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PREFEITURA 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Secretaria Municipal de Educação  
Subsecretaria de Ensino :: Coordenadoria de Educação 

 

Srs. Diretores, Coordenadores Pedagógicos e Professores 
 

 
Apresentamos o 1º Texto de Orientações sobre Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) 

produzido pelo Grupo de Estudos de TGD. No dia 2 de abril de 2010, as pessoas com  Transtornos Globais do 
Desenvolvimento (TGD) passaram a ser oficialmente reconhecidas pelas Nações Unidas como beneficiários da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.  

Um dos diferenciais da inclusão é que ao contrário da integração ela pede um olhar diferenciado em 
relação as diferenças e nesse contexto não há espaço para avaliações ou triagens com o objetivo de definir 
aqueles que serão contemplados com o pertencimento. O olhar diferenciado, pelo contrário, tem como objetivo 
igualar oportunidades e reconhecer  cada aluno da escola como um potencial agente de contribuição na formação 
dos valores, ensinamentos e formas diferenciadas de aprender. 

Os alunos que compõe o espectro autístico, talvez sejam aqueles que levam o professor a questionar suas 
próprias habilidades, certezas e o papel do educador na escola e frente a sociedade. Os desafios são 
acompanhados de dúvidas e inquietações e uma delas é se esse aluno, que tem um comportamento diferenciado 
e “vive”, muitas vezes, em um mundo que não compreendemos, se  deveria estar no espaço da classe 
comum,  que ganhos ele pode ter e o que o professor, que tem a atribuição de educar, pode fazer. 

A entrada dos alunos com TGD na sala de aula sugere reflexões e mudanças na arte de ensinar, sugere 
quebra de paradigmas e a necessidade de repensar a  cultura do pertencimento e o papel da escola na construção 
da cidadania.  Para recebê-los e ensiná-los, conceitos pré-concebidos são abandonados, dando espaço para novas 
formas de pensar a educação, e a pergunta passa a ser como fazer e não por que. 

Das experiências educacionais com alunos com TGD uma das constatações é que as 
mudanças   realizadas na sala de aula para a sua inclusão com qualidade podem beneficiar a todos,  da rotina a 
forma de ensinar, da legitimação da condição ao reconhecimento de novas possibilidades.  

Sim, é preciso ser educador acolhedor, observador,  criativo, ágil, conhecer o contexto social do aluno, ter 
acesso aos recursos adequados, as redes de apoio e, se possível, ter a família como parceira da escola. 

Muitos são os medos e desafios que adentram a escola com a chegada dos alunos com TGD, pois o 
desconhecido pode abalar as estruturas mais sólidas no processo de construção da educação inclusiva.  

Mas se o lugar comum de todos os alunos é na escola, o lugar do aluno com TGD, que certamente faz 
parte do Todos, também o é. E é, com esse desafio de educar a todos que a educação é construída, com 
desconstrução e dificuldades para dar espaço a uma nova proposta, onde aprender na mesma sala de aula além 
de legítimo passa a ser enriquecedor para todos da escola. 

Todo o material pedagógico da educação especial bem como as redes de apoio são importantes nessa 
trajetória, onde o essencial é estar aberto para o novo, ter vontade, acreditar e ensinar/educar também aos 
alunos mais desafiadores.  

Não há um método único e não existe manual ensinando como os alunos com TGD estabelecerão 
vínculos com os professores e os demais profissionais da educação de uma escola, mas com os saberes 
acumulados estamos aptos a apoiar e indicar ações e formas de trabalhar que serão de grande valia se forem 
bem aproveitadas na sala de aula, e com o auxílio do professor da educação especial - AEE , sempre que 
necessário. 

Fiquem atentos as necessidades de adequações pedagógicas para o dia a dia da sala de aula, trabalhos e 
avaliações. Alunos com deficiência ou TGD são avaliados de acordo com o seu potencial e habilidades e para isso 
contam sempre com o apoio do professor da sala de recursos e itinerância (AEE). 
 Ser educador é uma profissão desafiadora por natureza, não se sabe quem vai chegar, e por isso mesmo 
precisamos garantir aos alunos com TGD o direito de estar na escola e ser parte da sociedade; e não mais um 
aluno denominado por sigla. Um ser humano com nome, endereço e vida própria, mais um aluno da escola. 
 

 Claudia Grabois  
Diretora do Instituto Municipal Helena Antipoff (IHA)  

Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro 
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ORIENTAÇÕES PARA PROMOVER A APRENDIZAGEM DO ALUNO 

COM TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO (TGD) NA 

SALA DE AULA E NA ESCOLA 

 

Ana Lídia Felipe Guimarães, IHA/SME-Rio 
Ana Lucia Andrade Alexandre, IHA/SME-Rio 

Cristiane Correia Taveira, IHA/SME-Rio 
Cristiane Botelho de Lima, IHA/SME-Rio 

Kátia Azevedo Beserra de Mendonça, IHA/SME-Rio 
Marcia Mirian Ferreira Corrêa Netto, IHA/ SME-Rio 

Renata Salles D’Acri, IHA/SME-Rio 
 

INTRODUÇÃO 

Quem são os alunos com Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD)1?  

 

O que precisamos considerar na prática pedagógica para a criança ou jovem com transtornos 

globais do desenvolvimento (TGD) é que o saber - fazer e o saber-agir do professor são pedagógicos e 

não se espera, com o texto proposto, a apropriação e o uso de saber ou de fazer clínico.  

Dessa forma, as três áreas que o aluno pode apresentar variações e diferenças de 

manifestações - área de interação social, área da comunicação e área do comportamento, de interesses 

repetitivos e estereotipados - serão trabalhadas no decorrer do texto com o objetivo de dar subsídios 

práticos ao professor para alavancar o processo de ensino e aprendizagem do aluno na escola.  

Todo aluno, por maiores que sejam as variações de comportamento que apresente, não pode 

prescindir do trabalho escolar com os pares da mesma faixa etária na escola regular.  Para o aluno 

TGD, os benefícios dos processos de interação humana, em sala de aula, por pautarem-se em rotinas de 

grupo e na realização de leituras e manejos de regras sociais trata-se do ambiente mais estimulador e 

desafiante para essa criança ou jovem.   

 Enfim, trataremos exatamente de exemplificar como a escola possibilita a promoção do 

desenvolvimento do aluno, podendo fomentar o bem estar e o equilíbrio emocional o mais harmonioso 

possível para ele próprio e, principalmente, aproximando o aluno de relações sociais significativas e 

constituídas de significado para ele.   

                                                            
1 Resolução nº 4 de 2 de outubro de 2009 em  Art. 4º delimita o público-alvo do Atendimento Educacional Especializado e detalha 
que Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento 
neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição 
alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos 
invasivos sem outra especificação.  



 

 

 

3  
http://ihainforma.wordpress.com 

PREFEITURA 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Secretaria Municipal de Educação  
Subsecretaria de Ensino :: Coordenadoria de Educação 

A criança ou jovem que mostra características do espectro autístico dizemos que apresenta 

uma tríade de características que foram descritos pela Drª Lorna Wing, (a tríade de Wing), um quadro 

de alterações nas interações sociais, na comunicação e no comportamento, em interesses restritos e 

estereotipados.  

A caracterização da tríade será apresentada de forma comentada, baseada na observação da 

sala de aula e com o foco no processo de ensino – aprendizagem.  

O objetivo do texto será de contribuir para reflexão sobre o modo de manifestação da pessoa 

com transtornos globais do desenvolvimento e de exemplificar formas de auxiliá-la a constituir-se 

como aprendente, a atuar e a interagir com o outro na dinâmica escolar.  

No decorrer dos exemplos apresentados, não anunciaremos, se a criança ou jovem é caso de 

autismo clássico, de Asperger, ou seja, de qualquer dos cinco transtornos que podem ser englobados no 

nos transtornos do espectro autístico - autismo, psicose, Asperger, Rett e transtorno invasivo ou global 

do desenvolvimento (SMITH, 2008). Colocaremos, em anexo2, as informações sobre os transtornos. 

