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RESUMO 
O presente estudo foi pensado para melhorar a qualidade de vida de crianças 
com TEA, a partir de um diagnóstico precoce, um dos motivos de escolha para 
o tema foi perceber que na Educação Infantil devido à falta de orientação de 
alguns profissionais da educação, as crianças emitem alguns sinais de alerta 
que podem servir de base para detectar algum transtorno. Teve como objetivo 
proporcionar para a sociedade esclarecimentos sobre o TEA e seu diagnóstico 
precoce para um tratamento mais eficaz contribuindo com a divulgação e 
discussão de um tema pouco conhecido. Nessa perspectiva o trabalho foi 
desenvolvido com aplicação de um questionário que teve seus dados coletados 
em um dos Centro de Educação Infantil do município de Fortaleza com três 
professoras da Educação Infantil. A presente pesquisa foi fundamentada com 
base nos seguintes autores: Esse trabalho foi utilizado autores como: Mello 
(2003), Dourado (2012) e Silva; Gaiato e Reveles (2012). Os resultados desse 
estudo apresentaram um tema desafiador com muito ainda para se descobrir, 
mas que necessitamos explorar e conhecer essa nova forma de entendimento 
compartilhado. Concluímos que o diagnóstico precoce é muito importante para 
assegurar uma melhor qualidade de vida ao indivíduo com TEA e que a utilização 
de todos os recursos disponíveis relacionados a socialização, aquisição de 
linguagem e comunicação, e adequação de comportamentos deve ser feita para 
garantir o bom desenvolvimento destes. 
Palavras-chave: Diagnóstico. Qualidade de vida. Socialização. 
 

ABSTRACT 
This study was designed to improve the quality of life of children with ASD, from 
early diagnosis, one of the reasons of choice for the topic was to realize that in 
early childhood education due to lack of guidance from some education 
professionals, children issue some warning signs that may serve as a basis to 
detect any disorder. It aimed to provide for the clarification on the society TEA 
and early diagnosis for a more effective treatment contributing to the 
dissemination and discussion of some topic known. in that perspective the work 
was of a questionnaire that had their data collected from one of the Children's 
Educational Center in the city of Fortaleza three teachers of early childhood 
education. This research was based on the following authors: This work was used 
as authors: Mello (2003), Gold (2012) and Silva; Gallate, Reveles (2012). The 
results of this study showed a challenging topic with much yet to be discovered, 
but we need to explore and experience this new form of shared understanding. 
We conclude that early diagnosis is very important to ensure a better quality of 
life for the individual with ASD and the use of all available resources related to 
socialization, language and communication acquisition, and adequacy of 
behavior must be made to ensure the proper development of these. 
Keywords: Diagnosis. Quality of life. Socialization. 
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INTRODUCAO 
 

É um fato reconhecido por toda a sociedade, que os seres humanos são 

diferentes, sob os mais variados pontos de vista. Atualmente é na prática social, 

na educação que começamos a considerar as diversidades. Depois do grupo 

familiar, é na escola o momento em que os indivíduos se agregam e são nesses 

espaços que as diferenças começam a ser notadas.  

 
Existem deficiências que podem ser reveladas mesmo antes do 

nascimento, através de exames pré-natais, mas existem outras que demoram 

para ser identificadas, e essa espera pode causar um atraso significativo na vida 

desse indivíduo. Uma dessas deficiências de difícil percepção é o Transtorno do 

Espectro Autista, esses indivíduos nascem sem apresentar nenhum sintoma, e 

só com o seu desenvolvimento e que começam a apresentar algumas 

anormalidades, que podem ser confundidas com outras deficiências, por isso a 

importância de um diagnóstico precoce. Nesse estudo utilizaremos a sigla TEA 

para nos referirmos ao autismo. 

 
Os profissionais da educação devem cada vez mais sensibilizar-se sobre 

a importância de observar e reconhecer sintomas precoces e juntamente com a 

família tomar as providências necessárias para busca de tratamento, pois quanto 

mais cedo for o diagnóstico de autismo, melhor será a qualidade de vida desse 

indivíduo e de seus familiares. 

