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Resumo 

 

 
Esse trabalho teve como objetivo a reinserção de sujeito autista em turma regular e inclusiva 

de ensino. A metodologia utilizada foi a pesquisa de intervenção, fundamentada em Fávero 

(2012), ao mesmo tempo em que informações são coletadas, práticas mediadoras de ensino 

são tomadas afim de interferir positivamente nas situações que vão surgindo e a análise dos 

resultados de uma atividade de intervenção orienta a sessão seguinte.  A metodologia teve 

base teórica nas abordagens histórico-cultural e no reforçamento positivo da análise 

comportamental aplicada, que se fizeram complementares nesse estudo. São participantes a 

comunidade escolar, família e aluno-alvo. O aluno passou de um estado inicial desafiador, 

rejeitando a proposta de inclusão a um momento participativo das atividades que 

favoreceriam sua reinserção. Concluiu-se que a inclusão de autistas deve ser pensada e 

repensada com extremo cuidado, lembrando sempre de manter o foco no indivíduo e em suas 

necessidades, garantindo que seja desenvolvido um trabalho que potencialize suas 

habilidades e propicie sua inclusão social, ampliando suas interações em qualidade e 

quantidade. 

 

 

Palavras chave: Autismo, Ensino Especial, Análise Comportamental, Pesquisa de 

Intervenção, Inclusão.  
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I- Introdução 

 
 O atendimento educacional a pessoas com autismo tem sido um desafio para a 

educação. Muito se discute sobre qual é o seu modelo ideal, seja ele em escolas especiais, 

classes especiais ou classes regulares inclusivas. Sabe-se que o tratamento do autismo é 

essencialmente psicoeducacional, o que nos mostra a importância de oferecer um ensino de 

qualidade e voltado para as necessidades do educando. 

 Nesse contexto, os serviços oferecidos pelo profissional da psicopedagogia são de 

extrema relevância para o desenvolvimento global da criança autista, uma vez que o 

psicopedagogo planeja e aplica intervenções voltadas para todas as questões que envolvem 

o ensino e a aprendizagem. Dessa forma, pode auxiliar na ampliação das habilidades 

relacionadas à sociabilização, comunicação e conjunto de interesses, aspectos que, em geral, 

estão subdesenvolvidos em crianças que estão dentro do espectro do autismo.  

 Esse trabalho relata pesquisa de intervenção, nos moldes de Fávero (2012), na qual 

há a interação entre teoria e prática, em busca de novas possibilidades de interações entre os 

sujeitos, aquele que aprende e aquele que ensina, na formação de novos conceitos e na 

descoberta de “outros possíveis”.  Assim, foram desenvolvidas sessões de avaliação 

psicopedagógica e sessões de intervenção psicopedagógica direcionadas a um aluno. 

 O aluno, sujeito desta pesquisa, atualmente está matriculado em uma classe especial, 

a qual se localiza em uma escola regular de ensino, porém em anos anteriores ele frequentou 

escolas particulares e salas de aula inclusivas, nas quais não se adaptou. Suas dificuldades 

decorrem de questões relacionadas ao diagnóstico de Síndrome de Asperger, Transtorno 

Desafiador Opositivo e Ansiedade Generalizada. Os diagnósticos são importantes para 

nortear as pesquisas e intervenções a serem realizadas, contudo, há de se considerar as 

potencialidades, peculiaridades e interesses do aluno em todo o processo educativo. 

As intervenções psicopedagógicas se desenvolveram no ambiente de uma escola 

pública de ensino da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Os sujeitos envolvidos são 

a pesquisadora, comunidade escolar, familiares e o sujeito alvo. 

O objetivo inicial desse estudo consistia em analisar aspectos teóricos e práticos, na 

construção de intervenções psicopedagógicas, com o objetivo de realizar vivências em turma 
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de ensino regular, a fim de favorecer a reinserção do sujeito em turmas regulares inclusivas. 

Todavia, após a avaliação psicopedagógica inicial, constatou-se que seriam necessárias 

intervenções pontuais e específicas para que todo o processo de inclusão do aluno obtenha 

sucesso.  

A pesquisa foi realizada em 4 etapas: 1) avaliação psicopedagógica inicial; 2) 

pesquisa bibliográfica; 3) intervenções psicopedagógicas; 4) discussão geral dos resultados. 

Para a elaboração desse relato foram estruturados 5 capítulos. 

No capítulo II está toda a reflexão bibliográfica feita sobre os temas aqui abordados, 

nele são discutidas questões acerca do autismo, do transtorno desafiador opositivo, da 

ansiedade generalizada e as metodologias psicopedagógicas e educacionais que são adotadas 

em intervenções direcionadas a esse público. Assim como é realizada uma reflexão sobre a 

inclusão e a alteridade. É importante saber se colocar no lugar do outro e estabelecer 

processors de empatia para promover uma verdadeira inclusão. 

Já no capítulo III, descrevo toda a metodologia utilizada nessa pesquisa, cada etapa 

de sua produção é pormenorizada. Os capítulos IV e V são responsáveis por demonstrar os 

resultados obtidos nas sessões de avaliação e intervenção psicopedagógicas e, finalmente, no 

capítulo VI é realizada a discussão geral dos resultados obtidos por esse trabalho, onde são 

correlacionadas as etapas concretizadas em todo o processo de construção dessa pesquisa 

interventiva.  
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II- Fundamentação Teórica 

 

2.1 Transtorno do Espectro Autista 

 

  O autismo sempre esteve presente na humanidade. Rosemberg (2011) pesquisou 

contos de fada da Europa e encontrou personagens com características semelhantes aos 

autistas, como as crianças fada na França; os sithbeire na Escócia; os bothyting na Suécia e 

os skiptungr na Noruega. Esses personagens seriam crianças pequenas que teriam sido 

raptadas por gnomos ou fadas e em seu lugar eram deixadas cópias idênticas, porém com 

comportamentos totalmente diferentes, a criança passaria a ignorar a mãe, se tornaria 

agressiva e arredia. A mudança repentina de comportamento são destaques nesses contos. 

 Contudo, a história científica do autismo começou em 1943, com publicação de Leo 

Kanner: "Os transtornos autistas do contato afetivo". No artigo, o autor descreve observações 

realizadas com 11 crianças, com idades que variavam de 2 anos e 4 meses a 11 anos.  Hans 

Asperger descreveu os casos de várias crianças vistas e atendidas na Clínica Pediátrica 

Universitária de Viena, publicou suas observações em 1944: "A psicopatia autista na 

infância". Entretanto sua pesquisa só veio ao conhecimento do público na década de 80, 

devido ter sido publicada em alemão e somente ser traduzida cerca de 40 anos depois. 

 De acordo com Surian (2010), o autismo surge antes dos 3 anos de idade e permanece 

na vida adulta. Contudo, seus sintomas podem ser expressivamente atenuados com 

programas adequados de intervenções psicoeducativas.  Assim, “o autismo se configura 

como um distúrbio do desenvolvimento neuropsicológico, com manifestações evidentes na 

interação social, na comunicação e no repertório de interesses e atividades” (Surian, 2010,  p 

10). A definição da síndrome do autismo para fins diagnósticos está deliberada nos manuais 

de caracterização das doenças, descrevo a seguir duas dessas classificações. 
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2.1.1 O Autismo segundo o DSM V e o CID 10 

  

No Brasil, a classificação dos transtornos mentais se dá por dois manuais. O CID  10 

– Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde e pelo 

DSM V – Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. 

 O CID 10, publicação da Organização Mundial da Saúde (OMS), descreve a seguistes 

classificações: 

 

CID 10 - F84    Transtornos globais do desenvolvimento 

CID 10 - F84.0    Autismo infantil 

CID 10 - F84.1    Autismo atípico 

CID 10 - F84.2    Síndrome de Rett 

CID 10 - F84.3    Outro transtorno desintegrativo da infância 

CID 10 - F84.4    Transtorno com hipercinesia associada a retardo mental e a movimentos  

 estereotipados 

CID 10 - F84.5    Síndrome de Asperger 

CID 10 - F84.8    Outros transtornos globais do desenvolvimento 

CID 10 - F84.9    Transtornos globais não especificados do desenvolvimento 

                                                                                                                       CID 10 (1998) 

F84.0: O autismo infantil consiste na perturbação do desenvolvimento caracterizado 

por desenvolvimento alterado manifestado antes da idade de 3 anos, apresentando 

perturbações em cada um dos três domínios seguintes: interações sociais, comunicação, 

comportamento focalizado e repetitivo. 

