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O mundo é globalizado, e dentro dele existem diferentes tipo de
pessoas. Essa variação vai de etnias a personalidades. Se temos esse
fato no nosso dia a dia, por que tantas pessoas insistem em classificar
autistas como um igual ao outro? Não apenas autistas, mas pessoas com
alguma deficiência, seja ela física ou neurológica. Porém como esse
trabalho é especificamente sobre TEA, é neles que iremos focar hoje
O TEA (Transtorno do Espectro Autista), ou, como é popularmente
conhecido, o autismo, é uma condição na saúde que tem como
característica o déficit na comunicação social e no comportamento. Há
uma variedade enorme de questões que faz com que cada indivíduo seja
único, por exemplo, o autismo pode ser diagnosticado como leve,
moderado ou severo, dentro disso ainda há as estereotipias, que são
ações repetitivas ou ritualistas vindas do movimento,postura ou fala, que
muda de pessoa para pessoa, dentre alguns outros fatores.
Tendo como base a questão de “cada um é único a sua maneira”,
fizemos algumas pesquisa para o desenvolvimento do projeto. Nessa
cartilha estará sendo apresentado o que é o TEA, algumas características
levantadas para a pesquisa, dados estatísticos, materiais e aviamentos
sugeridos.

O autismo foi citado pela primeira vez em 1906, mas foi Eugen Bleuer (psiquiatra
suíço), em 1911 o primeiro a empregar o termo “autismo”, mas ele apena definiu como
“perda de contato com a realidade, causada pela impossibilidade ou grande dificuldade
na comunicação interpessoal”(Kenyon, Miguel, 2002, p. 11), sendo assim só nomeou
como uma característica da esquizofrenia. Bleuer chegou a apontar os pais, como os
causadores do transtorno mas mudou esse conceito anos mais tarde.
Já em 1943 um estudo feito por Leo Kanner (psiquiatra austríaco), fez uma nova
observação de comportamento em onze crianças de 2 a 8 anos de idade (9 meninos e
3 meninas), que apontou alguns sintomas como solidão, resistência a mudança,
monotonia insistente, respostas diferentes ao ambiente, movimentos estereotipados,
ecolalia na linguagem, inversão dos pronomes e destacou déficit no contato social
(KLIN 2006). Então Kanner definiu autismo como um distúrbio.
Hans Asperger (pediatra austríaco), desconhecendo o estudo de Kanner, também
observa o comportamento de quatro crianças que apresentavam dificuldades em
interação social, então as classificou como Asperger, com condição de “psicopatia
autística”, sugerindo como transtorno estável de personalidade (KLIN 2006). Diferente
de Bleuer, Asperger atribui tais problemas a uma deficiência genética, não especulando
sobre aspectos psicodinâmicos nem relacionados a caráter dos pais (ASPERGER,
1999 (1944)), mas essa teoria só ficou conhecida em 1970.

Desde esta época, até a criação do diagnóstico de autismo infantil nos manuais
psiquiátricos a DSM-III (1980) até chegar a DSM-V (2013), há um reconhecimento do
transtorno através de uma tríade principal dos prejuízos que afetam todo o
desenvolvimento, então a partir de 2013, eles deixam de ser distintos e passam a ser
graduações, dentro de um mesmo espectro (leve, moderado e severo), sendo assim, a
DSM-V passa classificar as antigas categorias.
A partir daí teremos a seguinte definição que diz que é um transtorno do
neurodesenvolvimento complexo, caracterizado por desvios qualitativos no
comportamento que se manifestam em graus variados.
Não se sabe a causa do autismo, não se tem um exame específico para
diagnóstico (sua descoberta é feita através da observação clínica, feita por profissionais
da área) e não tem cura. O que se tem é que existe uma combinação de fatores
genéticos e ambientais que resultam nos comportamentos autísticos.

●

Até hoje não se tem dados concretos de autismo no Brasil, o único trabalho
brasileiro neste sentido, foi um estudo-piloto, em 2011, no interior de São
Paulo, na cidade de Atibaia, que resultou em 1 autista para cada 367
crianças.