 
O presente estudo foi pensado para melhorar a qualidade de vida de 

crianças com TEA, a partir de um diagnóstico precoce, um dos motivos de 

escolha para o tema foi perceber que na Educação Infantil devido a falta de 

orientação de alguns profissionais da educação, as crianças emitem alguns 

sinais de alerta que podem servir de base para detectar algum transtorno, e os 

mesmos passam despercebidos, ou são confundidos com outros problemas.  

 
Assim, o objetivo desse trabalho é proporcionar para a sociedade 

esclarecimentos sobre o TEA e seu diagnóstico precoce para um tratamento 

mais eficaz contribuindo com a divulgação e discussão de um tema pouco 

discutido, mas que aos poucos vem ganhando mais destaque. Acredita-se que 
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esta pesquisa poderá subsidiar de forma eficaz profissionais em educação no 

seu trabalho com os “teas”. 

 
O presente trabalho utilizará a pesquisa qualitativa, descrevendo o objeto 

de estudo, segundo os procedimentos, utilizar-se-á uma pesquisa bibliográfica, 

que de acordo com Sakamoto e Silveira (2014, p.51):  

 
A pesquisa bibliográfica é uma modalidade de estudo que pode se 
caracterizar como todo e como parte, isto é, pode se constituir como 
um tipo de pesquisa que se destina ao levantamento de referencial 
bibliográfico acerca de um tem (quando o estudo proposto é de 
natureza teórica, toda voltada à pesquisa de dados conceituais e fontes 
teóricas) ou, pode-se configurar como uma das partes pertencentes a 
uma pesquisa, quando participa da elaboração dos fundamentos 
Teóricos (toda e qualquer pesquisa prescinde de estudo bibliográfico). 
Na proposta de pesquisa descritiva ou explicativa, por exemplo, deve 
haver um estudo teórico. 

 
O instrumento utilizado para a coleta de dados será um questionário 

realizado com os profissionais da educação sobre seu entendimento do tema 

abordado. 

 
O objetivo desse estudo é analisar os sinais de alerta ́ para um diagnóstico 

precoce de uma criança com TEA. Identificar quais são os sinais de alerta que 

devem ser observados pelos profissionais da educação. Identificar as 

dificuldades dos profissionais da educação em identificar esses sinais de alerta 

e sensibilizar a comunidade escolar na inclusão de crianças com TEA. 

 
Esse estudo inicia-se com uma breve história do TEA – A origem do 

autismo, o segundo tópico aborda a história do Autismo no Brasil. O terceiro 

tópico aborda os Sinais de alerta do TEA na primeira infância, o quarto tópico 

analisa as respostas do questionário com profissionais da educação sobre o 

reconhecimento dos sinais de alerta para TEA. 

 
 
1 UMA BREVE HISTÓRIA DO TEA – A ORIGEM DO AUTISMO  
 

O presente tópico abordará os primeiros estudos sobre o autismo, como 

esse transtorno está regulamentado, para diferenciar-se de outras doenças. O 

Transtorno do Espectro Autista - TEA é um tema pouco discutido, mas que vem 

ganhando maior visibilidade através dos meios de comunicação.  
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A CID 10, Classificação Internacional de Doenças e problemas 

Relacionados à saúde, nomeia os transtornos autistas como Transtornos 

Invasivos do Desenvolvimento – TID e os apresenta em oito categorias, a saber: 

autismo infantil; autismo atípico; síndrome de Rett; outro transtorno 

desintegrativo da infância; transtorno de hiperatividade associado a retardo 

mental e movimentos estereotipados; síndrome de Asperger; outros  transtornos 

invasivos do desenvolvimento; transtornos invasivos do desenvolvimento, não 

especificados. 

 
Conforme Mello, (2003, p.11). “O autismo foi descrito pela primeira vez 

em 1943 pelo Dr. Leo Kanner em seu histórico artigo: Distúrbios Autísticos do 

Contato Afetivo.” Nesse artigo, em português no site da AMA, Kanner descreve 

11 casos, dos quais o primeiro, Donald T., chegou até ele em 1938.   

 
Em 1944, Hans Asperger, um médico austríaco escreveu o artigo 

Psicopatologia Autística da Infância, descrevendo crianças bastante 

semelhantes às descritas por Kanner. Ao contrário do artigo de Kanner, o de 

Asperger levou muitos anos para ser amplamente conhecido. Hoje em dia, 

atribui-se tanto a Kanner como a Asperger a identificação do autismo, sendo que 

por vezes encontramos os estudos de um e de outros associados a distúrbios 

ligeiramente diferentes. 