 F84.1: Autismo Atípico: Perturbação global do desenvolvimento, ocorrida após a 

idade dos 3 anos ou que não responde a todos os três critérios diagnósticos do autismo 

infantil. “Ocorre habitualmente em crianças que apresentam atraso mental profundo ou 

perturbação específica grave do desenvolvimento da linguagem do tipo receptivo” 

(Shwartzman, 2011, p 39). 

 F84.2: Síndrome de Rett: Diagnosticado unicamente em mulheres, microcefalia, 

desaparecimento de habilidades manuais, falta de coordenação ao andar e perda de 

movimentos previamente adquiridos, dificuldades temporárias de interação social são 

características da síndrome(González, 2007). 

http://www.medicinanet.com.br/cid10/5525/f840_autismo_infantil.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5526/f841_autismo_atipico.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5527/f842_sindrome_de_rett.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5528/f843_outro_transtorno_desintegrativo_da_infancia.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5529/f844_transtorno_com_hipercinesia_associada_a_retardo_mental_e_a_movimentos_estereotipados.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5530/f845_sindrome_de_asperger.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5531/f848_outros_transtornos_globais_do_desenvolvimento.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5532/f849_transtornos_globais_nao_especificados_do_desenvolvimento.htm
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 F84.3: Outro transtorno desintegrativo da infância: Regressão evolutiva, pelo menos 

após dois anos de desenvolvimento normal. 

 F84.4: Transtorno com hipercinesia associada a retardo mental e a movimentos 

estereotipados: crianças com retardo mental grave (QI abaixo de 35) associado à 

hiperatividade importante, grande perturbação da atenção e comportamentos estereotipados.  

 F84.5: Síndrome de Asperger: Não ocorrem atrasos no desenvolvimento da 

linguagem, porém esta presenta conteúdo anormal. Goodman (1987) apud Gonring (2012) 

afirma que a síndrome de Asperger é caracterizada basicamente pela falta de empatia nas 

relações interpessoais, a obstinação por ideias fixas, dificuldades e peculiaridades na 

comunicação, isolamento social e hipersensibilidade emocional.  

 No DSM V, a Sindrome de Rett deixou de ser inserida no espectro autístico. O 

transtorno autista, transtorno de Asperger e transtorno global do desenvolvimento foram 

agrupados em uma única denominação, transtorno do espectro autista. “Os sintomas desses 

transtornos representam um continuum único de prejuízos com intensidades que vão de leve 

a grave nos domínios de comunicação social e de comportamentos restritivos e repetitivos 

em vez de constituir transtornos distintos” (APA, 2014, p 42). 

 Em relação aos critérios diagnósticos, o CID 10 Considera a presença de perturbação 

característica do funcionamento nos três domínios seguintes: interação social, comunicação, 

comportamento focalizado e repetitivo. Essas alterações precisam ocorrer antes dos 3 anos 

de idade. O CID 10 considera como sinônimos autismo infantil, psicose infantil, síndrome 

de Kanner, transtorno autístico (f 84.0) e exclui psicose autística (f 84.5), ou seja, a síndrome 

de Asperger. 

 Já o DSM V considera a díade comunicação social e comportamentos restritivos e 

repetitivos. Define ainda 5 critérios para o diagnóstico: 

 

 

 

 

 

 

http://www.medicinanet.com.br/cid10/5529/f844_transtorno_com_hipercinesia_associada_a_retardo_mental_e_a_movimentos_estereotipados.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5529/f844_transtorno_com_hipercinesia_associada_a_retardo_mental_e_a_movimentos_estereotipados.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5530/f845_sindrome_de_asperger.htm
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Transtorno do Espectro Autista Critérios Diagnósticos 299.00 (F84.0) 

A. Déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, 

 conforme manifestado pelo que segue, atualmente ou por história prévia. 

1. Déficits na reciprocidade socioemocional, variando, por exemplo, de abordagem social 

anormal e dificuldade para estabelecer uma conversa normal a compartilhamento reduzido de 

interesses, emoções ou afeto, a dificuldade para iniciar ou responder a interações sociais. 

2. Déficits nos comportamentos comunicativos não verbais usados para interação social, 

variando, por exemplo, de comunicação verbal e não verbal pouco integrada a anormalidade 

no contato visual e linguagem corporal ou déficits na compreensão e uso gestos, a ausência 

total de expressões faciais e comunicação não verbal. 

3. Déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, variando, por exemplo, 

de dificuldade em ajustar o comportamento para se adequar a contextos sociais diversos a 

dificuldade em compartilhar brincadeiras imaginativas ou em fazer amigos, a ausência de 

interesse por pares. 

B. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, conforme 

 manifestado por pelo menos dois dos seguintes, atualmente ou por história prévia  

1. Movimentos motores, uso de objetos ou fala estereotipados ou repetitivos (p. ex., estereotipias 

motoras simples, alinhar brinquedos ou girar objetos, ecolalia, frases idiossincráticas). 

2. Insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualizados de 

comportamento verbal ou não verbal (p. ex., sofrimento extremo em relação a pequenas mudanças, 

dificuldades com transições, padrões rígidos de pensamento, rituais de saudação, 

necessidade de fazer o mesmo caminho ou ingerir os mesmos alimentos diariamente). 

 3. Interesses fixos e altamente restritos que são anormais em intensidade ou foco (p. ex., forte 

apego a ou preocupação com objetos incomuns, interesses excessivamente circunscritos ou 

perseverativos). 

4. Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesse incomum por aspectos sensoriais 

do ambiente (p. ex., indiferença aparente a dor/temperatura, reação contrária a sons ou 

texturas específicas, cheirar ou tocar objetos de forma excessiva, fascinação visual por luzes 

ou movimento). 

C. Os sintomas devem estar presentes precocemente no período do desenvolvimento (mas podem 

não se tornar plenamente manifestos até que as demandas sociais excedam as capacidades 

limitadas ou podem ser mascarados por estratégias aprendidas mais tarde na vida). 

 D. Os sintomas causam prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, profissional 

ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo no presente. 
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 E. Essas perturbações não são mais bem explicadas por deficiência intelectual (transtorno do 

desenvolvimento intelectual) ou por atraso global do desenvolvimento. Deficiência intelectual ou 

transtorno do espectro autista costumam ser comórbidos. 

APA 2014 

 

2.1.2 Prevalência 

 

A Associação Americana de Psiquiatria (2014) estima que atualmente a quantidade 

de pessoas diagnosticadas dentro do espectro do autismo nos Estados Unidos e em outros 

países seja de 1% da população. Outro dado importante é que meninos são quatro vezes mais 

diagnosticados que meninas, além disso, os dados clínicos sugerem que, quando 

diagnosticadas, as meninas têm mais propensão a ter comprometimento intelectual 

concomitante.  

 

2.1.3 Causas e fatores de risco 

 

 As origens etiológicas do autismo são desconhecidas. Não foi possível identificar até 

o momento marcadores biológicos singulares que estejam presentes em todos os casos de 

autismo. Há a possibilidade de fatores ambientais não específicos, como idade parental 

avançada, baixo peso ao nascer ou exposição fetal a ácido valproico, contribuírem para o 

desenvolvimento de TEA.  

Há muitos fatores genéticos envolvidos nos casos de TEA. “As estimativas de 

herdabilidade para o transtorno do espectro autista variam de 37% até mais de 90%, com 

base em taxas de concordância entre gêmeos. Atualmente, até 15% dos casos de transtorno 

do espectro autista parecem estar associados a uma mutação genética conhecida” (APA, 

2014, p 57). 