As áreas da tríade serão apresentadas de forma separada para auxiliar a inserção de exemplos 

do campo de atuação dos professores, no entanto, estas manifestações emergem de forma conjunta – 

com a articulação das diferentes áreas - e em intensidades e qualidades diversas. 

 

PARTE 1 | Interações sociais, comunicação e comportamento no processo 

de ensino-aprendizagem 

 

1.1 – Na área de interação social podemos observar as seguintes características: 

 

- Apresentam dificuldade em iniciar e manter uma conversação.  

- Inicialmente podem apresentar aversão ao toque e isolamento. 

 

Exemplo: O aluno está no espaço do recreio com a professora, mas parece não buscar o contato nem 

se aproximar de colegas. Fez questão de ficar bem distante da professora, mas ela observa que a 

qualquer movimento que faça, levantando-se e indo a outro lugar, o aluno muda de posição 

assegurando-se que ficará próximo ao novo lugar que a professora ficará no pátio, porém ainda 

mantendo a distância. A professora decide buscar a conversação com o aluno; avisa ao aluno: Posso 

tirar a terra das suas mãos? Vou passar a toalha para tirar a terra. Em seguida faz um pequeno afago. O 

aluno passa a brincar próximo a professora e a buscar objetos da caixa de brinquedos levada ao pátio; 

os colegas também contribuíram entregando objetos ao colega. 

                                                            
2 Os anexos, ao final desse texto, correspondem ao capítulo 2 do fascículo A educação especial na perspectiva da inclusão escolar: 
transtornos globais do desenvolvimento (s.d.), de autoria de José Ferreira Belisário Júnior e Patrícia Cunha (elaboração da 
Universidade Federal do Ceará) que será publicado pelo Ministério da Educação (MEC) /Secretaria de Educação Especial (SEESP) e 
será disponibilizado em http://portal.mec.gov.br 



 

 

 

4  
http://ihainforma.wordpress.com 

PREFEITURA 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Secretaria Municipal de Educação  
Subsecretaria de Ensino :: Coordenadoria de Educação 

Comentário: Fica claro nesta situação que o aluno buscou uma aproximação da professora. A 

professora fez uma leitura da intenção de contato e iniciou uma interação com o cuidado de avisar o 

aluno e a promover a participação dos colegas. 

 

- Podem evitar o contato visual.  

 

Exemplo: O aluno evita olhar nos olhos da professora e dos colegas. Parece não se apropriar da rotina 

da turma e se coloca de costas ou de lado na rodinha. No entanto, reproduzindo uma seqüência de 

atividades, no dia a dia com a turma, a professora percebe que o aluno mostra uma característica de 

“olhar de rabo de olho” para o que estão fazendo.  

Na participação da chamada, a professora verifica a aproximação do aluno do lugar dos nomes, no 

mural, e ao ouvir o seu nome, aguarda um colega entregar-lhe o cartão. Em horários de brincadeira, 

pega os cartões com nome e reorganiza a chamada da turma. 

Comentário: Constatamos que mesmo aparentemente alheio à situação de aprendizagem, o aluno está 

se apropriando do que é trabalhado por sua turma de referência.  

 

 
- Mantém pouca atenção às pessoas, parece ignorar o outro e pode expressar-se de forma incomum. 

 

Exemplo: Nesse aspecto da expressão incomum, a professora relata que aprendeu a observar o seu 

aluno como único. Pensava que o aluno não estava aprendendo o que trabalhara sobre os vegetais. A 

professora desenhou no quadro as partes de um vegetal. Percebeu que precisaria levar o aluno, junto 

com a turma, ao terreno da escola. Retiraram duas ou três plantas com a pá e observaram as partes da 

planta. No pátio, o aluno não verbalizou, espontaneamente, sobre as experiências, mas respondeu de 
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forma curta as perguntas dirigidas a ele: Você observou as raízes? Ele respondeu que “sim”. Você 

molhou a planta? Ele respondeu “molhou”.  A professora insistiu em saber se o aluno havia entendido a 

experiência. Às vezes ele se afastava, olhava para outras situações e isso a incomodava porque parecia 

não gostar do tema da aula. Ao chegar a sala de aula, a professora se surpreendeu com o aluno se 

aproximando do espelho e recapitulando toda a aula, apresentando-a em seu discurso para o espelho. 

Segundo o relato da família, a mesma aula foi repetida em casa, em seu quarto, para outro espelho. 

Comentário: Muitas vezes aluno demonstrará o seu aprendizado de maneira diferenciada e ímpar. 

 

- Comportamentos não-verbais de iniciação e manutenção de contato. 

 

Exemplos: Uns tapinhas no corpo do outro buscando a atenção ou bater palmas. Às vezes esses 

comportamentos são aleatórios e/ou fazem parte de movimentos estereotipados ou também podem 

evidenciar o início de contato.  E neste caso, quando o aluno não verbaliza oralmente, não fala e não 

mostra quando quer dizer “sim” ou quer dizer “não”, a princípio, alguns desses movimentos podem ser 

(re) significados para ensinar a função da comunicação.  

O aluno pode não dizer “não” e apenas empurrar o objeto das mãos das pessoas para longe de si; esse 

movimento pode ser explicado e nomeado para o aluno como um “não”. Você não gostou. Você 

empurrou. Você não quer. Gestos com as mãos e expressões faciais podem ser ensinados e aos poucos 

compreendidos pela criança ou jovem. 

O aluno bateu palmas repetidamente em momento de euforia (felicidade), as palmas podem ser 

significadas (com a ajuda de colegas e de adultos) como um ”sim”. Você gostou dessa música. Vamos 

bater palmas. Depois, poder trocar essas palmas por outro movimento que será ensinado, por 

exemplo, balançar a cabeça.  

Comentário: A intenção de se comunicar, as trocas sociais possíveis a partir de “sim” e de “não”, 

precisam ser aprendidas, significadas e combinadas com alguns desses alunos.  No decorrer desse 

texto, serão abordadas algumas das especificidades da Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) 3 a 

ser trabalhada com o aluno com TGD que não fale, com o objetivo de dar alternativa(s) a ausência de 

comunicação oral ou para alavancar a fala.  

 

 

- Pode se utilizar dos adultos como ferramentas para pegar objetos, abrir portas e outras situações 

intencionais. 

 

Exemplo: O professor pode utilizar algumas ferramentas de Comunicação Alternativa e Ampliada 

(CAA) em sala de aula. Para isso é necessário levar o aluno a observar símbolos, figuras e objetos em 

                                                            
3 A comunicação é considerada alternativa quando o indivíduo não apresenta outra forma de comunicação e, considerada 

ampliada quando o indivíduo possui alguma comunicação, mas esta não é suficiente para suas trocas sociais (REILY, 2004). 
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cartões, fichas ou pranchas destinadas à comunicação e que estarão disponíveis na sala de aula. O 

aluno poderá aprender e se habituar a utilizar estes materiais, mostrando cartões e fichas que 

simbolizem a sua necessidade, o seu desejo ou também aprender a trocar os cartões e fichas por 

objetos no lugar de puxar um adulto ou colega pelo braço para conseguir a ação desejada (para abrir a 

porta e ir para o recreio, para comer o lanche, para brincar com a bola na educação física).  

A seguir algumas opções encontradas na sala na sala de aula e que são úteis para a comunicação. 

 

Varal de atividades - cartões com desenhos ou figuras, fotos ou objetos reais que mostram as 

diversas atividades que acontecerão ao longo do dia. O professor pode ensinar o aluno a pegar o 

cartão, no varal, para mostrar o que deseja e/ou para trocar pelo que deseja.  