●

Essa pesquisa foi feita num bairro de apenas 20 mil habitantes daquela
cidade, coordenado pelo médico Marcos Tomanik Mercadante, psiquiatra
da infância e adolescência, referência em autismo no país.

●

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também não sabe
quantos autistas há no Brasil. O órgão disse à Revista Autismo que
“planeja investigar o tema futuramente em uma pesquisa específica de
saúde, mas ainda não há previsão. Por razões técnicas, o censo
demográfico não vai pesquisar pessoas nessa condição”. Há porém, um
projeto de lei neste sentido tramitando no Legislativo Federal. Aprovado na
Câmara, o projeto de lei 6.575/2016 foi encaminhado ao Senado no último
dia 12 de dezembro, onde ainda aguarda sua apreciação, sob o nome de
PLC 139/18, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.

●

Essa proposta tornaria então obrigatória a coleta de dados e informações
sobre o autismo no censos demográficos realizados a partir de 2018 sendo
o próximo previsto para 2020.

●

No ano de 2006 foi feita um estudo para saber as prevalências de autismo
em Santa Catarina.

●

Segundo estudo realizado por alunos da UFSC (Universidade Federal de
Santa Catarina) em 2008, a população obtida para cálculo de prevalência
foi composta por 795 alunos de ambos os sexos e para análise dos
critérios de diagnóstico foram 30 alunos matriculados na FCEE. Foi
utilizada estatística descritiva, considerando-se os intervalos de confiança
de 95%. A prevalência de autismo encontrada foi de 1,31 por 10.000
pessoas para o estado de Santa Catarina no ano de 2006. A de razão de
sexo foi de 1,23 a 1,89 meninos para cada menina. Na análise dos critérios
de diagnósticos verificados na FCEE os achados corroboram com os
critérios do DSM IV (1995).

●

O TEA é algo que pode ser notado logo na infância, sendo possível que já
haja intervenção de um profissional. A infância é um momento em que todos
nós adquirimos habilidades, observamos, brincamos e aprendemos,
levando tudo isso pro resto de nossas vidas. Para crianças diagnosticadas
com o TEA não é algo diferente. De acordo com o Centro de Controle e
Prevenção de Doenças (CDC), existem 3 tipos de Autismo: Síndrome de
Asperger, Transtorno Invasivo do Desenvolvimento e Transtorno Autista.
Temos também outros 2 tipos, mas anexados pelo Manual de Diagnóstico e
Estatística de Doenças Mentais: Síndrome de Rett e Transtorno
Desintegrativo da Infância. Podemos entender melhor cada tipo logo
abaixo.

●

Síndrome de Asperger: Afeta a forma de como as pessoas percebem e
interagem com as outras pessoas. As pessoas com Asperger, ouvem e
sentem o mundo de uma forma diferente de outras pessoas. Normalmente
são extremamente obsessivas por um único objeto e também se importam
demais por um único assunto. A Síndrome afeta 3 vezes mais os meninos,
e quem desenvolve geralmente possui uma inteligência acima da média.

●

Transtorno Invasivo do Desenvolvimento: Quando as habilidades sociais, o
desenvolvimento da linguagem e os aspectos comportamentais esperados não são
desenvolvidos de forma esperada ou são perdidos no início da infância. O
Transtorno afeta várias áreas do desenvolvimento e é caracterizado por
comprometimentos persistentes nas interações sociais, problemas na
comunicação, linguagem e padrões de comportamentos estereotipados e restritos.

●

Transtorno Autista: Afeta bastante na capacidade social, cognitiva e lingüística,
além de possuírem comportamentos repetitivos.

●

Síndrome de Rett: As características são bastante parecidas com o autismo, mas
a Síndrome de Rett não está relacionada ao espectro autista. As crianças afetadas
para de responder socialmente, torcem demais as mãos (tornando um hábito),
perdem competências lingüísticas e o crescimento da cabeça diminui
significativamente e por 2 anos é abaixo do normal.