Existem vários achados neurológicos em crianças com TEA. Surian (2010) afirma 

que pessoas com autismo tendem a ter cérebros ligeiramente maiores  que a média da 

população. Esse aspecto se daria pelos processos atípicos de crescimento, diferenciação 

morfológica e seleção de neurônios, o que resultaria em estruturas cerebrais alteradas, como 
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os lobos frontais, amígdala, cerebelo, corpo caloso, contudo, Shwartzman (2011) ressalta 

que, embora a presença de anormalidades neurobiológicas em grande parte dos casos de 

autismo, não significa que se tenha chegado às causas do TEA. 

Fatores pré - peri e neonatais também possuem eventual importância no quadro dos 

TEA. Olivier (2013) salienta a inóxia e a hipóxia como fatores de risco. Fumo diário no início 

da gravidez, exposição ao álcool, stress materno, traumatismo obstétrico, lesão uterina, 

rubéola congênita, sífilis congênita, toxoplasmose, citomegaloviroses, infecções pós-natais, 

um índice Apgar de 5 minutos abaixo de 7, prematuridade, também são apontados como 

fatores de risco para o desenvolvimento do autismo. 

Em suma, de acordo com Gonrig (2012), o espectro das doenças relacionadas ao 

autismo aparentam ser o resultado da interação de diversos mecanismos etiológicos, 

genéticos e neuropatológicos. 

 

2.1.4 Comorbidades 

 

“Cerca de 70% das pessoas com transtorno do espectro autista podem ter um 

transtorno mental comórbido, e 40% podem ter dois ou mais transtornos mentais 

comórbidos”. (APA, 2014, p 58). A lista das condições em que se tem registrado Associação 

com TEA é bastante grande. Shwartzman (2011) elabora o seguinte quadro de condições 

associadas ao TEA: 
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Aácido valproico na gestação 

Adrenoleucodistrofia 

Albinismo oculocucutâneo 

Cirurgia de meduloblastoma do cerebelo 

Complexo de esclerose tuberosa 

Outras síndromes neurocutâneas 

Cromossomopatias 

Deficiências auditivas 

Deficiência mental 

Deficiências visuais 

Desordem tipo Marfan 

Distrofia muscular progressiva de Duchenne 

Distrofia muscular de Backer 

Distúrbios metabólicos 

Fenilcetonúria não tratada 

Histidinemia 

Distúrbios do metabolismo das purinas 

Doença celíaca 

Epilepsia 

Síndrome de West 

Hidrocefalia 

 

Infecções 

Lipofucciose ceroide 

Sequência de Moebius 

Síndrome de Algeman 

Síndrome CHARGE 

Síndrome de Cornélia de Lange  

Síndrome de Dandy-Walker 

Síndrome de Down 

Síndrome Fetal Alcoólica 

Síndrome de Goldenhar 

Síndrome de Joubert 

Síndrome de Lourece-Moon-Biedl 

Síndrome de Noonan  

Síndrome de Prader-Willi 

Síndrome de Sanfilipo 

Síndrome de Sotos 

Síndrome de Tourette 

Síndrome de Williams 

Síndrome do X-frágil 

Talidomida na Gestação 

 

 

                                                                                                               (Shwartzman, 2011, p 124) com adaptações 

 

2.1.5 Teorias cognitivas acerca do autismo 

 

 Os processos cognitivos e de comunicação na pessoa com autismo são explicados por 

três teorias: teoria da mente, funções executivas e coerência central. Essas teorias nos ajudam 

a compreender as manifestações e sintomas do transtorno do espectro autista. 

 A teoria da mente, refere-se à incapacidade de pessoas autistas lerem a mente de 

outras pessoas, isto é, interpretar as intenções nas ações dos demais, tanto reais quanto as 

simuladas (Beyer 2002). Essa teoria também é conhecida por cegueira mental, termo cunhado 

por Happé em 1998. Algumas pequenas histórias foram criadas para avaliar a teoria da mente 

em crianças, nas quais a criança é apresentada a uma situação em que precisa prever o que 

um dos personagens irá pensar. Essa dificuldade de atribuir estados mentais a outros e a si 

mesmo deriva de um déficit na aquisição de conceitos do censo comum, isto é, conceitos 

como crer pensar ou fazer de conta (Surian 2010). 



14 

 

 

 “As funções executivas são processos complexos necessários para a organização e 

adaptação do comportamento em um ambiente em constante mudança” (Jurado e Rosesselli, 

2007 apud Czermainski, Bosa e Salles, 2014, p 519). “Incluem habilidades como inibição, 

planejamento, flexibilidade mental, fluência verbal e memória de trabalho” (Chan, Shum, 

Toulopoulou e Chen, 2008 apud Czermainski, Bosa e Salles, 2014, p 519). Pessoas dentro 

do espectro autista possuem prejuízos no controle executivo, e podem apresentar, em maior 

ou menor grau, dificuldades em controlar os próprios processos de atenção, pensamento e 

ação. 

 A teoria da coerência central está relacionada à habilidade de integrar informações 

diversas, contextualizadas e coerentes. Autistas teriam a teoria da coerência central fraca, 

assim, teriam dificuldades em atribuir diferentes significados a diversos contextos. Em uma 

ilustração, seria como se pessoas neurotípicas pensassem em espiral, e pessoas autistas em 

blocos. 

  

2.1.6 Intervenção psicopedagógica com alunos autistas: abordagens e possibilidades 

  

 “A Psicopedagogia é um campo de atuação em Saúde e Educação que lida com o processo de 

aprendizagem humana: seus padrões normais e patológicos considerando a influência do meio - família, 

escola e sociedade - no seu desenvolvimento, utilizando procedimentos próprios da Psicopedagogia” 

(ABPP). O autismo é um transtorno do desenvolvimento cujo tratamento é essencialmente 

psicoeducacional, assim, esse profissional contribui muito para o aprimoramento das habilidades 

necessárias ao desenvolvimento da pessoa que se encontra dentro do espectro do autismo. 

 Existem várias possibilidades de intervenções psicopedagógicas com crianças dentro 

do espectro artístico. Várias abordagens sustentam métodos e técnicas diversas. As 

abordagens mais recorrentes no Brasil são a psicanálise, cognitivo-comportamental e 

comportamental. Que sustentam métodos como: o Teacch, a Analise Comportamental 

Aplicada (ABA), Son-rise, entre outros. 

 As intervenções direcionadas aos autistas devem garantir uma estreita colaboração 

entre pais, educadores e profissionais de serviços sociais e de saúde  Surian 2010). A escolha 

de uma determinada modalidade de intervenção está sujeita a vários fatores, como recursos, 

custos e conhecimento empírico de sua eficácia. 
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 É bastante difundido no meio científico a eficácia das intervenções que se utilizam de 

uma abordagem comportamental. Há uma quantidade muito grande de trabalhos científicos 

publicados que comprovam essa informação, como o trabalho realizado por Ivar Lovaas em 

1987. Países como Suécia, Inglaterra e Estados Unidos adotam metodologias apoiadas nessa 

abordagem por conhecerem seus resultados.  

 As intervenções baseadas no comportamentalismo se valem das capacidades de 

aprendizagem ligadas aos processos de associação, condicionamento e imitação. As 

intervenções se iniciam, como qualquer intervenção bem programada, com uma avaliação 

profunda das condições da criança em relação à sua saúde, aspectos psicológicos e 

comportamentais. Assim, compreende-se o nível demonstrado de habilidades cognitivas, 

linguísticas e sociais.  

Três questionamentos são essenciais para se compreender os comportamentos 

emitidos pelas crianças: 1) em que circunstâncias os comportamentos foram emitidos; 2) 

quais eventos precederam os comportamentos indesejados; 3) o que ocorreu após a emissão 

do comportamento. Com essa análise, pode-se identificar quais foram os fatores que 

influenciaram ou reforçaram tal comportamento, permitindo ao psicopedagogo refletir sobre 

aspectos ambientais que poderiam ser modificados para reduzir a frequência de tais 

comportamentos ou favorecer tomada de outras atitudes.  