 

 
Cartões de atividades (com uso de objetos reais) para o varal coletivo 

 

Cartaz de Rotina da turma - cartaz com fotos ou figuras, as mais próximas possíveis ao que é 

vivenciado na rotina da turma. 

 

Exemplo: O aluno poderá ficar próximo à foto da quadra esportiva em que está retratado com a turma 

num jogo de futebol. O aluno não mostra o cartaz, mas olha para ele e antecipa o horário da Educação 

Física, pega a bola e a partir dessas ações o professor explora a comunicação habilitando esse sujeito 

ao diálogo. Fala com ele confirmando o dia da semana e o horário da aula e mostra que está 

compreendendo a sua intenção e desejo de se comunicar. Pede que busquem outros objetos 

nomeando-os para os alunos; ajudando a todos a se organizarem (pegar o apito, trocar os chinelos por 

tênis, pegar o nome do professor no mural).  

 

Pranchas de utilização individual - confecção a partir da discussão das necessidades de cada aluno. 

Na elaboração de pranchas de CAA, a parceria com o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e 

com os profissionais da saúde que acompanham a criança ou o jovem fornece maior segurança para a 

seleção do tipo de recurso e das técnicas mais apropriadas a cada estudo de caso. 
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Exemplo: O aluno poderá utilizar uma rotina individual, presa na capa de seu caderno, com os 

horários e fotografias de seus professores e o local onde será a aula. 

 

  

 

 

FOTO DO 

PROFESSOR  

 

 

 

 

FOTO DO 

PROFESSOR  

 

 

 

FOTO DO 

PROFESSOR  

 

 Sair de casa às 

6:30 

 

2 tempos de 

matemática 

Aula de 

matemática às 

7:15 na sala 210 

Aula de 

matemática às  

8: 05 na sala 

210 

 

Recreio no 

pátio às 8:55 

 

Beber água às 

9:25 

Aula de música 

às 9:30 na sala 

512 

 

 

 

 

 

FOTO DO 

PROFESSOR  
 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO DO 

PROFESSOR  
 

 

 

 

 

 

 

  

Lanche no 

refeitório às 

10:20 

 

Biblioteca às 

10:40 

 

Almoçar no 

refeitório às 

11:20 

 

Aula no 

laboratório às 

11:40 

 

Saida da escola 

às 12:30 

 

  

Rotina individual 

 

Exemplo: O aluno pode pegar o objeto na prancha, por exemplo, um CD e levar até o rádio da sala de 

aula e a professora verbalizar: Você quer escutar o CD. Você vai escutar música. 

 
Figura prancha com objetos reais 
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- Utilização de regras/de referências sociais precisam ser aprendidas 

 

Exemplo: É preciso considerar que as convenções sociais, as regras não são facilmente percebidas ou 

entendidas pelo aluno.  Essas regras precisam ser ensinadas, mesmo que outras pessoas, 

comparativamente ao aluno, possam ter observado e aprendido de outras formas (por meio de 

brincadeira de faz-de-conta de mãe e filho ou por ouvir uma história lida na sala de aula que falava 

sobre um personagem que se deu mal por não atender ao que um adulto avisou sobre o perigo).  Será 

necessário vivenciar situações que o auxiliem a fazer essas leituras sobre o socialmente acordado. Os 

“combinados” e as regras da turma, as leituras de história como a que foi lida sobre o personagem que 

se deu mal e enfrentou perigos numa floresta, precisam ser transpostas para as vivências concretas 

dos alunos.  

Não quer dizer que o aluno precisará passar por uma situação de perigo real para aprender, mas que 

sejam discutidas e anotadas as situações de perigo ou do cuidado de si necessárias no dia a dia e que 

são vivenciadas por ele ou pelos colegas: sobre ter os cuidados para atravessar uma rua X ou Y, jogar o 

lixo no lugar adequado X ou Y. 

 

Comentário: Antecipar situações para favorecer a organização e auto-regulação do aluno são ações 

necessárias. Estabelecendo um contato constante com a família e percebendo como o aluno se 

apresenta a cada dia podemos evitar situações estressoras. Um passeio, por exemplo, deve ser 

antecipado de forma bem clara: o que poderão encontrar, o trajeto que será realizado, o meio de 

transporte e as pessoas que acompanharão. Essa antecipação irá colaborar na auto-regulação do 

comportamento do aluno durante a atividade.  

 

- Podem brincar de forma solitária ou preferirem se ocupar com objetos ou movimentarem-se. 

 

A seguir, no quadro abaixo, destacam-se explicações a partir da biografia de Temple Grandin. Grandin 

é doutora em ciência animal e inventora de equipamentos pecuários e com a sua própria narrativa, de 

pessoa com autismo, possibilita-nos a compreensão de outros modos de agir e de sentir o mundo a 

volta. 

 

Grandin escreveu sobre sua frustração inicial de não conseguir falar (...). Ela também menciona sua 

hipersensibilidade ao som e ao toque, o que causa o afastamento das pessoas e do mundo externo (SMITH, 2008, 

p. 363). 

Grandin descreve comportamentos autísticos típicos, não como uma observadora, mas como participante. 

Fazendo isso, ela nos dá uma orientação sobre como os programas educacionais devem ser desenvolvidos: Eu me 

desligava, fechava meus ouvidos e sonhava. Meus sonhos eram como filmes coloridos em minha cabeça. Eu também 

me absorvia completamente brincando com uma moeda ou estudando uma veia da madeira de que era feita a 

minha mesa. Nesses momentos o resto do mundo desaparecia (...).  As crianças autistas permanecerão em seus 

pequenos mundos se forem deixados à sua própria sorte. (SMITH, 2008, p. 364). 
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- Maneira diferenciada de expressarem emoções (alegria, dor, tristeza) 

- Podem apresentar maneiras de ser que não facilitem a empatia nas relações sociais 

 

É possível observar que o aluno TGD necessita aprender a se colocar no lugar do outro e até mesmo 

aprender a fazer uma leitura social das expressões de alegria, da expressão de confirmação sobre uma 

atitude correta ou de leitura da expressão de tristeza que confirme um mau comportamento dele. 

 

Grandin fala sobre suas diferenças emocionais, as quais podem nos fazer entender os diferentes tipos de 

comportamentos em crianças com autismo: Algumas pessoas acreditam que autistas não tem emoções. Eu 

definitivamente as tenho (...). Quando eu fico brava é como uma tempestade vespertina: a raiva é intensa, mas uma 

vez que saia a crise, a emoção se dissipa de imediato (...). Eu não sei o que é sentir euforia. Sei que estou perdendo 

alguma coisa quando as outras pessoas ficam inebriadas frente a um maravilhoso pôr-do-sol. Intelectualmente eu 

sei que é maravilhoso, mas não sinto (...). Nuances emocionais ainda são incompreensíveis para mim, e eu valorizo 

evidências concretas de valorização e realização. (SMITH, 2008, p. 364) 

 

Para colaborar com a aprendizagem das leituras de situações sociais necessário utilizar frases concisas 

(sem um falatório alongado que não possa ser compreendido). Necessário demonstrar modulações no 

tom de voz e na expressão facial (de felicidade ou de tristeza) que mostrem mudança clara de 

avaliação de atos e/ ou das situações experienciais que estão sendo comentadas. 

1.2 – Na área do comportamento e atividades simbólicas ou imaginação podemos observar as 

seguintes características: 

 

- Variações de atenção e concentração 

 

A seguir, em tópicos, alguns exemplos úteis de adaptações pedagógicas que podem ser consideradas 

para o aluno, em sala de aula, e que possibilitam diminuir as variações de atenção e de concentração 

abrindo espaço para aproveitar melhor as habilidades do mesmo.  

