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Resumo 
 
 

O autismo tem diversas maneiras de se apresentar, hora a pessoa fica calma, hora 

muito irritada e já querendo quebrar tudo, possui diversas intensidades. O autismo 

afeta maldosamente três áreas do desenvolvimento: interação social, comunicação e 

a presença de comportamentos, interesses e atividades estereotipadas. O problema 

que norteou a realização deste estudo foi como conscientizar a população e familiares 

de pessoas com espectro autista de que eles vivem em mundo particular? Teve como 

objetivo compreender o autismo sob a ótica da análise do comportamento. Esta foi 

uma investigação caracterizada como pesquisa bibliográfica, foi do tipo exploratória e 

de natureza básica. Os descritores utilizados foram “autismo; visão da sociedade 

sobre o autismo; crises de nervosismo dos autistas; adaptações do autista”, todos os 

descritores foram pesquisados tanto em língua portuguesa como inglesa. O autismo 

é considerado um transtorno no desenvolvimento neurológico que se manifesta ainda 

nos primeiros anos de vida da criança, com o atraso na comunicação, fala e interação 

com os pais e outros. A doença provoca problemas que faz com que o indivíduo tenha 

dificuldade em realizar tarefas simples do dia-a-dia, considerada um desafio para os 

familiares. As manifestações clinicas que os pacientes com autismo geralmente 

possuem são estresse, agressividade, comportamento injurioso ou repetitivo. Dentre 

os principais problemas que o autismo provoca a agressividade é o que torna a doença 

mais complicada para as pessoas que lidam com quem sofre com esta doença, 

existem casos que o próprio paciente machuca a si mesmo em momento de estresse. 

O acompanhamento de um profissional, como no caso do psicólogo possibilita que o 

paciente possa ter seus sintomas minimizados e conseguir uma melhor qualidade de 

vida, visto que não existe uma cura para doença, apenas medicamentos que ajudam 

os pacientes a conviverem melhor em sociedade sem risco a si mesmo. 
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1- Introdução 
 

A socialização é uma grande referência para pais de autistas. Perante a busca 

de tratamentos para o filho já diagnosticado autista cabe a eles integrar a criança a 

sociedade, com a entrada do filho a escola. Integrar a criança a comunidade é um 

momento gerador de crise, pois já nas primeiras saídas em locais onde estão outras 

crianças, é perceptível para os pais o surgimento da rejeição social e este preconceito 

ao autismo é perceptível pelas mães quando estão à procura das escolas para o filho 

(SMEHA; CEZAR, 2011).  

A simples matrícula dos alunos com autismo não é suficiente para garantir 

efeitos potencializados de desenvolvimento e aprendizagens. Mas ao contrário, ao ser 

inseridos em certos espaços podem promover, inclusive, o rechaço da própria 

escolarização como um todo (GOMES; MENDES, 2010).  

 O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que se manifesta antes 

dos três anos de idade, apresenta-se com atrasos na linguagem, comunicação e 

interação social. Os pais são os que mais sofrem ao descobrirem o diagnóstico, de 

que seu filho, aquele que foi tão esperado para compor o ambiente familiar tem um 

transtorno do desenvolvimento. O artigo através de uma revisão bibliografia possibilita 

o conhecimento da criança com autismo, como a família lida ao buscar ajuda, e quais 

as formas de tratamento. E a importância das redes sociais, como escola, comunidade 

e profissionais, fontes de grande ajuda, na eficácia de um tratamento (FRAGA et al, 

2004).  

  O autismo tende a acarretar dificuldades importantes no que impossibilita à 

realização de tarefas comuns do dia a dia, nas quais são próprias da fase de 

desenvolvimento destas pessoas. Os familiares, veem-se diante da necessidade de 

enfrentar com estes desafios que são impostos pela especificidade da condição, 

através de um ajuste de planos e expectativas, em que tem como a necessidade de 

adaptar-se à intensa dedicação e prestação de cuidados das necessidades da criança 

autista. Portanto, não é surpreendente a consistência de diversos estudos que 

revelam a existência de estresse agudo em familiares que possuem um membro com 

diagnóstico de autismo (SIFUENTES; BOSA, 2010).  

 O suporte conjugal e social exerce uma função essencial para a adaptação 

das famílias que possuem algum indivíduo com alguma condição crônica. A maneira 

como os familiares percebe e utiliza os recursos intrafamiliares (ex.: apoio conjugal, 



coping familiar) e extrafamiliares (ex.: serviços da comunidade, escolas ou clínicas) 

tende a exercer um efeito direto sobre a adaptação da mãe. Baixos níveis de coesão 

entre os pais, assim como a presença de conflitos conjugais e familiares, vem sendo 

apontados como correlacionados às dificuldades de ajuste da criança autista 

(SCHMIDT; BOSA, 2007). 

