, 

raiva ou descontentamento (Meyer & Vadasy, 1986, citados por Pereira, 1996). Esta família 

alargada pode desempenhar um papel fundamental de apoio à família, podendo muitas vezes 

cuidar da criança em situações de emergência ou quando os pais necessitam de se ausentar. 

Os avós, por exemplo, desempenham um importante papel de apoio à família, já que a sua 

experiência lhes permite dar importantes conselhos práticos acerca dos cuidado a prestar, bem 

como, sobre o próprio desenvolvimento da criança. Desta forma, também os avós da criança 

com deficiência necessitam de informação que os ajude a gerir os seus próprios sentimento e, 

simultaneamente, a desempenhar uma função de suporte à família (George,1988;Meyer & 

Vadasy,1986; Urwin,1988, citado por Pereira, 1996). Para além dos avós, importa também 

dar informações cuidadosas sobre os problemas associados à deficiência. 
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1.METEDOLOGÍA  

 

Para dar resposta à pergunta que deu origem ao nosso problema de investigação, 

optámos metodologicamente por um” estudo de caso” com incidência na família Y. 

Aplicámos a esta família uma entrevista estruturada tendo as perguntas sido elaboradas e 

sequenciadas com o objectivo de verificar se esta família Y passou pelas fases de adaptação e 

aceitação do problema do” Autismo” como nos diz  Siegel (2008). 

Assim, na investigação realizada para o presente trabalho optou-se por um estudo de 

caso real. Como referimos foi elaborada para tal uma entrevista composta por24 perguntas 

para aplicar à família Y. Cada pergunta foi elaborada com um objectivo concreto. Assim a 

pergunta número 3 serve para verificar, a partir de que momento a família sentiu que havia 

algo que não estava bem com o seu filho.  

A pergunta 4 diz-nos de que forma a família começa a construir mentalmente um 

possível problema na vida do seu filho. As perguntas 5 e 6 levam-nos a verificar que 

procedimentos tomaram a família para responder às suas dúvidas.  

As perguntas 6,7,8,9,10 e 11, são para verificar o impacto do diagnóstico do 

“Autismo”, e reacções de todos os elementos do agregado familiar, ao mesmo diagnóstico.  

A pergunta 12 remete-nos para os possíveis apoios dados à família.  

A pergunta número 13, permite-nos saber como é a relação entre irmãos. A número 

14, vai no sentido de saber quais os problemas que, o “Autismo”, provoca na família a nível 

profissional.  

A pergunta número 15 destina-se a verificar as dificuldades que a família sente para 

lidar com o “Autismo”.  

As perguntas 16 e 17vão no sentido de verificar se, há ou não, alterações na vida desta 

família que se depara com este problema.  

Na pergunta número 18 pretendemos saber se o irmão da criança “Autista”é ou não 

prejudicado pelo facto de ter um irmão “Autista”. Com a pergunta número 19, pretendemos 

saber se são dados apoios sociais a esta família que, se depara com gastos acrescidos com o 

tratamento e educação do seu filho. A pergunta número 20, serve para verificar em que 

medida a relação do casal é ou não afectada por este problema. Com a pergunta 22, 

pretendemos saber se os pais passaram pela fase da “culpa” As perguntas 21, 23 e 24, servem 

para verificar a forma como os pais lidam e agem com o problema do seu filho e como vêem 
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o seu filho. Alem desta entrevista, foram ainda, elaboradas mais 9 questões dirigidas ao irmão 

com o objectivo de verificar de que forma o irmão sentiu e como convive com o problema. 

Assim as questões 1,2,3,4,5 e 6, vão no sentido de perceber como é que os irmãos sentem este 

problema e como reagem perante o irmão.  

A pergunta número 7, serve para saber se os irmãos sentem vergonha dos 

comportamentos do irmão “Autista”. As perguntas 8 e 9, vão no sentido de saber quais os 

sentimentos que os irmãos manifestam em relação ao irmão “Autista”.  

Esta investigação é baseada no método qualitativo, em que nos servimos da entrevista 

para a recolha de dados. Foi escolhida esta metodologia por considerarmos que é a mais 

adequada face ao assunto em estudo: caracterização de uma criança autista e o impacto desta 

criança na família. 

O estudo de caso é uma abordagem metodológica de investigação qualitativa, 

especialmente adequada quando procuramos compreender, explorar ou descrever 

acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos diversos 

factores. Yin (1994) afirma que, esta abordagem se adapta à investigação em educação, 

quando o investigador é confrontado com situações complexas, de tal forma que dificulta a 

identificação das variáveis consideradas importantes, quando o investigador procura respostas 

para o “como?” e o “porquê?”, quando o investigador procura encontrar interacções entre 

factores relevantes próprios dessa entidade, quando o objectivo é descrever ou analisar o 

fenómeno, a que se acede directamente, de uma forma profunda e global, e quando o 

investigador pretende apreender a dinâmica do fenómeno do programa ou do processo. 

Assim, Yin (1994:13) define “estudo de caso” com base nas características do 

fenómeno em estudo e com base num conjunto de características associadas ao processo de 

recolha de dados e às estratégias de análise dos mesmos.  

Coutinho (2003), refere que quase tudo pode ser um “caso”: um indivíduo, um 

personagem, um pequeno grupo, uma organização, uma comunidade ou mesmo uma nação. 

Da mesma forma, Ponte (2006: 62) considera que:  

“É uma investigação que se assume como particularista, isto é, que se debruça 

deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única ou 

especial, pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir o que há nela de 

mais essencial e característico e, desse modo, contribuir para a compreensão 

global de um certo fenómeno de interesse” 
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Podemos considerar que se trata de um trabalho empírico que se baseia essencialmente 

no trabalho de campo e que ao estudar uma entidade, neste caso uma criança com diagnóstico 

de autismo e o impacto que esta síndrome tem nas relações familiares, o estudo é de natureza 

descritiva e o objectivo pretende desenvolver uma situação específica de resposta educativa 

no meio familiar e escolar de uma criança com perturbação autista. O estudo de caso tenta 

tirar partido de instrumentos como a observação naturalista e participante, a entrevista, o 

questionário e a documentação existente (Yin 1989). 

A estratégia associada ao estudo de caso permite que numa atitude de introspecção 

facilite a compreensão das relações que se estabelecem durante o processo de trabalho. 

Resumindo, o estudo de caso apresenta algumas características que importa referir: tem 

como objectivo um fenómeno contemporâneo da vida real; as fronteiras entre o fenómeno 

estudado e o contexto são nitidamente demarcadas; o investigador utiliza fontes múltiplas de 

dados (Yin 1989). 

No nosso trabalho utilizámos, para a recolha de dados, a análise documental dos 

relatórios médicos clínicos e psicológicos, os PEI’S (Plano Educativo Individual), ainda nos 

socorremos de informações de carácter informal, recolhidas por observação directa e 

conversas informais. Utilizámos também a entrevista para recolha de dados sobre a família. O 

método usado para a análise de resultados foi o qualitativo. 

Devemos elucidar que o estudo empírico se desenvolveu em dois momentos distintos, 

aos quais corresponderam dois focos de análise também eles diferentes: num primeiro 

momento centrámos a nossa atenção e a análise no estudo da criança com autismo; num 

segundo momento o nosso foco de análise foi a família dessa criança, procurando perceber que 

impacto teve/tem na família essa criança. 

Assim, numa primeira fase, analisa-se e descreve-se uma situação concreta de uma 

intervenção junto de uma criança com perturbação autista, apresentando o seu Plano Educativo 

Individual (PEI). Num segundo momento, fez-se um estudo sobre o impacto, de uma criança 

autista, na família, no que se refere, às alterações e adaptações que estas têm de fazer, nos seus 

projectos de vida, bem como os problemas que poderão causar nas relações familiares. Os 

resultados que a seguir se apresentam reflectem tais momentos diferenciados da pesquisa 
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2. RESULTADOS 

 

2.1. A criança 

 

A intervenção precoce junto das famílias e das crianças diagnosticadas com 

deficiência constitui um factor decisivo para a promoção de um desenvolvimento mais 

normalizado e uma melhor gestão do processo de ajustamento parental à constatação da 

existência de uma anomalia no seu filho. 

Tendo em conta as necessidades deste aluno e da família considerou-se que se  deveria 

proporcionar ao J…(nome fictício do aluno) experiências diversas, desenvolvidas sempre que 

possível, em contextos naturais. Entendeu-se prioritário manter um ambiente acolhedor, 

devidamente organizado e estruturado, rico em estímulos que favorecessem o seu 

desenvolvimento global. 

O trabalho realizado centrou-se, numa primeira fase, sobre uma criança autista, como 

já referimos. Escolhemos esta síndrome pelo facto desta criança se encontrar numa escola 

EB1 do concelho de XXX, local onde exercemos a nossa função profissional. O aluno 

frequentou o jardim-de-infância dos dois até aos seis anos de idade, tendo beneficiado de 

apoio educativo. A partir dos seis anos foi matriculado numa escola EB1 da mesma área de 

residência. Aos dez anos foi matriculado no 4º ano de escolaridade numa escola do concelho 

de XXX, devido à reorganização da rede escolar. A sua carga horária era distribuída pela sala 

de ensino regular e pela UIE (Unidade de Intervenção Especializada), onde beneficiou de 

apoia educativo diário. 

Quando o J…, mudou de escola para a Eb1 de XXX, foi confrontado, no início do ano 

lectivo, com uma situação nova resultante de um novo ordenamento da rede escolar. 

Transitou de uma escola rural com um número reduzido de alunos para outra de maiores 

dimensões estando inserido numa turma com um maior número de alunos. A escola actual 

dispunha de uma UIE que o J… frequentou diariamente em tempo determinado beneficiando 

também do apoio de uma tarefeira que o acompanhou da escola anterior. 

Inicialmente o J… revelou alguma resistência à adaptação a esta nova realidade 

manifestando comportamentos que não eram habituais. Gradualmente as suas atitudes foram-

se ajustando. Depois o J… começou a evidenciar as suas competências sociais e cognitivas e a 
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capacidade para adquirir conhecimentos ao nível das diferentes áreas de aprendizagem, 

nomeadamente no acesso ao computador e à utilização do software educativo.  

As suas dificuldades em comunicar e a sua fixação em interesses muito específicos 

limitam a aquisição de conhecimentos sendo necessário recorrer com frequência a novos 

estímulos. Para se poder dar uma resposta mais adequada às suas necessidades foi elaborado 

um PEI (Plano Educativo Individual). Antes da elaboração do PEI, foi feita uma avaliação 

diagnóstica do aluno, utilizando a CHECLIST, (ver anexo) segundo os critérios de avaliação 

da CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade Incapacidade e Saúde) 

 Porque a família é o primeiro e o mais importante contexto para o crescimento físico e 

psicológico da criança e são consideradas as primeiras instituições, visto que é no seio delas 

que se inicia o processo de socialização, sentiu-se a necessidade, num segundo momento, de 

fazer um estudo sobre o impacto de uma criança autista na família, tendo em conta as 

mudanças, alterações e adaptações e de que forma, afectou ou não, as relações familiares. 

 

 

Caracterização do Aluno 

 

Trata-se de um jovem, do sexo masculino, nascido a 9 -01-97, no hospital de Vila 

Real. É o segundo filho de um casal, de nível sócio - económico médio. A mãe é licenciada e 

é professora do 1º ciclo do Ensino Básico. O pai tem o 10º ano e trabalha por conta própria na 

agricultura. O irmão é mais velho quatro anos, não tem problemas de saúde e é estudante. Na 

altura do nascimento a mãe tinha 34 anos e o pai 37anos. 

É uma família muito dedicada empenhada e cooperante na educação dos seus filhos. 

 

 

História Familiar 

 

O J… nasceu no Hospital de Vila Real. Até aos 18 meses foi uma criança “normal”. 

Produziu algumas palavras (mamã, avó, aqui, ali, a rua, a bola…). Ainda pelos 18 meses 

construía puzzles com mais de 30 peças, brincava com carrinhos, bonecos, e aceitava a 

colaboração dos adultos (mãe, irmão e empregada). Por volta dos 2 anos deixou de falar e 

começou a isolar-se nos cantos mais apertados da casa. 
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O J… aceitava mais facilmente a presença do adulto do que dos da mesma idade pois 

o adulto repetia as suas brincadeiras, principalmente a empregada, corria à volta da mesa, 

gatinhar, meter-se debaixo de objectos, actividades que se repetiam várias vezes ao dia. O J… 

não aceitava participar em brincadeiras sugeridas por outras crianças nem pelos adultos. Esta 

situação provocou uma relação nada fácil entre criança – criança e criança - adulto. 

Entre os 2 e os 3 anos gostava muito de brincar com canetas e marcadores 

(pintando/enchendo as cobertas das camas com círculos). Esta actividade também conseguia 

executá-la em folhas de papel, jornal e/ou revista. É por esta altura que deixa de pronunciar 

palavras e vai à consulta de Pediatria, o qual imagina que o problema do J…esteja relacionado 

com perda de audição e, então, encaminha-o para o Hospital Maria Pia onde lhe são feitos 

exames audiometrista. Estes exames não revelam qualquer problema de audição. 