 Exercícios longos podem precisar de redução, optar por enunciados curtos e diretos; 

 Oferecer perguntas que orientem o raciocínio para a produção de um texto ou para a realização 

de exercícios; 

 Fazer demonstrações; 

 Utilizar objetos e jogos manipuláveis; 

 Utilizar figuras de apoio que auxiliem na associação de ideias ou a transposição de conceitos 

para os mais variados contextos (ilustrados e/ou discutidos antecipadamente); 

 Oferecer técnicas de estudo e deixá-lo utilizar roteiros e/ou “dicas” extras; 

 Usar caixas de fichas para consulta (com fórmulas matemáticas, com linhas do tempo, com 

esquemas e desenhos explicativos); 

 

- Mudanças de humor sem causa aparente (alternância de choros, de risos e/ou gritos). 

- Necessidade de auxílio na aprendizagem da auto-regulação. 
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A seguir, novamente em tópicos, alguns exemplos do que observar para construir estratégias para 

lidar com as oscilações: 

 Observar o aluno em diferentes contextos e situações da escola para verificar o que 

desencadeia uma desestrutura e oscilação de humor; 

 Antecipar a conversação sobre as situações que causam desestrutura (ou a diminuição das 

situações); 

 Perceber o limiar de situação estressora para poder negociar; 

 Perceber quando é falta de controle ou quando é um jogo de negociação da criança ou do 

jovem. 

 

Exemplo: O professor programou uma visitação ao Zoológico. O aluno manifestava-se com gritos e 

choro quando algo saia do seu controle. A professora conversou antecipadamente sobre o passeio, 

construiu o roteiro com a turma, fez álbum de fotos dos animais, mapa de percurso de chegada ao 

local dentre outros aspectos que contribuíram com a dinâmica de comportamento da turma, como 

um todo, e favoreceu a aprendizagem de todos. No entanto, ao final do passeio o inesperado ocorreu, 

o aluno não conseguiu lidar com o derretimento do sorvete; era a primeira vez que tomava sorvete (e 

derreter provocou oscilação do humor pela não compreensão do que acontecia com o 

objeto/sorvete). 

Comentário: Alguns desses alunos se apegam a mapas, a questões de duração de atividades ou de 

percursos de transportes. As datas de eventos, os horários e as sequências previsíveis são 

importantes para eles. No entanto, nem todas as situações poderão ser previstas. O vínculo do aluno 

com o professor e com a turma possibilitará abertura para (re) negociações frente às situações novas 

e promoverão um crescente em segurança, conhecimento e auto-regulação. 

- Podem engajar-se em atividades repetitivas e estereotipadas com os objetos 

- Podem fazer uso de objetos de forma não funcional (rodando, jogando, sacudindo) 

 

É possível ressignificar um movimento repetitivo do aluno aproveitando-o numa brincadeira. Se 

estiver rodando, pegá-lo pelas mãos e iniciar uma roda com ele. Se rodar uma bola tentar ensiná-lo a 

jogar a bola para o outro ou quicar com a bola. Mostrar o uso funcional de uma corda que a criança 

esteja movimentando aleatoriamente. 

 

Exemplo: É preciso compreender que as estereotipias ou repetições podem funcionar como um meio 

de organização para esse aluno. O professor pôde observar um rapaz que possuía “um tique” de 

batucar com objetos enquanto formulava ou resolvia situações-problema, exercícios. A batucada, a 

repetição, parecia dar ritmo ao aluno – chamava a sua própria atenção para a atividade - ajudavam-no 

a concentrar-se. Sem o batuque do objeto, dispersava-se.  

Comentário: As estereotipias encontram-se presentes em deficiências sem traços de autismo e 

apresentam-se com diferentes funções: extravasamento de tensão, como intenção de comunicação, 

formas de protestos, ou de resposta social na ausência de outro comportamento mais apropriado de 

acordo com algumas convenções sociais. As estereotipias podem aparecer ou se acentuarem em 

situações de medo, de cansaço, de tédio. Podem ocorrer em situações em que a pessoa não está em 
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atividade. Em algumas situações inesperadas e de quebra de rotina, podem ser desencadeados 

comportamentos acompanhados de grande agitação motora e aflição. 

 

- De maneiras diferenciadas manifestam os interesse por materiais escolares e/ou atividades de sala de 

aula  

- Podem apresentar alterações motoras, dificuldades com equilíbrio ou em jogos que requerem destreza 

motora.   

 

Na rede Municipal do Rio de Janeiro, temos casos de alunos com TGD que resistem à utilização do lápis 

e respondem a interpretações por meio de múltipla-escolha ou por digitação em computador. A 

habilidade motora para a escrita pode ser favorecida com substituição da letra cursiva pela letra de 

imprensa ou das letras/palavras móveis ou do uso de computador. 

 

Observam-se alunos que não mexem com cola ou tinta por sentirem incômodo diante desses materiais 

e, desse modo, são oferecidos pincéis. 

 

Exemplo: Um professor se surpeendeu com o aluno que parecia não saber escrever o sobrenome.  O 

aluno, ao ser solicitado a mostrar as letras do nome por meio de massinha, modelou nome e 

sobrenome construído rapidamente e com precisão na quantidade e na forma das letras tornando-as 

bem apresentáveis esteticamente. 

 

Comentário: O professor é um profissional que sabe lidar com uma infinidade de possibilidades na 

urgência das situações diárias e possui um saber que colabora com o desenvolvimento de diferentes 

alunos na escola. O profissional de Atendimento Educacional Especializado (AEE) poderá estudar o 

caso do aluno que precisa de adaptações para a escrita e, com o professor da turma, estabelecer os 

materiais necessários.  

 

 

- Podem apresentar perseveração numa só atividade (fascínio por mexer em água, observação de 

objetos em movimento, opção por leituras e estudo somente no seu foco de interesse como, por 

exemplo, revistinhas em quadrinhos). 

 

Exemplo: O aluno apresentava um interesse recorrente e focado em insetos. Foi a partir da 

catalogação dos insetos, na escola e nas redondezas, que a professora iniciou a proposta de letramento 

do aluno e aproveitamento da proposta para a turma como um todo.  

Comentário: O professor pode partir de gostos e predileções em certos assuntos para desenvolver um 

vínculo com a criança ou jovem e apresentar ampliações de temáticas. 

Podem apresentar interesse por materiais gráficos, revistas, jornais, letreiros, ao invés de se 

interessarem por alguns tipos de história comuns a outras crianças e jovens de sua idade. Alguns 

podem aprender a decodificar a escrita e, de forma espontânea, independente da idade, aprenderem a 

ler. A compreensão do que lêem pode ser dificultosa apesar da habilidade para leitura oral e para a 

soletração de palavras. Desse modo, a ênfase  precisa ser dada na compreensão do que a lêem. 
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1.3. – Na área da comunicação podemos observar as seguintes características: 

 

- Podem apresentar desde linguagem verbal restrita (e ausente) até vocabulário rebuscado. 

 

Em sala de aula, o que fazer? 

Reily (2004) sinaliza que entre as pessoas que se beneficiam quando o currículo é apresentado visualmente, 

dentre algumas deficiências como a surdez e a deficiência intelectual (e outras) ressalta-se também a pessoa com 

autismo, com síndrome de Asperger (TGD). A autora faz recorte da experiência mais uma vez de Temple Grandin, 

que pode nos aproximar do modo de estar no mundo e de interpretá-lo, pelo autismo: Eu penso por figuras. Para 

mim as palavras são como uma segunda língua. Tenho que traduzir tanto as palavras faladas quanto as escritas em 

filmes coloridos, junto com o som (...). Quando alguém fala comigo suas palavras são imediatamente traduzidas em 

imagens (p. 26). 

 

 

 

- Utilização de gestos aparentemente “sem intenção comunicativa”. 