 
Em seu livro Autismo e Cérebro Social, Compreensão e Ação a Doutora 

Fátima Dourado, sugere uma definição de Autismo: 

 
O que denominamos autismo é, na realidade, apenas o protótipo de 
uma série de transtornos, com diferentes formas de apresentação e 
múltiplas causas, ligados entre si por algumas características comuns: 
início muito precoce; atraso e anormalidades no desenvolvimento da 
inteligência social; dificuldades de comunicação e linguagem; presença 
de estereotipias de comportamento, atividades e interesses. 
(DOURADO, 2012, p. 66) 

 
O diagnóstico precoce do autismo que, conforme estimativas da OMS - 

Organização Mundial de Saúde, atinge 70 milhões de pessoas no mundo e no 

Brasil cerca de 2 milhões, ainda não é consenso entre os profissionais da área 

médica. Mas existe uma tese de que iniciar uma intervenção o quanto antes, 

quando a criança apresentar os primeiros possíveis sinais de alerta, ajuda aos 
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pais a ganhar um tempo precioso para estimular o cérebro de seus filhos 

portadores de TEA. De acordo com Fábio Barbirato, psiquiatra da infância e da 

adolescência e coordenador do Serviço de Atendimento e Psiquiatria Infantil da 

Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, hoje é possível detectar o autismo 

numa criança entre 12 meses e 18 meses de vida. Para isso, porém, é preciso 

profissionais treinados. “Quando a intervenção é realizada em crianças menores 

de 3 anos, a melhora é de 80%. Aos 5 anos cai para 70% e acima disso fica 

muito prejudicada” – Fábio Barbirato, coordenador do Serviço de Atendimento e 

Psiquiatria Infantil da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. 

 
Esses estudos demonstram que as crianças com diagnósticos precoces 

podem ter uma melhor qualidade de vida, do que aquelas que receberam 

tardiamente o diagnóstico, ainda não existe um consenso na idade certa, não há 

testes laboratoriais. Para instrumentalizar o diagnóstico é utilizado escalas, 

critérios e questionários, o diagnóstico precoce é importante para a intervenção 

educacional o mais cedo possível, buscando um maior desenvolvimento do 

indivíduo. O apoio de uma equipe multidisciplinar (pedagogos, psicólogos, 

fonoaudiólogos, pediatras, neuropediatras) é importante para traçar um perfil do 

indivíduo e iniciar o tratamento. 

 
Ainda existe pouca informação por parte dos profissionais da educação 

em como identificar ou observar certos sinais de alerta apresentados pelas 

crianças, mas é com a ajuda desses profissionais que a criança com TEA poderá 

ter acesso a um tratamento mais seguro, porque certos sinais podem ser 

confundidos com outros (síndromes, transtornos, doenças). Esses profissionais 

da educação precisam ser sensibilizados para esse olhar mais criterioso, e 

qualificados para o atendimento desses indivíduos.  

 
A incidência do autismo varia de acordo com o critério utilizado por cada 

autor. Bryson e col., em seu estudo conduzido no Canadá em 1988, chegaram 

a uma estimativa de 1:1000, isto é, em cada mil crianças nascidas uma seria 

autista. Segundo a mesma fonte, o autismo seria duas vezes e meia mais 

frequente em pessoas do sexo masculino do que em pessoas do sexo feminino. 

O autismo incide igualmente em famílias de diferentes raças, credos ou classes 

sociais. 
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De acordo com Mello (2003, p.16), existem sistemas de diagnósticos 

específicos para o autismo: 

 
Existem vários sistemas diagnósticos utilizados para a classificação do 
autismo. Os mais comuns são a Classificação Internacional de 
Doenças da Organização Mundial de Saúde, ou CID-10, em sua 
décima versão, e o Manual de Diagnóstico e Estatística de Doenças 
Mentais da Academia Americana de Psiquiatria, ou DSM-V. No Reino 
Unido, também é bastante utilizado o CHAT (Checklist de Autismo em 
Bebês, desenvolvido por Baron-Cohen, Allen e Gillberg, 1992), que é 
uma escala de investigação de autismo aos 18 meses de idade. É um 
conjunto de nove perguntas a serem propostas aos pais com respostas 
tipo sim/não.  

