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Introdução 

 
Esta cartilha é o resultado da pesquisa “Inclusão de crianças com 

Transtorno do Espectro Autista, na Educação Infantil: O desafio da 

formação de professoras”, realizada no âmbito do Mestrado 

Profissional Educação e Docência, linha de pesquisa Educação 

Infantil, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de 

Minas Gerais.   

A inclusão escolar de crianças com o Transtorno do Espectro 

Autista na Educação Infantil tem sido alvo de debates no que tange 

a formação inicial e continuada dos professores para o atendimento 

e uma efetiva inclusão destas crianças nas instituições de ensino  

regulares. 

Esta cartilha pretende apresentar os principais conceitos acerca do 

TEA. Nosso objetivo é trazer uma introdução aos estudos acerca 

da inclusão de crianças com o Transtorno do Espectro Autista na 

Educação Infantil, aproveitando para abordar também o desafio da 

formação dos professores e, assim, contribuir para uma melhoria 

no atendimento destas crianças na Rede Municipal de Ensino de 

Belo Horizonte.  

 

 

 

 

 

Perguntas e informações 

sobre o Transtorno do 

Espectro Autista 

 

1. O QUE É O TEA?  

Segundo Orrú (2012), o autismo é uma palavra de origem grega 

(autós), que significa por si mesmo. Este termo é utilizado, no 

campo da psiquiatria, para designar comportamentos humanos que 

se centralizam em si mesmos, voltados para o próprio indivíduo. 

O autismo é encontrado em todo o mundo e em famílias de 

qualquer classe social ou etnia.  

A idade média para detecção do autismo é  por volta dos três anos 

de idade. Entretanto, segundo alguns estudos realizados com 

grandes amostras de portadores das chamadas psicoses infantis, 

alguns autores sugerem que o diagnóstico já possa ser 

estabelecido ao redor dos dezoito meses de idade (KLIN, 2006).  

Segundo critérios da CID 10, o TEA causa prejuízo em três grandes 

áreas de desenvolvimento, que são descritas abaixo: 

a) Comprometimentos qualitativos na 

interação social recíproca: 

- Apreciação inadequada de indicadores sócio 

emocionais,  demonstrada por uma falta de 



respostas para as emoções de outras pessoas 

e/ou falta de modulação do comportamento de 

acordo com o contexto social; 

- Uso insatisfatório de sinais sociais, emocionais 

e de comunicação e, especialmente, uma falta 

de reciprocidade sócio emocional; 

 

b) Comprometimentos qualitativos na 

comunicação: 

- Falta de uso social de quaisquer habilidades de 

linguagem que estejam presentes; 

- Comprometimentos em brincadeiras de faz-de-

conta e jogos sociais de imitação; 

- Pouca sincronia e falta de reciprocidade no 

intercâmbio de conversação; 

- Pouca flexibilidade na expressão da linguagem 

e uma relativa ausência de criatividade e 

fantasia nos processos de pensamento; 

- Falta de resposta emocional às iniciativas 

verbais e não-verbais de outras pessoas; 

- Uso comprometido de variações na cadência 

ou ênfase para refletir modulação 

comunicativa e uma falta similar de gestos 

concomitantes para dar ênfase ou ajuda na 

significação, na comunicação falada. 

 

c) Padrões de comportamento, interesses e 

atividades restritos, repetitivos e 

estereotipados: 

 

- Tendência a impor rigidez e rotina a uma ampla 

série de aspectos do 

funcionamento diário, usualmente isto se aplica 

tanto a atividades novas quanto a hábitos 

familiares e a padrões de brincadeiras; 

- Particularmente na primeira infância, pode 

haver vinculação específica a objetos incomuns, 

tipicamente não-macios; 

- Pode insistir na realização de rotinas 

particulares e rituais de caráter não-funcional; 

- Pode haver preocupações estereotipadas com 

interesses tais como datas, itinerários, ou 

horários; 

- Frequentemente há estereotipias motoras; um 

interesse específico em elementos não-

funcionais de objetos (tais como o cheiro e o 

tato); 

É comum e pode haver resistência à mudança 

na rotina e em detalhes do meio ambiente 

pessoal (tais como as movimentações de 

ornamentos ou móveis da casa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

3.  

 

 

 



2 - O QUE É FUNÇÃO EXECUTIVA? 

Segundo Belisario Filho e Cunha (2010, p.18). 

Algumas características dos Transtornos Globais 
do Desenvolvimento, presentes de forma mais 
típica no Autismo, são semelhantes aos déficits da 
função executiva presentes nas pessoas que 
possuem lesões dos lobos frontais. Os aspectos 
semelhantes são: ansiedade diante de pequenas 
alterações no entorno, insistência em detalhes da 
rotina, condutas estereotipadas e repetitivas, 
interesse centrado em detalhes ou parte de 
informações de forma perseverante, dificuldade de 
perceber o todo e de integrar aspectos isolados. 
Há evidências suficientemente consistentes para 
supor déficits da Função Executiva nas pessoas 
com autismo.  

 

A Função Executiva é o que permite a nós humanos ter um 

comportamento estratégico de regular o próprio comportamento. 

Estudos têm apontado que as crianças com o Transtorno do 

Espectro Autista apresentam falhas na função executiva, 

apresentam uma rigidez na função mental. Demonstram falhas no 

comportamento estratégico, ou seja, nas projeções que precisam 

fazer para antecipar o futuro para dar conta de se controlar e se 

comportar. Partindo desta dificuldade é que as crianças com TEA 

preferem a rotina, para exercerem o controle da ação e estarem 

menos sujeitos a improvisações.  

A solidão que antes era o foco dos estudos sobre o transtorno 

agora tem a ampliação para a pouca flexibilidade, ou seja, falhas na 

função executiva.  O traço fundamental mais importante é a pouca 

flexibilidade.   

É necessário salientar que são estudos baseados em sintomas que 

podem estar associados ao autismo e nem sempre nas crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PRINCIPAIS LEIS E ORIENTAÇÕES QUE REGULAMENTAM 

O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

 

Segue legislação e documentos do poder executivo que subsidiam 

a política municipal. 