 Mais tarde, o Dr. diz à mãe do J… que este poderá apresentar um quadro de autismo e 

aconselha-a a dirigir-se para a consulta de Desenvolvimento e de Pedopsiquiatria do H. de 

Vila Real. Aqui a avaliação está próxima do quadro descrito na Consulta de Pediatria mas, o 

trabalho com o J…é, no dizer da mãe, pouco eficaz. E, começou a ser acompanhado no H. 

Pediátrico de Coimbra na Consulta de autismo, onda ainda hoje se mantém. Beneficia 

também do acompanhamento de uma terapeuta da fala e psicóloga. 

O J…foi observado pela primeira vez em Outubro de 2001. Na altura tinha 4 anos e 9 

meses. Foi-lhe diagnosticado Espectro da Perturbação do Autismo, após ter sido preenchido o 

protocolo dessa consulta. 

O Centro de Desenvolvimento da Criança/Direcção Regional da Educação Centro do 

Hospital Regional efectuou a avaliação de diagnóstico, a avaliação do desenvolvimento e a 

avaliação psicoeducacional, concluindo assim que o J…tinha um nível de desenvolvimento 

abaixo da média (QD (global = 65%) para a sua faixa etária e um nível de comportamento 

adaptativo composto -4DP da média para a sua faixa cronológica (idade funcional de 4 anos e 

1 mês; percentil 45 para a população de crianças com autismo). 

No relatório multidisciplinar da consulta de 10 de Novembro de 2008, nas áreas 

avaliadas apresenta os seguintes resultados: comunicação 3anos 10 meses, autonomia 5 anos 

1mês, socialização 3anos 10 meses e no comportamento adaptativo 4anos 3meses. 

Foram indicados competências a serem trabalhadas a nível da comunicação, da 

autonomia e da socialização e proposto um Plano de Intervenção para o ano lectivo 2008-

2009. 
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A elaboração do PEI deste aluno contou com as informações fornecidas por todos os 

técnicos envolvidos no seu processo de ensino/aprendizagem. 

O aluno tem no seu agregado familiar um factor facilitador, pois os elementos que o 

compõem mantém entre si uma relação salutar, todos se preocupam com o J… e ajudam-se 

entre si. 

Estabelecem regras claras e adequadas relativamente às actividades diárias. 

Acompanham o aluno às consultas da Equipa de Autismo do C.D.C.H.D de Coimbra e 

a Vila Real, onde o aluno usufrui de consultas de terapia da fala e de psicologia. 

As prescrições médicas também são cumpridas. O aluno apresenta-se sempre vestido 

de forma cuidada e de acordo com as condições climatéricas. 

Acompanham a vida escolar do aluno trocando informações diárias com a escola, 

trabalham em colaboração e dá continuidade ao trabalho realizado, através do cumprimento 

de rotinas e de autonomia. Assumem uma atitude responsável face à sua assiduidade e 

pontualidade.    

Os docentes da escola, auxiliares, tarefeiras são também agentes facilitadores em todo 

o processo de ensino/aprendizagem do aluno. As actividades são devidamente estruturadas, 

elaboram e adaptam material, realizam um trabalho de favorecimento da autonomia, do 

relacionamento social, das aquisições académicas e trabalham em estreita colaboração com a 

família e restantes técnicos (Psicóloga e Terapeutas). 

O J… é bem aceite pelos pares e tentam incluí-lo nas brincadeiras, por vezes, o aluno 

participa quando estes trazem algum objecto que ele gosta, máquinas de jogos, mesmo assim 

por curtos períodos de tempo.  

Os técnicos (terapeutas, médicos, psicóloga) são também agentes facilitadores do 

processo ensino/aprendizagem do aluno. 

 

 

História Escolar do aluno 

 

O J… foi matriculado no Jardim de Infância de YYY com 2 anos e meio e aí se 

manteve até aos seis anos de idade, tendo beneficiado de apoio educativo. Até ao ano lectivo 

2005/2006 frequentou a EB1 de SSS e devido ao reordenamento da rede escolar no ano 

lectivo de 2006/2007 o aluno foi para XXX frequentar a EB1 Nº 1 de XXX. Nesta escola 
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passou a usufruir de apoio diário por parte de uma docente da educação especial e passou a 

estar integrado numa UIE (Unidade de Intervenção Especializada) a sua carga horária era 

distribuída pela sala do ensino regular e pela UIE. No entanto, o aluno só frequentava a sala 

em momentos muito específicos, pois não se mantinha lá muito tempo. 

No ano lectivo 2008/09 passou a beneficiar de apoio por parte da Equipa 

Multidisciplinar de Apoio às Unidades de multideficiência e autismo, na valência de terapia 

ocupacional. Como o aluno já tinha terapia da fala num Centro de Vila Real achou-se 

(escola/família) que não seria benéfico para o aluno ter terapia da fala com duas técnicas 

diferentes.  

O aluno usufruiu ao longo deste tempo das seguintes medidas do Decreto-Lei 

nº319/91 alínea g) e alínea i) currículo alternativo. Fazendo a avaliação das medidas 

adoptadas elas revelaram-se eficazes pois o aluno adquiriu algumas das competências 

delineadas no seu PEI. Na área da comunicação o aluno teve uma evolução bastante positiva, 

verbaliza um maior número de palavras durante as actividades quer de forma espontânea quer 

através da orientação do adulto. Manifesta compreender a linguagem verbal. Ao nível das 

actividades da vida diária também se mostrou mais autónomo. Executa pequenas tarefas na 

sala que foram sendo trabalhadas através das rotinas. Conseguiu adquirir novas competências 

cognitivas. Escreve palavras e pequenas frases. Reconhece algumas palavras escritas. Escreve 

a data no quadro e nos trabalhos com orientação do adulto. Realiza actividades simples de 

classificação e seriação. Realiza com auxílio do adulto algumas funções de cálculo simples. 

 No final do ano lectivo foi avaliado segundo a CIF e passou no presente ano lectivo a 

usufruir das seguintes medidas do Decreto-Lei Nº3/2008de 7 de Janeiro: Adequações no 

processo de avaliação; Currículo Específico Individual; tecnologias de Apoio e Modalidade 

Específica de Educação. No presente ano escolar está a frequentar a UIE na EB 2,3/S de XXX 

matriculado no 5º ano de escolaridade e com as medidas que lhe foram propostas a quando da 

avaliação segundo a CIF. 

      

 

Avaliação Curricular   

 

Os dados que agora se apresentam são uma síntese dos dados recolhidos na e pela 

avaliação de diagnóstico efectuada pelo SPO (Serviço de Psicologia e Orientação). 
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  O J… apresenta como áreas mais fortes a Motricidade Global, a Percepção e a 

Coordenação Óculo Manual.    

Referem-se alguns elementos de avaliação que resultam da observação e do trabalho 

directo já efectuado: 

 No aspecto sócio – afectivo o aluno relaciona-se com os profissionais que intervêm 

mais directamente com ele tomando a iniciativa de os procurar quando necessita de ajuda, 

estabelecendo facilmente relações afectivas. Quando era contrariado fazia birras e por vezes 

chorava. Começa a aceitar o contacto físico com os companheiros mas continua a preferir 

espaços com menos pessoas. 

- Na área do desenvolvimento psicomotor ainda não apresenta uma lateralidade bem 

definida, mas tem conhecimento das partes que constituem o seu corpo e o dos outros 

resolvendo exercícios complexos através de software educativo. 

Orienta-se facilmente no espaço real, mas ainda revela lacunas nas noções temporais. 

Tem períodos curtos de atenção, mas quando a tarefa é do seu agrado é capaz de se 

manter concentrado mais tempo. 

Não apresenta dificuldades na motricidade global com base na observação do 

comportamento diário.    

- O J… comunica através do contacto físico e da fala utilizando já pequenas frases 

contextualizadas (mãe, anda cá, abre a porta, vamos a casa). Sendo esta a área com mais 

lacunas revela no entanto um significativo potencial de aprendizagem tendo adquirido novo 

vocabulário. Tem dificuldade em articular palavras mais complexas. 

- A nível do desenvolvimento cognitivo identifica o seu nome escrito e escreve-o com 

modelo. No computador escreve-o sem necessitar de ajuda. Associa a palavra à imagem e 

resolve puzzles com várias peças. Identifica, aponta e nomeia todas as cores.  

 

 

Avaliação global 

 

O J… tem maior aptidão e interesse pelas actividades desenvolvidas através de suporte 

informático, revelando capacidade de iniciativa nessas tarefas. As actividades desenvolvidas 

no computador têm permitido observar algumas das suas competências, nomeadamente a 

nível do raciocínio lógico. É particularmente sensível ao reforço positivo que promove a 

aquisição de novas aprendizagens. 
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 É de registar como muito positivo para o desenvolvimento do J…, o envolvimento da 

família e a sua disponibilidade para colaborar.   

Tendo em conta a importância de avaliar para intervir, foi feita, neste caso, uma 

avaliação de diagnóstico pelo SPO, ou Equipa de Avaliação.  

Nesta avaliação destacam-se como áreas fortes a motricidade global, a percepção e a 

coordenação óculo manual. Esta avaliação foi feita através da observação directa e trabalho já 

efectuado. Tendo em conta que, os indivíduos com autismo, de todas as idades e níveis de 

funcionamento, beneficiam com um ensino estruturado. O ensino estruturado de acordo com a 

divisão Teacch, ajuda os autistas na organização dos seus ambientes, pois fornece 

informações claras, precisas, concretas e significativas. Esta forma de ensino, tem uma função 

especial, como a de integrar, ensinar e reforçar outros princípios centrais do programa Teacch, 

fazendo assim a ponte para a generalização entre a casa, a escola e o meio social da criança 

com autismo (Mesibov, 1997). As crianças trabalham sozinhas nos espaços de trabalho e 

realizam tarefas seleccionadas pelo professor. São actividades individualizadas e de 

classificação de objectos por cor ou actividades de dobrar cartas e coloca-las dentro de 

envelopes. As actividades diárias são organizadas em quadros (quadros de Rotinas) as quais 

são elaboradas com objectos concretos, figuras fotos, cartões ou palavras. O programa Teacch 

baseia-se nos seguintes princípios: 

- Habilidades e interesses: todos os autistas apresentam habilidades e interesses que 

são funcionais. É preciso ajudá-las a desenvolver estas e adquirir outras, necessárias à sua 

vida; 

- Avaliação contínua e cuidadosa: o programa educativo faz-se por meio de 

observação do desempenho da criança frente a uma variedade de materiais, em tarefas 

direccionadas e actividades presentes em diferentes modalidades e em diferentes estruturas, 

com particular atenção, às áreas de comunicação, auto-cuidado, habilidade vocacional, 

recreação e lazer; 

- Compreensão dos significados: todas as crianças autistas apresentam dificuldade em 

entender o significado das suas próprias atitudes, atitudes das outras pessoas e do ambiente, 

necessitando de ajuda para interpretar estes significados; 

- Colaboração dos pais: a planificação do programa educativo deve ser sensível ao 

ambiente familiar da criança, incorporando os seus desejos e o tipo de vida dos seus 

familiares. 
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Subjacentes a estes princípios estão alguns objectivos como: Ensinar a criança que o 

seu ambiente está cheio de significado; Ensinar as relações de causa efeito; Ensina-las a 

comunicar; Desenvolver competências que sejam significativas para a vida adulta, tornando-

as, tanto quanto possível, independentes. 

Para levar a cabo estes objectivos são usados técnicas educativas próprias tais como: 

- Informações visuais: as informações são apresentadas visualmente e também 

utilizadas para ensinar à criança o início, o meio e o fim das actividades. O espaço físico é 

organizado com estruturas visuais, quadros com horários de actividades, sistema visual de 

aprendizagem e organização visual dos materiais, isto porque, as informações visuais são 

mais facilmente processadas pelos autistas do que as informações verbais. 

- Rotinas: as rotinas são flexíveis e as estruturas previsíveis, dando à criança 

estratégias para compreender e prever a sequência de acontecimentos que ocorrem no meio 

em que estão inseridas; 

- Ensino individualizado: o ensino é individualizado, tendo em conta as necessidades e 

interesses específicos de cada criança. 

- Ensino de competências: o ensino de competências dá-se em ambientes naturais e 

com vários tipos de materiais. 