 
2- Objetivos 

 

2.1- Geral: 

 

Compreender o autismo sob a ótica da análise do comportamento. 

 

2.2- Específicos: 

 

- Entender a visão da sociedade sobre o autismo;  

- Compreender os autistas quando tem crises de nervosismo por terem sido 

contrariados; 

- Identificar as possíveis adaptações vivenciadas pela família diante do 

transtorno. 

 

3- Metodologia  
 

Esta investigação foi caracterizada como pesquisa bibliográfica. Foi do tipo 

exploratória e de natureza básica. Segundo GIL (1999) a pesquisa bibliográfica é 

elaborada com base em material já publicado tendo como objetivo analisar posições 

diversas em relação a determinado assunto.  

Esta investigação foi caracterizada como pesquisa bibliográfica. Foi do tipo 

exploratória e de natureza básica. A amostra em estudo foi composta por um conjunto 

de publicações contidas em periódicos, livros-textos, monografia, dissertações e 

teses. A coleta foi realizada nas bases eletrônicas Scielo (Scientific Eletronic Library 

Online), BIREME (Biblioteca Regional de Medicina), PUBMED e LILACS (Literatura 

Latino Americana e do Caribe em Ciências Sócias e da Saúde) e publicações como 

monografias, dissertações e teses disponíveis eletronicamente, bem como livros-

textos no período de 1999 a 2018.  



Os descritores utilizados foram “autismo; visão da sociedade sobre o autismo; 

crises de nervosismo dos autistas; adaptações do autista”, todos os descritores foram 

pesquisados tanto em língua portuguesa como inglesa. Para avaliação inicial foi 

realizada leitura dos resumos, com finalidade de selecionar aqueles que se 

adequaram aos objetivos da pesquisa.. 

 
4- Desenvolvimento 

  
O colapso nervoso ocorre quando existe uma acumulação de sentimentos ruins 

na criança, uma grande frustração, um alto grau de estresse ou tudo isso em conjunto. 

Não pode ser confundido com birra, a criança não tem controle sobre isso. Muitas 

vezes ela não sabe o que gerou ou mesmo lembrou o que aconteceu. Se para os pais 

é uma situação difícil, a criança é muito pior (BOSA; CALLIAS, 2000).  

Para entender o fenômeno da agressão humana, presume-se que a agressão 

se manifesta como uma forma de conduta, entre muitos que o sujeito pode se 

desenvolver, intimamente ligado à situação em que vive e pode ser expresso de 

maneiras muito diferentes (LUQUIARI, 2013).  

Uma das maiores preocupações das famílias que têm autistas em casa é a 

agressividade que pode surgir em determinadas situações. É importante saber que 

algumas atitudes devem ser vistas com total tranquilidade e nunca foram corrigidas 

com vozes alteradas. No entanto, é necessário buscar monitoramento adequado e 

conhecer algumas metodologias que ajudarão muito (MACEDO, 2014).  

O reconhecimento de uma deficiência física ou mental em um membro da 

família pode desencadear sobrecarga emocional. Os pais são confrontados com uma 

nova situação que requer reajustamento e desperta fantasias específicas. A condição 

especial da criança exige que os pais enfrentem o luto para a criança idealizada e 

providenciem formas de ajuste para essa realidade (BELUCCI, 2009). 

A definição de autismo, corrobora que compromete seriamente o grupo familiar 

quando começa a viver com o problema. Normalmente, as relações familiares são 

naturalmente afetadas quando um elemento do seu grupo tem uma doença. As 

limitações experimentadas pela doença levam a alguns tipos de limitação permanente, 

que são percebidos em sua capacidade de adaptação ao longo do desenvolvimento. 

Assim, o autismo da criança coloca os pais diante de emoções de luto pela perda da 

criança saudável que eles esperavam. Eles, portanto, mostram sentimentos de 



inutilidade porque eles foram escolhidos para viver essa experiência dolorosa (MENK, 

2007).  

A presença de um indivíduo com deficiência implica, invariavelmente para sua 

família, além do impacto inicial do diagnóstico uma série de situações críticas, 

geralmente acompanhadas de sentimentos e emoções difíceis de enfrentar. Este é, 

sem dúvida, um momento muito doloroso, pois a família precisa reajustar suas 

expectativas e planos para essa realidade desagradável (AGUIAR, 2011). 