 Constituição Federal   

 Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 (artigo 

24)  

 Lei nº 13.146, de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira 

de Inclusão da Pessoa com Deficiência ( Estatuto da 

Pessoa com Deficiência), em vigor desde janeiro de 2016 

 Política Nacional de Educação Especial MEC/SEESP/2008 

 Nota Técnica nº 22 MEC/SECADI/DPEE  - 2013 

 Nota Técnica nº 24 MEC/SEESP/DPEE   - 2013 

 Nota Técnica nº 57 MEC/SECADI/DPEE  - 2013 

 Decreto Federal 7.611 de 2011 (artigo 3º). 

 Lei nº 12.764, de 27 de Dezembro de 2012 que institui a 

Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista. 

 Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 4, de 13 

de julho de 2010 que define Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica (Seção II – 

Educação Especial (Artigo 29 § 1º). 

 Lei Nº 13.146, de 6 de Julho de 2015 – Lei Brasileira de 

Inclusão da pessoa com deficiência 

4 - O QUE É AEE? 

O AEE, Atendimento Educacional Especializado, inicialmente 

garantido na Constituição Federal Brasileira de 1988, ratificado pelo 

ECA/1990 e pela LDB/1996, foi reafirmado na Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008, 

tendo “como função identificar, elaborar e organizar recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a 

plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 

específicas” (BRASIL, 2010, p. 21). Segundo o Decreto 6.571/2008, 

o AEE é tido como um trabalho não substitutivo ao das classes 

regulares, diferenciando-se da escolarização. Nessa direção, 

Fávero, Pantoja e Mantoan (2007, p. 29) afirmam que o AEE inclui 

atividades, como: 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS); 
interpretação da LIBRAS; ensino de Língua 
portuguesa para surdos; código Braille; 
orientação e mobilidade; utilização do soroban; 
as ajudas técnicas, incluindo informática 
adaptada; mobilidade e comunicação 
alternativa/aumentativa; tecnologias assistivas; 
informática educativa; educação física adaptada; 
enriquecimento e aprofundamento do repertório 
de conhecimentos; atividade da vida autônoma e 
social, entre outras. 

 

Ainda de acordo com o referido Decreto, o AEE pode ser 

realizado tanto nas escolas regulares, como nas instituições 

especializadas, por meio das Salas de Recursos 

Multifuncionais, que são espaços organizados com mobiliários, 

materiais didáticos e pedagógicos, recursos de acessibilidade e 



equipamentos específicos para o atendimento aos alunos 

público alvo da educação especial, em turno contrário à 

escolarização desses para que, exatamente, possam frequentar 

as salas de ensino regulares. As citadas Salas de Recursos, 

que já existiam na educação especial brasileira, vêm sendo 

implementadas com mais vigor mediante Programa de 

Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais reconhecido 

pela Portaria Normativa do MEC de nº 13, de 24 de abril de 

2007. Porém, a partir da realidade atual do sistema de 

educação regular do nosso país, muitas unidades escolares 

ainda não dispõem das mesmas, ficando a demanda de alunos 

que fazem parte do público alvo da educação especial, 

matriculada em tais instituições, sem o devido atendimento 

complementar na sua própria escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM 

BELO HORIZONTE 

No ano de 2009 foi publicado a Portaria que regulamenta o AEE, 

onde foram fixadas normas para organização e funcionamento do 

AEE na Rede de belo Horizonte.  

Esta foi a ultima orientação publicada sobre o AEE em BH, e segue 

abaixo alguns dos pontos especificados no documento que segue 

na integra abaixo. 

 

PORTARIA SMED N° 112/2009 

 

Fixa normas para organização e funcionamento do Atendimento 

Educacional Especializado – AEE na Rede Municipal de Educação de Belo 

Horizonte – RME/BH. 
 

A Secretária Municipal de Educação de Belo Horizonte, em consonância 

com a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9.394/96, Lei 9.011/05 e suas alterações, a Lei Municipal nº 3.908, de 5 

de dezembro de 1984, e considerando a necessidade de: 

- normatizar o serviço do Atendimento Educacional Especializado - AEE para 

alunos com deficiência, transtornos do desenvolvimento ou altas habilidades; 

- estabelecer a uniformidade de critérios de caracterização, organização e 

funcionamento do serviço; 

- constituir equipe profissional para o Atendimento Educacional Especializado – 

AEE, 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Fica instituído o Atendimento Educacional Especializado – AEE 

como serviço educacional a ser ofertado às crianças de 4 e 5 anos atendidas na 

Educação Infantil e aos alunos em curso do Ensino Fundamental com deficiência, 

transtornos do desenvolvimento ou altas habilidades, matriculados na RME/BH e 

como garantia do acesso ao currículo e à plena participação discente no cotidiano 

escolar. 
 

Art. 2º - O Atendimento Educacional Especializado – AEE possui caráter 

complementar/suplementar, não substitui a escolarização em qualquer nível de 

ensino e a sua oferta será nos seguintes moldes: 

I – em turno diferente daquele correspondente à escolarização regular; 

II – em caráter temporário, ou seja, apenas durante o período de tempo 

necessário para que sejam construídas com o aluno alternativas para a superação 

das barreiras de acesso ao currículo e participação nas atividades escolares; 



III – em diferentes etapas do percurso escolar para o mesmo aluno 

quando e, se necessário, desde que mantido o caráter temporário de que trata o 

inciso II. 

Parágrafo único - O Atendimento Educacional Especializado – AEE não 

possui caráter obrigatório, portanto, em hipótese alguma, configurar-se-á como 

pré-condição para o acesso a outras etapas e níveis de ensino. 
 

Art. 3º - A implementação e funcionamento do serviço do Atendimento 

Educacional Especializado – AEE contará com a atuação e articulação de 

diferentes equipes de trabalho, quais sejam: 

I - equipe GCPF/Inclusão da Pessoa com Deficiência; 

II - equipe de Apoio à Inclusão; 

III - equipe de Professores do AEE; 

IV - equipe de Assistentes do AEE. 
 