De acordo com estes princípios e objectivos foi elaborado um projecto de intervenção 

seguindo a linha do modelo Theacch com vista a desenvolver a terapia comportamental e 

linguística. A sala foi organizada por áreas:  

 

 A área de reunião 

 A área de ensino 

 A área de brincar 

 A área da informática 

 Horários ou transição 

 

Na área de reunião desenvolveu-se a comunicação relacional, que é um dos aspectos 

que o aluno, em questão, tem necessidade de desenvolver 

A área de ensino foi onde a criança aprendeu as competências estando de frente para o 

professor. A área de brincar foi a área destinada a pausas. A área da informática era a área 

onde esta criança gostava mais de estar e desenvolveu diversas competências: a nível da 

escrita, de jogos de atenção e concentração etc. 
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Na área de transição (horários) foi onde adquiriu a noção de sequência. A visualização 

dos horários minimiza a dificuldade da memória e atenção; reduz os problemas com o tempo 

e a organização; Compensa a linguagem receptiva que facilita a compreensão de ordens 

verbais. Proporcionam uma maior autonomia. 

Este aluno demonstra uma boa memória gráfica a curto e a longo prazo. Esta 

característica foi aproveitada para desenvolvimento da leitura e da escrita, usando imagens 

associadas a palavras ou frases, por exemplo a fotografia da mãe com a palavra mãe, escrita 

de palavras e frases no computador etc. O computador foi também aproveitado para trabalhar 

os conceitos matemáticos: noções de maior, menor, sequências e o próprio conceito de 

número. 

Para o ensino da leitura e escrita e coordenação oculomanual foi também usado o 

PECS (sistema de comunicação alternativa) cuja comunicação se faz através de associação de 

figuras e imagens. É usado para trabalhar as rotinas com vista a desenvolver a autonomia. Foi 

elaborado o quadro das rotinas onde estão organizadas as actividades de: lavar os dentes, a 

hora do lanche, a hora dos jogos etc. …Foi também criado o calendário com os dias da 

semana e do mês (usando o numero) e palavra.  

O J… tem natação uma hora por semana. É uma actividade que ele aceita bem e que o 

relaxa e também lhe dá autonomia. 

O aluno realizou grandes progressos, ao longo do 1º e 2º período nas diferentes áreas.  

Na área da socialização estabeleceu relações afectivas e interagiu com os adultos que 

mais directamente trabalhavam com ele. Aceitou também a presença e estabeleceu contactos 

com outros adultos (adultos da comunidade educativa e restante comunidade) na sala e nos 

espaços exteriores. 

Estabeleceu contactos físicos com os companheiros mas por curto espaço de tempo, 

mas aceitava a sua presença no recreio, na sala (UIE), na piscina ou noutras actividades. 

Contudo continua a preferir ambientes calmos e com menos pessoas. Cumprimentava os 

adultos quando chegava e quando ia embora da escola, sem que este tivesse necessidade de o 

lembrar. 

Na área da comunicação (receptiva e expressiva) o aluno conseguiu descodificar a 

mensagem oral, não necessitando, na maior parte das vezes, que se lhe mostrasse ou 

apontasse o que se lhe pedia, desde que sejam claros. Utiliza o contacto físico para comunicar 

incluindo a oralidade. 
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Na comunicação expressiva, teve uma evolução significativa; aumentou o seu 

vocabulário, a utilização de frases contextualizadas e utilizava correctamente os plurais e o 

género (é o pai, é a mãe, é o gato, é a gata, o macaco, a macaca…). 

A nível da motricidade identificava todas as partes do corpo em si e no outro. Recorta, 

cola, pega, no lápis, segura na colher com a mão direita e escreve no computador alternando 

as mãos, pontapeia a bola com o pé direito e esquerdo. 

O aluno reagiu muito bem às aulas de natação, colaborando nos exercícios e 

cumprindo o que se lhe pede. Este facto vem confirmar o que foi referido sobre a hidroterapia 

como sendo uma terapia bem aceite por quase todas as pessoas com perturbações autistas. 

Na área cognitiva revela raciocínio lógico, uma boa memória visual e auditiva. Faz a 

ligação correcta entre número e quantidade, até 15. Conta os números em inglês até 20. Faz 

contas de somar até 20 (1+2=3). Identifica o seu nome escrito e escreve-o. Conhece todas as 

letras do alfabeto, dizendo-as e apontando-as a pedido. Identifica algumas palavras (mãe, pai, 

irmão, pato, gato, macaco…) Associa a palavra à imagem. 

No computador, identifica as letras, escreve palavras e pequenas frases (com ajuda). 

Faz puzzles com diversas peças, seja em jogos de mesa seja em suporte informático. 

Estabelece relações de comparação e associação. Faz seriações do menor para o maior e do 

maior para o menor. Realiza sequências de diferentes acções e com diversas imagens. Cumpre 

duas ordens a pedido. 

Na área da autonomia (actividades da vida diária), o aluno tem estabelecido algumas 

rotinas que promovem a sua autonomia. Tira o casaco e pendura-o no cabide sozinho, veste-o 

quando vai embora fazendo o mesmo em relação à mochila. Cumprimenta os adultos da sala à 

entrada e à saída. Acende e apaga as luzes, lava as mãos antes do lanche e limpa-as, depois 

vai buscar a mochila para lanchar. No final deita ao lixo o pacote do leite e vai pendurar a 

mochila. Arruma a sua cadeira e começa a ajudar em pequenas tarefas, apagar a luz e deitar 

papeis no cesto do lixo. 

Na utilização do computador é completamente autónomo, liga-o, liga as colunas, liga a 

Internet. 

Na natação veste-se sozinho e mostra-se bastante autónomo dentro de água. 

Com o J… é importante a utilização do reforço positivo como promotor da 

aprendizagem. 

A família mostra-se muito empenhada e colaboradora. Partilha com a escola toda a 

informação sobre o seu filho havendo um trabalho de parceria e continuidade escola/família. 
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Medidas do Regime Educativo Especial a aplicar (ver Dec.-Lei nº.319/91 e Desp. 

30/2001): 

Ensino Especial alínea i artª 2    

Adequação da turma n.º 1  art.º 9.º  

 

 

Avaliação da (s) Medida (s) Aplicada (s): 

 

Avaliação diária 

Avaliação formativa  

 

Processos e Critérios de Avaliação 

 

O critério de avaliação foi baseado no desenvolvimento do aluno e na aquisição das 

competências pretendidas. Sempre que possível o aluno deve acompanhar o programa do ano 

que frequenta. 

 

Estratégias Globais e Recursos 

O aluno deve beneficiar dos seguintes recursos e serviços: 

- Frequência da UIE para desenvolvimento de competências específicas 

- Utilização de material didáctico diversificado  

- Acompanhamento individualizado do docente de apoio educativo 

- Apoio diferenciado por parte do professor da turma 

- Participação em todas as actividades previstas no plano anual de actividades 

- Participação nas AEC (natação) - Auxiliar da acção educativa e tarefeira 

- Serviços de Saúde (médico de família e Hospital Pediátrico de Coimbra) 

- Terapeuta de fala e psicóloga  

- Transporte escolar 
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Áreas a Desenvolver 

De acordo com a avaliação efectuada serão trabalhadas as seguintes áreas: 

- Desenvolvimento Sócio-afectivo 

- Desenvolvimento Psicomotor 

- Comunicação 

- Desenvolvimento Cognitivo 

- Actividades da vida diária 

- Aquisições escolares 

 

Prazo de validade do programa educativo individual 

O PEI deu continuidade ao anterior e será válido sempre, no inicio do ano lectivo 

seguinte, e poderá ser revisto sempre que se verifique o disposto no art.º 19 do Decreto-lei 

319/91 de 23 de Agosto.    

 

 

Assinaturas: 

Presidente do Conselho Executivo ____________________________________ 

Professorda turma____________________________________________________ 

A Docente de Apoio Educativo__________________________________________ 

A Coordenadora do N.A.E______________________________________________ 

Encarregado de Educação_______________________________________________ 

DATA:____/____/____ 
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2.2. A Família   

 

Caracterização da família 

 

A nossa investigação situou-se numa família nuclear, constituída por: pai, mãe, dois 

filhos e avó. A mãe tem 47 anos, é licenciada e é professora do 1º Ciclo do Ensino Básico. O 

pai tem 49 anos, tem o 10º ano e trabalha por conta própria nos seus terrenos (produtor de 

vinhos). O filho mais velho estuda. 

Ao filho mais novo foi diagnosticada a perturbação de autismo. O nível sócio – 

económico é médio. 

Esta família é muito funcional, onde todos os seus membros convergem para o mesmo 

fim. É uma família muito unida e com laços afectivos muito coesos. A relação do casal é boa e 

já o era antes do nascimento dos filhos, quer um quer outro foram filhos muito desejados.  

É uma família que vive do seu trabalho, sem ter qualquer outro benefício ou ajuda 

financeira, a não ser o abono dos filhos. A mãe, apesar de todos os esforços necessários e 

tempo para dedicar aos cuidados do filho que, neste caso são redobrados, nunca deixou de 

exercer a sua profissão. Com a ajuda e esforços de todos os membros da família e alguns 

amigos, especialmente uma amiga que desde sempre ajudou a família e acompanhou o filho 

mais novo, quer em casa quer na escola. Ainda hoje é ela que o acompanha à escola e fica com 

ele o tempo que está na escola. A relação dos dois é muito boa. O J . , gosta muito dela e ela, 

por sua vez, conhece-o e compreende-o muito bem. É como se fosse uma segunda mãe.  

A relação com o irmão é também muito boa. Tudo o que o irmão lhe diz para fazer ele 

faz. O irmão ajuda-o em tudo que ele necessita; brinca com ele, ajuda-o naquilo que ele tem 

dificuldades em fazer, na escola vai muitas vezes à sala dele visitá-lo, sai com ele. 

Os pais desde sempre fizeram todos os esforços e procuraram todos os meios ao seu 

alcance para, compreenderem a problemática do filho e fazerem o que fosse melhor para ele. 

Assim como outras famílias, esta também viveu, após o diagnóstico do seu filho, 

momentos de desespero, dor, incertezas, dúvidas, mas um dos seus pontos fortes, foi a força e 

determinação que sempre tiveram para enfrentar o problema. Nunca desistiram, sempre 

procuraram respostas e acreditaram nas potencialidades do seu filho. Então decidiram que 

seriam eles a tomar conta da educação do seu filho. Pediram autorização ao ministério da 

educação para o seu filho poder frequentar o jardim-de-infância público, da área da sua 
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residência, a partir daí sempre frequentou escolas públicas. Hoje está numa EB2,3 da área da 

sua residência, conforme já foi referido, onde o seu irmão também anda. 

 

2.3 Análise de resultados  

                 

 

O nosso propósito foi saber se todos os elementos do agregado familiar vivenciaram da 

mesma maneira as diferentes fases pelas quais passam as famílias com crianças com autismo, 

que alguns autores advogam, e que mencionámos na revisão bibliográfica do nosso trabalho. 

Assim, relativamente à pergunta três da entrevista, Quando é que se apercebeu que 

havia algum problema com o seu filho J?,  optámos por transcrever a resposta (da mãe):                 

 

 Quando ele não ligava ao chamar por ele e vinha a correr quando ouvia, na televisão, algo que lhe 

interessava. Tinha ele cerca de um ano. Também o facto de ter começado a falar e a sua linguagem regredir.  

 

Efectivamente, como refere  Siegel (2008: 163):  

“À nascença, o bebé com Autismo é quase sempre visto como sendo normal, nada 

existe de errado. Só mais tarde, com determinados comportamentos da criança, 

começa a surgir a preocupação de que o bebé, de facto, tenha um qualquer tipo 

de problema”  

Relativamente à pergunta número 4”O que pensou que seria?, cujas respostas dos 

progenitores foram sensivelmente as mesmas, optou-se por transcrever uma (a do pai): 

 

 Achei muito estranho, primeiro pensei que era problema auditivo, mas ao mesmo tempo não 

compreendia os comportamentos; refugiava-se nos cantos mais apertados da casa, isolava-se 

 

Esta resposta, diz-nos de que forma a família começou a construir mentalmente um 

possível problema na vida do seu filho, na qual, se pode verificar a teoria de Marques: (2000) 

quando se refere, ao facto de os pais de crianças, com “autismo”, só terem conhecimento do 

autismo quando o seu filho é diagnosticado, habitualmente alguns anos após o nascimento, o 

que leva a uma dificuldade maior para o processo de adaptação e desencadeia sentimentos de 

insegurança, duvida e angustia.  
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No que se refere à pergunta 5, como as respostas dos pais foram coincidentes, optou-se 

por transcrever a do pai “O que fez para resolver o problema?”:  

 

Primeiro falei do assunto com a mãe, os dois estávamos preocupados, depois decidimos leva-lo ao 

pediatra e colocámos-lhe o problema.” 

 

Esta resposta mostra bem a preocupação mútua do casal, com a tomada de decisão 

conjunta, de procurar ajuda especializada junto do pediatra. Leva-nos, ainda, à teoria de 

Siegel (2008: pág 163), quando refere: 

 “A dada altura, pai e mãe podem descobrir que ambos estão preocupados com as 

mesmas coisas, o que tende a tornar a preocupação mais real (…) Quando isto 

acontece, alguns pais limitam-se a esperar e a observar o problema durante algum 

tempo. Outros, dirigem-se de imediato ao seu pediatra”  

  

 No caso por nós investigado o casal uniu-se para procurar respostas e tentar esclarecer 

as suas dúvidas, sobre o comportamento do seu filho. 