 
Faz se necessário a atuação de vários profissionais experientes no TEA 

para a definição do transtorno. 

 
1.1 HISTÓRIA DO AUTISMO NO BRASIL 
 

Em 1983 foi fundada em São Paulo a AMA (Associação de Amigos do 

Autista), no dia 8 de agosto, por um grupo de pais, a maioria com filhos 

portadores de autismo. Em novembro de 1984 ocorreu o I Encontro de Amigos 

do Autista promovido pela AMA que reuniu médicos e outros profissionais do 

país que estudavam o autismo, até então o Brasil não possuía uma organização 

para esses estudos sobre o autismo. 

 
A Organizações das Nações Unidas - ONU em dezembro de 2007, definiu 

o dia 2 de abril como o Dia Mundial de Conscientização do autismo, que foi 

celebrado a primeira vez em 2008. Conforme Silva, Gaiato e Reveles (2012, p.4) 

“Apesar de parecer um pequeno passo, mas há bem pouco tempo o autismo 

sequer era citado nos meios de comunicação, portanto, é causa de alegria que 

o autismo está saindo de um lugar de tabu e está começando a ser abordado 

com coerência, clareza e compaixão.” 

 
No Brasil a data foi celebrada pela primeira vez em 2010, e teve como 

ponto de destaque a iluminação na cor azul (Cor definida para o autismo) de 

vários prédios e monumentos importantes. Atualmente existem várias 

instituições para pessoas com autismo em todo o território nacional e que são 

reunidas pela ABRA (Associação Brasileira de Autismo), uma entidade nacional 

que congrega as associações de pais e amigos do autista no país, baseados no 
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lema “A união faz a força” a ABRA representa todos aqueles que lutam pelos 

direitos das pessoas com autismo (SILVA; GAIATO, REVELES, 2012). 

  

Em Fortaleza, fundada em 1994, pela Doutora Fátima Dourado e um 

grupo de pais de crianças com autismo, a Casa da Esperança que atende 400 

pessoas com autismo, em regime intensivo, de quatro ou oito horas por dia, e 

realiza mais de mil procedimentos ambulatoriais diariamente, existe também 

uma sede em Ananindeua, no Pará que atende cerca de cem crianças através 

de credenciamento pelo Sistema Único de Saúde – SUS (DOURADO, 2012). 

 
 
2. OS SINAIS DE ALERTA DO TEA NA PRIMEIRA INFÂNCIA   
 

A criança com TEA apresenta comportamentos iguais as crianças comuns 

de uma forma geral: são inquietas, correm de um lado pra outro, pulam, falam 

sozinhas, assistem várias vezes o mesmo desenho ou fazem somente aquilo 

que querem. Então como será possível distinguir uma criança de 

desenvolvimento normal com uma criança com TEA? 

 
O Transtorno do Espectro Autista - TEA, também chamado autismo, como 

falamos na introdução desse estudo, é considerado uma síndrome 

comportamental com etiologias biológicas múltiplas e evolução de um distúrbio 

do desenvolvimento, caracterizado por déficit nas áreas comportamentais, 

linguagem, interação social e no relacionamento com os outros. É importante 

enfatizar que os maiores prejuízos estão sempre ligados às habilidades sociais 

e, quando não são tratados adequadamente, podem desencadear dificuldades 

por toda a vida do indivíduo. 

 
Por isso a dificuldade em se fazer um diagnóstico correto de transtornos 

da infância é porque os sintomas podem ser facilmente confundidos com 

comportamentos normais de qualquer criança. De acordo com Silva, Gaiato e 

Reveles (2012, p.53): 

 
No caso do autismo, quando pensamos em uma 
criança com um transtorno grave, os sintomas são 
bastante evidentes, portanto o diagnóstico vem 
naturalmente. Já nos casos mais leves, a tentativa 
de compreender e interpretar cada dificuldade pode 
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levar a um atraso no diagnóstico e retardar o 
tratamento. 