Art. 4º - São atribuições de cada equipe respectivamente: 

I – Equipe GCPF/Inclusão da Pessoa com Deficiência - a coordenação do 

serviço do AEE, bem como a seleção, formação e orientação da Equipe do AEE; 

II - Equipe de Apoio à Inclusão - a avaliação da necessidade e 

encaminhamento dos alunos que demandam o serviço do AEE, além da 

articulação do mesmo com a escola e a família; 

III – Equipe de Professores do AEE – a identificação, elaboração e 

organização de recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras 

para a plena participação dos alunos, orientando-os quanto a apropriação de 

procedimentos e estratégias alternativas de comunicação e mobilidade que 

assegurem a construção progressiva de autonomia, conforme detalhado no Anexo I 

desta Portaria; 

IV – Equipe de Assistentes do AEE – a contribuição para a qualificação 

dos serviços prestados, oferecendo conhecimentos técnicos específicos, 

articulando com os Professores do AEE as melhores possibilidades de atendimento 

dos alunos encaminhados. 
 

Art. 5º - A equipe do Atendimento Educacional Especializado - AEE será 

composta por servidores da RME/BH. 

§ 1º - Poderão atuar no Atendimento Educacional Especializado – AEE, 

os seguintes servidores: 

I) professor(a); 

II) educador(a) infantil; 

III) pedagogo(a). 
 

§ 2° - Os servidores interessados em compor a equipe a que se refere o 

caput deste artigo deverão passar por processo seletivo, regulamentado por 

Portaria específica da Secretaria Municipal de Educação. 

§ 3° - A seleção ocorrerá sempre que houver a necessidade de 

preenchimento de vagas na Equipe do Atendimento Educacional Especializado e 

de acordo com critérios a serem estabelecidos em Portaria. 

§ 4 ° - Os servidores selecionados serão avaliados anualmente. 

§ 5° - A Equipe do Atendimento Educacional Especializado poderá ser 

ampliada ou reduzida, conforme variação da demanda para o serviço. 

§ 6° - O servidor selecionado terá resguardada a sua vaga e a sua posição 

na lista de acesso da escola de origem, quando de seu retorno, salvo opção em 

contrário. 
 

Art. 6º - Fica definido que o Atendimento Educacional Especializado - 

AEE será ofertado em salas especificamente equipadas para tal serviço, 

inicialmente localizadas em 17 (dezessete) escolas municipais, distribuídas pelas 9 

(nove) regionais administrativas do município. 
 

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Belo Horizonte, 10 de julho de 2009 

 

Macaé Maria Evaristo 

Secretária Municipal de Educação 

 

ANEXO I 

 

Definição e caracterização do Atendimento Educacional Especializado – AEE 

 

O Atendimento Educacional Especializado – AEE identifica, elabora, organiza e 

orienta a apropriação, pelo aluno e pela escola, dos recursos pedagógicos que 

propiciem a acessibilidade ao currículo e à plena participação discente. Portanto, o 

AEE não tem por finalidade apenas o uso, pelo aluno, dos recursos de 

acessibilidade na Sala de AEE, mas sim a integração do aluno no cotidiano escolar 

e nos demais espaços sociais. 
 

O AEE pode ser assim caracterizado: 
 

1 – avaliação, experimentação e identificação: 
 

- avaliação funcional da visão; 

- identificação das adaptações de recursos, materiais pedagógicos e mobiliários; 

- experimentação de Tecnologias Assistivas. 
 

2 – adaptação e/ou elaboração de recursos e estratégias de ensino: 
 

- alternativas de vida diária e vida prática; 

- adaptação de material pedagógico quanto ao contraste, formato, tamanho e 

textura; 



- combinação específica de cores contrastantes para textos e fundo de páginas, 

utilização de fontes adequadas ao campo visual e uso da visão remanescente no 

uso da informação; 

- formação de hábitos, postura, destreza tátil e sentido de orientação; 

- reconhecimento de desenhos, gráficos, maquetes e em relevo; 

- orientação e mobilidade. 

- ensino do Código Braille; 

- ensino do Sorobã; 

- utilização de softwares, como leitores de tela, sintetizadores de voz, edição e 

leitura sonora de textos digitalizados, sistemas operacionais acessíveis, além de 

softwares para operação de utilitários e ferramentas. 

- ensino da LIBRAS adaptada nos casos de surdocegueira; 

- adaptações de tesouras, lápis, cadernos, carteiras etc. 

- elaboração de recursos alternativos, como quadro magnético, letras, figuras e 

símbolos imantados; 

- adequação postural ou posicionamento para função específica; 

- comunicação aumentativa e alternativa; 

- hardwares acessíveis, como teclado reduzido, teclado expandido, acionadores de 

mouse; 

- ensino de Português como segunda língua para alunos surdos. 

- ensino de LIBRAS. 

- oferta de materiais, técnicas, suplementação curricular e demais recursos para o 

desenvolvimento das habilidades e talentos, conforme as necessidades dos alunos. 
 

Conforme define Rita Bersch, através do AEE, 
 

[...] o aluno experimentará várias opções de equipamentos, até encontrar o que 

melhor se ajusta à sua condição e necessidade. Junto com o professor 

especializado aprenderá a utilizar o recurso, tendo por objetivo usufruir ao 

máximo desta tecnologia. Após identificar que o aluno tem sucesso com a 

utilização do recurso de TA, o professor especializado deverá providenciar que 

este recurso seja transferido para a sala de aula ou permaneça com o aluno, como 

um material pessoal. (MEC/SEESP/2007) 
 

Ainda, segundo Bersch, o AEE, 
 

[...] têm por finalidade atender o que é específico dos alunos com necessidades 

educacionais especiais, buscando recursos e estratégias que favoreçam seu 

processo de aprendizagem, habilitando-os funcionalmente na realização das tarefas 

escolares. (MEC/SEESP/2007) 

 

 

O direito dos alunos com deficiência ou com TEA ao ensino regular 

não requer legislação ou regulamentação municipal. Esse direito é 

educacional e inerente a todos os brasileiros. 