As perguntas, 6,7,8,9,10 e 11, vêm no sentido de perceber qual foi o impacto do 

diagnóstico, bem como as reacções, de cada um dos elementos do agregado familiar, ao 

mesmo diagnóstico.  

Desta forma, as respostas à pergunta: Quando foi feito o diagnóstico o que sentiu? 

Mostraram claramente, que todos eles passaram pelas fases de choque, desalento, desanimo, 

dor profunda, tal como refere  Siegel (2008:pág 163 ), quando diz: 

 “Para alguns pais, as informações iniciais sobre o diagnóstico constituem um tal 

choque que são sentidas de uma forma quase física e produzem um tipo de 

embotamento.”ou então: “Alguns pais reagem ao diagnóstico de autismo com 

incredulidade, outra forma que os nossos mecanismos de defesa têm de manter as más 

notícias a uma distância emocional do nosso íntimo.”  

 

De acordo com (Marques:2000): Quando refere que, o nascimento de uma criança 

autista desencadeia, automaticamente, na família a ideia de que a “criança sonhada” já não 

existe e que surgiu, no seu lugar, uma criança diferente. Assistindo-se assim, a um choque e 

depressão, transforma por uma clara consciência de perda e uma grande diminuição de auto-

estima, surgindo, em muitos casos, sentimentos de negação 
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Os excertos abaixo levam-nos para as fases/ e tipos de sentimentos pelas quais os 

familiares passaram. 

 

Pai: Senti o mundo a desabar a meus pés. Foi um choque bastante grande em saber que este problema 

não tem cura. Nesta resposta está bem patente o desespero e também o choque. 

 

Mãe: Para mim foi um grande choque, pois apenas conhecia casos de autismo profundo e por isso 

achava que o meu filho não poderia ter tal problema. Infelizmente o pedopsiquiatra confirmou o autismo”. Aqui 

é visível a incredulidade após o choque. 

Irmão: “Perguntei o que era isso e fiquei muito triste pelo facto de não ter um irmão como os irmãos 

dos meus amigos.” As dúvidas e dor (tristeza) estão bem patentes nestas palavras. 

       

Avó: Não entendi muito bem o que era, mas fiquei muito triste. Também aqui se verifica dor e 

desconhecimento do alcance do problema. 

 

 

Relativamente à pergunta número sete: “Como é que o irmão reagiu quando soube 

que o J tinha autismo”? As respostas dos vários elementos da família foram semelhantes 

pelo que passamos a transcrever apenas a da mãe:  

 

O irmão foi sabendo à medida que o J ia crescendo, pois ia notando que o seu irmão não fazia o que 

faziam os irmãos dos seus amigos. Fazia-me muitas perguntas.” 

 

Na realidade, a perturbação Autista, é uma perturbação ao nível da relação social e da 

comunicação, conduzindo a um maior desequilíbrio da relação pais/filhos. Falamos de 

crianças que, podem ter um comportamento permanentemente inadequado, às horas da 

refeição, numa saída com a família, na escola. Este comportamento é de difícil compreensão 

para o irmão que, tem apenas mais quatro anos do que ele. É natural que fique confuso e que 

faça muitas perguntas para tentar entender o que não é compreensível. 

No que se refere à pergunta: “Como é que o pai reagiu quando soube que o filho 

era autista?” A mãe respondeu:  

 

O pai ficou muito triste e desanimado, foi a força da sua fé que o ajudou a aceitar este menino diferente. 

Foi o desmoronar de tantos planos e sonhos para os nossos filhos e para a nossa vida”.  
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Esta resposta remete-nos para os autores, ( Bristol & Schopler,1984),quando reafirmam 

que a existência de crianças portadores de autismo, colocam as famílias frente ao desafio de 

ajustar os seus planos expectativas quanto ao futuro, devido às limitações desta condição, além 

da necessidade de se adaptar à intensa dedicação e prestação de cuidados das necessidades 

específicas do filho.  

Em relação à pergunta:” Como é que a mãe sentiu que o resto da família reagiu 

com a mãe e com o J?”, a mãe respondeu:  

O resto da família ajudou na procura de outros diagnósticos e outras soluções de tratamento, mostrando 

sempre muita disponibilidade e preocupação em ajudar.  

 

Esta resposta mostra que estamos perante uma família com laços afectivos coesos e 

que o problema os uniu ainda mais. Este aspecto vai de encontro ao que Siegel (2008:184) 

refere:  

“ As famílias com melhor funcionamento antes da criança nascer, ou de lhe ser feito o 

diagnóstico de autismo, normalmente aceitam-na melhor do que as famílias cujo 

funcionamento era pobre” 

 

Com a pergunta número 12, pretendemos aferir o tipo de apoios com que a família 

contou. As respostas dos pais à pergunta “Sentiu-se apoiada/o? Como?” foram semelhantes 

pelo que transcrevemos apenas a da mmãe:  

 

Como já referi, senti-me apoiada pela família e amigos, mas ao mesmo tempo muito só, pois o 

problema do J é meu e será sempre meu. 

 

Esta resposta diz-nos que a mãe se sentiu apoiada pela família, no entanto manifesta o 

sentimento da solidão, assumindo o problema como sendo dela. Aqui estamos perante uma 

situação de culpa, o que de acordo com Bryna Siegel (2008:) costuma acontecer é que há uma 

tendência dos pais, principalmente as mães, em se sentirem culpadas. Isto verifica-se, em 

parte, pelo facto de não haver uma razão directa que justifique o problema do autismo.” 

Além disso há também uma tendência para as mães assumirem a responsabilidade dos 

cuidados a ter com o filho, tornando-se assim um peso demasiado pesado para a mãe. Quando 

foi perguntado à mãe:” Que outros apoios, de amigos ou família alargada tiveram?” Ela 

respondeu:  
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Senti sempre muito apoio por parte da família, das professoras que o acompanharam e de alguns amigos 

que ainda hoje o vêem quase como seu familiar. 

 

Esta resposta mostra-nos que a família os amigos e a escola lhes prestaram sempre 

muito apoio na grande caminhada que tem para percorrer. De acordo com: Pereira (1996:), A 

interacção com a família alargada pode proporcionar um aumento da qualidade de vida da 

criança com deficiência na medida em que se torna um recurso importante para os pais. Daí a 

importância dos apoios dos familiares, amigos e dos professores (escola), que esta mãe diz ter. 

A pergunta número 13, serve para verificar como é a relação entre irmãos. Como as 

respostas dos diferentes membros da família foram semelhantes optou-se por transcrever 

apenas a (da mãe): Como é a relação entre os dois irmãos?  

 

A relação entre os dois irmãos é muito boa. O J gosta de estar onde o irmão está, gosta de vestir a roupa 

do irmão, gosta de aprender com ele certos jogos de computador e playstation, gosta de nadar com ele, andar de 

mota com ele, sente muito a sua falta quando o irmão está fora e a quem o J obedece mais é ao irmão. 

 

Esta resposta mostra-nos que a relação entre os irmãos é boa e vai de encontro à teoria 

de Pereira (1996:), Quando se refere ao facto dos irmãos também expressarem atitudes e 

preocupações quanto às futuras responsabilidades para com o seu irmão deficiente. Neste caso 

é notória a preocupação que o irmão tem pelo J, assumindo também a responsabilidade de o 

ajudar e de o acompanhar. Por sua vez e de acordo com Powel & Ogle (1985), citados por 

Pereira (1996), os irmãos são agentes de socialização uma vez que proporcionam à criança um 

contexto para o desenvolvimento de competências sociais, estas interacções dão-lhe 

oportunidade de partilha, companheirismo, a lealdade e a manifestação de sentimentos. 

Relativamente à pergunta número 14” O facto de ter um filho autista trouxe-lhe 

alguns problemas a nível profissional?” Passamos a transcrever as respostas dadas pelos 

pais:  

Mãe: Traz problemas na medida em que requer mais acompanhamento e mais preocupações, mais 

stress. No entanto procuro que isso não interfira no desempenho das minhas funções profissionais. 

 

Pai: Não. Eu trabalho por conta própria na agricultura, nas minhas propriedades e nas minhas culturas. 

“Produtor de vinhos”. 
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            A resposta da mãe reporta-nos para a questão do stress na família provocado 

por um diagnóstico de autismo. De acordo com os estudos de Bristol &Schopler, (1984), em 

que referem a existência de stress agudo, em famílias que têm um membro com diagnóstico de 

autismo. As características da síndrome do autismo tornam os portadores muito dependentes 

dos pais, exigindo muitos cuidados, este facto pode tornar-se um factor de stress, neste caso 

para a mãe que, assume estas responsabilidades. Por outro lado a mãe sente necessidade de 

conciliar a vida familiar com a vida profissional, porque não tem outros recursos económicos, 

por isso tem que trabalhar e o tempo necessário para dedicar aos cuidados do filho vai sendo 

menos. De acordo com pereira (1996:): A interacção com a família alargada pode ajudar a um 

aumento da qualidade de vida da criança com deficiência na medida em que torna um recurso 

importante para os pais. Daí a importância dos apoios dos familiares, amigos e dos professores 

(escola), que esta mãe diz ter. 

A resposta do pai mostra-nos que, pelo facto de ter uma profissão liberal, lhe permite 

dar mais apoio à família. 

Já na questão número 15, o que se pretendeu saber foi quais foram as maiores 

dificuldades sentidas na família para lidar com o problema. Então à pergunta, “Quais foram 

as maiores dificuldades sentidas no seio familiar perante a situação?”Como as respostas 

são semelhantes optou-se por transcrever a da mãe:  

 

Uma das maiores dificuldades é ter tempo para o acompanhar, indo ao encontro dos seus desejos e 

necessidades. Dificuldade em saber como agir perante certas situações que se nos deparam, tais como: perceber 

o que ele quer, o que o entristece, o que o revolta, o que lhe dói, etc. Dificuldade em perceber aquilo que ele não 

diz. 

  

O “Autismo” é das perturbações que mais problemas dão aos pais, isto porque estes 

pais têm de enfrentar problemas comportamentais muito próprios da criança, como por 

exemplo: Problemas de sono e alimentares, rotinas, rituais e crises de mau génio intensas e 

prolongadas. Para além disso e de acordo com Marques: (2000), o comportamento é 

incompreensível e, por vezes, até imprevisível, a aparente indiferença ao contacto afectivo e 

comunicação, provocam sentimentos de frustração e angustia nos pais. 

Quanto à questão número 16, “Que alterações tive que fazer na vida?” 

transcrevemos a resposta /do pai), uma vez que as restantes são semelhantes: 
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Tivemos que nos privar de algumas saídas procurando evitar passar por situações menos agradáveis 

perante os outros. No entanto nunca escondemos o nosso filho. 

 

Esta resposta mostra-nos que existe uma necessidade, por parte da família, de fazer 

algumas adaptações na sua vida, entre as quais as saídas para lugares públicos (restaurantes 

por ex:), para não terem que passar por situações embaraçosas, devido aos comportamentos 

menos aceitáveis que a criança possa ter. Este facto remete-nos para Bristol & Schopler 

(1983:), quando referem: que uma criança ou jovem com autismo pode ter casos de fúria e 

atitudes agressivas, frequentes e muitas vezes graves. Este facto tem um impacto enorme 

sobre a família que, por vezes, evita ir a lugares públicos porque receiam que aconteçam 

destes episódios. Esta realidade exige por parte da família adaptações e alterações nos seus 

planos de vida. É uma adaptação da vida familiar às necessidade da criança, e ao que se pensa 

ser o melhor para ela. 

Com a questão número 17 que é: “Os planos do futuro da família foram postos em 

perigo pelo diagnóstico feito ao seu filho J?” pretendíamos saber em que medida, houve ou 

não, mudanças nos planos do futuro da família. Analisando as respostas dadas pelos membros 

da família, verificámos que não diferem muito entre si, pelo que passamos a transcrever o (do 

pai): 

 

Penso que não alteramos muito os nossos planos de vida, mas preocupa-nos muito o seu futuro. 

 

Esta resposta mostra-nos que a família aceitou o problema e organizou a sua vida em 

função do bem-estar dos seus filhos, pois estes já eram os seus objectivos de vida, 

independentemente, de existir ou não, o problema. Esta forma de estar na vida, ajudou, de 

certa maneira, esta família, a aceitar e compreender o problema do filho. O que é importante 

para estes pais é garantir, o melhor possível, o futuro do filho. A preocupação com o futuro do 

filho “Autista” resulta da necessidade de saber quais os recursos que estão disponíveis e quem 

os pode ajudar a obtê-los. Na realidade, não há muitos recursos, pelo menos, serviços 

subsidiados pelo estado, que garantam aos pais um apoio ao seu filho quando estes já não 

tiverem condições para lhe prestar o apoio necessário. Quando a criança atingir a fase adulta. 