Exemplo: O aluno sempre que chegava à sala de aula, fazia gestos de estar com um livro nas mãos e 

movimentava os lábios como proferindo uma palestra. A professora, gradativamente, intervinha 

trazendo um livro de história, lendo-o em voz alta para a turma. O aluno observava. Tal situação se 

prorrogou até que a professora criou um momento livre de contação de histórias para a turma. O aluno 

após observar os colegas da mesma faixa etária utilizando o objeto/livro para contar histórias aos 

amigos, então, conseguiu se apropriar do significado e passou a contar as histórias ao grupo. 

Comentário: Para estabelecer a compreensão de códigos sociais e o uso de objetos é preciso oferecer 

explicações do tipo para que servem e em que ocasiões utilizar. Para um aluno com TGD isso significa o 

uso em situações as mais concretas e práticas possíveis. A atividade ou ação precisa ser demonstrada. 
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Importante destacar que, em alguns momentos, o aluno pode apresentar gestos e movimentos que não 

necessitem ser ressignificados. Estes movimentos são formas encontradas pelo aluno para amenizar o 

estresse e/ou obter auto-regulação ou ainda, que não seja possível para o outro que observa um 

entendimento do comportamento apresentado. 

Exemplo: O aluno que, no meio de uma atividade, sempre buscava o fundo da sala de aula e dava 

pulinhos, após os quais retornava para a atividade e prosseguia realizando-a tranquilamente.   

 

- Podem apresentar ecolalia imediata (repetição do que outras pessoas acabaram de falar) ou ecolalia 

tardia (repetição do que outras pessoas falaram após algum tempo) 

Exemplo: O aluno necessitava repetir algumas frases em forma de perguntas:  Mulheres? Elas são 

mulheres? E transportar a palavra “mulher” para situações cotidianas na escola. O pai do aluno 

chamava a esposa, mãe do menino, de mulher. Caso as colegas estivessem tagarelando muito falava: 

Mulheres falam muito? Mulheres?  

Quando a professora trabalhou com placas sinalizadoras de banheiros feminino e masculino, a 

repetição da palavra mulheres foi intensa, até a formulação e a interpretação do contexto vivido pelo 

aluno. Dizia: Banheiro feminino... Mulheres! Banheiro masculino... Mulheres! Mulheres? Banheiro 

feminino, mulheres. Banheiro masculino, homens. Mulheres!  

Comentário: O importante é contextualizar as tentativas e as expressões comunicativas e atribuir-lhes 

um sentido. 

 

- Podem apresentar maneiras diferenciadas para manter e sustentar o diálogo e apresentar o uso de 

neologismos e jargões (uso idiossincrático de palavras criando o próprio vocabulário). 

Exemplo: Um aluno com TGD sempre que se encontrava mais estressado repetia sem parar: Carro... 

Carro... Carro! E depois falava: “Papacarro”.  

A professora conversou com a família e descobriu que o aluno buscava o pai, para dar uma volta de 

carro, quando se sentia mais estressado. Quando não conseguia, por algum motivo, insistia, 

perseverava nesta idéia e até criava algumas palavras, que inseridas neste contexto, eram pertinentes 

e compreensíveis. O “papacarro” queria dizer: Carro, papai! 

 A professora passou a trabalhar com o aluno mostrando outras opções para conseguir a auto-

regulação e buscou mediar o uso de uma linguagem mais compreensível, realizando um trabalho com 

cartões de figuras sobre o que gostaria de estar comunicando. O aluno, após algum tempo, conseguiu 

verbalizar o estar chateado e pedir Música. 

Comentário: Há um grande esforço da criança e do jovem para lançar mão de ferramentas não-

convencionais para iniciar um contato e/ou comunicação. Por serem “estranhas” pode ocorrer, por 

parte das pessoas que o cercam, uma quebra da interação. As pessoas que não compreendem que a 

criança ou o jovem deseja se comunicar podem se afastar ou romper com a possibilidade do diálogo. 

Por não serem imediatamente compreendidos, estas crianças ou jovens podem diminuir as tentativas 

de comunicação chegando ao isolamento. Às vezes, as frustrações na comunicação podem ser 

acompanhadas por outros tipos de comportamento tais como irritabilidade, birras, choros, gritos.   
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Outro exemplo: Um aluno com TGD da Rede Pública Municipal, já rapaz, respondia o que lhe era 

perguntado apenas com palavras soltas ou frases bem curtas, o que não o impediu de chegar ao Ensino 

Médio. Utilizava perguntas baseadas no enredo da aula ou em situações sociais, como tentativa para 

começar um diálogo. Porém, o mesmo somente ocorria quando o grupo de colegas compreendia que a 

pergunta utilizada por ele era, na verdade, uma afirmativa e que era uma tentativa de iniciar uma 

conversação. Com a gradativa compreensão, da forma singular de buscar comunicação, os colegas 

conseguiram compreender o aluno e estabelecer uma relação mais próxima, com trocas efetivas. 

-Podem necessitar apoio para a compreensão de metáforas e gírias  

Exemplo: O aluno sempre que cumprimentava os colegas e perguntava se estava tudo bem, um deles 

respondia: Sinistro! O aluno ficava muito preocupado e passava a fazer uma série de perguntas 

incessantes para esse e para outros colegas, acreditando que algo muito ruim havia acontecido 

naquele momento. O professor percebeu a situação que acabava tornando-se estressora e construiu 

com os alunos um dicionário de gírias, no qual o aluno com TGD passou a recorrer sempre que não 

conseguia perceber o significado da gíria. 

Comentário: O aluno pode apresentar dificuldade em compreender alguns contextos, por 

compreender a palavra num sentido mais literal e direto, na sua concretude. Dessa forma, necessita de 

uso de dicionários e do trabalho coletivo com o texto, focando a antecipação da interpretação (das 

gírias, das ironias e dos sarcasmos, das duplas intenções e das piadas, das figuras de linguagem). O 

trabalho com o vocabulário do texto, baseado na ajuda de colegas e/ou do professor para apreensão de 

significados, precisa vir antes do trabalho com o texto de modo individual. 

 

- Quando falam pode ocorrer uma entonação mecânica ou pedante  

 

Alguns alunos com TGD podem apresentar, na sua fala, uma entonação diferente, como se fosse 

“robotizada” ou monótona. Outros alunos com TGD podem apresentar linguagem oral rebuscada, 

sugestiva de uma postura pedante. Pode-se compreender que sejam modulações decorrentes da 

ansiedade ao estar em relação com o outro ou mesmo uma maneira singular de se colocar no mundo. 

Durante o diálogo pode apresentar dificuldade de manter um discurso espontâneo, de sustentar uma 

alternância de turnos e de reconhecer no discurso do outro os pontos de vista ou as críticas. Pode focar 

um mesmo assunto durante um longo período da conversa criando, aparentemente, um discurso 

descontextualizado.  Diante disso, vejamos a importância do outro nesta relação, na interação e na 

aprendizagem. 

 

Comentários sobre a importância da ajuda do outro 

Necessário incentivar os colegas na defesa do aluno e no fortalecimento da aceitação deste aluno com 

TGD dentro da escola, em todos os espaços de sua escola. Dinâmicas de reflexão e discussão sobre 

respeito as diferença em sala de aula são importantes nesse caso. Necessário discutir com a turma as 

possibilidades e as dificuldades de cada sujeito, e clarificar que, algumas das dificuldades são mais 

visíveis do que as outras, mas estas podem ser ultrapassadas se agirmos num coletivo de ajudas 

mútuas. 
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Também se torna primordial sensibilizar a turma para a compreensão das diferentes manifestações 

dos colegas. Sinalizar que alguns comportamentos, maneiras de se comunicar e de se relacionar, fazem 

parte de um momento no qual o aluno TGD busca, de modo peculiar, ou se defender das situações 

estressoras, ou pode se constituir uma aproximação aos colegas. Ressaltar a importância da 

colaboração de cada um para que esse aluno perceba que é aceito, acolhido e respeitado como pessoa e 

forneça o sentido de pertencimento da pessoa ao grupo, a comunidade. 