Grosso modo, a intervenção comportamental identifica uma série de objetivos que se 

pretende atingir para aumentar a independência e a adaptação da pessoa. Os objetivos dizem 

respeito à aprendizagem de novas capacidades e eliminação de comportamentos inadequados 

(Surian 2010).  

As aprendizagens são reforçadas com reforçamento positivo. Reforçamento positivo 

consiste em inserir um estimulo diante a emissão de um comportamento adequado. Esses 

estímulos podem ser tangíveis, alimentos, brinquedos; ou mesmo sociais, elogios, aperto de 

mãos. Assim, as aprendizagens pretendem ser prazerosas. As respostas problemáticas 

emitidas pelo aluno não são reforçadas. Não se utiliza punição. 

Dessa forma, Kenyon, Kenyon e Miguel (2002), corroborando com tais conceitos, 

estabelecem quatro passos essenciais para o uso da Analise Comportamental Aplicada 
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voltada para a educação especial: 1) avaliação inicial, 2) definição dos objetivos a serem 

alcançados, 3) elaboração dos procedimentos e intervenções, 4) Avaliação do progresso. 

A zona de desenvolvimento proximal (ZDP), conceito desenvolvido por Vygotsky 

não é excluída desse processo. Pelo contrário. Parte-se do que o aluno já sabe e de suas 

potencialidades latentes. Podemos também fazer observações histórico-culturais acerca desse 

processo de intervenção psicopedagógica. Uma abordagem não exclui a outra.  Falarei mais 

sobre essa abordagem no item 2.4 desse trabalho. 

  

2.2- Transtorno Desafiador Opositor 

 

 
 Na revisão bibliográfica realizada no decorrer desse trabalho não foram encontradas 

referencias que ligassem o Transtorno Desafiador Opositor como uma comorbidade comum 

ao autismo. Contudo, é bastante comum encontrarmos casos de crianças com os dois 

diagnósticos. 

 O transtorno desafiador opositivo é descrito tanto no CID – 10 (F91.3), como no 

DSM-V (313.81).  Consiste em um transtorno psicológico caracterizado, essencialmente, por 

comportamentos apresentados pela criança no sentido de agir contrariamente àquilo que se 

espera dela. (Paulo e Rondina, 2010). É um transtorno disruptivo, marcado por um padrão 

global de desobediência, desafio e comportamento hostil (Serra-Pinheiro, Schimitz, Mattos 

e Souza 2004). 

 Os principais sintomas são: não aceitar responsabilidade pela própria má conduta, 

dificuldades em aceitar regras, perder facilmente o controle quando as coisas não ocorrem 

conforme sua vontade, se incomodar com facilidade, se mostrar raivoso e ressentido, 

podendo tomar atitudes vingativas. 

“Com frequência, os sintomas do transtorno fazem parte de um padrão de interações 

problemáticas com outras pessoas. Além disso, geralmente indivíduos com esse transtorno 

não se consideram raivosos, opositores ou desafiadores. Em vez disso, costumam justificar 

seu comportamento como uma resposta a exigências ou circunstâncias despropositadas. 

Consequentemente, pode ser difícil estabelecer a contribuição relativa do indivíduo com o 

transtorno para as interações problemáticas que ele vivencia. Por exemplo, crianças com 

transtorno de oposição desafiante podem ter vivenciado uma história de cuidados parentais 

hostis, e, com frequência, é impossível determinar se seu comportamento fez os pais agirem 
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de uma maneira mais hostil em relação a elas, se a hostilidade dos pais levou ao 

comportamento problemático da criança ou se houve uma combinação de ambas as 

situações.” (APA, 2014, p 463) 

 

A etiologia do TDO ainda é muito discutida, em revisão bibliográfica, Serra-Pinheiro, 

Schimitz, Mattos e Souza (2004) encontraram estudos que relacionam o transtorno tanto a 

causas genéticas, como ambientais. Os estudos revelam que há mais probabilidade de 

crianças desenvolverem o TDO em casos de depressão materna e disfunção familiar.  

Salienta-se que existem várias evidências de que o TDO é moldado e mantido pela natureza 

das trocas mútuas entre a criança e os adultos significativos de seu convívio, começando com 

os pais e estendendo-se a outras figuras com autoridade. (Paulo e Rondina, 2010).  

 O transtorno é prevalente em meninos na infância, porém após a puberdade, os índices 

tendem a se igualarem. A comorbidade mais comum entre as pessoas diagnosticadas com o 

TDO é o Transtorno do déficit de atenção/hiperatividade (TDAH). A prevalência de TDO 

em amostras clinicas de TDAH é de 50%, bem mais alta que na população geral.  

 A pesquisa bibliográfica ressalta que, na intervenção psicopedagógica com crianças 

diagnosticadas com TDO, é importante estabelecer: regras claras e simples, solicitar que a 

criança repita as ordens, não estabelecer comandos em forma de perguntas, não dar espaço 

para que a criança diga não, evitar conversas em momentos de raiva, elogios e recompensas 

são mais adequados que punições para modificar comportamentos, assim como reconhecer e 

reforçar pequenos avanços de comportamentos adequados e tolerar os momentos em que a 

criança demonstra frustração. Serra-Pinheiro, Schimitz, Mattos e Souza (2004) também 

citam o Treinamento de Manejo Parental, uma terapia cognitivo-comportamental que 

objetiva modificar o comportamento da criança pela alteração na forma como os pais se 

relacionam com a mesma. González (2007) ressalta que para que a intervenção educacional 

seja eficaz, deve recair sobre todos, sobre cada um desses agentes de culturalização: lar, 

família, instituição escolar, meio ambiente (bairro, amigos, etc). 
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2.3- Transtorno de Ansiedade Generalizada 

 

 
“Os transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham características de medo 

e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionados. Medo é a resposta 

emocional a ameaça iminente real ou percebida, enquanto ansiedade é a antecipação de 

ameaça futura. Obviamente, esses dois estados se sobrepõem, mas também se diferenciam, 

com o medo sendo com mais frequência associado a períodos de excitabilidade autonômica 

aumentada, necessária para luta ou fuga, pensamentos de perigo imediato e comportamentos 

de fuga, e a ansiedade sendo mais frequentemente associada a tensão muscular e vigilância 

em preparação para perigo futuro e comportamentos de cautela ou esquiva. Às vezes, o nível 

de medo ou ansiedade é reduzido por comportamentos constantes de esquiva”. (APA, 2014, 

p 189). 

 

 Os transtornos de ansiedade são comorbidades frequentes em casos de transtorno do 

espectro autista. O transtorno de ansiedade generalizada caracteriza-se pelos seguintes 

sintomas: ansiedade e preocupações excessivas, de difícil controle e altos níveis de 

preocupação, inquietação, dificuldade em concentrar-se, irritabilidade, tensão muscular e 

perturbação do sono. 

 O método TEACCH, como descrito por Leon e Osório (2011), González (2007), 

Surian (2010), Marques e Mello (2005), estabelece um modelo de ensino bastante eficaz na 

redução da ansiedade no decorrer dos processos de aprendizagem. O método é utilizado na 

Carolina do Norte (EUA) desde 1966 e possui sua estruturação nos seguintes pilares: 

ambientes estruturados e com finalidades bem definidas, sistemas de trabalho, 

sequencialização das atividades, organização e estruturação de rotinas, utilização de apoios 

visuais. O método é centrado nas características individuais do sujeito e em suas 

potencialidades, busca o desenvolvimento da comunicação e independência do indivíduo.  