A questão número 18, serve para verificar se os irmãos, são ou não, prejudicados pelo 

facto do irmão ser “Autista”. Alguns autores como Powel & Ogle (1985), citados por Pereira 

(1996) Referem que os irmãos vivenciam o impacto de um irmão com deficiência de formas 

diferentes, alem disso, o afecto entre irmãos é condicionado por diferentes factores, entre os 
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quais, se incluem as atitudes e expectativas dos pais, o tipo de família, os recursos da família, 

a religião, a complexidade e severidade da deficiência e o tipo de interacção entre irmãos. 

Assim à questão: “Alguma vez sentiu que o seu filho mais velho, foi ou é, 

prejudicado pelo facto do J ser autista?” a resposta dos pais foi a mesma, pelo que 

passamos a transcrever a do pai: 

 

Não, penso que nunca o prejudiquei por esse motivo. Mas sinto que o J é também uma preocupação do 

irmão. 

 

Esta resposta mostra que, o irmão também expressa atitudes e preocupações quanto 

às futuras responsabilidades para com o seu irmão deficiente. Esta ideia está patente na 

resposta que o irmão deu à questão: Como é que se sente em relação ao irmão? 

 

Sinto-me bem, agora que já estou habituado às suas limitações. Exijo bastante dele, mas também o 

protejo muito.  

 

Relativamente à questão número 19, pretendíamos saber se existem apoios sociais para 

as famílias com crianças “Autismo”. À questão: Que tipo de apoios sociais beneficia? São 

suficientes? A resposta da mãe foi:  

 

Beneficio apenas do Abono de família. Claro que não são suficientes, pois quer com o seu 

acompanhamento para além da escola, quer com a sua alimentação e saúde, os gastos são bastantes. 

 

A resposta mostra-nos que, na verdade, não existem apoios sociais suficientes para 

estas famílias que têm despesas acrescidas com os filhos. Esta realidade é mais um factor de 

preocupação a acrescentar a todos os outros, para esta família. 

Com a questão número 20, pretendíamos saber, se a relação do casal foi afectada, com 

o nascimento do filho “Autista,” e em que medida: A relação do casal foi afectada, de 

algum modo, com o nascimento da criança autista? A resposta dada pelos diferentes 

membros da família, e que passamos a transcrever, foi:  

 

Pai: . Não, pelo contrário, apoiamo-nos um ao outro para sermos capazes de enfrentar as 

dificuldades que tudo isto acarreta. 

 

Mãe: Não, muito pelo contrário, uniu-nos muito nesta luta pela felicidade dos nossos filhos, 

nomeadamente por aquele que não nos pede nada e a quem queremos dar tudo.  
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Avó: Não, penso que o problema os uniu ainda mais. 

 

Estas respostas vêm confirmar a estabilidade da relação familiar, confirmando a ideia 

da autora Siegel (2008), quando refere que as famílias com um bom funcionamento, antes de 

ser feito o diagnóstico do filho, reagem e aceitam melhor o problema, do que aquelas que têm 

um relacionamento mais pobre. 

Conforme Morgan (1988) os relacionamentos entre os diferentes componentes da 

família são caracterizados pelas interacções recíprocas e bidireccionais. Os padrões de 

influência dentro do sistema ocorrem de forma circular. Estabelecendo uma relação de mútua 

interdependência entre os seus membros. É um facto que o relacionamento familiar é 

influenciado por vários factores, o caso desta família, não foi excepção, no entanto esta não se 

deixou vencer pelo problema, pelo contrário, uniu-se para o vencer.  

Com a questão: São pais permissivos ou autoritários? Pretendemos saber como os 

pais agem perante as atitudes do filho. As respostas dos pais foram coincidentes, pelo que 

passamos a transcreve-la: Pai:  

 

Procuramos ser pais presentes, permissivos dentro do possível e responsáveis. 

 

Esta resposta mostra-nos que são pais conscientes, percebem que pelo facto do filho 

ter este problema, que o afecta severamente a nível comportamental, não podem deixar de o 

contrariar em determinadas situações. Quando os pais são demasiado permissivos, não é bom 

para o desenvolvimento do seu filho. Tal como refere  Siegel (2008:190): 

” alguns pais pensam que, se a criança for contrariada de qualquer forma, tornar-se-

á ainda mais isolada, em resposta ao comportamento dos pais. Por esta razão em 

algumas famílias, a criança com autismo, na realidade, governa o sítio, faz o que lhe 

apetece, aos pais e aos irmãos.”  

 

Este tipo de dinâmica não é positiva para o desenvolvimento e crescimento da 

criança “Autista”, não é positiva para os irmãos e não é positiva para o casal. 

À questão: “Alguma vez se sentiu culpada(o) pelo seu filho ser autista?” os pais 

responderam, Pai: 
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Não sinto qualquer tipo de culpa, pois sei que não está nem esteve em mim a causa deste problema 

genético, pois se estivesse em mim faria tudo para o evitar. 

 

Esta resposta leva-nos às possíveis causas do autismo que, como se sabe, de acordo 

com as diferentes teorias, apresentadas neste trabalho, mais concretamente do ponto 4 até ao 

ponto 4.5. Não há uma causa, que só por si, determine o problema, mas sim são vários 

factores. Mostra também que estes pais procuram a informação para esclarecerem as suas 

dúvidas, por isso uma melhor aceitação e a não culpabilização pelo problema.  

Com a questão:” Quer partilhar mais alguma informação sobre o J.?” 

queríamos dar um espaço para que  os diferentes membro da família pudessem partilhar 

connosco, algo que para eles seja verdadeiramente importante. Assim: 

 

A mãe: Apesar de tudo, somos uma família muito feliz. 

 

O pai: Tenho muito medo do futuro. Como será a sua vida sem nós?  

 

O irmão: Se ele não fosse assim, se calhar nem gostava tanto dele.  

 

A avó:  É uma força da natureza. Sem ele nada seria igual. Já não sei viver sem ele. 

 

 Estas respostas levam-nos a pensar que a dinâmica familiar funcionou no mesmo 

sentido e que, apesar de terem vivido e passado por diferentes fases de adaptação ao 

problema, conseguiram, aceitar e encarar o problema, acreditando sempre no 

desenvolvimento e crescimento da criança, procurando para tal todos os meios ao seu 

alcance. Contudo permanece a preocupação quanto ao futuro, pois os recursos e apoios 

sociais são muito poucos. Os que existem são de associações particulares, às quais nem 

todos têm acesso. Este é o grande desafio e que provoca a grande angústia para os pais e 

toda a família em geral. Saber como será o futuro sem eles. Esta é a grande incógnita.  

À questão:” Se tivesse que o descrever a alguém que não o conhecesse como o 

faria?”  

 

A mãe respondeu: Dir-lhe-ia que sou mãe de um menino muito especial e que precisará sempre 

muito de mim. 
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 O pai: Dir-lhe-ia que é o menino mais lindo do mundo, que é meigo, carinhoso, inteligente e que 

já não sei viver sem ele. 

 

O irmão: Diria que é um rapaz bonito e inteligente. Mas que tem um problema de 

comportamentos e de comunicação, pois fala muito pouco. 

 

A avó: È o menino mais bonito do mundo. É e será sempre o meu “menino  

  

As respostas dos vários elementos da família, mostram-nos que todos têm a noção 

da dependência que o problema do “Autismo” provoca nos portadores da doença. É um 

problema que não tem cura, permanecerá para toda a vida, embora haja tratamentos que 

contribuem para o desenvolvimento e crescimento da criança. Mas o que está bem 

vincado em todas as respostas, é o amor que sente por esta criança. Na nossa opinião é 

este amor o grande motor que dá a esta família a força e alegria de viver. Pois apesar de 

tudo sente-se que é uma família feliz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     ________   Autismo 

 85 

CONCLUSÃO 

Ser autista é, acima de tudo, uma forma de ver e de compreender o mundo. Foi aquilo 

que podemos concluir depois de toda a investigação e leitura que nos propusemos fazer para 

tentar realizar este trabalho o melhor possível. 

Nos últimos anos, diferentes formas e filosofias de abordagem, compreensão e 

tratamento surgiram desde que o autismo foi descrito pela primeira vez em 1943 por Kanner. 

Este trabalho procurou fazer uma revisão bibliográfica do assunto, destacando as principais 

perspectivas sobre a etiologia do autismo, bem como os meios de diagnóstico, avaliação e 

intervenção mais utilizados e proeminentes. 

As diversas linhas de investigação actuais parecem sugerir uma etiologia multifactorial 

do autismo, com intervenção tanto de factores genéticos e ambientais, como de factores 

psicológicos e biológicos. 

Por sua vez, o diagnóstico do autismo parece assentar em três princípios fundamentais: 

limitação de interacção social, da comunicação e a nível cognitivo. No entanto, existe toda 

uma panóplia de comportamentos e situações que podem ser confundidos com a perturbação 

autista, algo que dificulta o diagnóstico. É importante proceder a uma avaliação rigorosa de 

cada indivíduo, discernindo o essencial do acessório, pelo que, neste âmbito, o diagnóstico 

diferencial pode ser fulcral. 

É importante avaliar a nossa prática educativa diariamente minuto a minuto. Escolher 

o modelo ou modelos que se adeqúem à criança, tendo em conta as suas características e 

individualidade e usá-lo para a máxima capacitação da mesma. Os modelos de intervenção 

são vastíssimos. Assim sendo, temos que pesquisar, procurar, para nos enriquecermos e só 

depois escolher o modelo mais adequado à especificidade e individualidade da criança que 

nos foi confiada. 

O educador/professor deverá estar atento a cada criança de modo a proporcionar-lhe 

um acompanhamento e um tipo de ensino que lhe dê estabilidade e segurança e acima de tudo 

que a prepare para a sua integração social, tão plenamente quanto possível. 

É preciso não esquecer os pais, que perante o amor incondicional e dedicação aos 

filhos, se encontram isolados, confusos, desmotivados pelos obstáculos intransponíveis e mal 

informados. O apoio que se lhe deve prestar é fundamental para o sucesso do 

desenvolvimento dos seus filhos, transformando-os em parceiros privilegiados, com interesses 

comuns neste longo caminhar. 
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Para que a inclusão se faça é necessário que haja trabalho multidisciplinar, com todos 

os técnicos que intervêm no processo e cuja finalidade seja comum. 

Apesar de estar legislado, a inclusão de crianças com autismo ainda é uma realidade 

utópica, devido, muitas das vezes, à falta de apoios e meios especializados. Esta falta traduz-

se em angústias, desesperos perante tal facto. Depende de todos nós, a construção de uma 

escola diferente – física e humana, onde predomine o respeito mútuo e se valorize a 

individualidade de cada um e de todos. 

Na primeira parte da investigação empírica elaborou-se, na linha de uma investigação-

acção, o projecto educativo de intervenção. Numa tentativa de resposta às reais necessidades 

desta criança, (O J…) com perturbação autista e tendo em conta as suas características 

individuais, estruturou-se este projecto de intervenção educativa (PEI) para de algum modo 

lhe proporcionar, tanto quanto possível, uma melhor qualidade de vida.  

Na segunda parte, debruçamo-nos sobre o impacto desta criança autista, (o J..), na 

família. 

Este estudo, por nós levado a cabo, apesar de consubstanciar as principais teorias 

advogadas pelos autores por nós referenciados na revisão bibliográfica, apresentou-nos alguns 

constrangimentos na sua elaboração. Antes de mais, por se tratar de um estudo de caso que, 

pelas suas características, não nos permite fazer generalizações a todas as famílias com o 

mesmo problema. Por outro lado, outro constrangimento com que nos deparamos, foi o facto 

de, a amostra se ter centrado numa família nuclear com poucos elementos no agregado 

familiar, (Pai, Mãe, 2 Filhos e Avó), pelo que, não há uma grande diversidade de respostas 

que nos permitam aferir um conhecimento mais amplo. 

Após a análise dos dados e discussão dos mesmos, torna-se importante apontar 

algumas conclusões. Apesar das limitações a que este estudo foi sujeito, entendermos que, 

este, nos deu respostas que foram de encontro à nossa pergunta de partida e que originou o 

nosso problema de investigação, seria útil, na nossa perspectiva, em trabalhos futuros, que se 

investigasse mais em concreto a família, no sentido de aferir se, estas respostas são de facto 

genuínas, ou se, por outro lado, estas se inscrevem naquilo a que podemos chamar de 

respostas socialmente plausíveis; ver se, por trás desta aceitação e união familiar que a família 

do J nos deu, não está algum constrangimento que, por vergonha social, é desta forma 

encapotado. Claro está que esta perspectiva, centra-se no interesse da produção de 

conhecimento sobre o autismo. A partir da análise e discussão dos dados obtidos, acreditamos 
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terem sido abordados pontos importantes sobre o assunto, verificando algumas características 

relevantes para a melhor compreensão da dinâmica desta família. 