Muitas das vezes, o colega da mesma faixa etária torna-se um interlocutor privilegiado em sala de aula. 

As instruções e as explicações dadas pelo professor são repassadas entre colegas de forma mais direta 

e numa linguagem mais apropriada a idade e gerando empatia entre estes e maiores possibilidades de 

significação. 
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PARTE 2 | A importância da figura do professor 

 

2.1 - De que forma o professor torna-se significativo a ponto de mediar a relação do aluno com 

TGD com a construção do conhecimento? 

 

Como o aluno com TGD apresenta maneiras e modos de peculiar diferenciação na relação, na 

comunicação e no comportamento, torna-se essencial que encontre uma referência, um porto seguro, 

no qual consiga obter a segurança necessária para estar em sala de aula. 

Os professores do aluno com TGD necessitam estabelecer, junto ao aluno, o papel de mediador 

das relações e da construção de connecimento. Em conjunto com outros profissionais da escola, com o 

AEE e com a família do aluno, os professores precisam discutir o investimento em mediações e/ou 

intervenções e avaliar o quanto podem estar induzindo as relações, a expressão e os comportamentos 

destas crianças e jovens.  

Necessário cuidar para que as estratégias e os recursos utilizados, bem como as intervenções 

verbais, favoreçam que o aluno consiga, gradativamente, à medida que for se sentindo mais seguro, 

buscar reorganizar-se, criar formas de se relacionar, de se expressar e se comportar nas diferentes 

situações. 

 

2.2 Alguns aspectos importantes a serem observados pelo professor: 

Vínculo afetivo e significação do professor para aluno será sem dúvida o primeiro grande passo. 

Somente assim um universo de possibilidades, de interesses, de descobertas, de vivências de 

conhecimentos e de aprendizagens irá acontecer. 

Conhecimento das vivências e expressões do aluno: Realizar uma entrevista com os pais, colher 

informações com os profissionais que o acompanha, observar de que forma ele se comunica, expressa 

suas vontades e desejos, o que mais gosta, o que não gosta, o que o deixa chateado dentre outros 

aspectos. 

Organização. Essencial que o professor estruture seu planejamento e construa, previamente, com a 

orientação do AEE, os materiais, as estratégias e os recursos necessários para o aluno de modo a 

favorecer a comunicação e a aprendizagem. 

Persistência. Acreditar nas possibilidades do aluno, planejar as ações, persistir e buscar pequenas 

vitórias. A ação conjunta com outros profissionais da escola 

Sensibilidade na observação, no olhar, no sentir e no reconhecer, no outro, suas diferenças, 

preservando suas infinitas possibilidades de crescimento e desenvolvimento. O educador possui a 

característica de trabalho com seres humanos, baseada na ética, na aceitação das diferenças e no 

respeito ao outro.   

Segurança: É importante demonstrar clareza no estabelecimento de regras e de condutas 

compartilhadas na turma para que todos os alunos as compreendam e saibam negociar o que desejam 

e flexibilizar os modos de interagir, pautados no respeito às diferenças e na busca por auto-regulação 

do grupo. 
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PARTE 3 | A organização escolar e o fazer pedagógico 

 

 O aluno com TGD apresenta uma forma diferenciada de perceber o mundo, de compreendê-lo e 

de se inserir no contexto escolar/social. No entanto, considerando estes aspectos, respeitando o seu 

modo singular de ser e buscando interagir com ele, podemos ofertar novas formas de percepção, 

compreensão, expressão e, conseqüentemente, possibilitar a sua participação efetiva nas atividades 

pedagógicas. 

Educar uma criança autista é uma experiência que leva o professor a questionar suas 

idéias, seus princípios e sua competência profissional (BEREOHFF, LEPPOS & FREIRE 

apud CAMARGOS JR, 2002, p. 139) 

No contato direto, em sala de aula, por certo o professor irá se questionar sobre como começar, 

o que fazer, como fazer, e se obterá ou não sucesso em suas propostas. As respostas serão encontradas, 

em parte, na relação estabelecida entre o professor e o aluno. 

Fundamental que o professor observe os interesses de seu aluno com TGD, de modo a 

favorecer o envolvimento do mesmo com as atividades ofertadas. Essencial a compreensão de que serão 

as propostas pedagógicas que deverão ser adaptadas para o aluno e não esperar que o aluno se adapte às 

propostas pedagógicas.  

A estruturação da rotina escolar tem como intuito diminuir os possíveis níveis de angústia, 

ansiedade, frustração, frente a situações desconhecidas ou inesperadas, favorecendo que o aluno situe-

se no espaço e no tempo. Para o aluno com TGD essa rotina, significa organização e planejamento. A 

organização do ambiente e do que irá ocorrer, torna-se uma referência para a sua organização 

favorecendo a sua auto-regulação. 

A rotina escolar antecipará aos alunos o que irá acontecer no dia a dia das aulas. Quando 

houver alguma proposta pedagógica que seja diferente das ofertadas comumente ou que não façam 

parte do cotidiano da sala de aula, tais como visitas, mudanças de sala, atividades extras, mudanças de 

horário de alguma atividade, obras na escola, ausência ou substituição de algum professor, ou 

acontecimentos importantes escolares, num futuro próximo, como festas, solenidades, jogos, é 

importante que seja realizado com a turma um trabalho de planejamento das ações para que o aluno 

possa se organizar e antecipar as possíveis mudanças da rotina. 

Por exemplo: Conversar sobre a obra que será realizada no pátio da escola com a turma e listar 

ou mapear o que irá ficar diferente. Deixar esse material disponível e, gradativamente, ir sinalizando 

as modificações no andamento da obra. A dramatização de situações narradas também pode ser 

utilizada como estratégia facilitadora.  

  O aluno com TGD necessita de estratégias pedagógicas (utilização de múltiplas linguagens, 

uso de mapas, de letras de músicas, de experiências, de vídeos), de modo a ofertar todas as 

informações necessárias para a compreensão dos conteúdos e das temáticas abordadas. Dessa forma, 

cria-se a oportunidade para a autonomia e pode-se motivar o sentimento de sucesso.  
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O planejamento de atividades e de recursos servirá para auxiliar o aluno a obter sua auto-

regulação, seja quanto às transições de uma proposta pedagógica para outra, bem como na 

aprendizagem sistemática de seguir instruções.  Os espaços educativos e as pluralidades de ações 

devem redimensionar a sala de aula e possibilitar uma maior interação do aluno com outros grupos e 

com outros ambientes da escola.  

Em síntese, para que o professor possa favorecer um ambiente organizado para o aluno torna-

se fundamental algumas adaptações. A seguir informamos sugestões para elaboração de adaptações 

para ambientes com alunos com transtornos globais do desenvolvimento. 

 

ADAPTAÇÕES PARA AMBIENTES INCLUSIVOS (SMITH, 2008, p. 372) 

 
Promova Eventos Previsíveis 
 Desenvolva uma programação 
 Faça experiências narrativas previsíveis 
 Evite surpresa 
 Não faça mudanças sem prévia comunicação 
 Mantenha uma estrutura e uma rotina 
 Saiba como o indivíduo administra o seu tempo livre 
         

Comunique Cuidadosamente as Instruções e as Conseqüências 

 Procure coerência nas reações de todos os alunos para comportamentos inapropriados 

 Dê explicações diretas 

 Não utilize gírias ou metáforas 

 Evite usar somente pistas não-verbais 

 Use cuidadosamente os pronomes pessoais 

         

Estimule a Participação Positiva 

 Apresente feedback sobre a adequação de reações 

 Lembre-se de dizer ao indivíduo quando o comportamento está adequado 

 Crie tarefas que a pessoa possa realizar 

 Traduza o tempo em algo tangível ou visível 

 Enriqueça as comunicações verbais com ilustrações ou figuras 

 Use exemplos concretos 
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Encerramos esta proposta de reflexão com dois textos escritos por jovens com autismo. 

