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Autismo é uma síndrome (*) definida por alterações presentes desde idades muito 

precoces, tipicamente antes dos três anos de idade, e que se caracteriza sempre por desvios 

qualitativos na comunicação, na interação social e no uso da imaginação. 

(*) síndrome - s.f. (gr. Syndrome) Conjunto dos sintomas que caracterizam uma 

doença. 

Fonte: Dicionário da Língua Portuguesa - Larousse Cultural 

O autismo não é uma condição de “tudo ou nada”, mas é visto como um contínuo um 

que vai do grau leve ao severo. A definição de autismo adotada pela AMA, para efeito de 

intervenção, é que o autismo é um distúrbio do comportamento que consiste em uma tríade de 

dificuldades:  

1- Dificuldade de comunicação caracterizada pela dificuldade em utilizar com sentido 

todos os aspectos da comunicação verbal e não verbal. Isto inclui gestos, expressões faciais, 

linguagem corporal, ritmo e modulação na linguagem verbal. Portanto, dentro da grande 

variação possível na severidade do autismo ,poderemos encontrar uma criança sem linguagem 

verbal e com dificuldade na comunicação por qualquer outra via - isto inclui ausência de uso de 

gestos ou um uso muito precário dos mesmos; ausência de expressão facial ou expressão facial 

incompreensível para os outros e assim por diante - como podemos, igualmente, encontrar 

crianças que apresentam linguagem verbal, porém esta é repetitiva e não comunicativa. Muitas 

das crianças que apresentam linguagem verbal repetem simplesmente o que lhes foi dito. Este 

fenômeno é conhecido como ecolalia imediata. 

 Outras crianças repetem frases ouvidas há horas, ou até mesmo dias antes; é a 

chamada ecolalia tardia. 

É comum que crianças que têm autismo e são inteligentes repitam frases ouvidas 

anteriormente e de forma perfeitamente adequada ao contexto, embora, geralmente nestes 

casos, o tom de voz soe estranho e pedante. 

 2-Dificuldade de socialização este é o ponto crucial no autismo, e o mais fácil de 

gerar falsas interpretações. Significa a dificuldade em relacionar-se com os outros, a 

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

entre diferentes pessoas.  

Muitas vezes a criança com autismo aparenta ser muito afetiva, por aproximar-se das 

pessoas abraçando-as e mexendo, por exemplo, em seu cabelo, ou mesmo beijando-as, quando 

na verdade ela adota indiscriminadamente esta postura, sem diferenciar pessoas, lugares ou 

momentos. Esta aproximação usualmente segue um padrão repetitivo e não contém nenhum 

tipo de troca ou compartilhamento. A dificuldade de sociabilização, que faz com que a pessoa 

com autismo tenha uma pobre consciência da outra pessoa, é responsável, em muitos casos, 

pela falta ou diminuição da capacidade de imitar, que é um dos pré-requisitos cruciais para o 

aprendizado, e também pela dificuldade de se colocar no lugar do outro e de compreender os 

fatos a partir da perspectivado outro. 



 
 3-Dificuldade no uso da imaginação se caracteriza por rigidez e inflexibilidade e se 

estende às várias áreas do pensamento, linguagem e comportamento da criança. Isto pode ser 

exemplificado por comportamentos obsessivos e ritualísticos, com preensão literal da linguagem, 

falta de aceitação das mudanças se dificuldades em processos criativos. Esta dificuldade pode 

ser percebida por uma forma de brincar desprovida de criatividade e pela exploração peculiar de 

objetos e brinquedos. Uma criança que tem autismo pode passar horas a fio explorando a 

textura deum brinquedo. Em crianças que têm autismo e têm a inteligência mais desenvolvida, 

pode-se perceber a fixação em determinados assuntos, na maioria dos casos incomuns em 

crianças da mesma idade, como calendários ou animais pré-históricos, o que é confundido, 

algumas vezes, com nível de inteligência superior. As mudanças de rotina, como mudança de 

casa, dos móveis, ou até mesmo de percurso, costumam perturbar bastante algumas destas 

crianças. 

AUTISMO, MITOS E  VERDADES 

 O MITO os autistas têm mundo próprio 

A VERDADE: os autistas têm dificuldades de comunicação, mas mundo próprio de jeito 

nenhum. O duro é que se comunicar é difícil para eles, nós não entendemos, acaba nossa 

paciência e os conflitos vêm. 