O autista tem, como característica da sua própria problemática, dificuldade na 

interacção social manifestada pela incapacidade em relacionar-se com o outro, característica 

que traz também problemas de conduta. Esse factor reflecte-se no ambiente familiar, 

desorganizando-o e impedindo-o de ultrapassar de modo satisfatório as suas fases evolutivas. 

Assim, a família passou a viver em função do doente e das suas exigências, pela sua 

dificuldade em adquirir autonomia e pela dependência permanente. O facto de os pais de 

crianças, com “autismo”, só tomarem conhecimento do problema quando o seu filho é 

diagnosticado, habitualmente alguns anos após o nascimento, constitui uma dificuldade 

acrescida para o processo de adaptação. Este facto desencadeia sentimentos de insegurança, 

duvida e angustia (Marques: 2000). 

A família passou por várias fases de adaptação ao diagnóstico de “Autismo, entre as 

quais: o choque, a negação, culpa, tristeza, dor, incerteza e por fim a aceitação. Fez alterações 

aos seus projectos de vida e todos os elementos do agregado familiar sofreram e passaram 

pelas diferentes fases de adaptação ao diagnóstico, sentindo o peso da responsabilidade e 

ajuda a esta criança. Tiveram que se privar de algumas coisas, incluindo saídas a espaços 

públicos, como restaurantes, por exemplo, para evitar passar por situações desagradáveis 

provocadas por comportamentos desajustados próprios do “Autista. 

A relação entre os irmãos é muito benéfica para a socialização e integração da 

criança”Autista”, uma vez que proporcionam à criança um contexto para o desenvolvimento 

de competências sociais, estas interacções dão-lhe oportunidade de partilha, companheirismo, 

a lealdade e a manifestação de sentimentos. 

Após a análise e discussão dos resultados da entrevista à família em estudo, podemos 

constatar que, é uma família funcional, com laços afectivos muito fortes, muito unida que 

aceitou o problema e enfrentou-o, procurando sempre as melhores soluções para proporcionar, 

ao filho, o que fosse melhor para ele. Na verdade, podemos concluir que, as famílias com 

melhor funcionamento, aceitam melhor o diagnóstico, do que as que têm um funcionamento 

mais pobre. Verifica-se que houve uma aceitação do problema, o que facilitou o 

desenvolvimento do filho. Apesar de terem que fazer algumas alterações, aos seus projectos 

de vida, estas não foram significativas e foram bem aceites por toda a família. A ajuda dos 

vários elementos da família, de alguns amigos e professores, foi fundamental para esta família 

conseguir levar a sua dura e longa caminhada por diante. Este facto leva-nos a concluir que é 
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fundamental o apoio de retaguarda, seja da família, de amigos e de outros profissionais de 

saúde e de educação, em suma, de uma equipa multidisciplinar que, proporcione às famílias o 

apoio que necessitam.  

A grande preocupação da família é a incerteza quanto ao futuro do filho. Um “Autista” 

é-o para sempre, com todos os problemas que a deficiência implica. Embora haja tratamentos 

e a criança se desenvolva e cresça, será sempre dependente de alguém. Na realidade esta 

preocupação, quanto ao futuro do filho, agrava-se pelo facto de não existir apoios sociais e 

instituições, a não ser algumas particulares, que garantam o acolhimento e desenvolvimento 

dos “Autistas. 

É notória a falta de meios e recurso para dar resposta a estas crianças e às famílias, 

pelo que, seria desejável que as nossas entidades governamentais se debruçassem sobre este 

problema, criando meios/recursos a fim de lhes garantir um futuro mais seguro. 

Era necessário que, as entidades competentes, encarassem de frente este problema com 

que a família se depara, com o aumento de despesas que um filho “Autista”, acarreta, pela 

necessidade de tratamentos e cuidados acrescidos, e neste caso, o único apoio económico que 

tem é o abono de família, nada mais. 

Gostaríamos de deixar aqui, a ideia de que, esteve, está e sempre estará subjacente a 

toda e quaisquer investigações sobre o autismo uma base de natureza filosófica que, procurou 

responder a questões do tipo: “ Por que razão as crianças com autismo mergulham num 

embotamento afectivo quase sem retorno? “Como deveremos compreender o seu enigmático 

mundo interior?” Que respostas a escola pode dar no sentido de as ajudar na interacção 

familiar e social?”. Deixamos ainda aquela que, nos parece da maior importância para quem 

fizer futuras investigações e que, tem a ver com a relevância pessoal que a investigação tem 

para quem a faz. 
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ANEXO 3 

 

 

 

Relatório médico 
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ANEXO 4 

 

 

 

 
MODELO DE FUNCIONALIDADE – Checklist CIF     (CIF-CJ – DGIDC) 

 

 
Nome: J.. 
 
Data de Nascimento: 19 / 01 / 1997  
 
 

Funções do Corpo 
 

Nota:  Assinale com uma cruz (X), à frente de cada categoria, o valor que considera mais adequado à situação, 

de acordo com os seguintes qualificadores: 
0 – Nenhuma deficiência;   1 – Deficiência ligeira;   2 – Deficiência moderada;   3 – Deficiência grave; 

4 – Deficiência completa;   8 – Não especificada
1
;   9 – Não aplicável

2
 

1 
Deve ser utilizado sempre que não houver informação suficiente para especificar a gravidade da deficiência. 

2 
Este quantificador deve ser utilizado nas situações em que seja inadequado aplicar um código específico. 

 

Funções do Corpo 
Quantificadores 

0 1 2 3 4 8 9 

Capítulo 1 – Funções Mentais 

(Funções Mentais Globais) 

b110   Funções da consciência       x 

b114   Funções da orientação no espaço e no tempo    x    

b117   Funções intelectuais    x    

b122   Funções psicossociais globais    x    

b125   Funções intrapessoais    x    

b126   Funções do temperamento e da personalidade    x    

b134   Funções do sono       x 

(Funções Mentais Específicas) 

b140   Funções da atenção    x    

b144   Funções da memória   x     

b147   Funções psicomotoras   x     

b152   Funções emocionais   x     

b156   Funções da percepção x       

b163   Funções cognitivas básicas      x  

b164   Funções cognitivas de nível superior    x    

b167   Funções mentais da linguagem   x     

b172   Funções do cálculo   x     

Capítulo 2 – Funções sensoriais e dor 

b210   Funções da visão      x  

b215   Funções dos anexos do olho      x  

b230   Funções auditivas      x  

b235   Funções vestibulares      x  

b250   Função gustativa      x  

b255   Função olfactiva      x  

b260   Função proprioceptiva      x  

b265   Função táctil      x  

b280   Sensação de dor      x  

Capítulo 3 – Funções da voz e da fala 

b310   Funções da voz   x     
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b320   Funções de articulação    x    

b330   Funções da fluência e do ritmo da fala    x    

Capítulo 4 – Funções do aparelho cardiovascular, dos sistemas hematológico e imunológico e do  
                     aparelho respiratório 

b410   Funções cardíacas        

b420   Funções da pressão arterial        

b429   Funções cardiovasculares, não especificadas        

b430   Funções do sistema hematológico        

b435   Funções do sistema imunológico        

b440   Funções da respiração        

Capítulo 5 – Funções do aparelho digestivo e dos sistemas metabólicos e endócrino 

b510   Funções de ingestão        

b515   Funções digestivas        

b525   Funções de defecação        

b530   Funções de manutenção do peso        

b555   Funções das glândulas endócrinas        

b560   Funções de manutenção do crescimento        

Capítulo 6 – Funções genito-urinárias e reprodutivas 

b620   Funções miccionais        

Capítulo 7 – Funções neuromusculoesqueléticas e funções relacionadas com o movimento 

b710   Funções relacionadas com a mobilidade das articulações        

b715   Estabilidade das funções das articulações        

b730   Funções relacionadas com a força muscular        

b735   Funções relacionadas com o tónus muscular        

b740   Funções relacionadas com a resistência muscular        

b750   Funções relacionadas com reflexos motores        

b755   Funções relacionadas com reacções motoras involuntárias        

b760   Funções relacionadas com o controlo do movim. voluntário        

b765   Funções relacionadas com o controlo do movim. Involuntário        

b770   Funções relacionadas com o padrão de marcha        

b780   Funções relacionadas com os músculos e funções do 
movim. 

       

Outras Funções do Corpo a considerar 
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 ANEXO 5 

 

 

Área: ACTIVIDADES DA VIDA DIÁRIA 

 

Competências Gerais Em ensino Atingido 

Desenvolver a autonomia e independência pessoal   

   

Competências específicas   

Alimentação   

Comer de garfo e faca   

Servir-se   

Manter um comportamento adequado à mesa   

   

Higiene   

Lavar as mãos e a cara utilizando correctamente o sabonete e 

a toalha 

  

Pentear-se   

Lavar os dentes   

Utilizar correctamente a casa de banho sem supervisão   

   

Vestuário   

Vestir-se completamente   

Pendurar a roupa em cabides   

Arrumar a roupa quando se despe   

Ter cuidado para não se sujar   

Escolher a roupa de acordo com várias situações: tempo que 

faz, educação física, natação… 

  

   

Realizar tarefas de rotina   

Pôr e tirar a mesa com orientação    

Lavar e limpar a louça   

Ajudar na arrumação da sala   

Fazer recados simples   

   

Deslocar-se autonomamente    

Andar na rua pelos passeios   

Atravessar a estrada nas passadeiras    

Identificar/descodificar os sinais luminosos   

Olhar para os dois lados e atravessar a rua sozinho   

   

Comportamento social   

Responder a saudações: bom dia, boa tarde…   

Por a mão à frente da boca e do nariz quando tosse/espirra    

Estabelecer e manter o contacto visual   

Ir às compras com o adulto   
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ANEXO 6 

 

Área: LINGUAGEM 

 

Competências Gerais 

Desenvolver a compreensão da linguagem e a capacidade da comunicação. 

Desenvolver linguagem receptiva/expressiva 

 

 

Competências específicas Em ensino Atingido 

Linguagem receptiva:   

Aponta gravuras de um livro a pedido;   

Escuta pequenos textos e histórias;   

Executa ordens simples (uma e mais tarefas);   

Aponta em gravuras objectos relativos à posição: em 

cima/em baixo; ao lado/ao meio; dentro de/fora de. 

  

Linguagem expressiva (competências a atingir a longo 

prazo): 

  

Diz o seu nome;   

Diz o seu nome completo;   

Diz o nome dos familiares mais próximos;   

Diz a sua idade;   

Diz a sua data de nascimento;   

Diz a sua morada;   

Fala espontaneamente com adultos e colegas;   

Nomeia objectos de uso comum;   

Nomeia (frutos, animais, dias da semana, meses do ano…);   

Responde a questões do tipo (Onde? Como? Quem? 

Porquê? De onde?); 

  

Faz questões do tipo (O que é isto? Para quê? Para onde?);   

Conta experiências do seu dia-a-dia;   

Reconta pequenas histórias ouvidas;   

Descreve acções em imagens;   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 
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Competências Gerais 

Desenvolver a capacidade de usar matemática para analisar e resolver situações 

problemáticas, para raciocinar e comunicar, assim como a autoconfiança necessária 

para fazê-lo. 

Reconhecer formas geométricas simples. 

Reconhecer números inteiros e formas diferentes de os representar e relacionar, bem 

como usar propriedades das operações. 

 

Competências específicas Em ensino Atingido 

 Números e operações:   

    

Contornar números;   

Desenhar números;    

Identificar os números até 30;   

 Identificar símbolos (maior, menor e igual);   

Completar puzzles;   

 Resolver situações problemáticas;   

Escolher num conjunto de 4 objectos o que é diferente;   

Indicar num conjunto de 4 objectos, o que é igual ao que 

tem na mão; 

  

Nomear numa gravura com vários objectos os que lhe são 

familiares e/ou desconhecidos; 

  

 Discriminar figuras iguais e na mesma posição;   

 Nomear um objecto que lhe foi retirado de um grupo de 5;   

 Apontar para objectos que lhe são nomeados;   

Compreender as regras de um jogo (desenvolver o 

raciocínio matemático); 

  

Agrupar objectos/figuras segundo as suas propriedades;   

Ordenar objectos segundo um critério dado ou escolhido 

pelo aluno; 

  

Hierarquizar factos e situações;   

 Identificar o seu nome – José Pedro;   

Identificar o nome das colegas, das professoras, auxiliares,    

Identificar o nome do irmão, dos pais, padrinhos e avó;   

 Escrever no quadro negro e no papel (letras, palavras e 

números; 

  

Participar em grupo em trabalhos de reconto de histórias 

através de desenhos; 

  

OBS: sempre que o aluno necessite este plano será 

actualizado 

  

 

 

 

 

 

Área: MATEMÁTICA 
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ANEXO 8 

 

 

Área: SOCIALIZAÇÃO 

 

Competências Gerais 

Relacionar-se pessoal e socialmente; 

Relacionar-se adequadamente com colegas, adultos e em sociedade. 