 
Conforme Silva, Gaiato e Reveles (2012, p.62) embasada em suas 

experiências clínicas as autoras elaboraram uma lista com 39 características 

comuns na população infantil. Esta lista foi dividida em três grupos: “Disfunção 

social, disfunção da comunicação e disfunções comportamentais”. Com a 

finalidade de enfatizar situações decorrentes dos sintomas primários do autismo. 

  
As disfunções sociais, correspondem as dificuldades nas interações 

sociais, as crianças com TEA não conseguem ter uma interação social 

satisfatória, não conseguem estabelecer um contato visual direto. Também 

apresentam dificuldades de compartilhar momentos ou interesses com outras 

pessoas, apresentam risadas inadequadas ou inapropriadas (SILVA; GAIATO, 

REVELES, 2012) 

 
Nas disfunções da comunicação, conforme Silva, Gaiato e Reveles (2012) 

podemos observar as dificuldades no desenvolvimento da linguagem falada, no 

uso estereotipado e repetitivo da linguagem, apresentando muitas vezes a 

Ecolalia, que pode ser definida como a repetição da fala de outra pessoa, como 

repetição de palavras e frases, por exemplo, repetem frases ditas em comerciais, 

desenhos animados e filmes da televisão ou internet. Utilizam-se da inversão de 

pronomes, falam na terceira pessoa, referindo-se a ela mesma. Apresentam 

dificuldades no entendimento de ironias e frases com duplo sentido, não 

conseguem avaliar as segundas intenções e podem ser enganadas por pessoas 

maldosas, devido a sua ingenuidade. São extremamente sinceras. 

 
 Nas disfunções comportamentais, observamos apego a rotina e 

organização, interesses restritos, sempre de maneira muito profunda e 

detalhista, como por exemplo: Saber profundamente e com muitos detalhes de 

dinossauros, carros, trens, mapas, bandeiras, etc. Apresentam 

hipersensibilidade ao toque, geralmente crianças com TEA se sentem 

incomodadas com o toque físico. Possuem aversão a barulhos altos, grito, fogos 

de artifícios (Fonofobia), a luz em excesso (Fotofobia). Apresentam insônia, sono 

agitado e trocam o dia pela noite. Possuem instabilidade de humor e afeto, 

alternam explosão de alegria e acessos de raiva. Gostam de água, de música, 
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possuem habilidades específicas, como por exemplo, serem muito bom em 

cálculo mental (SILVA; GAIATO, REVELES, 2012). 

 

Vale destacar que o diagnóstico precoce é fundamental para um melhor 

desenvolvimento da criança com TEA. 

 
O objetivo do diagnóstico precoce do autismo e, mais ainda, a 
identificação de características preditoras do autismo são 
fundamentais para que possamos atuar precocemente, possibilitando 
o desenvolvimento nessas crianças de bases neurais mais compatíveis 
com o desenvolvimento da inteligência social. (DOURADO, 2012, p. 
49) 
 

É muito importante para a família após perceberem os sinais de alertas 

procurarem uma avaliação de um médico ou psicólogo infantil que tenha 

experiência em autismo, essa avaliação consiste na observação criteriosa do 

conjunto de comportamentos, e maneira de ser daquela criança, também 

entrevistas com os pais e cuidadores, pareceres de professores também são 

importantes. Assim será possível fazer uma análise detalhada daquilo que foge 

à regra, observar os sinais precoces relatados pelos pais, avalia-los e chegar a 

um diagnóstico correto. 

 
 

3. METODOLOGIA 
 

O presente trabalho teve início a partir de uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, segundo a sua natureza é aplicada, conforme seus objetivos é 

descritiva, e seus procedimentos são de uma pesquisa bibliográfica. Segundo 

(SILVA, 2003, p.46) “A pesquisa bibliográfica é um excelente meio de formação 

científica quando realizada independentemente ou como parte da pesquisa 

empírica.” O instrumento utilizado para a coleta de dados da mesma foi o 

questionário.  

 

Através da abordagem qualitativa é que o pesquisador, frente a pesquisa 

realizada, passa a conhecer o seu objeto de estudo para analisá-lo e somente 

depois interpretar os dados coletados. 

 

O espaço da pesquisa foi uma instituição pública de ensino da Prefeitura 

Municipal de Fortaleza, tendo como modalidade de ensino a Educação Infantil. 