Tito Rajarshi Mukhopadhyay escreveu o livro The Mind Tree: A Miraculous Child Breaks the 

Silence of Autism (Arcade Publishing, 2003, National Autistic Society). Perguntado sobre o que ele 

achava que era o maior equívoco que as pessoas tinham sobre o autismo, ele respondeu: Que os 

autistas não têm qualquer compreensão. 

 
A world of such can´t it be 

With acceptance and love, not sympathy 

My history could touch if your heart 

My "hope" would get that precious reward 

 

 

Um mundo assim só poderia ser 

com aceitação e amor, e não simpatia. 

Minha história poderia tocar seu coração 

minha "esperança' essa recompensa teria. 

 
  
  

Nick Pentzell que dirigiu o filme Por Fora / Por Dentro (2002, 6min) é escritor de poemas e 

textos. Ele não fala uma palavra, mas se comunica através de uma máquina de escrever e computador. 

Nick escreve que Para saber quem eu sou você deve ouvir com seus olhos... 

 
 
 

Olhos surdos 

Olhos surdos não percebem nada, 

mas olhe e você vai escutar. 

Ouvidos vão enxergar. 

Mãos vão degustar e cheirar. 

Sentidos misturados exploram um 

mundo distorcido de beleza. 

Cores agem em sintonia com emoções. 

Barulhos soam dentro do cérebro. 

Crescentes e Decrescentes. 

Deixado de fora pelo eclipse da mente 

uma decisão de se esconder no silêncio. 
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ANEXO 
 
Este anexo corresponde ao capítulo 2 do fascículo: A educação especial na 

perspectiva da inclusão escolar: transtornos globais do desenvolvimento, de autoria de José 
Ferreira Belisário Júnior e Patrícia Cunha, elaboração da Universidade Federal do Ceará 
(UFC), e utilizado na formação a distância do professor de AEE. O fascículo será publicado 
pelo Ministério da Educação (MEC) /Secretaria de Educação Especial (SEESP) e será 
disponibilizado em http://portal.mec.gov.br 

 

2.TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO 
 

O conceito de Transtornos Globais do Desenvolvimento surge no final dos anos 60, 
derivado especialmente dos trabalhos de M. Rutter e D. Cohen. Ele traduz a compreensão 
do autismo como um transtorno do desenvolvimento. 

O autismo é explicado e descrito como um conjunto de transtornos qualitativos de 
funções envolvidas no desenvolvimento humano. Esse modelo explicativo permitiu que o 
autismo não fosse mais classificado como psicose infantil, termo que acarretava um 
estigma para as famílias e para as próprias crianças com autismo. Além disso, o modelo 
permite uma compreensão adequada de outras manifestações de transtornos dessas 
funções do desenvolvimento que, embora apresentem semelhanças, constituem quadros 
diagnósticos diferentes. 

A compreensão dos transtornos classificados como TGD, a partir das funções 
envolvidas no desenvolvimento, aponta perspectivas de abordagem, tanto clínicas quanto 
educacionais, bastante inovadoras, além de contribuir para a compreensão dessas funções 
no desenvolvimento de todas as crianças. 

O Transtorno Global do Desenvolvimento não diz respeito apenas ao autismo. Sob 
essa classificação se descrevem diferentes transtornos que têm em comum as funções do 
desenvolvimento afetadas qualitativamente. São eles: 

 
• Autismo; 
• Síndrome de Rett; 
• Transtorno ou Síndrome de Asperger; 
• Transtorno Desintegrativo da Infância; 
• Transtorno Global do Desenvolvimento sem outra especificação. 
 
Com base no Manual de diagnóstico e estatística de transtornos mentais (DSM.IV), 
elaboramos a seguinte síntese. 
 

http://portal.mec.gov.br/
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Autismo: 

 Características principais Idade de manifestação Importante para o diagnóstico 

diferencial 

Prejuízo no desenvolvimento da 
interação social e da comunicação. 
Pode haver atraso ou ausência do 
desenvolvimento da linguagem. 
Naqueles que a possuem, pode 
haver uso estereotipado e 
repetitivo ou uma linguagem 
idiossincrática. 
Repertório restrito de interesses e 
atividades. 
Interesse por rotinas e rituais não 

funcionais. 

Antes dos 3 anos de idade. Prejuízo no funcionamento ou 
atrasos em pelo menos 1 das 3 
áreas: 
Interação social; 
Linguagem para comunicação 
social; 
Jogos simbólicos ou imaginativos. 

 

 

Síndrome de Rett: 

Características principais Idade de manifestação Importante para o diagnóstico 

diferencial 

 
Desenvolvimento de múltiplos 
déficits específicos após um 
período de funcionamento normal 
nos primeiros meses de vida. 
Desaceleração do crescimento do 
perímetro cefálico. Perda das 
habilidades voluntárias das mãos 
adquiridas anteriormente, e 
posterior desenvolvimento de 
movimentos estereotipados 
semelhantes a lavar ou torcer as 
mãos. 
O interesse social diminui após os 
primeiros anos de manifestação 
do quadro, embora possa se 
desenvolver mais tarde.   
Prejuízo severo do 
desenvolvimento da linguagem 
expressiva ou receptiva. 
 

 
Primeiras manifestações após os 
primeiros 6 a 12 meses de vida. 
Prejuízos funcionais do 
desenvolvimento dos 6 meses aos 
primeiros anos de vida.  
 

 
Presença de crises convulsivas. 
Desaceleração do crescimento do 
perímetro cefálico.  
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Transtorno de Asperger: 

Características principais Idade de manifestação Importante para o diagnóstico 

diferencial 

 
Prejuízo persistente na interação 
social. 
Desenvolvimento de padrões 
restritos e repetitivos de 
comportamento, interesses e 
atividades. 
 

 
Tem início mais tardio do que o 
Autismo ou é percebido mais 
tarde (entre 3 e 5 anos). Atrasos 
motores ou falta de destreza 
motora podem ser percebidos 
antes dos 6 anos. 

 
Diferentemente do Autismo, 
podem não existir atrasos 
clinicamente significativos no 
desenvolvimento cognitivo, na 
linguagem, nas habilidades de 
auto-ajuda apropriadas à idade, 
no comportamento adaptativo, à 
exceção da interação social, e na 
curiosidade pelo ambiente na 
infância. 

 

Transtorno Desintegrativo da Infância: 

Características principais Idade de manifestação Importante para o diagnóstico 

diferencial 

 
Regressão pronunciada em 
múltiplas áreas do funcionamento, 
após um desenvolvimento normal 
constituído de comunicação 
verbal e não-verbal, 
relacionamentos sociais, jogos e 
comportamento adaptativo 
apropriado para a idade. 
As perdas clinicamente 
significativas das habilidades já 
adquiridas em pelo menos duas 
áreas: linguagem expressiva ou 
receptiva, habilidades sociais ou 
comportamento adaptativo, 
controle intestinal ou vesical, 
jogos ou habilidades motoras. 
Apresentam déficits sociais e 
comunicativos e aspectos 
comportamentais geralmente 
observados no autismo. 
 

 
Após 2 anos e antes dos 10 anos 
de idade. 

 
O transtorno não é melhor 
explicado pelo Autismo ou 
Esquizofrenia. 
Excluídos transtornos metabólicos 
e condições neurológicas. 
Muito raro e muito menos comum 
do que o Autismo. 
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Transtorno Global do Desenvolvimento sem outra especificação: 

Características principais Idade de manifestação Importante para o diagnóstico 

diferencial 

 
Existe prejuízo severo no 
desenvolvimento da interação 
social recíproca ou de habilidades 
de comunicação verbal e não-
verbal ou comportamentos, 
interesses e atividades 
estereotipados. 