Ensiná-los a se comunicar pode ser difícil, mas acaba com estes conflitos. 

O MITO; Os autistas são super  inteligentes 

A VERDADE; assim como as pessoas normais,  os autistas tem variações de 

inteligência se comparados um ao outro é muito comum apresentarem níveis de retardo mental. 

O MITO; os autistas não gostam de carinho 

A VERDADE: todos gostam de carinho, com os autistas não é diferente. Acontece que 

alguns têm dificuldades com relação a sensação tátil, podem sentir-se sufocados com um abraço 

por exemplo. Nestes casos deve-se ir aos poucos, querer um abraço eles querem, a questão é 

entender as sensações. Procure avisar antes que vai abraçá-lo, prepare-o primeiro por assim 

dizer.Com o tempo esta fase será dispensada. O carinho faz bem para eles como faz para nós. 

O MITO: Os autistas gostam de ficar sozinhos. 

A VERDADE: os autistas gostam de estar com os outros, principalmente se sentir-se 

bem com as pessoas, mesmo que não participem, gostam de estar perto dos outros. Podem as 

vezes estranhar quando o barulho for excessivo, ou gritar em sinal de satisfação, quando seus 

gritos não são compreendidos, muitas vezes pensamos que não estão gostando. Tente 

interpretar seus gritos. 

O MITO: Eles são assim por causa da mãe ou porque não são amados. 

A VERDADE: o autismo é um distúrbio neurológico, pode acontecer em qualquer 

família, religião etc. A maior parte das famílias em todo o mundo tendem a mimá-los e 

superprotegê-los, são muito amados, a teoria da mãe geladeira foi criada por ignorância, no 

início do século passado e já foi por terra pouco tempo depois. É  um absurdo sem nexo. 

O MITO os autistas não gostam das pessoas 



 
A VERDADE: os autistas amam sim, só que nem sempre sabem demonstrar isto. Os 

problemas e dificuldades de comunicação deles os impedem de ser tão carinhosos ou 

expressivos, mas acredite que mesmo quietinho, no canto deles, eles amam sim, sentem sim, 

até mais que os outros. 

O MITO os autistas não entendem nada do que está acontecendo. 

A VERDADE os autistas podem estar entendendo sim, nossa medida de entendimento 

se dá pela fala, logo se a pessoa não fala, acreditamos não estar entendendo, mas assim como 

qualquer criança que achamos não estar prestando atenção, não estar entendendo, de repente a 

criança vem com uma tirada qualquer e vemos que ela não perdeu nada do que se falou , o 

autista só tem a desvantagem de não poder falar. Pense bem antes de falar algo perto deles. 

O MITO O certo é interná-lo, afinal numa instituição saberão como cuidá-lo 

A VERDADE Toda a criança precisa do amor de sua família, a instituição pode ter 

terapeutas, médicos, mas o autista  precisa de mais do que isto, precisa de amor, de todo o 

amor que uma família pode dar, as terapias fazem parte, uma mãe, um pai ou alguém levá-lo e 

trazê-lo também. 

O MITO Ele grita, esperneia porque é mal educado 

A VERDADE o autista não sabe se comunicar, tem medos, tem dificuldades com o novo, prefere 

a segurança da rotina,  então um caminho novo, a saída de um brinquedo leva-os a tentar uma 

desesperada comunicação, e usam a que sabem melhor, gritar e espernear. Nós sabemos que 

isto não é certo, mas nos irritamos, nos preocupamos com olhares dos outros, as vezes até 

ouvimos aqueles que dizem que a criança precisa apanhar, mas nada disto é necessário. 

Esta  fase de gritar e espernear passa, é duro, mas passa. Mesmo que pareça que ele 

não entenda, diga antes de sair que vai por ali, por aqui etc. e seja firme em suas decisões. Não 

ligue para os olhares dos outros, você tem mais o que fazer. Não bata na criança, isto não 

ajudará em nada, nem a você e nem a ele. Diga com firmeza que precisa ir embora por  

exemplo  ,  e mantenha-se firme por fora, por mais difícil que seja. 
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     "Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses." 

                                                                                                                                                      Rubem Alves 
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