Foi verificado que os espaços físicos são amplos, compostos por salas de aula, 
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refeitório, banheiros, sala da coordenação e área de lazer. O espaços da 

pesquisa está situado à Rua Irmã Bazet,193 no bairro do Montese. 

 

Participaram da pesquisa três professoras regentes da Educação Infantil. 

O motivo da escolha foi feito pelo fato delas trabalharem com crianças de um a 

três anos, período em que os sinais de alerta para o Transtorno do Espectro 

Autista – TEA começam a ser percebidos com mais intensidade. Acredita-se que 

elas possuam um olhar mais criterioso para perceber alguma dificuldade nas 

crianças que iniciam sua vida escolar, e apresentam um conhecimento subjetivo 

sobre o tema da pesquisa, podendo assim colaborar para o enriquecimento 

deste trabalho acadêmico. 

 

Para preservar a identidade das participantes as mesmas foram 

identificadas por iniciais: A,B,C. Todas as três pesquisadas possuem graduação 

em Pedagogia, sendo que duas A e B possuem pós-graduação em 

Psicopedagogia, todas possuem mais de cinco anos na profissão de professoras 

regentes da Educação Infantil. 

 

3.1. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Observamos que duas professoras A e B, já possuíam a vivência de 

lecionar para um aluno com TEA. Todas conheciam pelo menos dois sinais de 

alerta para um provável transtorno do Espectro Autista e também sabem da 

importância de alertar as famílias para a evidência desses sinais e a importância 

de se procurar atendimento especializado. 

 

Identificamos que as participantes são graduadas e duas possuem pós-

graduação, o que as tornam mais preparadas para uma observação mais 

significativa e um maior entendimento sobre as estratégias para socializar e 

incluir crianças com TEA no ensino regular.  

 

Em relação às questões temáticas temos três perguntas abertas. 

  

 Em sua experiência docente, você já trabalhou ou conhece alguma 

criança com Transtorno do Espectro Autista? Em caso Afirmativo, 

poderia fazer um pequeno relato sobre essa vivência? 
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“Sim, trabalhei o ano letivo com uma criança autista. Não conhecia 
muito o assunto, mas fui curiosa o bastante para buscar informações, 
tirar dúvidas e me tornar uma estudante desse mundo tão fascinante 
que é trabalhar com crianças autistas”. (PROFESSORA A) 
 
“Sim, quando vivenciamos o contato com uma criança com TEA, nos 
tornamos pessoas melhores, eles nos dão tão pouco, mas tudo parece 
grandioso”. (PROFESSORA B) 
 

Diante da fala das participantes podemos verificar que a convivência com 

crianças com TEA é possível no âmbito escolar e que Silva, Gaiato e Reveles 

(2012) comenta que é importante que as crianças com autismo estejam na 

escola e participem dela integralmente. Sabemos que diversas atividades terão 

que ser adaptadas, que elas precisarão de outros recursos para aprenderem os 

mesmos conteúdo dos demais alunos, mas que todo esse esforço será 

recompensado pois essa criança se sentirá melhor e mais estimulada. 

 

 Você saberia identificar alguns sinais de alerta para o Transtorno 

do Espectro Autista em crianças de um a três anos? 
 

“Crianças aparentemente muito quietas, uso de brinquedos 
enfileirados, em alguns apresentam dificuldades na fala, repetição de 
objetos por cores”. (PROFESSORA A) 

 
“Sim, maneirismos, estereotipias, desmolduração sensorial, rituais, 
apego a objetos, principalmente os que giram”. (PROFESSORA B) 
 
“Crianças que tem dificuldades de socializar, atraso na fala, faz uso de 
atitudes repetitivas”. (PROFESSORA C) 
 

Neste questionamento as participantes demonstraram conhecimentos 

sobre a identificação dos sinais de alerta, citando alguns que constam na lista de 

Silva, Gaiato e Reveles (2012) embasada em suas experiências clínicas a autora 

elaborou uma lista com 39 características comuns na população infantil. 

 

 Quais seriam suas estratégias, caso você identificasse em sua 

classe uma criança com algum desses sinais de alerta para 

Transtorno do Espectro Autista? 