 

6. COMO SE MATRICULAR NO AEE? 

Segundo informações da técnica responsável pelo Núcleo de 

Inclusão da Regional Norte de Belo Horizonte, as crianças com 

TEA são encaminhadas para as salas de AEE a partir dos 4 anos, 

por entender que é uma idade que demanda maior apoio 

pedagógico . A técnica esclareceu ainda  que este recorte etário 

para encaminhamento não é rígido,  e caso  uma criança com 

menor idade necessite do apoio da professora do AEE, a mesma 

será encaminhada. 

A professora da escola em que a criança estuda deverá fazer o 

pedido por meio da direção ou coordenação da UMEI para que a 

criança seja matriculada na sala de recurso. Na Gerência da 

Regional o caso será avaliado e encaminhado para a professora 

especializada que fará entrevista com a professora da turma, com a 

família e com a criança. 

Os trâmites são feitos todos dentro da plataforma do governo 

federal para o qual a professora do AEE estará constantemente 

enviando relatórios.  

 

 



METÓDOS DE ENSINO 
 

Em parceria com os professores do AEE a professora da escola 

regular poderá pensar em estratégias e recursos que possam 

auxiliar a criança dentro da sala de aula da escola regular.  

 

 ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

A criança com o TEA 

é um ser único. Cada 

uma delas necessita 

de um plano de 

intervenção elaborado 

após minuciosa 

observação, feita por 

seus professores. Como estratégias para iniciar o trabalho, 

MENDES (2013, p. 140-141)   destaca:  

a) estabelecer relação de confiança e canal 

comunicativo com aluno desde o contato 

inicial; 

b) identificar a forma mais adequada de 

comunicação com o aluno;  

c) recontextualizar o espaço físico da sala 

de aula, preferencialmente em U;  

d) organizar rotineiramente canções, 

brincadeiras e rodas de conversa, 

favorecendo o contato olho no olho;  

e) utilizar, de forma lúdica, fotos e desenhos 

expressões faciais e corporais;   

f) começar com mais simples ou o que a 

criança já sabe fazer e ir, gradativamente, 

por aproximações sucessivas, aumentando 

a dificuldade e as exigências da tarefa;  

g) utilizar comunicação alternativa quando 

tratar-se de um bloqueio comunicativo muito 

severo;  

h) prevenir comportamentos  inadequados 

por meio da antecipação das atividades ou 

dos acontecimentos subsequentes uma vez 

que a mudança causa desconforto a pessoa 

com autismo;  

i) planejar oportunidade de movimentação 

pela classe ou outros locais da escola para 

atendimento à área motora;  

j) recorrer a orientações visuais para ajudar 

na organização interna, visto que as 

crianças com TEA compreendem melhor as 

mensagens por meio de imagens do que 

pelo Canal auditivo;  

k) diminuir o apego exacerbado à rotina 

gradativamente;  

l) conhecer as preferências do aluno por 

meio da promoção de relações com o 

ambiente físico e social;  

m) concentrar a atuação nas habilidades do 

aluno, efetuar os comportamentos 

inapropriados em segundo plano;  



n) utilizar instruções e sinais claros e 

simples nas diferentes atividades;  

o) possibilitar a resolução de tarefas por 

etapas;  

p) oferecer tarefas adicionais para que os 

alunos trabalhem mais rápido;  

q) oferecer modelos e exemplos para 

identificação das aprendizagens;  

r) utilizar folhas com maior espaçamento, 

letras maiores e mais grossas contrastes 

mais precisos;  

s) evitar folhas xerografadas com muito 

texto ou  caracteres pequenos;  

t) trabalhar conteúdos matemáticos a partir 

de comparação, seriação e categorização 

no espaço físico;  

u) persistir em diferentes momentos sem 

deixar de oferecer atividades da turma ou, 

quando necessário,  oferecer atividades 

individualizadas, mesmo que nas primeiras 

tentativas o aluno tenha manifestado 

comportamento de rejeição, como jogar o 

material no chão. 

De forma diferenciada das estratégias pedagógicas apresentadas, 

os métodos da tecnologia assistiva geralmente utilizados com as 

crianças com o Transtorno do Espectro Autista, darão um suporte 

para auxiliar o trabalho das professoras  na sala de aula. Segue 

abaixo dois desses métodos:  

METÓDO TEACCH ( (Treatment and Education of Autistic and related 

Communication-handicapped Children) 

 

 Em português significa Tratamento e Educação para Autistas e 

Crianças com Déficits relacionados com a Comunicação. 

A metodologia TEACCH (Treatment and Education of Autistic and 

Related Communication Handicapped Children) é uma ferramenta 

usada na educação, escolarização e inclusão de alunos com 

autismo nas escolas regulares, no Brasil e no mundo. É um 

programa psicoeducacional com bases em teorias fundamentadas 

em pesquisas que visa à estruturação da vida da pessoa com 

autismo em todos os ambientes. Tem como princípio básico à 

organização visual por meio da qual educadores, pais e 

profissionais podem ajudar pessoas com autismo na melhor 

compreensão do mundo, na facilitação da aprendizagem e na rotina 

da vida diária. É um programa que vem se difundindo pelo Brasil e 

pelo mundo conquistando novos espaços nas escolas especiais, no 

ensino regular em clínicas de reabilitação (CUNHA, 2011). 

  



 

Fonte: imagem retirada da internet 

 

Fonte: imagem retirada da internet 

 PECS (Picture Exchange Communication System) 

Outro método utilizado é o PECS (Picture Exchange communication 

system), sistema de comunicação por figura, esse sistema utiliza 

fotos ou logotipos de coisa importantes para a criança. É importante 

uma sincronia desse método em casa e na escola, o método 

funciona de forma que a criança entregue a foto em troca do que 

quer, por exemplo, se a criança quer comer, ela entrega o cartão ou 

foto que represente o alimento que quer em troca do alimento real 

(CUNHA, 2011). 