 

 

2.4 Considerações sobre a inclusão e alteridade 

 
A convivência em comunidade estimula que se busque encontrar no próximo atitudes e 

comportamentos sancionados pelas convenções sociais (Ferre, 2001). Busca-se ver o próprio 

modo de agir e de pensar naqueles que nos cercam, como um movimento de afirmação de 

identidades. É impossível negar que o diferente perturba, assusta e põe à prova a própria ideia 
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de identidade individual, portanto, quando se passa a conviver com indivíduos que fogem às 

regras e padrões, sejam eles de etnias, gêneros, idades, deficiências, condições sociais ou 

qualquer outro aspecto que os tornem diferentes, passa a existir uma tendência ao 

afastamento, segregação (Idem); apartando e afugentando todos os que não se encontram em 

estado de igualdade com a parcela majoritária da sociedade. A educação, como meio de 

transferência e propagação da cultura humana, é uma das principais vias que divulga e 

legitima essas práticas (Ferre 2001). Em contrapartida, o surgimento e a expansão da 

educação inclusiva busca trazer à tona a importância dos processos educacionais abraçarem 

todas as diferenças que podem estar presentes em cada ser, de forma a favorecer a cada pessoa 

o acesso a um ensino significativo, igualitário, que promova sua cidadania.  

Segundo Ferre (2001), ao se observar o mundo, procura-se encontrar o reflexo do 

espelho da normalidade nos demais, quando ele não é encontrado, passa a existir um 

confronto com o anormal, provocando sentimento que o diferente salta aos olhos, incomoda, 

perturba. 

 

“[...] nada há de tão perturbador como aquilo que lembra a cada um seus próprios defeitos, suas 

próprias limitações, suas próprias mortes; é por isso que as crianças e jovens perturbam os 

adultos; as mulheres os homens; os fracos, os fortes; os pobres, os ricos; os deficientes, os 

eficientes; os loucos, os cordatos; os estranhos, os nativos... e, talvez, vice-versa”. (Ferre, 2001, 

p 198) 

  

 A normalidade, a qual diz respeito a um estado padrão, normal, que é considerado 

correto, é servida pelos movimentos de normalização e difundida principalmente pelos 

processos educacionais, reflete na criação da identidade das pessoas, sendo um dos fatores 

criadores de identidades.  

“Minha identidade me dão os outros, mas eu não sou essa identidade, pois se eles têm 

de dá-la a mim é porque eu, em mim mesma, em minha intimidade, não a tenho” (Ferre, 

2001, p 196). A educação as normaliza, dá a elas uma identidade reguladora. O que foge a 

essas regras constitui uma identidade “fora do normal”, a qual passou a ser chamada de 

diferença, diversa ou especial. 
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“Na verdade, a diferença, o desvio, a inclinação até o não idêntico, que conforma a intimidade 

de cada um, nos afasta da identidade que os outros nos dão e, no mais intimo de cada qual, talvez 

todos saibamos que não somos ninguém. Não obstante, a educação impõe, a si mesma, o dever 

de fazer de cada um de nós alguém; alguém com a identidade bem definida pelo cânones da 

normalidade, os cânones que marcam aquilo que deve ser habitual, repetido, reto, em cada um 

de nós”. (Ferre, 2001, p 196) 

 

No entanto, não existe perturbação quando as coisas estão normatizadas, ou quando os 

problemas estão exteriorizados no outro. Dessa forma, não há uma identificação com as 

debilidades dos outros, isso proporciona ao “eu” um sentimento vazio de paz interior ou a 

sensação de não possuir responsabilidade com tais fatos. 

 

2.4.1 Alteridade 
 

 

 Zanella (2005) aponta que há diversos significados para a palavra alteridade, se 

buscarmos pela enciclopédia Larousse Cultural (1998), encontraremos significados distintos 

para alteridade e filosofia, alteridade e psicologia, muito embora todos os significados girem 

em torno do “outro”. 

Para superarmos a discriminação do outro em consequência de suas diferenças, temos 

que sermos capazes de nos colocar no lugar dele, lembrar que enxergamos a nós mesmos no 

outro, que por meio do outro construímos a nossa individualidade, reconhecendo a relação 

de interdependência entre o “eu” e o “outro”. 

  As relações de alteridade não estão apenas relacionadas ao “respeito às 

diferenças”, mas está vinculada à uma reorganização dos processos sociais como um todo. 

Para Sampaio (2009) (apud Cristiano, 2013) é necessário que as relações sejam estipuladas 

pela alteridade, em que as relações são solidárias, afetuosas e alegres. 

 

2.4.2 A inclusão 

 

 A noção de inclusão, por sua vez, institui a inserção de todas as pessoas nos espaços 

sociais, de forma mais radical, completa e sistemática. O conceito se refere à vida social e 
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educativa e todos os alunos devem ser incluídos nas escolas regulares. “A meta da inclusão 

é não deixar ninguém fora do ensino regular, desde o começo” (Mantoan, 1997, p 121). 

Contudo, nesse ponto é necessário refletir: Está mesmo correto afirmar que todos os 

alunos com deficiências devem obrigatoriamente estudar em classes regulares de ensino? 

Existe apenas uma forma de incluir? A inclusão pode ocorrer em apenas um ambiente? Quais 

são as dinâmicas sociais, políticas e econômicas envolvidas nesses processos? 

 Incluir para além de atestar que o educando esteja em sala regular de ensino, é 

possibilitar que ele tenha a experiência educacional melhor possível, capaz de desenvolver 

suas habilidades e garantir-lhe o direito de ser cidadão ativo em uma sociedade de direitos e 

deveres. 

 O ato de incluir também pressupõe que tenhamos a percepção de que é nas interações 

sociais que os indivíduos se desenvolvem e se constituem como pessoas. Portanto, se é 

oferecida a possibilidade de conviver com meios e pessoas mais diferentes possíveis, estamos 

assegurando possibilidades de aprendizagens significativas, formando pessoas na diferença 

e para a diferença.  

Contudo, se nas leis e princípios a igualdade e as diferenças já são reconhecidos, nas 

práticas escolares o diferente ainda persiste como desigual. De incluir a pertencer, é 

necessário que se invista na valorização da alteridade para que se criem sentimentos de 

pertencimento reais. (Vasques at all  2013).  

Para Vasques, Moschen e Gurski (2013) é necessário cultivar um olhar mais apurado 

para as reais necessidades dos alunos com deficiências, um olhar de alteridade, um colocar-

se no lugar do outro. 

 

2.4.3 A abordagem histórico-cultural e o pensamento inclusivo 

 

A chamada perspectiva histórico-cultural teve suas bases desenvolvidas na década de 20 

do século passado, pelos trabalhos desenvolvidos por Lev Semiónovich Vygotsky e seus 

colaboradores: Luria, Leontiev, Bozhovich, Elkonin, Zapórozhets, Galperin, dentre outros. 

Após a morte prematura de Vygotsky em 1934, aos 38 anos, seus colaboradores deram 

continuidade aos seus trabalhos e ao desenvolvimento de sua teoria.  



22 

 

 

A teoria de Vygotsky repercutiu largamente na Psicologia a na Educação. Não norteou 

apenas os trabalhos dos seus seguidores, mas tem alcançado todo o mundo com sua 

divulgação a partir da década de 80. Ela traz uma importante ressignificação do papel do 

outro no desenvolvimento e na aprendizagem. 

A teoria histórico-cultural de Vygotsky (1987) se dedicou ao estudo das funções 

psicológicas superiores. Essas diferem qualitativamente das funções elementares como 

sucção, preensão, reações automatizadas. Entende-se por funções psicológicas superiores 

aqueles mecanismos psicológicos complexos criados a partir da interação do sujeito com o 

meio, pelo intermédio do outro e dos sistemas simbólicos, ou seja, pelo indivíduo inserido 

em uma cultura e utilizando-se de linguagem. Dessa forma, para o autor é a cultura, 

transmitida por meio da linguagem, nas relações interpessoais, que mediam o acesso entre o 

ser e o conhecimento.  

Para Vygotsky (1987) a atividade consciente não está ligada a motivos biológicos. A 

grande maioria dos conhecimentos e habilidades do homem se forma por meio da assimilação 

da experiência de toda a humanidade no decorrer da história social pelos processos de 

aprendizagem.  

 O autor também traz uma concepção do desenvolvimento das crianças com deficiência 

inovadora em relação ao que até então era aceito pela comunidade científica, ele admitiu sua 

possibilidade de desenvolvimento, enfatizando que a “a criança cujo desenvolvimento se há 

complicado por um defeito, não é simplesmente menos desenvolvida que seus coetâneos 

normais, é uma criança desenvolvida de uma outra forma" (Vygostky 1989, p 3). 

