
 

Atas do III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e Equidade”; Pró-Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

Almada/Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013. 

TÍTULO: “A Comunicação de Crianças com Perturbação do Espectro do 

Autismo”  

 

Autoria: Lisa João Viana Teixeira  

Palavras-chave: Autismo, Comunicação, Linguagem, Estratégias.  

Resumo As perturbações do espectro do autismo (PEA) afetam a interação social, a comunicação 

social e a variedade de interesses e comportamento. A perturbação que ocorre ao nível da 

comunicação verbal e não verbal é de uma enorme variabilidade. O Terapeuta da Fala tem como 

objetivo potencializar e promover o desenvolvimento da comunicação, linguagem e fala, de acordo 

com as características e potencialidades de cada indivíduo com PEA. Quando necessário pode ocorrer 

o recurso à comunicação aumentativa ou alternativa. Pode ocorrer o recurso a signos gestuais, 

gráficos ou tangíveis, assim como à alta ou baixa tecnologia. Como se pretende que a criança tenha 

uma comunicação funcional em todos os contextos que frequenta, é importante que exista também 

um conhecimento acerca de estratégias que poderão facilitar a mesma. O texto que se segue tem como 

base uma revisão da bibliografia.  
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Foi o Pedopsiquiatra Leo Kanner que usou pela primeira vez, em 1943, a palavra autismo para se 

referir a 11 crianças com uma perturbação que, até à data, não tinha sido descrita (Ozonoff & Rogers, 

2003; Volkmar, Chawarska & Klin, 2008; Coelho & Aguiar, 2011). Foi referida “uma incapacidade 

fundamental para se relacionarem com os outros, incapacidade para usarem a linguagem enquanto 

veículo de significados e um desejo obsessivo de imutabilidade” (Ozonoff & Rogers, 2003, p. 26). 

Hans Asperger, em 1944, descreveu também um grupo de crianças em muito semelhantes às que 

haviam sido caraterizadas por Kanner, denominando a perturbação como “Autistic psychopathy” 

(Oliveira, 2009, p. 279). No entanto, a comunicação de Asperger foi escrita em alemão, no fim da 

Segunda Guerra Mundial, pelo que permaneceu desconhecida pela comunidade científica 

internacional durante cerca de 4 décadas, só se tornando acessível em finais dos anos 80, do século 

XX (Cumine, Leach & Stevenson, 2006; Coelho & Aguiar, 2011). A publicação de Kanner lançou 

muita controvérsia e, nas duas décadas seguintes, surgiram outros termos usados de modo confuso 

relativamente a este diagnóstico.  

Em 1979, Lorna Wing e Judith Gould, efetuaram um estudo epidemiológico num bairro Londrino, 

onde concluíram que as dificuldades que caraterizam o autismo podem ser relatadas segundo uma 

“Tríade de Limitações” (Cumine et al., 2006, p. 9). Salientaram a “natureza fundamentalmente social 

das três áreas de dificuldades associadas: limitação da interação social; limitação da comunicação 



 

 

social; limitação da imaginação social, do pensamento flexível e do jogo simbólico.” (Cumine et al., 

2006, p.9). As autoras usaram o termo “espectro autista” para permitir uma definição mais abrangente 

da perturbação, uma vez que constataram que algumas das crianças observadas não se integravam 

totalmente na caraterização efetuada por Kanner, mas “mesmo assim tinham dificuldades 

significativas nas três áreas da tríade” (Cumine et al., 2009, p. 10).  

Segundo o DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000), “as perturbações do espectro do 

autismo envolvem limitações das relações sociais, da comunicação verbal e não verbal e da variedade 

dos interesses e dos comportamentos. Existem 5 diagnósticos específicos do espectro do autismo (ou 

Perturbações Globais do Desenvolvimento, designação usada pelo DSM-IV-TR que é sinónima de 

PEA). Estas incluem a perturbação autística, a perturbação de Asperger, a perturbação de Rett, a 

perturbação desintegrativa da segunda infância e a perturbação global de desenvolvimento sem outra 

especificação” (Ozonoff e Rogers, 2003, p. 27).  Na parte social, “os sintomas incluem défice 

acentuado no uso de comportamentos não verbais (por exemplo, contacto visual, expressão facial, 

gestos) reguladores da interação social, incapacidade para desenvolver relações com os companheiros 

adequadas ao nível de desenvolvimento, reduzida tendência para partilhar prazeres ou interesses com 

os outros e limitada reciprocidade social ou emocional” (American Psychiatric Association, 2000, 

citada por  Ozonoff e Rogers, 2003, p. 27-28). Ao nível da comunicação, os défices “incluem atraso 

ou ausência do desenvolvimento da linguagem oral, dificuldade em iniciar ou manter uma 

conversação, linguagem idiossincrática ou repetitiva e défice de jogo realista ou imitativo” (American 