Fonte: imagem retirada da internet 

 



Outros assuntos 

Mitos e verdades sobre o TEA 

Hoje em dia existem muitos tópicos associados ao autismo. 

Desvendá-los ajudará as 

crianças que sofrem um 

Transtorno de Espectro Autista e 

as suas famílias a normalizar a 

situação e a integrá-los dentro 

da nossa sociedade. 

O Autismo precisaria ser visto 

não como uma patologia, mas como um modo diferente da pessoa 

se relacionar com o mundo, de aprender e de se desenvolver; o 

que por sua vez exigiria estratégias pedagógicas e interações 

diferenciadas que respeitassem essas especificidades.  

 MITO: A causa do autismo está na família ou no meio.  

Totalmente falso. A família não é em absoluto a responsável como 

foi dito durante muitos anos pela falta de afeto com os filhos.  

 

 MITO: A causa do autismo está na vacinação.  

Durante alguns anos se responsabilizou a vacina tríplice viral, algo 

totalmente banido.  

MITO: As crianças autistas não podem se comunicar.  

 Existe a falsa crença que a criança que sofre de autismo está 

fechada em si mesma e não é capaz de se comunicar com o seu 

meio. É certo que os autistas têm problemas de comunicação, mas 

podem falar e se expressar, ainda que o façam sobre temas muito 

concretos que as interessa ou repita em ocasiões sempre a mesma 

coisa. 

 

MITO: As crianças que sofrem de autismo não são carinhosas e 

não gostam do contato físico.  

 Ainda que nos casos mais graves a criança possa não demonstrar 

emoções, a realidade é que são crianças muito sensíveis. Podem 

estar muito unidas aos seus pais e desejam ter amigos com quem 

brincar. Essas crianças riem, sentem, choram e se emocionam da 

mesma forma que as outras, ainda que em alguns casos não 

possam canalizar bem os sentimentos.  

 

MITO: As crianças autistas têm talentos fora do comum.  

 Nem todas as crianças autistas são capazes de memorizar palavra 

por palavra de um livro, ou fazer cálculos matemáticos realmente 

difíceis. Somente 10% deles mostram o que se denomina „talento 

extraordinário‟. 

 

MITO: O autismo vem acompanhado de uma deficiência 

intelectual. 

 Alguns professores acreditam que por causa da dificuldade de 

comunicação ou ausência da fala oral, a criança com autismo 
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possui deficiência intelectual. Não é possível fazer essa correlação 

direta, pois pode ou não haver atrasos do desenvolvimento 

intelectual dependendo de cada criança. 

 

MITO: As crianças com autismo não podem ir a escolas regulares. 

Na realidade, na maior parte dos países desenvolvidos, as crianças 

com autismo estudam em escolas regulares, não especiais e 

convivem, exceto casos muito concretos, com as outras crianças.  

 

MITO: As crianças autistas são agressivas. Ainda que mostrem 

uma baixa tolerância à frustração e isso faz com que elas se 

chateiem ou apresentem uma conduta às vezes desafiante, não 

deixam de ser atitudes que possam ser controladas e reeducadas.  

 

MITO: Só pode ter um caso de autismo na família.  

É falso, e devido ao que se acredita, a causa é genética e pode 

afetar a vários pequenos de uma mesma família.  

 

Fonte: Alba Caraballo - Editora de GuiaInfantil.com 

https://br.guiainfantil.com/materias/saude/autismo/10-mitos-falsos-sobre-o-

autismo-infantil/ - com adaptações 

 

 

 

 

SUGESTÕES DE FILMES 

1. Meu amargo pesadelo (1972) 

A cena do Duelo de Banjo gerou a seguinte 

“Lenda Urbana”, que circula pela Internet:“ O 

filme Amargo Pesadelo estava sendo rodado 

no interior dos Estados Unidos. O diretor fez a 

locação de um posto de gasolina nos confins 

do mundo, onde aconteceria uma cena entre 

vários atores contracenando com o proprietário do posto onde ele 

também morava com sua mulher e filho (este era autista e nunca 

saía do terreno da casa).Num dos cortes para refazer a cena do 

abastecimento, um dos atores, que sendo músico sempre andava 

acompanhado do seu instrumento de cordas, aproveitando o 

intervalo da gravação e já tendo percebido a presença de um 

garoto que dedilhava um banjo na varanda da casa, aproximou-se 

e começou a repetir a sequência musical do garoto. Como houve 

uma resposta “musical” por parte do garoto, o diretor captou a 

importância da cena e mandou filmar. O restante, você verá no 

vídeo. 

 2. Meu filho, meu mundo (1979) 

Quando nasceu, Raun era um saudável e feliz bebê. 

Com o passar dos me ses, seus pais começam a 

observar que há alguma coisa estranha com ele, 

sempre com um ar ausente. Um dia vem a 

https://br.guiainfantil.com/blog/saude/autismouma-boa-alternativa-na-internet-para-criancas-autistas/
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confirmação do que suspeitavam… Raun era autista. Decidem 

então penetrar no mundo da criança, acreditando que somente o 

milagre do amor poderá salvá-lo. 

 3. O garoto que podia voar (1986) 

Após a morte dos pais, num acidente de avião, 

garoto se fecha e não conversa com ninguém. 

Ele vive com o tio alcoólatra e é tratado como 

autista. Na escola, porém, se torna amigo de 

uma bela jovem, que conquista sua confiança e o 

faz “voar” sobre a cidade. 

 4. Rain Man (1988) 

O insensível Charlie Babbitt espera receber uma 

grande herança após a morte de seu pai, a quem 

ele não vê há anos. Mas Raymond (Dustin 

Hoffman), seu irmão mais velho, internado em uma 

instituição médica, alguém cuja existência Charlie 

ignorava até então, é quem recebe toda a fortuna. 

Raymond é um “autista sábio” com habilidades 

mentais seriamente limitadas em algumas áreas, mas com 

capacidade de gênio em outras. Quando Charlie rapta Raymond, a 

longa e maluca viagem atravessando o país, rumo a Los Angeles, 

ensina a ambos algumas lições sobre a vida. 