●

Transtorno Desintegrativo da Infância: É o mais grave de todos os presentes no
Espectro Autista, porém é o menos comum. Geralmente entre 2 e 4 anos de idade,
a criança com esse tipo de transtorno perde de maneira muito brusca as
habilidades sociais, lingüísticas e intelectuais e as funções perdidas não são mais
recuperadas.

●

Durante nossas pesquisa observamos que a prioridade para o nosso público
é o conforto. A roupa muitas vezes torna-se uma “invasão” a pele do autista.
Nosso objetivo é fazer com que esse desconforto se torne o menor possível.

●

Eles buscam também por roupas que facilitem seu dia a dia, que sejam
maleáveis e que facilitem a sua mobilidade.

●

Geralmente são feitas adaptações aplicadas em calças com o gancho maior
para as crianças que usam fraldas, bordados lúdicos com texturas e
aberturas que incentivam as percepções táteis, acessórios que interajam na
coordenação motora, fazendo assim com que a roupa não seja apenas algo
que a criança está vestindo e sim algo que lhe acrescendo uma praticidade.

●

Alguns exemplos serão apresentados a seguir.

Disponível em:
http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/4824/1/AP_CODEM_2012_2_3.pdf. Acesso

em: 29 de abril de 2020. Página 73.

Disponível em:
http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/4824/1/AP_CODEM_2012_2_3.pdf. Acesso

em: 29 de abril de 2020. Página 84.

●

O que é o TEA?
○ O autismo, ou cientificamente conhecido como Transtorno do Espectro
Autista “[...] engloba uma variedade de transtornos complexos do
neurodesenvolvimento cujos sintomas podem surgir antes dos três
primeiros anos de vida. A causa deste transtorno ainda não é
completamente conhecido [...]” (livro 9º concurso moda inclusiva, página
205).
○ O TEA causa alteração no desenvolvimento da interação social e na
capacidade de comunicação.

●

Principais sintomas
○ “Os critérios para inclusão de um indivíduo sob este
diagnóstico,segundo o Manual do Diagnóstico e Estatístico de
Transtorno Mentais - DSM - V (APA, 2014) são déficits em duas áreas
principais: 1) comunicação social, que inclui atrasos na comunicação e
na interação social, e 2) interesses restritos e comportamentos
repetitivos e alteração sensorial.” (livro 9º concurso moda inclusiva,
página 206)
○ Segundo o site “Tua saúde”, acessado no dia 28/04 às 10:58, artigo
escrito por Rosa Maria Rodriguez Antonio, são características e
sintomas do autismo: “ Dificuldade na interação social, como contato
visual, expressão facial, gestos, dificuldade em fazer amigos, dificuldade
em expressar emoções; Prejuízo na comunicação, como dificuldade
em iniciar ou manter uma conversa, uso repetitivo da linguagem;
Alterações comportamentais, como não saber brincar de faz de conta,
padrões repetitivos de comportamentos, ter muitas “manias” e
apresentar intenso interesse por algo específico, como as asas de um
avião, por exemplo.”

●

Características observadas
○ Através de conversas anteriores a essa pesquisa, e características
apresentadas em sala de aula, é perceptível o quanto os nossos
ambientes não são acessíveis para pessoas que possuem alguma
deficiência. O desenho universal, deve ser utilizado em todos os projetos
possíveis, e quando isso for possível, medidas de adaptação precisam
ser feitas.
○ Especificamente sobre os autistas, eles possuem os sentidos mais
aguçados que a maioria. Em relação ao vestuário, esse vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=mqAeMpTcE5Y tirou-me dezenas de
dúvidas, e foi onde compreendi que muitos sentem a roupa como uma
invasão ao seu corpo.