Psychiatric Association, 2000, citada por  Ozonoff e Rogers, 2003, p. 28). Ao nível dos padrões de 

comportamento, interesses e atividades, “existem frequentemente interesses absorventes e invulgares, 

adesão inflexível a rotinas não funcionais, movimentos corporais estereotipados e preocupação com 

partes ou qualidades sensoriais de objetos (American Psychiatric Association, 2000, citada por  

Ozonoff e Rogers, 2003, p. 28). “A Perturbação de Asperger […] tem em comum com o autismo as 

incapacidades sociais e os comportamentos restritos e repetitivos, mas as capacidades de linguagem 

encontram-se bem desenvolvidas e o funcionamento cognitivo não tem défices” (Ozonoff e Rogers, 

2003, p. 28).  

A perturbação que ocorre ao nível da comunicação verbal e não verbal, nas crianças com PEA, assume 

uma enorme variabilidade, podendo ocorrer casos em que as crianças nunca chegam a adquirir 

linguagem verbal oral (Cumine et al., 2006; Coelho & Aguiar, 2011). Em outros pode ocorrer o uso 

de um vocabulário restrito ou algumas frases aprendidas que podem ser usadas de forma repetitiva e 

descontextualizada (Bandeira de Lima, 2012). É, também, usual ser observada ecolália, ou seja a 

repetição de palavras, frases ou expressões, podendo esta ocorrer de modo imediato (quando repetida 

logo após ter sido proferida a primeira vez) ou retardada/diferida (quando referida novamente, horas, 



 

 

dias ou mesmo semanas após ter sido dita a primeira vez). Também se observam situações em que a 

linguagem verbal oral é produzida de forma aparentemente correta, mas com tendência para ser 

formal ou pedante, estando o seu conteúdo alterado ou sendo descontextualizado (Cumine et al., 2006; 

Bandeira de Lima, 2012). Pode haver tendência para uso de termos demasiadamente rebuscados para 

a sua faixa etária, assim como o facto de o conteúdo ser habitualmente repetitivo e restrito aos 

interesses da criança (Coelho & Aguiar, 2011; Bandeira de Lima, 2012). A maior parte apresenta, 

também, alterações ao nível da prosódia, uma vez que a entoação, o volume da voz, a velocidade, o 

ritmo ou a acentuação podem ser estranhas (Coelho & Aguiar, 2011; Bandeira de Lima, 2012). No 

extremo mais ligeiro do espectro, podem não ser observadas dificuldades na aquisição de vocabulário 

ou esta pode mesmo ser superior ao esperado, mas em todos os indivíduos com PEA são manifestados 

problemas, mais ou menos marcados, na interpretação dos significados das palavras e dos enunciados 

subjetivos, que se traduzem na interpretação literal das palavras ou frases que são ouvidas (Coelho & 

Aguiar, 2011). É evidente uma alteração ao nível da pragmática em todos os indivíduos com PEA, 

ou seja, problemas em usar a linguagem com um objetivo de comunicar, adequadamente ao contexto 

social (Coelho & Aguiar, 2011). As pessoas com PEA manifestam muitas dificuldades em perceber 

que a linguagem é um instrumento de intercâmbio emocional e social (Coelho & Aguiar, 2011).  

É através de comportamentos não verbais, como o contato ocular, a voz e gestos que regulam o 

comportamento, a interação social e a atenção conjunta, que se inicia a aquisição e desenvolvimento 

da linguagem (Peixoto & Varela, 2009). Nas PEA são evidentes os problemas na atenção conjunta e 

no uso de símbolos. Quanto à primeira, observam-se dificuldades na alternância do olhar entre um 

determinado objeto que pretende e o adulto, no seguir o apontar do adulto, assim como em ser capaz 

de dirigir a atenção da outra pessoa para fatos ou objetos, com a finalidade de ocorrer uma partilha 

(Perissinoto, 2003; Peixoto & Varela, 2009). No uso de símbolos, há problemas “na aprendizagem 

de símbolos convencionais e partilhados, evidente na dificuldade de uso de gestos e palavras 

convencionais, no usar objetos funcionalmente e brincar de forma simbólica” (Wetherby et al., 2000 

& Prizant et al., 2006, citados por Peixoto de Varela, 2009, p. 145). 