 
5- Resultados 

 5.1 Visão da sociedade sobre o autismo 

Para o analista do comportamento, a terapêutica do autismo abrange um 

procedimento que tem estrutura e é extenso de ensino-aprendizagem e agrupado com 

terapias médicas, seguindo regras sociais e funcionais, com a finalidade de superar 

diagnósticos, rótulos ou até mesmo resultados psicométricos, no qual pode clarificar 

indefinições. As etapas da terapia comportamental são segmentadas por: avaliação 

comportamental, a seleção de objetivos e metas, a formação de programas de 

intervenção e terapêutica (FONSECA; PACHECO, 2010).  

De acordo com a teoria de Vigotsky, o procedimento de aprendizagem e ensino  

de alunos autistas deve contemplar de maneira essencial, uma rigorosa relação entre 

o cotidiano, a mediação pedagógica, e a formação de conceitos do sujeito, o que 

possibilita o confronto ou encontro das experiências do cotidiano do autista, no 

contexto em que eles ocorrem para o desenvolvimento de definições, seja de forma 

acadêmica ou não, em uma grande internalização consciente do que está sendo 

concebido  e vivenciado (FARIAS; MARANHÃO; CUNHA, 2008).  

Na atualidade, o autismo é definido como um transtorno invasivo do 

desenvolvimento, no qual engloba sérias complicações ao decorrer do ciclo vital nas 

capacidades de comunicações e sociais, além das que são atribuídas ao atraso do 

desenvolvimento de maneira global; e logo aos interesses repetitivos e de limitações 

e aos comportamentos (DALPRÁ, 2016).  

A síndrome do autismo tem possibilidade de afetar qualquer raça, classe social 

ou cultura, no qual existe uma estimativa de que cerca de 65 a 90% dos casos estão 

relacionados à deficiência mental. Tais dados vêm contrário à noção estereotipada, 

que é oriunda de representações clássicas, na qual relata que crianças autistas tem 



uma inteligência elevada e secreta. As crianças com a síndrome do autismo de 

elevado funcionamento, sendo o perfil da cognição diferenciada em determinadas 

áreas de testes padrões, tem a representatividade de somente 30% dos casos que 

são diagnosticados (FERNANDES, 2014).  

É notório a variação na expressão de “sintomas” do indivíduo que possui da 

síndrome do autismo. As crianças que tem um funcionamento cognitivo baixo, 

geralmente tendem a ser isoladas e mudas, porém a criança em outro nível de 

funcionamento cognitivo, pode aceitar indiferentemente a interação, entretanto é raro 

a procura, ao passo que uma criança em um funcionamento mais alto tenha a 

possibilidade de ter interesse pela interação, porém o faz de maneira bizarra (BRAGA, 

2010). 

 5.2 Autistas quando tem crises de nervosismo por terem sido contrariados 

Geralmente, crianças com autismo muitas vezes têm atitudes agressivas 

quando contrariadas. Isso ocorre porque o autismo é uma desordem que leva a déficits 

intensos e excessivos na comunicação e na interação social. Além disso, as crianças 

tendem a ter comportamentos repetitivos e restritos, o que causa desconforto quando 

eles precisam mudar o comportamento devido ao contexto em que estão inseridos. 

Por isso, a criança tem dificuldade em tornar seus interesses mais flexíveis. Assim, 

quando a criança está em um lugar onde seus interesses não combinam com o padrão 

de suas preferências, ela pode mostrar irritabilidade, o que provoca impaciência e 

consequente agressão (WALTER, 2006).  

As hipersensibilidades também são fatores que levam a agressão: pessoas 

autistas que não toleram sensação de estanqueidade, frio ou calor; que não gostam 

de barulho, certos gostos, texturas. No caso dos alimentos, por exemplo, quando a 

criança não gosta de um alimento, sua reação é atirar a placa no chão ou em direção 

à parede, já que ela não sabe como se expressar em tal situação (BOSA; CALLIAS, 

2000). 

Embora as crianças com transtorno do autismo tenham poucas habilidades 

sociais, a agressividade não é uma característica. Os estereótipos que essas crianças 

costumam apresentar podem mesmo assustar as pessoas, no entanto, as mães 

percebem que seus filhos não são agressivos. Esses comportamentos - como não 

permitir que você seja tocado, batendo a cabeça na parede, balançando - não devem 



ferir outras pessoas, mas se proteger de algo que não pode lidar (COSTA, 2011).  

Além dos comportamentos agressivos, as mães dessas crianças com 

problemas de linguagem identificaram seus filhos como tendo mais problemas de 

externalização (comportamentos dirigidos contra outras pessoas ou coisas) e 

comportamentos mais delinquentes do que as crianças com transtorno autista e a das 

crianças em idade escolar (MARQUES, 2010). 