 

 

Competências específicas Em ensino Atingido 

Espera pela sua vez;   

Partilha com os outros;   

Segue as regras do grupo;   

Respeita colegas adultos e seus bens;   

Escolhe amigos;   

Respeita a privacidade dos outros;   

Segue ordens de adultos;   

Colabora e participa nas tarefas de grupo   

Pede auxílio quando dele necessita;   
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ANEXO 9 

 

 

Área: ESTUDO DO MEIO 

 

 

Competências Gerais 

Participar em actividades de grupo, adoptando um comportamento construtivo, 

responsável e solidário, valorizar os contributos de cada um em função de objectivos 

mais comuns. 

Reconhecer as mudanças e transformações no homem e na sociedade e através desse 

conhecimento interpretar e compreender o ambiente que o rodeia. 

Preservar a saúde e segurança do seu corpo de acordo com o conhecimento que tem das 

suas potencialidades e limitações e respeitar as diferenças individuais (idade, sexo, cor, 

personalidade. 

 

Competências específicas Em ensino Atingido 

Ter conhecimento do seu próprio corpo e regras de 

segurança; 

  

Identificar e conhecer regras de higiene; alimentares e de 

exposição ao sol; 

  

Pesquisar sobre o passado da localidade;   

Identificar e conhecer os seres vivos do seu meio (animais e 

plantas); 

  

Ter conhecimentos dos aspectos físicos do meio;   

Identificar e conhecer os seus antepassados e familiares;   

Conhecer os meios de transporte e comunicação;   

Realizar pequenas experiências;   

Identificar a família;   

Identificar-se a si mesmo;   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

OBS: sempre que o aluno necessite este plano será 

actualizado 
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ANEXO 10 

 

Competências Gerais 

Participar em actividades de grupo, adoptando um comportamento construtivo e de 

conhecimento de regras; 

Aumentar a coordenação óculo manual e óculo pedal; 

Aumentar as capacidades coordenativas e condicionais. 

 

Competências específicas Em ensino Atingido 

Ficar em pontas de pés durante 5 segundos;   

Saltar para o lado, trás e para a frente;      

Andar em frente só com o pé direito;   

Andar em frente só com o pé esquerdo;   

Atirar uma bola;   

Agarrar uma bola;   

Atirar uma bola ao chão e agarrá-la em seguida;   

Chutar uma bola parada,   

Voltar os olhos para a esquerda e para a direita;   

Tentar fixar o olhar nas pessoas;   

Tentar seguir o olhar de outra pessoa;   

Apontar o seu nariz, boca, orelhas, mão e pé;   

   

Natação   

   

Deslocar-se na água com o apoio de um adulto;   

Deslocar-se na água com o apoio de uma bóia;   

Deslocar-se sem apoio;   

Pedir ajuda (desenvolvimento da comunicação)   

Rejeitar ajuda;   

Participar em jogos;   

Cumprir com o grupo – turma as tarefas propostas pelo 

professor durante a aula de natação. 

  

   

   

   

OBS: sempre que o aluno necessite este plano será 

actualizado 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
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ANEXO 11 

 

Área: PERCEPÇÂO 

 

 

Competências Gerais 

Adquirir orientação temporal, noção da forma, tamanho, cor e peso; 

Interpretar estímulos visuais e auditivos. 

 

 

Competências específicas Em ensino Atingido 

Junta e separa objectos de iguais e diferentes tamanhos;   

Discrimina objectos e imagens;   

Discrimina e nomeia as cores,   

Percebe o que falta em figuras incompletas;   

Discrimina sons (meio, animais e comuns);   

Repete sequências de uma ou mais sílabas ou números;   

Identifica as noções de espaço, qualidade e quantidade;   

Identifica e aponta figuras geométricas;   

Identifica noções temporais (ontem, hoje, amanhã);   

Segue um traço ou um caminho desenhado no papel, chão 

ou quadro; 
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ANEXO 12 

 

Área: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Competências Gerais 

Desenvolver a linguagem e comunicação. 

Promover a escrita e a leitura. 

 

Competências específicas Em ensino Atingido 

 Comunicação oral:   

  Expressar-se por iniciativa própria;   

  Completar histórias simples;   

  Intervir oralmente com adequação em diversas situações de 

comunicação; 

  

   Identificar personagens numa história (apontando-as);   

   Compreender informações essenciais a partir de um 

enunciado real; 

  

     

   

 Leitura Escrita:   

  Identificar palavras (visualização de imagens);   

  Copiar uma linha vertical/horizontal;   

  Repetir um desenho seguindo um tracejado;   

  Desenhar grafismos;   

  Copiar, no computador as letras do seu nome;   

  Construir e identificar palavras no computador, 

associando-as as imagens; 

  

   Completar histórias;   

   Repetir, no computador, as letras de nomes de pessoas das 

suas relações; 

  

   Repetir o alfabeto;   

   Identificar o seu nome – José Pedro;   

   Identificar o nome das colegas, das professoras, auxiliares,    

   Identificar o nome do irmão, dos pais, padrinhos e avó;   

   Escrever no quadro negro e no papel (letras, palavras e 

números; 

  

    Participar em grupo em trabalhos de reconto de histórias 

através de desenhos; 

  

OBS: sempre que o aluno necessite este plano será 

actualizado 

  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     ________   Autismo 

 110 

ANEXO 13 

Actividades desenvolvidas pelo aluno 
 

 
 

Actividade de escrita 

 

 
 

 

 

 
Matemática 
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Sequênsialização de imagens 

 
Estruturação/ espaço e tempo 

 

 
 

 

Tecnologias 



                                                                                                                     ________   Autismo 

 112 

 
Natação/Hidroterapia 

 

 
 

 

 

 
 

 

Rotinas/Autonomia 
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Anexo 14 
Ministério da Educação 

Direcção Regional Educação do Norte 
Núcleo de Apoios Educativos   -   Ano 2008/09 

Registo de Avaliação  
2ºPeríodo 

 

Nome: J Ano:5º   Turma: A 

Medidas Educativas 
Decreto - Lei nº 3 /2008 de 7 de 
Janeiro   
 
 
 
 
 
Modalidade Específica de Educação 
 
 

Medidas: 
Adequações no processo de 
avaliação (art.20º) 
Currículo específico 
individual (art.21º) 
Tecnologias de apoio 
(art.22º)  
 
Unidade de apoio 
especializado para a 
educação de alunos com 
multideficiência e autismo 
 

 

Aspectos a avaliar Sim Não Às vezes 

Assiduidade x   

Pontualidade x   

 
 NS S SB 

 
Participação 

 x  

 
Comportamento 

 x  

 
Oralidade 

 x  

 
Escrita em computador com e sem modelo 

 x  

 
Organização 

 x  

 
Responsabilidade 

 x  

 
Autonomia Pessoal 

 x  

 
Solidariedade a) 

   

 
Criatividade a) 

   

  x  
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Aplica os conhecimentos adquiridos 

 
a) Estes itens não foram objectos de avaliação 

 

Síntese descritiva: 
 
O J.. encontra-se integrado na Unidade e na escola onde se desloca nos vários espaços de 
modo a satisfazer as suas necessidades e motivações. 
 
 
Na área da autonomia, cumprimenta os adultos à entrada e saída da sala mas, por vezes, é 
necessário lembrar-lhe. 
Pendura o casaco e a mochila no lugar correcto.    
Utiliza a casa de banho de forma correcta (lava as mãos com sabonete e limpa-as), utiliza o 
WC, limpa-se e puxa o autoclismo, com orientação.  
Ajuda em pequenas tarefas como, por exemplo: deitar papeis ao lixo, colocar os seus  
trabalhos na capa  e colocar o cartão dos bons dias no quadro.  
Necessita de orientação e supervisão na utilização do bar da escola. 
Revela autonomia na utilização do computador e software informático. 
 
Na área da socialização, o aluno apresenta dificuldades ao nível da interacção social. No 
entanto, relaciona-se com os adultos que mais privam com ele e estabelece contactos. 
Cumprimenta os adultos quando chega e quando vai embora.  
Aceita a presença e estabelece contactos com outros adultos (adultos da restante 
comunidade educativa), preferindo, no entanto, grupos pequenos. Na situação de jogo social 
imitativo, consegue estar juntamente com outro colega, cada um a realizar a sua tarefa 
desde que o adulto esteja presente.  
Quando necessita do adulto dirige-se a ele e utiliza o contacto manual para satisfazer as 
suas necessidades dirigindo a mão do mesmo ao objectivo. 
Revela dificuldade em perceber e cumprir determinadas normas sociais. 
 
Na área da comunicação, aumentou a sua capacidade de fala e linguagem.  
Na recepção de mensagens manifesta compreender a linguagem verbal, compreende 
ordens relativas a posição de objectos e algumas vezes cumpre pequenos pedidos que lhe 
são feitos. O seu vocabulário tem vindo a aumentar. 
 
Na área da motricidade, realiza actividades gráficas, utilizando a mão direita, recorrendo 
preferencialmente a uma preensão global do lápis na parte média com verticalização do 
mesmo. Escreve o seu nome com todas as letras, a data e reproduz várias figuras de forma 
perceptível. 
No entanto, como tem sido corrigido, já realiza a tríade ou preensão com quatro dedos, 
sendo necessária a presença constante do adulto na realização destas actividades. 
Coordena movimentos aplicando força e direcção. 
 
No que respeita às competências académicas funcionais, o aluno tem feito algumas 
aquisições. Nesta área é dada ênfase à aprendizagem da leitura e da escrita com carácter 
funcional.  
Demonstra uma excelente percepção visual e habilidades construtivas, assim como o 
esquema corporal bem integrado. Faz correctas associações entre a imagem e palavra, lê 
bastantes palavras pelo método de leitura global recorrendo à boa capacidade de memória 
visual. 
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Realiza categorizações, sequenciação de imagens, construção de puzzles e gosta de 
realizar jogos no computador. Identifica figuras iguais, boa noção de figura-fundo e 
causalidade. 
Tem noção e nomeia as cores. 
Sabe os números até 50 e conta-os. Tem noção de quantidade e relação numérica. Realiza 
actividades de seriação e classificação.  
 
Este período o aluno iniciou, juntamente com dois colegas, sessões de hidroterapia na 
piscina municipal acompanhado pela professora de educação especial e pela fisioterapeuta 
de apoio à Unidade. Estas sessões diminuem a sua agitação psicomotora, produzem 
sensações de relaxamento e induzem estímulos sensoriais fortes e bastante apreciados 
pelo aluno. 
O José Pedro manifesta grande gosto por esta actividade e mostra-se autónomo dentro da 
água. 
 
O J.. frequentou algumas vezes as disciplinas de Educação Física, Educação Visual e 
Educação Musical na turma em que se encontra matriculado. No entanto, não o fez com 
regularidade devido ao facto de por vezes o seu comportamento revelar alguma 
instabilidade. 
No próximo período tentaremos fazê-lo de forma pontual para que o aluno se adapte ao 
contexto da turma e lhe sejam estabelecidas rotinas.  
Será acompanhado pela Professora de Educação Especial, sempre que possível, ou pela 
tarefeira. 
Continuará a beneficiar da valência de terapia ocupacional na Unidade, uma vez por 
semana.  
 
O J.. continua a necessitar de ter um espaço organizado e manutenção das rotinas diárias. 
As tarefas a realizar devem-lhe ser apresentadas de forma simples. 
 
O adulto deve utilizar uma linguagem clara, pedir-lhe coisas concretas, ordens directas, 
utilizar o reforço positivo e reforçar comportamentos ajustados.  
 
 
 
 
                                                              
                                                             

                                                                   A Professora de Educação Especial 
   
                                                       
_________________________________________ 
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Anexo 15 
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 Anexo 16 
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 Anexo17
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Anexo18 
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Anexo19 
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Anexo 20 

Questionário 
 

Mãe: 

1      Quantos filhos têm?  

     Tenho dois filhos. 

   2       Estes filhos foram planeados? 

Sim, foram muito desejados 

3 Quando é que se apercebeu que havia algum problema com o seu filho J? 

Quando ele não ligava ao chamar por ele e vinha a correr quando ouvia, na televisão, algo 

que lhe interessava. Tinha ele cerca de um ano. Também o facto de ter começado a falar e a 

sua linguagem regredir. 

4 O que pensou que seria? 

Achei muito estranho, primeiro pensei que era problema auditivo, mas ao mesmo tempo não 

compreendia os comportamentos referidos na questão anterior. 

5 O que fez para resolver o problema? 

    Levei-o ao pediatra e pus-lhe o problema. 

6 Quando foi feito o diagnóstico o que sentiu? 

Após testes auditivos, o pediatra aconselhou a ida ao pedopsiquiatra, mas adiantou logo a 

hipótese de autismo. Para mim foi um grande choque, pois apenas conhecia casos de 

autismo profundo e por isso achava que o meu filho não poderia ter tal problema. 

Infelizmente o pedopsiquiatra confirmou o autismo. 