Relato
Luana
“Luana tem quatro anos de idade, autista de grau severo, não é uma
criança agitada, mas gosta de fazer a mesma coisa o dia todo, assistir
desenho com músicas e sempre repetidos. O estereótipo dela é o Flip
(balançar pernas e braços) e alguns gritos durante o dia, Luana é
hipotônica, tem bastante dificuldade motora, não consegue se vestir
sozinha, ainda usa fraldas e não consegue fazer uso de sapatos
pesados, subir escadas exige muito esforço. Se comunica com muita
dificuldade - temos que adivinhar o que ela quer e lembrar das
necessidades dela porque ela não pede. Apesar de não se comunicar
muito é uma criança fácil de lidar, obediente e se comporta bem.”

Allana
“Alana Angelina, autista de grau dois-moderado, também diagnosticada com
TDAH- transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e TOD- transtorno
opositor desafiador. Uma criança extremamente agitada, com dificuldades
para dormir, muito desafiadora. Não gosta de obedecer regras e não colabora
com os comandos recebidos, somente aqueles de que gosta. Não fica
sentada por mais dois minutos nem mesmo para comer, que é o que ela mais
gosta de fazer.Já testamos diversos medicamentos e nenhum teve o resultado
esperado. Sempre troca as estereotipias manifestadas em seu
comportamento, entre elas trocar de roupa a todo momento, girar a roupa em
seu corpo, morder a gola das camisetas, arrancar etiquetas e puxar costuras,
rasgando as roupas.
Ela gosta de escolher sua própria roupa, geralmente vestidos e saias, sempre
nos mostra alguns detalhes da sua roupa como laços, botões e pedras,
apesar de achá-los lindos ela se incomoda com eles, querendo arrancá-los. É
uma criança muito sociável, adora estar com pessoas e interage super be.,
Vemos como sua maior dificuldade a fala, pois ainda não fala e não expressa
bem suas vontades e pede tudo oque ela quer através de gestos, como
apontar, não usa fralda desde os três anos. As pessoas têm dificuldade para
ficar com a Lana devido sua agitação extrema, ela é muito rápida, não se
pode desviar os olhos. Cativa a todos nos ambientes onde chega, pois é muito
simpática e sorridente, demonstra afeto através de beijos e abraços. Muito
prestativa quando quer, no entanto não tem muito domínio sobre sua força e
como é hipotônica não sente muita dor. O que mais gosta de fazer é passear
e adora água e interagir com outras crianças.”

Esse relato foi dado via whatsapp pela mãe e pela irmã mais velha da Luana
e da Allana.

Para esse levantamento criamos um formulário que pode ser acessadona íntegra
através do link
https://docs.google.com/forms/d/1VtGdiZnYqGkGG0eIM7juyr02Mx-2xFBQ8WCGJ7z
FqwE/edit#responses.
Esse formulário foi criado no dia 02 de maio de 2020 e encerrou-se no dia 05 de
maio de 2020. Ao todo, 70 pessoas responderam as questões.
A seguir serão apresentados alguns gráficos gerados através da pesquisa.
OBS: Baseado na pesquisa realizamos o trabalho de sugestão de aviamentos,
matéria prima e prioridades em uma peça.

Gráficos disponíveis em:
https://docs.google.com/forms/d/1VtGdiZnYqGkGG0eIM7juyr02Mx-2xFBQ8WC
GJ7zFqwE/edit#responses

Gráficos disponíveis em:
https://docs.google.com/forms/d/1VtGdiZnYqGkGG0eIM7juyr02Mx-2xFBQ8WC
GJ7zFqwE/edit#responses

Gráficos disponíveis em:
https://docs.google.com/forms/d/1VtGdiZnYqGkGG0eIM7juyr02Mx-2xFBQ8WC
GJ7zFqwE/edit#responses

Gráficos disponíveis em:
https://docs.google.com/forms/d/1VtGdiZnYqGkGG0eIM7juyr02Mx-2xFBQ8WC
GJ7zFqwE/edit#responses