 
 “Passaria o assunto para um especialista da área”. (PROFESSORA 
A) 
 
“Alertar a família para a importância do diagnóstico precoce, tentar 
inserir a criança o máximo possível para as atividades principalmente 
as coletivas”. (PROFESSORA B) 
 
“Falaria com os pais para que os mesmos procurassem algum 
especialista e também tentava trabalhar com esse aluno a socialização 
e oralidade”. (PROFESSORA C) 
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Observamos que as profissionais entrevistadas estão coerentes com os 

resultados encontrados nesse estudo, é importante alertar as famílias a procurar 

tratamento especializado. Conforme Dourado (2012) As crianças com autismo e 

suas famílias têm direito e devem ser incentivadas a participar de todos os 

serviços e tratamentos disponíveis.  

 

Na Casa da Esperança existe um programa específico de atenção a 

familiares de pessoas com autismo, o Núcleo de Atendimento à Família – NAF. 

Neste núcleo as famílias recebem assistência psicológica e social, individual e 

em grupo. 

 
Estudos embasam nossa prática de oferecer terapia em grupo para 
pais de crianças com autismo. A participação da família, nesses 
grupos, favorece a aceitação do problema, facilita a compreensão e o 
envolvimento dos familiares no tratamento do filho e, principalmente, 
permite o resgate da esperança e a alegria de viver. (DOURADO, 2012, 
p. 191) 

 

Para vivenciarmos o autismo se faz necessário um trabalho em equipe, 

com o envolvimento de todos os membros da família, da comunidade escolar e 

de profissionais capacitados, todos devem ter em mente que fazer sua parte bem 

feita vai impactar na qualidade de vida de uma pessoa. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

As crianças com TEA podem apresentar alguns sinais de alerta para o 

transtorno entre um e três anos de idade, mas as vezes devido à falta de 

informação e conhecimento da família, esses sinais não são levados em 

consideração, muitas vezes somente quando a criança começa a frequentar a 

creche e se relacionar com outras pessoas que não pertencem ao seu núcleo 

familiar e que esses sinais poderão ser revelados, essa criança vai começar a 

interagir com outras crianças de mesma idade e com profissionais da educação 

que se forem capacitados poderão perceber as dificuldades de comunicação e 

interação social, o isolamento, os movimentos repetitivos, dessas crianças. E os 

mesmos poderão relatar suas observações aos familiares para que estes 

possam procurar orientações médicas para um diagnóstico mais preciso. 

 

Acreditamos que o presente trabalho atingiu seus objetivos pois 

proporcionou maiores esclarecimentos sobre o assunto proposto, e indicou que 
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o diagnóstico precoce de TEA e um tratamento multidisciplinar efetivo 

proporciona uma melhor qualidade de vida para os indivíduos com esse 

transtorno. 

 

Conforme apresentado nesse trabalho o autismo foi descrito pela primeira 

vez em 1943 pelo Dr. Leo Kanner e até os dias atuais ainda não foi totalmente 

estudado nem se conhece o que pode causar o autismo, muito menos uma cura, 

mas o que se sabe é que ocorre mais no sexo masculino, e que incide igualmente 

em famílias de diferentes raças ou classes sociais. 

 

No Brasil a Associação de Amigos do Autista – AMA foi fundada em 1983 

no estado de São Paulo por pais com filhos diagnosticados com autismo e desde 

essa data buscam conscientizar a sociedade a entender mais sobre esse 

transtorno. 

 

Alguns sinais como o pouco ou nenhum contato visual, atraso na fala, 

pouca interação social, movimentos repetitivos e exacerbados podem evidenciar 

algum transtorno, e logo que são percebidos, devem ser relatados ao pediatra 

para maiores esclarecimentos. 

 

Concluímos que as profissionais que participaram desta pesquisa 

possuem um certo conhecimento sobre o tema abordado, pois já trabalharam 

com crianças com TEA em sala de aula, mas faz se necessário uma maior 

intervenção por parte dos gestores, em cursos e capacitações para que os 

profissionais da educação estejam cientes da existência de sinais de alerta, 

emitidos precocemente pelas crianças que possam ser identificados, e que 

esses mesmos profissionais possam alertar as famílias, sobre a importância de 

um diagnóstico precoce e de um tratamento multidisciplinar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
DOURADO, Fátima. Autismo e cérebro social: compreensão e ação. 
Fortaleza: Premius, 2012. 
 