5.3 Possíveis adaptações vivenciadas pela família diante do transtorno 

O autismo leva o contexto familiar a experimentar rupturas interrompendo suas 

atividades sociais normais, transformando o clima emocional em que vivem. A família 

se junta à disfunção de seus filhos, sendo um fator tão determinante no início de sua 

adaptação (SPROVIERI; JUNIOR, 2001). 

Quando você tem uma criança autista, a família então se sente frustrada e 

diminuída no meio, com pais e filhos sendo desvalorizados. Isso ocorre porque a 

limitação de um elemento afeta não apenas as relações entre o "paciente" e os outros, 

mas também entre os outros elementos do grupo (AGUIAR, 2011). 

As relações familiares são afetadas com a presença de uma criança autista e 

a comunicação conjugal torna-se confusa, aparecendo agressiva. A importância de 

uma posição baseada na aceitação realista da situação é enfatizada, já que o medo e 

a incerteza tornam-se emoções comuns para os pais de uma criança problemática 

(DALPRÁ, 2016). 

Os estudos também refutam a culpa dos pais relacionados ao autismo, que são 

vistos como, e possivelmente reconhecidos, como parceiros para o tratamento e 

desenvolvimento das crianças. Estas novas premissas resultam de uma nova visão 

familiar e uma maior apreciação do seu papel na orientação da dinâmica pessoal das 

crianças, incluindo autistas (AGUIAR, 2011). 

As adaptações necessárias para coexistir com a criança, no cotidiano das 

mães, a revisão das prioridades em suas vidas e, finalmente, a maneira de lidar com 

as dificuldades da criança, podem potencializar conflitos emocionais e afetivos que 

requerem cuidados especiais (MENK, 2007). 

É possível identificar que a situação das crianças com transtorno autista requer 

adaptações não só no cotidiano da mãe, mas também no ambiente familiar como um 

todo, e que alguns pais, mães e irmãos dessas crianças também experimentam uma 



contínua sobrecarga psicológica que compromete sua qualidade de vida. Vida, na 

medida em que afeta o trabalho, lazer, saúde física e mental e finanças. Os pais de 

crianças autistas parecem ser particularmente vulneráveis ao estresse gerado pelas 

dificuldades da criança e a coexistência dentro desse clima familiar pode aumentar o 

risco de desenvolver problemas emocionais e comportamentais em irmãos (DALPRÁ, 

2016). 

As crianças com autismo acabam tendo dificuldade em aceitar limitações 

impostas pelo ambiente familiar e social. E as mães também têm dificuldade em 

orientar seus filhos a buscar outras soluções para resolver os conflitos que surgem 

diariamente na vida das crianças. O idioma permite a busca de soluções alternativas, 

especialmente na negociação (SPROVIERI; JUNIOR, 2001). 

O apoio da família é essencial para entender possíveis intercorrências 

negativas nos sentidos diários da criança e assim reduzir os medos e fobias 

específicos que podem gerar repúdio da criança para enfrentar novos ambientes ou 

mesmo ambientes com os quais ele já se acostumara (GOMES; MENDES, 2010). 

 
6- Considerações Finais 
 

O autismo é considerado um transtorno no desenvolvimento neurológico que 

se manifesta ainda nos primeiros anos de vida da criança, com o atraso na 

comunicação, fala e interação com os pais e outros. A doença provoca problemas que 

faz com que o indivíduo tenha dificuldade em realizar tarefas simples do dia-a-dia, 

considerada um desafio para os familiares. 

As manifestações clinicas que os pacientes com autismo geralmente possuem 

são estresse, agressividade, comportamento injurioso ou repetitivo. Dentre os 

principais problemas que o autismo provoca a agressividade é o que torna a doença 

mais complicada para as pessoas que lidam com quem sofre com esta doença, 

existem casos que o próprio paciente machuca a si mesmo em momento de estresse. 

O apoio emocional, psicológico e físico de uma família é essencial ao autista, é 

por meio de suas relações com a família que ele tem um melhor desempenho durante 

seu ciclo vital, este apoio é necessário para que seus limites sejam explorados e ele 

sofra menos com suas limitações.  

O acompanhamento de um profissional, como no caso do psicólogo possibilita 

que o paciente possa ter seus sintomas minimizados e conseguir uma melhor 



qualidade de vida, visto que não existe uma cura para doença, apenas medicamentos 

que ajudam os pacientes a conviverem melhor em sociedade sem risco a si mesmo. 
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