7 Como é que o irmão reagiu quando soube que o J tinha autismo? 

 

O irmão foi sabendo à medida que o J ia crescendo, pois ia notando que o seu irmão não 

fazia o que faziam os irmãos dos seus amigos. Fazia-me muitas perguntas. 

 

8 Como é que o pai reagiu quando soube que o filho era autista? 

O pai ficou muito triste e desanimado, foi a força da sua fé que o ajudou a aceitar este 

menino diferente. Foi o desmoronar de tantos planos e sonhos para os nossos filhos e para a 

nossa vida. 

9 Como é que o irmão reagiu quando soube que o J tinha autismo? 

 

O irmão foi sabendo à medida que o J ia crescendo, pois ia notando que o seu irmão não 

fazia o que faziam os irmãos dos seus amigos. Fazia-me muitas perguntas. 

 

10 Como é que a avó reagiu quando soube que o j tinha autismo? 

A avó não conhecia o problema e ainda hoje o vê como um “pequenino”. 

11 Como é que a mãe sentiu que o resto da família reagiu com a mãe e com o J? 
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O resto da família ajudou na procura de outros diagnósticos e outras soluções de tratamento, 

mostrando sempre muita disponibilidade e preocupação em ajudar. 

12 Sentiu-se apoiada? Como? 

Como já referi, senti-me apoiada, mas ao mesmo tempo muito só, pois o problema do J é 

meu e será sempre meu. 

12 Que outros apoios, de amigos ou família alargada teve? 

Senti sempre muito apoio por parte das professoras que o acompanharam e de alguns amigos 

que ainda hoje o vêem quase como seu familiar. 

13 Como é a relação entre os dois irmãos? 

A relação entre os dois irmãos é muito boa. O J gosta de estar onde o irmão está, gosta de 

vestir a roupa do irmão, gosta de aprender com ele certos jogos de computador e playstation, 

gosta de nadar com ele, andar de mota com ele, sente muito a sua falta quando o irmão está 

fora e a quem o J obedece mais é ao irmão. 

14 O facto de ter um filho autista trouxe-lhe alguns problemas a nível profissional? 

Traz problemas na medida em que requer mais acompanhamento e mais preocupações, mais 

stress. No entanto procuro que isso não interfira no desempenho das minhas funções 

profissionais. 

15 Quais foram as maiores dificuldades sentidas no seio familiar perante a situação? 

Uma das maiores dificuldades é ter tempo para o acompanhar, indo ao encontro dos seus 

desejos e necessidades. Dificuldade em saber como agir perante certas situações que se nos 

deparam, tais como: perceber o que ele quer, o que o entristece, o que o revolta, o que lhe 

dói, etc. Dificuldade em perceber aquilo que ele não diz. 

16 Que alterações teve que fazer na sua vida? 

Tivemos que nos privar de algumas saídas procurando evitar passar por situações menos 

agradáveis perante os outros. No entanto nunca escondemos o nosso filho, procuramos fazer 

uma vida normal, tendo consciência dos comportamentos menos normais que ele possa ter. 

 

17 Os planos do futuro da família foram postos em perigo pelo diagnóstico feito ao 

seu filho J? 

Penso que não alteramos muito os nossos planos de vida, mas preocupa-nos muito o seu 

futuro. 

18 Alguma vez sentiu que o seu filho mais velho, foi ou é, prejudicado pelo facto do J 

ser autista? 

Não, penso que nunca o prejudiquei por esse motivo. Mas sinto que o J é também uma 

preocupação do irmão. 

19 Que tipo de apoios sociais beneficia? São suficientes? 

Beneficio apenas do Abono de família. Claro que não são suficientes, pois quer com o seu 

acompanhamento para além da escola, quer com a sua alimentação e saúde, os gastos são 

bastantes. 

20 A relação do casal foi afectada, de algum modo, com o nascimento da criança 

autista? 
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Não, muito pelo contrário, uniu-nos muito nesta luta pela felicidade dos nossos filhos, 

nomeadamente por aquele que não nos pede nada e a quem queremos dar tudo. 

21 São pais permissivos ou autoritários? 

Procuramos ser pais presentes, permissivos dentro do possível e responsáveis. 

   22 Alguma vez se sentiu culpada pelo seu filho ser autista? 

Não sinto qualquer tipo de culpa, pois sei que não está nem esteve em mim a causa deste 

problema genético, pois se estivesse em mim faria tudo para o evitar. 

  23 Quer partilhar mais alguma informação sobre o J.? 

Apesar de tudo, somos uma família muito feliz. 

 

24 Se tivesse que o descrever a alguém que não o conhecesse como o faria? 

      Dir-lhe-ia que sou mãe de um menino muito especial e que precisará sempre muito de 

mim. 
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 Pai: Anexo 21 

1 Quantos filhos têm? 

Tenho dois filhos. 

2 Estes filhos foram planeados? 

Sim, foram muito desejados. 

3 Quando é que se apercebeu que havia algum problema com o seu filho J 

Quando o chamava e ele não respondia. Tinha ele cerca de um ano. Também o facto de 

ter começado a falar e depois ter regredido. 

4 O que pensou que seria? 

Achei muito estranho, primeiro pensei que era problema auditivo, mas ao mesmo tempo 

não compreendia os comportamentos; refugiava-se nos cantos mais apertados da casa, 

isolava-se... 

5 O que fez para resolver o problema? 

 

 Primeiro falei do assunto com a mãe, os dois estávamos preocupados, depois decidimos 

leva-lo ao pediatra e colocámos-lhe o problema. 

 

6 Quando foi feito o diagnóstico o que sentiu? 

Senti o mundo a desabar a meus pés. Foi um choque bastante grande em saber que este 

problema não tem cura. 

7 Como é que o irmão reagiu quando soube que o J tinha autismo? 

O irmão foi sabendo à medida que o J ia crescendo, pois ia notando que o seu irmão não 

fazia o que faziam os irmãos dos seus amigos. Fazia-me muitas perguntas. 

8 Como é que a mãe reagiu quando soube que o filho era autista? 

A mãe não queria creditar, foi um choque. 

9 Como é que a avó reagiu quando soube que o j tinha autismo? 

A avó não conhecia o problema e ainda hoje o vê como um “pequenino” 

10 Como é que o pai sentiu que o resto da família reagiu com o pai e com o J? 

Senti que, tal como eu ficaram bastante abalados, mas deram-me força para enfrentar a 

situação. 

11 Sentiu-se apoiado? Como? 

 Tive o apoio da família e dos amigos. 

12 Que outros apoios, de amigos ou família alargada teve? 

Senti sempre muito apoio por parte das professoras que o acompanharam e de alguns 

amigos que ainda hoje o vêem quase como seu familiar. 

13 Como é a relação entre os dois irmãos? 

 É bastante boa. O J gosta de estar onde o irmão está e de fazer o que ele faz.. 
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14 O facto de terem um filho autista trouxe-lhes alguns problemas a nível 

profissional? 

Não. Eu trabalho por conta própria na agricultura, nas minhas propriedades e nas minhas 

culturas. “Produtor de vinhos”. 

15 Quais foram as maiores dificuldades sentidas no seio familiar perante a situação? 

Dificuldade em saber como agir perante certas situações que se nos deparam, tais como: 

perceber o que ele quer, o que o entristece, o que o revolta, o que lhe dói, etc. 

16 Que alterações teve que fazer na sua vida? 

Tivemos que nos privar de algumas saídas procurando evitar passar por situações menos 

agradáveis perante os outros. No entanto nunca escondemos o nosso filho, procuramos 

fazer uma vida normal, tendo consciência dos comportamentos menos normais que ele 

possa ter. 

17 Os planos para o futuro da família foram postos em perigo pelo diagnóstico feito 

ao seu filho J? 

Penso que não alteramos muito os nossos planos de vida, mas preocupa-nos muito o 

futuro do nosso filho. 

18 Alguma vez sentiu que o seu filho mais velho, foi ou é, prejudicado pelo facto do J 

ser autista? 

Não, penso que nunca o prejudiquei por esse motivo. Mas sinto que o J é também uma 

preocupação do irmão. 

 

19 Que tipo de apoios sociais beneficia? São suficientes? 

Beneficio apenas do Abono de família. Claro que não são suficientes, pois quer com o seu 

acompanhamento para além da escola, quer com a sua alimentação e saúde, os gastos são 

bastantes. 

20 A relação do casal foi afectada, de algum modo, com o nascimento da criança 

autista? 

Não, pelo contrário, apoiamo-nos um ao outro para sermos capazes de enfrentar as 

dificuldades que tudo isto acarreta. 

     21São pais permissivos ou autoritários? 

Procuramos ser pais presentes, permissivos dentro do possível e responsáveis. 

  22 Alguma vez se sentiu culpado pelo seu filho ser autista? 

Não sinto qualquer tipo de culpa, pois sei que não está nem esteve em mim a causa deste 

problema genético, pois se estivesse em mim faria tudo para o evitar. 

.       

  23  Quer partilhar mais alguma informação sobre o J.? 

Tenho muito medo do futuro. Como será a sua vida sem nós? 

      

  24   Se tivesse que o descrever a alguém que não o conhecesse como o faria? 

Dir-lhe-ia que é o menino mais lindo do mundo, que é meigo, carinhoso, inteligente e que 

já não sei viver sem ele. 
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  Anexo 22 

 

Irmão: 

1 O que sentiu quando soube que o J era autista? 

Perguntei o que era isso e fiquei muito triste pelo facto de não ter um irmão como os 

irmãos dos meus amigos. 

2  Como é que se sente em relação ao irmão:  

Sinto-me bem, agora que já estou habituado às suas limitações. Exijo bastante dele, mas 

também o protejo muito.  

3 Fala do irmão com os colegas?  

Sim. Ele anda na minha escola e eu apresento-o a toda a gente. Gosto muito dele. 

4 Leva o irmão Quando sai sem os pais?  

Levo-o comigo para o rio, para a piscina e para os escuteiros. 

5 Em que é que o ajuda no dia-a-dia?  

Ajudo-o a executar algumas tarefas em casa (em tudo o que ele necessitar) 

6 Alguma vez se sentiu prejudicado por ter um irmão com autismo? 

 

Não, os meus pais sempre me deram os apoios e atenção necessários. No entanto todos nós 

tivemos que nos privar de algumas coisas; saídas, passar férias fora,  

mas já me habituei e aceito bem a situação.  

 

7 Alguma vez sentiu vergonha das atitudes do irmão? 

Sim, quando ele tem atitudes pouco aceites pela sociedade, quando tem comportamentos 

menos próprios para a sua idade. 

8 Quer partilhar mais alguma informação sobre o irmão? 

Se ele não fosse assim, se calhar nem gostava tanto dele. 

9 Se tivesse que o descrever a alguém que não o conhecesse como o faria? 

Diria que é um rapaz bonito e inteligente. Mas que tem um problema de comportamentos 

e de comunicação, pois fala muito pouco. 
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Anexo 23 

 

Avó: 

1 Quando é que se apercebeu que havia algum problema com o seu neto J? 

Quando ele tinha mais ou menos um ano e deixou de dizer as palavras que já dizia e 

também quando não respondia quando o chamava. 

2 O que pensou que seria? 

Pensei que não queria responder. 

3 O que fez para ajudar a resolver o problema? 

Quando vi os pais muito preocupados tentei apoia-los. 

 

4 Quando foi feito o diagnóstico o que sentiu? 

      Não entendi muito bem o que era, mas fiquei muito triste. 

5 Como é que o irmão reagiu quando soube que o J tinha autismo? 

O irmão fazia muitas perguntas. 

6 Como é que sentiu que o resto da família reagiu à situação? 

Senti que ficaram todos muito abalados e muito preocupados, mas com muita coragem. 

 

7 Como é que a avó sentiu que o resto da família reagiu com o J? 

Com muita determinação, coragem e vontade de procurar soluções para o problema. 

8 Como é a relação entre os dois irmãos? 

É muito boa. Não são nada um sem o outro. 

9 Quais foram as maiores dificuldades sentidas no seio familiar perante a situação? 

Dificuldade em saber como agir perante certas situações que se nos deparam, tais como: 

perceber o que ele quer, o que o entristece, o que o revolta, o que lhe dói, etc. 

 

10 Pensa que os planos do futuro da família foram postos em perigo pelo diagnóstico 

feito ao seu neto J? 

Não, penso que os planos da família era ter os filhos e viver para eles.. 

11 Alguma vez sentiu que o seu neto mais velho, foi ou é, prejudicado pelo facto do J 

ser autista? 

Não, penso que nunca lhe faltou nada. 

12 Pensa que a relação do casal foi afectada, de algum modo, com o nascimento da 

criança autista? 

Não, penso que o problema os uniu ainda mais. 

13 Quer partilhar mais alguma informação sobre o J.? 
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É uma força da natureza. Sem ele nada seria igual. Já não sei viver sem ele. 

 

14 Se tivesse que o descrever a alguém que não o conhecesse como o faria? 

È o menino mais bonito do mundo. É e será sempre o meu “menino”.  
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