MELLO. Ana Maria S. Ros de. Autismo – Guia Prático em pdf. 2003. 2ª edição. 
 
SAKAMOTO. Cleusa Kazue; SILVEIRA. Isabel Orestes. Como Fazer Projetos 
de Iniciação Científica. São Paulo: Paulus, 2014. 
 
SILVA, Antônio Carlos Ribeiro da. Metodologia da pesquisa aplicada à 
contabilidade: orientações de estudos, projetos, artigos, relatórios, 
monografias, dissertações, teses. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
SILVA, Ana Beatriz Barbosa; GAIATO, Mayra Bonifacio; REVELES, Leandro 
Thadeu. Mundo Singular – Entenda o Autismo. São Paulo: Fontanar, 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

APÊNDICE 
 

APÊNDICE 01 
FACULDADE PLUS DRAGÃO DO MAR 

 
 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE  
(Conforme a Resolução n. 196. Do Conselho Nacional de Saúde de 10 de Outubro de 1996)  
 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA - TEA: A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE PARA A 
QUALIDADE DE VIDA DA CRIANÇA” do curso de pós-graduação em AEE e 
Educação Inclusiva. A sua participação não é obrigatória, mas voluntária. A qualquer 
momento você pode desistir de participar e retirar seu comprometimento. Sua recusa 
não leva a nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador. Com a coordenação ou 
com os demais docentes do seu curso ou com a sua instituição.  
 
Objetivo de estudo: O objetivo principal desse estudo é proporcionar para a sociedade 
esclarecimentos sobre o TEA e seu diagnóstico precoce para um tratamento mais eficaz 
e contribuir com a divulgação e discussão de um tema pouco conhecido. 
 
Procedimento: Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder a um 
questionário composto por 3 (Três) perguntas subjetivas.  
 
Riscos: Não existem riscos relacionados a sua participação. 
  
Benefícios: Os benefícios gerados com a sua participação estão relacionados às 
possíveis contribuições à formação do pedagogo especialista em AEE e Educação 
Inclusiva.  
 
Confidencialidade: As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais 
e asseguramos o sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma 
a possibilitar sua identificação. Os resultados serão divulgados em apresentação ou 
publicações com fins científicos ou educativos.  
 
Custo e pagamento: Participar da pesquisa não implicará nenhum custo a você e como 
voluntário, você também não receberá qualquer valor em dinheiro como compensação 
pela participação.  
 
Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço dos 
pesquisadores responsáveis, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 
participação, agora ou a qualquer momento.  
 
Pesquisador responsável: Maria José Gonçalves Bernardo  
Endereço e telefones de contato: Vila américa, casa 03, Damas, Fortaleza – CE. Fone: 
(85) 98750.3933 
Declaro que entendi os objetivos, condições, riscos e benefícios de minha participação 
na pesquisa e estou de acordo em participar.  
 
Local e data:____/____/____  
Nome:________________________________________________________________  
Assinatura:____________________________________________________________  
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APÊNDICE 02 
 
Este questionário é parte de pesquisa intitulada: Transtorno do Espectro 

Autista - TEA: A importância do diagnóstico precoce para a qualidade de vida da 
criança, realizado por Maria José Gonçalves Bernardo do curso de pós-
graduação em AEE e Inclusão Escolar da Faculdade Plus Dragão do Mar. 

 
Roteiro de questionário aplicado a Professoras da Educação Infantil em 

Fortaleza. 
 

 IDENTIFICAÇÃO 

1. Iniciais:________________________________________________ 

2. Formação Profissional:____________________________________ 

3. Local de trabalho:_______________________________________ 

4. Experiência profissional:__________________________________ 

5. Tempo que atua nessa modalidade de ensino:_________________ 

 

 QUESTÕES DA TEMÁTICA 

 
6. Em sua experiência docente, você já trabalhou ou conhece alguma 

criança com Transtorno do Espectro Autista? Em caso Afirmativo, 

poderia fazer um pequeno relato sobre essa vivência? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

7. Você saberia identificar alguns sinais de alerta para o Transtorno do 

Espectro Autista em crianças de um a três anos? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

8. Quais seriam suas estratégias, caso você identificasse em sua 

classe uma criança com algum desses sinais de alerta para 

Transtorno do Espectro Autista? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 