 
 

 
Quando tais características estão 
presentes, mas não são satisfeitos 
os critérios diagnósticos para um 
Transtorno Global do 
Desenvolvimento ou para outros 
quadros diagnósticos como 
Esquizofrenia, Transtorno da 
Personalidade Esquizotípica ou 
Transtorno da Personalidade 
Esquiva. 

 

2.1. Autismo: 
 

De acordo com o DSM.IV, podemos descrever algumas características que podem 
ser manifestadas pelas pessoas com autismo. 

O autismo se caracteriza pela presença de um desenvolvimento acentuadamente 
prejudicado na interação social e comunicação, além de um repertório marcantemente 
restrito de atividades e interesses. As manifestações desse transtorno variam 
imensamente a depender do nível de desenvolvimento e idade.  

Os prejuízos na interação social são amplos, podendo haver também prejuízos no 
comportamentos não verbais (contato visual direto, expressão facial, gestos corporais) 
que regulam a interação social. As crianças com autismo podem ignorar outras crianças e 
não compreender as necessidades delas. 

Os prejuízos na comunicação também são marcantes e podem afetar habilidades 
verbais e não verbais. Pode haver atraso ou falta total de desenvolvimento da linguagem 
falada. Naqueles que chegam a falar, pode existir prejuízo na capacidade de iniciar ou 
manter uma conversação, uso estereotipado e repetitivo da linguagem ou uma linguagem 
idiossincrática (uso peculiar de palavras ou frases não possibilitando entender o 
significado do que está sendo dito).  

Quando a fala se desenvolve, o timbre, a entonação, a velocidade, o ritmo ou a 
ênfase podem ser anormais (ex.: o tom de voz pode ser monótono ou elevar-se de modo 
interrogativo ao final de frases afirmativas). As estruturas gramaticais são freqüentemente 
imaturas e incluem o uso estereotipado e repetitivo (ex.: repetição de palavras ou frases, 
independentemente do significado, repetição de comerciais ou jingles). 

Pode-se observar uma perturbação na capacidade de compreensão da linguagem, 
como entender perguntas, orientações ou piadas simples. As brincadeiras imaginativas em 
geral são ausentes ou apresentam prejuízos acentuados. 

Existe, com freqüência, interesse por rotinas ou rituais não funcionais ou uma 
insistência irracional em seguir rotinas. Os movimentos corporais estereotipados 
envolvem mãos (bater palmas, estalar os dedos), ou todo o corpo (balançar-se, inclinar-se 
abruptamente ou oscilar o corpo), além de anormalidades de postura (ex.: caminhar na 
ponta dos pés, movimentos estranhos das mãos e posturas corporais). 

Podem apresentar preocupação persistente com partes de objetos (botões, partes 
do corpo). Também pode haver fascinação por movimentos (rodinhas dos brinquedos, 
abrir e fechar portas, ventiladores ou outros objetos com movimento giratório). 
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2.2. Síndrome de Rett: 
 

A Síndrome de Rett foi identificada em 1966 por Andréas Rett, tendo ficado mais 
conhecida após o trabalho de Hagberg. 

Do ponto de vista clínico, a Síndrome de Rett pode ser organizada em quatro 
etapas, 
de acordo com Mercadante (2007), conforme segue: 
 
Estagnação precoce: 
 
• Dos 6 aos 18 meses, caracterizando-se pela estagnação do desenvolvimento, 
desaceleração do crescimento do perímetro cefálico e tendência ao isolamento social. 
 
Rapidamente destrutiva: 
 
• Entre o primeiro e o terceiro ano de vida, com regressão psicomotora, choro imotivado, 
irritabilidade, perda da fala adquirida, comportamento autista e movimentos 
estereotipados das mãos. Podem ocorrer irregularidades respiratórias e epilepsia. 
 
 
Pseudoestacionária: 
 
• Entre os dois e dez anos de idade, podendo haver certa melhora de alguns dos sintomas 
como, por exemplo, o contato social. Presença de ataxia, apraxia, espasticidade, escoliose e 
bruxismo. Episódios de perda de fôlego, aerofagia, expulsão forçada de ar e saliva. 
 
Deterioração motora tardia: 
 
• Inicia-se em torno dos dez anos de idade, com desvio cognitivo grave e lenta progressão 
de prejuízos motores, podendo necessitar de cadeira de rodas. 
 

Mesmo com a identificação do gene, os mecanismos envolvidos na Síndrome de 
Rett ainda são desconhecidos. Reduções significativas no lobo frontal, no núcleo caudato e 
no mesencéfalo têm sido descritas, havendo também algumas evidências de 
desenvolvimento sináptico. 
 

2.3. Transtorno de Asperger: 
 

De acordo com o DSM.IV, as características essenciais do Transtorno de Asperger 
consistem em prejuízo persistente na interação social e no desenvolvimento de padrões 
repetitivos de comportamento, interesses e atividades. A perturbação pode causar 
prejuízo clinicamente significativo nas áreas social, ocupacional ou em outras áreas 
importantes do funcionamento. 

Diferentemente do que ocorre no Autismo, não existem atrasos significativos na 
linguagem. Também não existem atrasos significativos no desenvolvimento cognitivo ou 
nas habilidades de auto ajuda, comportamento adaptativo (outro que não a interação 
social) e curiosidade acerca do ambiente na infância.  

O Transtorno de Asperger parece ter um início mais tardio do que o Autismo, ou 
parece ser identificado mais tarde. As dificuldades de interação social podem tornar-se 
mais manifestas no contexto escolar, e é durante esse período que interesses 
idiossincráticos (peculiares em relação aos interesses comuns às pessoas) ou circunscritos 
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podem aparecer e ser reconhecidos. Quando adultos, podem ter problemas com a empatia 
e modulação da interação social. 

 

2.4. Transtorno Desintegrativo da Infância:  
 

O Transtorno Desintegrativo da Infância foi descrito pela primeira vez por Heller, 
em 1908. Foi então denominado “dementia infantilis”. Essa definição, entretanto, não 
corresponde ao quadro, já que as características de perda de memória e de habilidades 
executivas não são proeminentes e não há causa orgânica do prejuízo. 

Posteriormente, é introduzido na classificação psiquiátrica, categorizado como 
Transtorno Global do Desenvolvimento em função da perda das habilidades sociais e 
comunicativas proeminentes. É um transtorno extremamente raro. 

Nesse transtorno, não há deterioração continuada; após a regressão inicial, chega-
se a um estado estável, mas com grande impacto durante toda a vida. 
 

2.5. Transtorno Global do Desenvolvimento sem  
outra especificação: 
 

Essa é uma categoria diagnóstica de exclusão. Alguém pode ser assim 
diagnosticado se preencher critérios no domínio social e apenas mais um dos dois outros 
domínios. Podem se considerar também pessoas que possuam menos do que seis sintomas 
no total requerido para o diagnóstico do autismo ou idade de início maior do que 36 
meses. 

 

2.6. Espectro Autista 
 

Em 1979, estudos de Wing e Gould deram origem ao conceito de Espectro Autista. 
Ao estudarem a incidência de dificuldades na reciprocidade social, perceberam que as 
crianças afetadas por essas dificuldades também apresentavam os sintomas principais do 
autismo. A incidência foi praticamente cinco vezes maior do que a incidência nuclear do 
autismo. 

Portanto, são crianças afetadas por dificuldades na reciprocidade social, na 
comunicação e por um padrão restrito de conduta, sem que sejam autistas, propriamente 
ditas, o que permitiu atenção e ajuda a um número maior de crianças. 

O Espectro Autista é um contínuo, não uma categoria única, e apresenta-se em 
diferentes graus. Há, nesse contínuo, os Transtornos Globais do Desenvolvimento e outros 
que não podem ser considerados como Autismo, ou outro TGD, mas que apresentam 
características no desenvolvimento correspondentes a traços presentes no autismo. São as 
crianças com Espectro Autista. 