 

 

 5. Gilbert Grape: Aprendiz de Um Sonhador (1993) 

Na pequena cidade de Endora, Gilbert cuida de 

seu irmão autista Arnie e de sua mãe 

extremamente obesa. A cidade é calma e a vida 

segue seu rumo, até que Becky aparece, e Gilbert 

se apaixona por ela. Agora ele terá que lidar com 

a problemática família ao mesmo tempo em que 

quer aprender os segredos da moça. 

 6. Retratos de família (1993) 

Retratos de Família é a saga de uma família 

americana, que durante três décadas, lutou para 

sobreviver e manter o convívio familiar. 

Uma história de promessas feitas promessas 

quebradas, que tem como pivô da maior crise a 

descoberta que seu terceiro filho é autista. 

Transformações, corações feridos, amor e paixão, são sentimentos 

mais profundos na luta por uma reconciliação. 

7. Testemunha do Silêncio (1994) 

Não há pistas, nem motivos, nem suspeitos. E a 

única testemunha ocular sabe que nem tudo 

poderá ser dito. Ele é uma criança autista de nove 

anos cujas memórias do brutal massacre de seus 

pais estão seladas dentro dele, a não ser que um 

determinado e carinhoso psicólogo infantil possa acessá-las. 



 8. Prisioneiro do Silêncio (1994) 

Sally Goodman tem um filho adolescente, David 

(Goorjian) com uma disfunção mental. Sua 

excessiva dedicação a ele fizeram-na perder boa 

parte de sua vida e felicidade. E agora o marido e 

a filha ameaçam afastar-se dela. Sally então 

conhece um homem (Sam Waterston) que parece 

ter grande e saudável influência sobre David.  

 9. À Sombra do Piano (1996) 

Franny luta por mais de trinta anos para dar 

apoio e respeito a Rosetta, sua irmã mais nova, 

que é autista. Ela acredita que Rosetta tenha 

uma intensa vida emocional e intelectual 

escondida sob o seu rosto impassível. O 

principal obstáculo é a mãe, Regina, uma 

cantora lírica que abandonou a carreira para se 

dedicar à família e agora, amarga e ressentida, 

é obcecada por controle e carente de adulação. 

10.  A Lenda do Pianista do mar (1998) 

Um garoto nasce em pleno alto-mar, ganhando o 

nome do ano em que nasceu: 1900. A criança 

cresce num mundo encantado de fortes ventos 

tempestuosos e cobertas balançando, 

conhecendo toda a existência disponível a seu 

toque nos confins do transatlântico em que nasceu. Já crescido, 

seu talento natural no piano chama a atenção da lenda do jazz 

JellyRollMorton, que sobe a bordo para desafiar 1900 para um 

duelo. Indiferente com sua súbita notoriedade, 1900 mantém uma 

fixação pelo mar, sendo sempre seduzido pelos sons do oceano. 

 11. Código Para o Inferno (1998) 

ArtJeffries (Bruce Willis), um renegado agente do 

FBI, combate inescrupulosos agentes federais 

para proteger Simon, um garoto autista de 9 

anos, que desvendou um “indecifrável” código 

secreto. Ele consegue ler o Mercury, um 

avançado código criptográfico do governo 

americano, tão facilmente, quanto outros garotos lêem inglês. Essa 

habilidade, torna vulnerável esse código de 1 bilhão de dólares, 

especialmente se os inimigos do governo descobrirem Simon e o 

capturarem. Nick Kudrow (Alec Baldwin), chefe do projeto Mercury, 

ordena que a “ameaça” seja eliminada, sem imaginar que Jeffries 

está envolvido. 

 12. Ressurreição (1998) 

Conta a história de uma jovem mulher (Loretta), 

que vive em Chicago com sua mãe e dois filhos, 

uma delas (Tracy) tem autismo. Por insistência da 

mãe, Loretta vai passar o verão com as filhas em 

uma cidadezinha de interior, onde vivem seu tio e 



sua tia (que têm alzheimer). Durante sua estadia, aprende a lidar 

melhor com os problemas dos filhos e os seus próprios. 

 13. Experimentando a Vida (1999) 

Elisabeth Shue interpreta Molly, uma jovem 

autista que sai do período de internação e fica sob 

os cuidados de seu irmão, Buck (Aaron Eckhart). 

Ele permite que a irmã inicie um tratamento 

experimental. Molly se transforma em um gênio, 

com inteligência superior, para a surpresa de 

Buck. Mas esse progresso acaba sendo relativo, 

já que Molly não se livra completamente da sua extrema 

concentração autista. Buck e sua irmã enfrentam agora outro 

grande desafio. 

 14. Uma Viagem Inesperada (2004) 

Quando Corrine descobre que seus dois 

filhos gêmeos são autistas, ela fica 

inconformada, mas acaba aceitando o 

veredito. Ela então conta ao marido sobre o 

fato, e ele lhe diz que não quer lidar com o 

problema do autismo. Por isso, Corrine o abandona, e passa a criar 

os meninos sozinha. Ela os coloca numa escola e não informa 

sobre problema dos meninos. Mas a atitude estranha das crianças 

faz com que os professores a acusem de maus tratos e, quando 

Corrine conta a verdade, eles a mandam procurar outra escola. 

 15. Loucos de Amor (2005) 

Donald Morton (Josh Hartnett) e Isabelle 

Sorenson (Radha Mitchell) sofrem da síndrome 

de asperger, uma espécie de autismo que 

provoca disfunções emocionais. Donald 

trabalha como motorista de táxi, adora os 

pássaros e tem uma incomum habilidade em 

lidar com números. Ele gosta e precisa seguir 

um padrão em sua vida, para que possa levá-la de forma normal. 

Entretanto, ao conhecer Isabelle em seu grupo de ajuda tudo muda 

em sua vida. 