Recomendações importantes
● De acordo com as pesquisas apresentadas, concluímos que o tecido que melhor se adaptaria
para confecção de roupas infantis, ainda é o algodão. Além da maciez, é uma
fibra que permite que a pele respire, absorvendo o suor do corpo;
● Não é indicado o uso de tecidos sintéticos para crianças, por conter muitas
substâncias químicas que podem causar alergias e outros problemas mais
graves. Além disso, esses tecidos derretem facilmente em contato com altas
temperaturas e não deixam a pele respirar.
● Tecidos felpudos como algumas lãs, soltam pêlos que podem atingir os olhinhos,
boca e nariz do bebê, causando irritações e alergias. O melhor é procurar tecidos
anti-alérgicos para as mantas e casaquinhos;
● Roupas em tecidos nobres como o linho e o cashimir não são práticos nem
confortáveis;
● Peças em brim e jeans devem ter uma gramatura leve, para não atrapalhar os
movimentos da criança;
● Vale a pena investir em tecidos de alta qualidade e durabilidade, contanto que
sejam de fibras naturais e oferecem maciez, conforto e flexibilidade.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A
%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FAlgod%25
C3%25A3o&psig=AOvVaw3TVGHQv8hJyrT-6xH
h1x--&ust=1588860599674000&source=images
&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCW55e1n-kC
FQAAAAAdAAAAABAE

Tecidos 100% algodão

• Malha Cotton
• Coteline
• Malha 100% algodão

ALGODÃO

O algodão é a fibra natural mais utilizada em todo o mundo para a
confecção de roupas. No Brasil, ele é uma das maiores fontes de
riqueza no setor agropecuário, representando mais de 60% dos
insumos têxteis em nosso país.
O algodão tem a propriedade de ser hipoalérgico, não irritar a
pele e não provocar alergias a aquelas que são sensíveis,
especialmente na versão orgânica. Ele também não causa eletricidade
estática e, por isso, ele é a fibra mais aceita para a produção de itens
usados mais próximos ao corpo, como roupas íntimas e camisetas.
Além disso, o algodão permite a circulação do ar, desencorajando o
crescimento de fungos e bactérias nas áreas úmidas do corpo e
melhorando a sensação térmica.

Disponível em:
https://portuguese.alibaba.com/product-detail/wholesale
-10mm-14mm-18mm-garment-decorative-button-types-t
hin-magnetic-buttons-for-clothing-60245983181.html.
Acessado em: 06 de maio de 2020.

Botões magnéticos
(Observamos que essa seria uma boa
opção para fechamento de peças,
costurados por dentro, ficando assim
escondidos)

Disponível em:
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2
Fbr.pinterest.com%2Farakakikato%2Fpatch-aplique-pa
ra-bebe%2F&psig=AOvVaw34nr_r2mWimwc0E3dDNsf
D&ust=1588861082310000&source=images&cd=vfe&v
ed=0CAIQjRxqFwoTCND59vq2n-kCFQAAAAAdAAAA
ABAJ. Acesso em: 06 de maio de 2020

Estampas de patchwork
(Durante pesquisas observamos
que estimular o tato seria uma
alternativa interessante)

Disponível
em:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%
2Fwww.manabana.com.br%2Fbebe-menina%2Fbody%2F
body-bordado-roupa-bebe-menino-menina-enxoval-infantil
&psig=AOvVaw2dUl6dzqBlTnsxljorUS-4&ust=158886220
2643000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoT
CNjDgp-7n-kCFQAAAAAdAAAAABAN. Acesso em: 06 de
maio de 2020

Bordado
(A ideia é a mesma do patchwork, a
questão é o estímulo tátil)

Disponível em:
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%
2Fladobmodainclusiva.com.br%2Fetiqueta_braile&p
sig=AOvVaw0qn_0Vv7jHga_RRI6bkr9r&ust=158886
2813556000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjR
xqFwoTCOit_7K9n-kCFQAAAAAdAAAAABAN.
Acesso em: 06 de maio de 2020.

Etiqueta sublimada e em braile
(Muitos possuem baixa visão, e se
incomodam com as etiquetas,
constatamos isso durante nossas
pesquisas, acreditamos que essa
seja uma boa alternativa)

Disponível em:
https://omunicipioblumenau.com.br/wp-content/
uploads/2020/02/whatsapp-image-2020-02-12at-13.00.07.jpeg. Acesso em: 06 de maio de
2020.