Na comparação com outros teóricos da aprendizagem e desenvolvimento que lhes 

precederam ou lhes foram contemporâneos, observamos que o entendimento do sujeito com 

deficiência é completamente diferente. É essa diversidade na percepção do ser deficiente que 

vai alterar toda a estrutura do trabalho educacional oferecido a esses educandos. 

Monteiro (1998), enfatiza que para Vygotsky, desde os primeiros anos de vida, as 

crianças que apresentam deficiência crescem em um ambiente diferenciado daquelas ditas 

normais, estabelecendo assim relações com o mundo que as rodeia de forma diversa. Em 

consequência estabelece-se um núcleo secundário da deficiência, formado pelas relações 
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sociais. O núcleo primário são os aspectos biológicos. As interações constituintes do núcleo 

secundário são responsáveis pelo desenvolvimento especificamente humano. 

 

“ [...] qualquer defeito, seja a cegueira, a surdez, ou a deficiência mental inata, influi, sobretudo, 

nas relações com as pessoas. Também na família, a criança cega e a surda é, antes de tudo, uma 

criança peculiar e se lhe oferece um trato exclusivo, inabitual, distinto ao que se dá aos outros, 

e isto não só ocorre nas famílias na qual esta criança é considerada uma carga pesada e um 

castigo como também quando é rodeada de um amor duplicado ou uma atenção superprotetora 

que a separa dos demais. Isto evidencia, tanto as confissões reflexivas dos próprios cegos e 

surdos, como a observação cotidiana, muito simples, da vida das crianças com defeito e os 

dados de análise científica e psicológica”. (Vygotsky. 1989, p 53) 

 

 O outro diverso, distinto, diferente, de certo provoca um sentimento de rejeição, uma 

vez que ele mesmo funciona como um “espelho”. Quando se observa suas características, tão 

desiguais, em verdade enxerga-se as próprias qualidades, defeitos, habilidades, 

possibilidades. 

Zanella (2005) ressalta que Vygotsky cita a palavra alteridade poucas vezes em sua obra 

literária, entretanto todo o seu trabalho está centrado no papel do outro no desenvolvimento 

do psiquismo humano, ou seja, como funcionam os processos de mediação da cultura e da 

linguagem frente a aprendizagem. 

Para haver uma Educação Inclusiva real, as relações precisam estar pautadas nos 

princípios da alteridade, como forma de desprendimento dos preconceitos e julgamentos, em 

busca de pertencimentos reais. A convivência entre “outros” diferentes propicia a formação 

de sujeitos conscientes da diversidade humana e traz benefícios ao aluno incluso e ao aluno 

que convive com o mesmo. 
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III- Método de Intervenção  

 
 Trata-se de pesquisa de intervenção, fundamentada em Fávero (2012), na qual a 

análise da atividade de intervenção psicopedagógica subsidia o planejamento da seguinte. Ao 

mesmo tempo em que informações são coletadas para o estudo, práticas mediadoras de 

ensino são tomadas afim de interferir positivamente nas situações que vão surgindo. A 

metodologia teve base teórica nas abordagens histórico-cultural e reforçamento positivo da 

teoria da análise comportamental aplicada, que se fizeram complementares nesse estudo. 

 Adaptações necessárias foram feitas uma vez que a pesquisadora e criança investigada 

também são professora e aluno em uma Classe Especial, localizada em uma escola regular 

de ensino da rede pública de ensino do Distrito Federal. Por esse motivo, as intervenções 

realizadas se deram na própria escola.  

 Todos os participantes e responsáveis assinaram o termo livre esclarecido 

anteriormente a sua participação. Seus direitos de sanar dúvidas sobre qualquer aspecto 

relacionado a essa pesquisa foram garantidos. Para preservar a identidade do sujeito desta 

pesquisa, o nome fictício Yan foi adotado. 

 Esse trabalho se deu em 4 etapas: avaliação psicopedagógica inicial, pesquisa 

bibliográfica, intervenções psicopedagógicas e elaboração de relatório descritivo de 

resultados. A avaliação psicopedagógica inicial foi realizada no período de 23 de fevereiro a 

9 de março de 2015. Os resultados da avaliação são relatados no item 3. 

 A avaliação psicopedagógica inicial ocorreu da seguinte forma: 

 

Etapa I: Avaliação psicopedagógica inicial 

Procedimentos Data Objetivo 

Análise documental: Arquivo 

escolar do aluno. 

20/02/2015 Conhecer o histórico escolar do educando, assim 

como acessar relatórios médicos, 

psicopedagógicos e de acompanhamento 

semestral disponíveis na secretaria escolar.  

Entrevista com a mãe 23/02/2015 Obter informações básicas sobre a criança, sobre 

seu estado geral de saúde, fatores externos que 

possam desencadear momentos de 

desestruturação, assim como perceber como a 

mãe relata e lida com as dificuldades e 

potencialidades apresentadas pelo aluno. 

Visita domiciliar 24/02/2015 Avaliar as condições de moradia em que a 

criança está inserida, observar sua rotina 
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domiciliar e precisar se esse ambiente é 

favorável ao desenvolvimento de novos padrões 

de comportamento e aprendizagens. 

Entrevista com o pai. 26/02/2015 Obter informações básicas sobre a criança, sobre 

seu estado geral de saúde, fatores externos que 

possam desencadear momentos de 

desestruturação, assim como perceber como o 

pai relata e lida com as dificuldades e 

potencialidades apresentadas pelo aluno. 

Análise documental: Projeto 

Político Pedagógico escolar. 

27/02/2015 Analisar as principais características da escola e 

visualizar se o PPP da escola contempla ações 

que visem o atendimento e a inclusão de pessoas 

com necessidades educacionais especiais na 

instituição. 

Depoimentos de funcionários da 

escola. 

03/03/2015 Compreender como se davam as relações 

interpessoais entre o educando e a escola como 

um todo durante o ano letivo anterior, assim 

como levantar os arquétipos presentes no meio 

escolar. 

Observação direta do aluno. 04/03/2015 

a 

09/03/2015 

Observar interesses e potencialidades do aluno, 

assim como identificar as principais áreas que 

necessitam de intervenções. 

 

 A segunda etapa desse trabalho consistiu em selecionar as principais referências 

bibliográficas que norteariam as práticas interventivas. Assim, as principais obras utilizadas 

para tal foram selecionadas no período de 09/03/2015 ao dia 19/03/2015. Os conhecimentos 

adquiridos nessa seção estão descritos no item 2. 

 A terceira etapa são as intervenções psicopedagógicas realizadas com o sujeito 

propriamente ditas. Inicialmente, o objetivo das intervenções eram promover a realização de 

vivências do aluno em turma regular e inclusiva de ensino. Contudo, devido à 

comportamentos disruptivos, desafiantes e até mesmo agressivos emitidos pela criança, 

foram necessárias intervenções pontuais, focadas nos comportamentos e habilidades sociais 

para que então o processo de reinserção do aluno em turma regular seja realizado com 

sucesso.  

 É preciso lembrar que, como a pesquisadora também é professora do aluno em 

questão, em atendimento de 1 aluno para 1 professor semanalmente, são descritos aqui 8 

momentos previamente planejados, esses momentos se desdobraram em outras atividades no 
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decorrer das aulas. Observe abaixo a esquematização da terceira etapa. Ela é descrita no item 

4. 

Etapa III: Intervenções 

 Data Tempo Objetivo Ação 

1 20/03/2015 4hs Passear com os outros alunos da escola respeitando 

as regras do grupo. 

Passeio ao Palácio 

do Planalto. 

2 25/03/2015 20min Reforçar comportamentos adequados e 

desestimular comportamentos inadequados, de 

forma a levar o aluno a escolher maneiras 

apropriadas de conseguir o que deseja. 

Comer utilizando 

talheres. 

3 01/04/2015 20min Realizar atividades físicas que envolvam 

equilíbrio, coordenação motora global, orientação 

espaço-temporal, lateralidade. 

Brincar de 

amarelinha. 