 16. Um Certo Olhar (2006) 

Alex Hughes, um ex-presidiário, está viajando 

para Winnipeg para ver um velho amigo. Ao 

longo do caminho, ele encontra o chato, mas 

vivaz, Vivienne Freeman que consegue pegar 

uma carona com ele, mas o veículo de Alex 

sofre um sério acidente, que mata Vivienne. 

Alex decide então falar com a mãe de Vivienne 

e vai até sua casa. Lá, ele descobre que a mãe, Linda, é uma 

mulher autista de alta funcionalidade. Ela o convence a ficar mais 

tempo, após o funeral e, naqueles dias, Alex descobre novas 

amizades e aprende mais sobre a singularidade de Linda mesmo 

enquanto ele se esforça para lidar com sua própria dor. 

 



 17. Um amigo inesperado (2006) 

É a História de Kyle Gram que é um 

menino que sofre de autismo. Seus pais 

fazem de tudo para tentar se comunicar 

com ele até que o garoto ganha um 

cachorro e o batiza com o nome de Thomas, aquele trenzinho do 

desenho animado que ele mais gosta. Através do cão, os pais 

conseguem criar uma relação com o menino que o ajudará a 

escapar do seu silêncio.  

18. O Nome dela é Sabine (2007) 

A atriz Sandrine Bonnaire narra a história da 

irmã Sabine, que é autista, através de imagens 

filmadas ao longo de 25 anos. Sandrine 

testemunha o momento atual de Sabine, que 

depois de uma estadia infeliz em um hospital 

psiquiátrico, passa a viver em uma estrutura 

adaptada a ela. E, dessa forma, numa casa na 

região de Charente, na França, reencontra a felicidade. A partir 

desse episódio, o documentário mostra a penúria e o despreparo 

de algumas instituições especializadas e as dramáticas 

consequências que podem causar aos doentes. 

 

 

 

 19. Ben X: A Fase Final (2007) 

Ben é um jovem que sofre da síndrome de 

asperger e que se isola em sua própria realidade 

no mundo de Archlord, um jogo virtual. Seu modo 

de vida causa estranheza em seus colegas de 

classe, que o julgam e não o aceitam. 

 20. Autismo: o musical (2007) 

Henry, filho de Stephen Stills (do Crosby, Stills e 

Nash), refere-se ao mundo através de um 

conhecimento quase enciclopédico de 

dinossauros. Lexy Quatorze anos de idade, à 

beira da adolescência, tem um novo interesse 

nos meninos. Wyatt, precocemente verbal e 

aterrorizada por bullies, tem uma paixão por 

orquídeas. Adão aprendeu sozinho a tocar gaita blues, antes que 

ele tinha dois anos, e atualmente tem levado o violoncelo. Além de 

seus interesses e atividades, todas essas crianças também têm 

alguma forma de autismo. 

O documentário de Tricia Regan rebitagem segue cinco famílias 

diferentes, participantes do Projeto Miracle (um programa de teatro 

criado especificamente para crianças com necessidades especiais), 

como seus filhos escrever e realizar sua própria produção musical. 

O filme é muito sobre como os pais de crianças autistas, pois é 

sobre as próprias crianças. Como se comunicar com uma criança 

que não vai falar? O que você faz quando seu filho só dorme duas 



horas por noite? Como você lida com um mundo que  como pouco 

ou compaixão para as crianças que são tão diferentes? Estas são 

apenas algumas das perguntas que os pais devem lidar com, as 

questões ilustradas por uma série de encontros quase 

dolorosamente honesto e franco. Talvez a mais surpreendente das 

crianças perfiladas é Neal, o filho de Elaine Hall, que fundou o 

Projeto Milagre. Profundamente autista, ele quase não fala, e é 

propensa a birras violentas, mas quando ele finalmente está 

equipado com um teclado voicebox, uma personalidade doce, 

inteligente é revelado. Um triunfo completo! 

 21. Sei Que Vou Te Amar (2008) 

Thomas Mollison é um jovem de 16 anos que 

quer apenas ter uma vida normal. Seu irmão 

mais velho, Charlie, tem autismo e TDAH e o 

funcionamento de toda sua família gira em 

torno de lhe oferecer um ambiente de vida 

seguro. Ao se mudar para uma nova casa e 

uma nova escola, Thomas conhece Jackie 

Masters e começa a se apaixonar por ela. 

Quando sua mãe fica confinada na cama devido à gravidez, 

Thomas então deve assumir a responsabilidade de cuidar de seu 

irmão, o que pode custar a sua relação com Jackie, especialmente 

quando isso desencadeia um violento confronto na família em sua 

festa de aniversário. 

 

 22. Mary e Max: Uma Amizade Diferente (2009) 

Uma história de amizade entre duas 

pessoas muito diferentes: Mary Dinkle, uma 

menina gordinha e solitária, de oito anos, 

que vive nos subúrbios de Melbourne, e Max 

Horovitz, um homem de 44 anos, obeso e 

judeu que vive com síndrome de asperger 

no caos de Nova York. Alcançando 20 anos 

e 2 continentes, a amizade de Mary e Max sobrevive muito além 

dos altos e baixos da vida. Mary e Max é exploram a amizade, o 

autismo, o alcoolismo, de onde vêm os bebês, a obesidade, a 

cleptomania, a diferença sexual, a confiança, diferenças religiosas 

e muito mais. 

 23. O Menino e o Cavalo (2009) 

O jornalista britânico Rupert Isaacson se 

apaixonou pela americana KristinNeff, 

professora de psicologia, quando viajava pela 

Índia. Sete anos depois, em 2001, nasceu seu 

filho Rowan. O mundo parecia perfeito até o 

menino ser diagnosticado com autismo. Tendo 

recorrido a todo tipo de terapia, sem sucesso, Rupert decide 

apostar numa jornada espiritual. Percebendo o amor do filho por 

cavalos, ele pesquisa como conciliar este fato com a busca por 

uma técnica de cura ancestral. A família parte assim para a 



Mongólia, onde, cavalgando por milhas, irão atrás do xamã mais 

poderoso da região. 

 24. A Mother’s Courage: Talking Back to Autism (2009)  

Narrado por Kate Winslet, este inspirado filme 

mostra a busca de uma mulher para 

desbloquear a mente de seu filho autista. 