Uma criança com PEA não tenta compensar as dificuldades que tem em termos verbais, recorrendo 

ao uso da comunicação não verbal, sendo limitado o uso de gestos (o mostrar, apontar ou acenar são 

escassos ou mesmo inexistentes) (National Research Council, 2001, citado por Peixoto e Varela, 

2009). Pelo contrário, são observados gestos primitivos para comunicar, como o prolongamento do 

membro (Varela e Peixoto, 2009), ou seja, a condução do adulto ao local que pretende, puxando-o e 

manipulando a sua mão, sem estabelecer contato ocular direto. Há também imensa dificuldade em 

perceber a informação transmitida pela parte não verbal, ou seja através de gestos, postura corporal, 

expressões faciais ou tom de voz (Coelho & Aguiar, 2011).  



 

 

Sendo o Terapeuta da Fala o responsável pela avaliação, intervenção e prevenção nas alterações ao 

nível da comunicação, linguagem, fala, motricidade orofacial, voz e deglutição, o seu papel junto de 

pessoas com PEA é essencial (AMA, 2010). A melhoria significativa da qualidade de vida das pessoas 

com PEA e dos seus familiares, passa pela promoção e potencialização da comunicação e linguagem 

das mesmas, respeitando a sua individualidade (AMA, 2010). No que diz respeito à intervenção, um 

facto que reúne o consenso de todos os investigadores, é a necessidade de esta ocorrer o mais 

precocemente possível (Coelho & Aguiar, 2011). O Terapeuta da Fala deverá promover o uso de uma 

comunicação o mais funcional possível, o desenvolvimento da linguagem e da fala, de acordo com a 

individualidade e as características de cada criança e recorrer, quando necessário, ao uso da 

comunicação aumentativa ou alternativa (CAA) (AMA, 2010). Segundo referiram Goldstein (2002) 

e Howlin (2006) (citados por Peixoto e Varela, 2009) o uso da CAA é essencial para facilitar e 

potenciar o desenvolvimento da comunicação nas crianças com PEA. É importante referir também 

que “um programa verdadeiramente efetivo deve dirigir-se não só à aquisição de formas de 

comunicação mais eficazes, mas também ao desenvolvimento da compreensão (verbal e não verbal) 

aumento da motivação para a comunicação e aumento da capacidade de abstracção e imaginativa” 

(Wetherby et al., 2000 & Charman et al., 2006, citados por Peixoto e Varela, 2009, p. 173).  

A comunicação alternativa refere-se a qualquer forma de comunicação que seja diferente da fala (ex.: 

signos gestuais e gráficos, escrita, etc.), enquanto que a aumentativa se trata de uma forma de 

comunicar de apoio ou complementar, com o objetivo de potencializar e apoiar a fala, mas também 

proporcionar uma forma de comunicar caso a pessoa não desenvolva a fala (Von Tetzchner e 

Martinsen, 2000; Peixoto e Varela, 2009). As pessoas com PEA podem usar várias formas de 

comunicação alternativas, que se podem vir a transformar em formas de comunicação aumentativas, 

dependendo do desenvolvimento de cada indivíduo. Podem ser usadas com indivíduos não verbais, 

mas também com os verbais, que manifestem dificuldades para expressar as suas necessidades 

(Ministry of Education, 2000). Podem variar desde o uso de baixa tecnologia (os que não requerem 

o uso de eletricidade) a alta tecnologia (mais sofisticados, com recurso ao computador) (Ministry of 

Education, 2000). Os sistemas alternativos ou aumentativos são constituídos por signos gráficos 

(produzidos graficamente, tais como SPC, PIC, etc.), signos gestuais (realizados com as mãos, tais 

como língua gestual ou gestos do Programa de Linguagem Makaton) ou ainda por signos tangíveis 

(compostos por objetos ou partes dos mesmos) (Von Tetzchner e Martinsen, 2000). As escolhas, em 

termos de CAA, variam e devem ser tomadas de forma cuidadosa, após uma avaliação da criança, na 