4 09/04/2015 20min Modificar o vocabulário utilizado com Yan com 

intuito de acrescentar informações interessantes às 

atividades propostas, mantendo-o motivado 

Treino de caligrafia. 

5 15/04/2015 20min Utilizar a filosofia e pesquisas para compreender as 

regras e convenções sociais. 

Debater o que é um 

sofisma e o que é 

Filosofia. 

 

6 30/04/2015 20min Compreender o que é tempo, quais são as medidas 

de tempo, como se distribuem as atividades no 

decorrer do dia. 

Observar a forma 

que se lê o relógio 

analógico, fazer 

lista com o tempo 

que se gasta 

realizando as 

atividades diárias. 

7 05/05/2015 20min Lidar com o sentimento de frustração ao perder em 

um jogo ou ser contrariado. 

Jogo da memória. 

8 20/05/2015 20min Refletir sobre as diferentes formas de resolver 

problemas, descartando o uso da força e da 

violência. 

Jogo “Hora do rush” 

 

   

 O instrumento utilizado para o registro de dados foi o diário de classe, realizado de 

forma manuscrita, após cada entrevista, depoimento ou sessão de intervenção realizada. O 

diário de classe foi escolhido pela facilidade de seu acesso a qualquer momento e em 

quaisquer condições em que os envolvidos estejam. 

 A análise dos dados, Etapa 4, se dá no discursão geral dos resultados da intervenção 

psicopedagógica por meio de relatório descritivo. O mesmo se encontra no item 5. 
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IV –Sujeito e Instituição  

 

 

4.1 Levantamento de Dados: Avaliação psicopedagógica inicial 

 

A análise documental de Yan revela as seguintes informações: está com 9 anos e 7 

meses, sexo masculino. Possui os diagnósticos de Síndrome de Asperguer, F84.5, Transtorno 

Desafiador Opositivo, F93.3, e Ansiedade Generalizada, F41.1. Frequentou o 1º ano do 

Ensino Fundamental em escola particular, em 2012, na qual não demonstrou boa adaptação. 

Foi transferido para a rede pública de ensino em 2013, matriculou-se em Classe Regular, foi 

encaminhado para ser avaliado por equipe multidisciplinar da Secretaria de Educação do 

Distrito Federal, decidiu-se que o enturmando em uma Classe Especial de TGD, cuja 

modulação é de 2 alunos para 1 professor, melhores resultados acadêmicos e 

comportamentais seriam atingidos. Após nova avaliação, o aluno passou a fazer parte de uma 

turma de Integração Inversa, no 3º ano do Ensino Fundamental. A turma era composta por 

um total de 16 alunos e Yan foi assistido por monitor. Em 2014, segundo descrito em 

relatórios, o aluno expressou várias alterações de comportamento. Se mostrou intolerante ao 

barulho da sala de aula, recusava-se a permanecer na classe, não aceitava toque de terceiros, 

reagindo bruscamente, oferecia resistência para comparecer a Instituição de Ensino. 

Observando a presença de comportamentos destrutivos e impulsivos, em relação ao outro e 

ao ambiente, na estratégia de matricula prevista para 2015, foi criada uma Classe Especial de 

TGD, para 1 aluno, com o auxílio de 1 monitor. Ao criar a classe específica para Yan, a 

equipe estabeleceu como prioridade a realização de um trabalho que possibilitasse sua 

reinserção nas turmas inclusivas, melhor aproveitamento acadêmico e desenvolvimento de 

suas habilidades sociais. Yan possui potencial cognitivo além da média, ainda não se sabe se 

o mesmo tem apenas uma memória prodigiosa ou se o mesmo poderia ser classificado como 

aluno com altas habilidades. 

 Segundo a mãe de Yan, em entrevista realizada no dia 23 de fevereiro de 2015, o 

aluno faz uso de Risperidona 2mg ao dia. Recebe atendimento psiquiátrico do COMP. 

Realiza atividades de vida diária com monitoração materna. Apresentando dificuldades em 

higienizar-se após uso do vaso sanitário, com ânsias de vômito. É capaz de escovar os dentes. 
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Relata que a criança é desorganizada, autoritária e voluntariosa. Utiliza-se da fala oral para 

se comunicar, contudo alerta que ele é “preguiçoso” (sic mãe) para escrever. Seu 

comportamento altera-se quando contrariado, quando alguém “bate de frente com ele” (sic a 

mãe) utiliza a força física e é agressivo. Yan não tem restrição, porém apresenta seletividade 

alimentar, como por exemplo: bebe suco de todas as frutas e come apenas banana. Tem o 

hábito de comer em pé e andando, não aceita o uso de talheres.  Não tem noção de perigos e 

pode fugir dos ambientes. Para exemplificar, contou um episódio em que Yan fugiu de casa 

para ir até a feira onde seu notebook estava sendo concertado. As coisas que ele mais gosta 

são: comer fora, computador e chocolate. Segundo a mãe, Yan tem fixação por seus seios, 

“como se eles funcionassem como a figura materna completa” (sic mãe). O aluno interage 

com o meio e com o outro de forma variável, ora se mostra curioso, ora está completamente 

desinteressado. Demonstra preocupação em relação ao futuro da criança, de como serão suas 

reações quando ele crescer e sua relação com o mundo. No histórico familiar existe 1 irmão 

mais velho neurotípico, e há relato de relação conflituosa com o pai.  

 No dia 26 de fevereiro de 2015, realizou-se entrevista com o pai de Yan, seguindo o 

mesmo roteiro utilizado na entrevista com a mãe. O pai afirma que Yan usa Risperidona 2mg, 

frequenta o CAPS da Asa Norte, é capaz de realizar todas as atividades de autocuidado 

sozinho. Conversa sobre tudo. Afirma que Yan é opositor, tirar ele de uma atividade que está 

fazendo, contrariando-o pode desencadear uma crise. “Se falar que 9hs é o recreio, ele diz 

que o recreio tem que ser às 10hs”. Alega que o menino é ousado, sabe passar uma rua, tinha 

medo de cachorro e sabe evitar perigos, pode fugir se não for monitorado. Gosta de 

computador, sorvete de baunilha do Mc Donald’s, macarrão do Espoleto, camarão do 

Muralha, de Shopping e de coisas caras. Observa tudo ao seu redor “vai selecionar o que 

presta, mas só, sem interação” (sic pai). Acredita que “vai ser bom, vai ser um craque, 

acredito que ele vai ter sucesso” (sic pai). O pai questiona o diagnóstico de autismo do filho. 

O pai confirmou a relação conflituosa com a esposa e o filho. 

 Realizou-se visita domiciliar na residência da mãe de Yan, com quem o aluno mora. 

No dia 24 de fevereiro de 2015, no momento da visita estavam presentes a mãe, Yan e o 

irmão mais velho, o qual não se fez presente no período de aproximadamente 1h em que se 

esteve no local. A interação do irmão de Yan limitou-se a uma rápida aparição e um “olá”. 
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 Durante a visita domiciliar foram observados os seguintes aspectos: O apartamento 

localiza-se em boa região, próximo à comércios e agência bancária. Apresenta boa 

vizinhança, o prédio é bem conservado. Ele possui 2 dormitórios, 1 banheiro, 1 cozinha, 1 

sala e uma pequena varanda. É bem mobiliado, organizado e limpo. A família possui 

computadores, TVs, fogão, geladeira entre outros utensílios domésticos. Yan costuma passar 

a maior parte do tempo no computador. Gosta de assistir televisão e acessar jogos ao mesmo 

tempo. Computador e televisão estavam ligados, lado a lado, ao mesmo tempo, no quarto do 

irmão. O aluno tem o hábito de sentar-se sobre a escrivaninha do computador enquanto utiliza 

o mesmo. Yan dorme no quarto da mãe, junto com ela, em cama de casal. No período 

observado, a mãe serviu um lanche no móvel da televisão, o mesmo foi iniciado e servido 

pelo menino. Enquanto uma conversa era realizada na sala, Yan transitava constantemente 

entre a sala e o quarto do irmão. Observou-se que Yan apresenta uma fala peculiar para a sua 

idade, rica em vocabulário e demonstrando interesses incomuns para a sua idade. Utilizando-

se de expressões tais como: “Sabe porquê? ”; “Descubra por si mesma”; “Aceita algum 

acompanhamento? ”. Yan interagiu com a pesquisadora durante toda a visita. A mãe possui 

atitude bastante enérgica com a criança, porém ele a desafia constantemente e por vezes, para 

evitar maiores conflitos, ela acaba cedendo às vontades do filho. 