Margret encontra os principais especialistas e 

advogados no assunto e se conecta com várias 

outras famílias tocadas pelo autismo. À medida 

em que se depara com terapias inovadoras, Margret encontra a 

esperança de que seu filho possa ser capaz de se expressar em 

um nível que nunca pensou ser possível. 

 25. Adam (2009) 

Adam, um rapaz com síndrome de asperger, 

é apaixonado por astronomia, e passa a 

morar sozinho após a morte do pai. Tem um 

único amigo para apoiá-lo, Harlan. O filme 

trata do seu relacionamento com uma nova 

vizinha, a professora Beth. Foi escrito e 

dirigido por Max Mayer, que teve a ideia 

quando ouviu uma entrevista de um homem 

que sofria da doença. Foi premiado no Sundance Film Festival e no 

Method Fest Independent Film Festival do ano seguinte. 

 

 26. Temple Grandin (2010) 

É baseado no livro Uma Menina Estranha, da 

própria Temple, uma mulher com autismo que 

acabou se tornando uma das maiores especialistas 

do mundo em manejo de gado e planejamento de 

currais e matadouros. 

 

 27. Meu nome é Khan  (2010) 

Rizwan Khan, um muçulmano da região 

Borivali de Mumbai, sofre do transtorno de 

Asperger. Mas Rizwan consegue viver 

praticamente de forma normal, chegando até 

a se casar com uma mulher em São 

Francisco, Estados Unidos. Depois dos 

ataques terroristas de 11 de setembro de 

2001, Rizwan é detido por engano pelas autoridades americanas 

no aeroporto de Los Angeles por causa de seu incomum 

comportamento. É quando ele conhece Radha, uma terapeuta que 

vai ajudar o rapaz a lidar com sua situação e sua aflição. O 

problema é que agora Rizwan tem seu nome numa lista de 

suspeitos. Para resolver essa questão, ele decide fazer uma 

jornada ao encontro do presidente americano Barak Obama e 

limpar sua ficha. 

 



 28. Ocean Heaven (2010) 

A história do amor incansável de um pai pelo 

seu filho autista. Uma pessoa em cada mil 

nasce com autismo. Como consequência, a 

China tem 1 milhão de pacientes autistas. 

Dafu é um deles: parece distraído, repete o 

que as pessoas lhe dizem, nada com 

maestria, mantém tudo em casa em lugares 

determinados e talvez não esteja totalmente 

ciente da morte de sua mãe, ocorrida há alguns anos. Trabalhando 

em um aquário, Sam Wong mostra extremo cuidado e carinho com 

seu filho de 22 anos. Com a generosa ajuda de seus vizinhos, os 

dois vivem prosperamente. Porém, Wong compreende muito bem 

que um dia deixará o mundo e seu filho ficará sozinho. O que ele 

ainda não descobriu é que esse dia pode estar mais perto do que 

imagina. 

 29. Um Time Especial (2011) 

Baseado no livro The Legendof Mickey 

Tussler, o filme conta a história de um 

técnico de uma liga juvenil de beisebol que 

chama um garoto com autismo para ser seu 

lançador. Os dois terão que vencer 

preconceitos e a rejeição de alguns 

jogadores do time para seguir em frente. 

 

 30. Tão forte, tão perto (2012) 

OskarSchell (Thomas Horn) é um garoto 

muito apegado ao pai, Thomas (Tom 

Hanks), que inventou que Nova York tinha 

um distrito hoje desaparecido para fazer com 

que o filho tivesse iniciativa e aprendesse a 

falar com todo tipo de pessoa. Thomas 

estava no World Trade Center no fatídico 11 

de setembro de 2001, tendo falecido devido 

aos ataques terroristas. A perda foi um baque para Oskar e sua 

mãe, Linda (Sandra Bullock). Um ano depois, Oskar teme perder a 

lembrança do pai. Um dia, ao vasculhar o guarda-roupas dele, 

quebra acidentalmente um pequeno vaso azul. Dentre há um 

envelope onde aparece escrito Black e, dentro dele, uma misteriosa 

chave. Convencido que ela é um enigma deixado pelo pai para que 

pudesse desvendar, Oskar inicia uma expedição pela cidade de 

Nova York, em busca de todos os habitantes que tenham o 

sobrenome Black. 

Fonte: retirado da internet com adaptações.   

 

 



Endereços Úteis 

Regional Norte. Endereço, Telefone. R. Pastor Muryllo Cassete, 

25 - São Bernardo Belo Horizonte - MG, CEP:31.812.290. 

 

Núcleo de Inclusão Escolar da Pessoa com Deficiência. 

Endereço: Rua Carangola, 288 7 °andar Bairro Santo Antônio -Belo 

Horizonte, MG  

 

AMA-MG – Associação de Amigos do Autista de Minas Gerais 

Endereço: Rua Padre Marinho, 150 . Bairro: Santa Efigênia. 

Cidade: Belo Horizonte . CEP: 30140-040. Telefone: (31) 3241-

3099. E-mail: amamg.2011@hotmail.com. Site: www.autismo-

br.com.br/ama 

Associação de Amigos do Autista de Minas Gerais | CIDADE: 
Belo Horizonte/MG | ENDEREÇO: Rua Padre Marinho, 150 | 
CONTATO: (31) 3241-3099 ou amamg.2011@hotmail.com | SITE: 
www.autismo-br.com.br/ama 
 
Associação de Pais e Amigos de Portadores de Necessidades 
Especiais | CIDADE: Belo Horizonte/MG | ENDEREÇO: Rua 
Goitacases, 746, conj 10 | CONTATO: (31) 3201-0320 ou 
gilbh@zipmail.com.br 

Instituto Superação | CIDADE: Belo Horizonte/MG | ENDEREÇO: 
Rua Henrique Goerci x, 950 | CONTATO: (35) 3057-0320 ou 
presidente@institutosuperacao.com.br | SITE: 
www.institutosuperacao.com/en 
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