Estampa em alto relevo
( A ideia é a união do braile
com o estímulo tátil)

Por meio da pesquisa, constatamos que as crianças que apresentam o
Transtorno do Espectro Autista-TEA merecem atenção especial, não apenas no
aspecto de saúde, mas também no que se refere à moda.
O TEA pode ser definido sumariamente como condição de saúde,
caracterizado pelo déficit na comunicação social e comportamento, que pode ser
diagnosticado já na infância e demanda cuidados múltiplos para o melhor
desenvolvimento da criança.
No que se refere à moda, constatamos que a criança com TEA também
precisa de vestimenta adequada, conforme suas necessidades sensoriais,
cognitivas, aptas, inclusive, a contribuir com desenvolvimento humano do autista,
em razão de proporcionar acolhimento que auxilia no desenvolvimento da
comunicação social.
Não se trata apenas de vestir a criança, mas de criar produtos que
contribuam com a inclusão, controle e tratamento da criança autista, é um conceito
que transcende apenas vestir, mas permite adequação, inclusão.
Percebemos quão importante é o fomento a projetos de moda inclusiva, pois
além de auxiliar no desenvolvimento humano da criança autista, também
proporciona integração da criança, não só no aspecto da moda, mas acaba por
refletir no acolhimento do indivíduo, contribui com inserção social. O que significa
dizer que ao design de moda também incumbe múltiplos aspectos do segmento da
moda.

AULER, Daniela. SANCHES, Gabriela. 9º concurso moda inclusiva. Editora: Estante das letras e
cores. São Paulo. 2017.
AULER, Daniela. SANCHES, Gabriela. Moda inclusiva - Considerações e novidades no projeto
vanguarda da moda brasileira. Editora: não encontrada. São Paulo.
Autismo – o que é, causa e como confirmar. Disponível em:
https://www.tuasaude.com/autismo-infantil/ . Acesso em 28 de abril de 2020.
Autismo: o que é, infantil, sintomas, tipos (leve), características. Disponível em:
https://minutosaudavel.com.br/autismo/. Acesso em 29 de abril de 2020.
Canal Diário de um autista. Disponível em:
https://www.youtube.com/channel/UCbhT_vtlwr7X2wG6q_0mWVQ/feed. Acesso em 27 de abril de 2020.
Confira como fazer estampas em alto-relevo. Disponível em:
https://digital.feirafutureprint.com.br/gest-o/confira-como-fazer-estampas-em-alto-relevo. Acesso em: 06
de maio de 2020.
Conheça as características do autismo infantil. Disponível em:
https://neurosaber.com.br/conheca-as-caracteristicas-do-autismo-infantil/. Acesso em: 29 de abril de
2020.
Introdução. Disponível em: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/7825/7825_2.PDF. Acesso em 29 de

abril de 2020.

Marca de Blumenau lança estampa em braile e doa metade do lucro para deficientes visuais.
Disponível em:
https://omunicipioblumenau.com.br/marca-de-blumenau-lanca-estampa-em-braile-e-doa-metade-do-lucr
o-para-deficientes-visuais/. Acesso em: 06 de maio de 2020.
Moda infantil atuando no desenvolvimento de crianças autistas. Disponível em:
http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/4824/1/AP_CODEM_2012_2_3.pdf. Acesso em: 05
de maio de 2020.
Moda infantil atuando no desenvolvimento de crianças autistas. Disponível em:
http://www.coloquiomoda.com.br/anais/Coloquio%20de%20Moda%20-%202013/POSTER/EIXO-1-DESI
GN_POSTER/Moda-Infantil-atuando-no-desenvolvimento-de-criancas-autistas.pdf. Acesso em: 05 de
maio de 2020.
O que são as estereotipias? Disponível em:
https://autismoerealidade.org.br/2019/09/12/o-que-sao-as-estereotipias/. Acesso em: 06 de maio de
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