área de Terapia da Fala. Os estudos relativos ao uso de signos gestuais são escassos, mas é evidente 

que o uso combinado dos gestos e da fala facilita o desenvolvimento desta última e da linguagem, 

comparativamente ao uso isolado da fala por parte dos interlocutores (Peixoto e Varela, 2009). Tendo 



 

 

em consideração que as crianças com PEA revelam boas competências de caráter visual, a 

aprendizagem baseada em estímulos visuais tem vindo a demonstrar ser efetiva (Goldstein, 2002, 

citado por Peixoto e Varela, 2009). Estudos têm vindo a demonstrar que os signos gráficos icónicos 

são os mais fáceis de aprender (Koul, 2001 & Mirenda, 2001, citados por Peixoto & Varela, 2009). 

Como vantagens, os signos gráficos estão sempre disponíveis e são de fácil compreensão para o 

interlocutor; como desvantagens evidencia-se a lentidão do processo comunicativo e a pouca 

flexibilidade (Peixoto e Varela, 2009). O PECS (Pictures Exchange Communication System) é um 

dos programas de intervenção que usa signos gráficos – “trata-se de uma abordagem sistemática para 

o treino comunicativo, que usa um conjunto standardizado de signos gráficos, cadernos de 

comunicação e tabelas de comunicação” (Howlin, 2006, citado por Peixoto de Varela, 2009, p. 174). 

Peixoto e Varela (2009, p. 175), salientam que “ independentemente do sistema escolhido, para que 

a intervenção tenha realmente valor, é crucial que os signos estejam acessíveis, tanto para a criança 

como para aqueles que vivem e trabalham com ela. Nenhum sistema terá sucesso, a não ser que seja 

reforçado numa grande variedade de settings.” 

Tendo em consideração o que tem vindo a ser referido, é de extrema importância que os Professores 

(de Ensino Regular e Educação Especial) tenham conhecimento acerca das características 

comunicativas de um indivíduo com PEA, para que se possam melhor adequar a elas. O conhecimento 

acerca da CAA é também crucial. De seguida, serão expostas algumas estratégias que podem 

potenciar e melhorar a comunicação das pessoas com PEA (Ministry of Education, 2000; Von 

Tetzchner e Martinsen, 2000; Kluth, 2003; Cumine et al., 2006; Gonçalves et al., 2008): 

- simplifique a linguagem utilizada e use intruções concretas e diretas; 

- seja explícito e claro quando der alguma orientação à criança; 

- dirija-se à criança dizendo o seu nome, antes de lhe dizer o que pretende dela; 

- quando uma ordem ou instrução for muito complexa, recomenda-se que ocorra uma divisão em 

pequenos passos, de modo a que seja dada uma instrução de cada vez; 

- usar suportes visuais, sempre que necessário, uma vez que estes melhoram a compreensão do 

discurso por parte destas crianças; 

- dar tempo à criança para que a informação seja processada e para que esta responda; 

- tente perceber e responder a todas as tentativas de comunicação por parte da criança: adquira 

conhecimento sobre a sua forma específica e individual de comunicar; 

- crie oportunidades para promover a comunicação; 



 

 

- tenha em atenção a dificuldade que existe (dependendo de cada criança) em adquirir novo 

vocabulário: as crianças precisam de saber que tudo no nosso mundo tem um nome; necessitam 

também de aprender que o uso de palavras ou representações visuais, os ajudará a comunicar as suas 

necessidades e desejos; 

- tenha em atenção que muitas crianças podem beneficiar do uso de sistemas aumentativos ou 

alternativos de comunicação: procure informação e estratégias junto do Terapeuta da Fala que 

acompanha a criança; 

- tente chamar a atenção da criança para o uso de gestos, do contato ocular, assim como das expressões 

faciais;  

- não assuma que a criança vai entender as suas intenções a partir do seu comportamento; 

- tenha a certeza que a criança está a prestar atenção ao assunto ou atividade que lhe está a transmitir. 

Considerações finais: 

Para uma criança com PEA, o nosso mundo é muito complexo e estranho. É necessário que os 

intervenientes no contexto escolar conheçam as características comunicativas das PEA, assim como 

algumas estratégias para facilitar a mesma. Só assim se poderão melhor adequar e reagir em todas as 

situações comunicativas. 
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