Alguns relatos de funcionários da Instituição Educacional foram colhidos, a fim de 

compreender como eram as relações interpessoais de Yan com seus colegas de classe em 

2014, com os professores e com os demais entes da comunidade escolar e como eles 

percebem o aluno atualmente. “Quando ele veio para a Classe especial não deu certo pelo 

tipo de criança que tinha na sala, se achava um peixe fora da água, porque eram alunos TGD 

com muitos comprometimentos. Na inclusão não se adaptou, nunca produziu nada, tinha 

aversão à presença do monitor, não gosta de ser monitorado. Gritava, chutava, mordeu a 

professora, avançava tanto no monitor, quanto nos colegas. Corria, entrava em todas as salas, 

mexia em tudo, fugia da escola. Melhorou a partir do momento que a mãe veio à escola, pois 

só vinha o pai. As pessoas tinham medo dele, ele não tinha um referencial de autoridade na 

escola” (sic Psicopedagoga da Escola). “Era muito difícil, tinha dia que obedecia, tinha dia 

que não, tinha dia que eu tinha que pegar ele e levar para a sala porque a monitora não tinha 

condições de levar. Se jogava no chão, não queria levantar, mas esse ano ele está muito 
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melhor, a gente nem vê o Yan” (sic Porteiro da Escola). “Ele batia, avançava nas professoras, 

eu sabia que era um problema, mas ele sempre foi bem acolhido. Gritava muito. (sic 

Professora da Escola). “Assim que eu cheguei era normal. Ele sempre tinha o material 

dourado, atividades de mapas, bandeiras, atividades adaptadas, e foi assim até ele surtar. Se 

ele saia fora do normal, ninguém podia olhar para ele que ele agredia. Depois de várias 

mudanças de rotina, mudanças de monitores, mudanças de professoras, o aluno não queria 

saber mais de nada, falava de jogar uma bomba na escola, xingava e batia nos profissionais, 

não ficava em sala.”. (sic ex Monitora de Yan). “Os meninos têm medo dele, eu mesma tenho 

medo dele! ”. (sic Vice-diretora da Escola). 

Alguns relatos de funcionários da Instituição Educacional foram colhidos, no decorrer 

do 1º bimestre de 2015, a fim de compreender como eram as relações interpessoais de Yan 

com seus colegas de classe em 2014, com os professores e com os demais entes da 

comunidade escolar e como eles percebem o aluno atualmente. “Quando ele veio para a 

Classe especial não deu certo pelo tipo de criança que tinha na sala, se achava um peixe fora 

da água, porque eram alunos TGD com muitos comprometimentos. Na inclusão não se 

adaptou, nunca produziu nada, tinha aversão à presença do monitor, não gosta de ser 

monitorado. Gritava, chutava, mordeu a professora, avançava tanto no monitor, quanto nos 

colegas. Corria, entrava em todas as salas, mexia em tudo, fugia da escola. Melhorou a partir 

do momento que a mãe veio à escola, pois só vinha o pai. As pessoas tinham medo dele, ele 

não tinha um referencial de autoridade na escola” (sic Psicopedagoga da Escola). “Era muito 

difícil, tinha dia que obedecia, tinha dia que não, tinha dia que eu tinha que pegar ele e levar 

para a sala porque a monitora não tinha condições de levar. Se jogava no chão, não queria 

levantar, mas esse ano ele está muito melhor, a gente nem vê o Yan” (sic Porteiro da Escola). 

“Ele batia, avançava nas professoras, eu sabia que era um problema, mas ele sempre foi bem 

acolhido. Gritava muito. (sic Professora da Escola). “Assim que eu cheguei era normal. Ele 

sempre tinha o material dourado, atividades de mapas, bandeiras, atividades adaptadas, e foi 

assim até ele surtar. Se ele saia fora do normal, ninguém podia olhar para ele que ele agredia. 

Depois de várias mudanças de rotina, mudanças de monitores, mudanças de professoras, o 

aluno não queria saber mais de nada, falava de jogar uma bomba na escola, xingava e batia 
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nos profissionais, não ficava em sala.” (sic ex Monitora de Yan). “Os meninos têm medo 

dele, eu mesma tenho medo dele! ”. (sic Vice-diretora da Escola). 

 A Instituição Educacional é uma escola da rede pública de ensino do Distrito Federal. 

foi fundada em 11 de agosto de 1987, quanto ao aspecto físico da escola, foi feita em placas 

pré-moldadas, para funcionar por um período curto atendendo à demanda de alunos. Até a 

presente data a escola continua funcionando sem nenhuma proposta de reconstrução. Embora 

a comunidade tenha executado manutenções, alguns fatores dificultam os trabalhos, como 

por exemplo: os isolamentos, acústico e térmico, que segundo a engenharia, somente com a 

construção de outro prédio seria resolvido.  

 A escola possui Gestão Democrática. Um dos eixos do Projeto Político Pedagógica 

da Instituição Educacional, é a inclusão educacional, bem como a construção de valores por 

meio de práticas pedagógicas que propiciem o exercício da cidadania. 

 Funciona em dois turnos (matutino e vespertino), atendendo a aproximadamente 489 

alunos, distribuídos em vinte e sete turmas, sendo quatro de Educação Infantil (1º e 2º 

período), três turmas de 1º ano, três de 2º ano, quatro de 3º ano, três de 4º ano, cinco de 5º 

ano, três Classes Especiais de TGD e duas Classes Especiais de DI/DMU. 

A Direção é constituída pela Diretora, Vice-Diretora, Supervisora Administrativa e 

Secretária. A Secretaria dispõe, além de sua chefia, mais três funcionários que atuam nos 

dois turnos. A escola conta ainda com uma coordenadora pedagógica, uma Orientadora 

Educacional, uma Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, composta por 

psicopedagogo e psicólogo e uma Sala de Recursos. Os professores possuem formação 

acadêmica em nível superior e especialização. A Biblioteca conta hoje com duas professoras 

readaptadas. Possui um espaço multimídia com uma TV, DVD e vários computadores, mas 

não há professor de informática. Há um laboratório de aprendizagens, onde são trabalhadas 

as dificuldades dos alunos de forma individual ou em pequenos grupos. 

Recursos da Instituição Educacional 

Humanos Físicos Materiais 

 Direção 04 (Diretora, 

vice-diretora, Supervisora 

Administrativo e 

secretária); 

 Materiais pedagógicos em 

geral; 

 Livros técnicos, didáticos, 

literários e infantis; 

 14 salas de aula; 

 01 sala de leitura; 

 01 secretaria; 
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 Especialistas em 

Educação - 03 

 Especialista de Educação 

(Orientador Educacional) 

– 01 

 Psicóloga – 01 

 Pedagoga da E.E.A.A – 01 

 Pedagoga da Sala de 

Recursos - 01 

 Professores - 27 

 Auxiliares de Educação – 

11 

 Agentes portaria – 02 

 Vigilantes – 04 

 Merendeiras – 0 

 Cozinheiras terceirizadas - 

02 

 Alunos – 489 

 Pais e/ou Responsáveis; - 

Parceiros 

 Membros da comunidade 

escolar;  - Parceiros 

 Lideres comunitários  - 

Parceiros 

 Jogos pedagógicos e 

recreativos; 

 Brinquedos variados; 

 Televisores; 

 Videocassete; 

 DVD 

 Aparelhos de som 

 CDs e DVDs de vídeo 

 Duplicador 

 Máquina de xerox 

 Computadores 

 Mesas, cadeiras, carteiras, 

armários e estantes 

 Projetor de transparência 

 

 01 sala de direção e vice-

direção; 

 01 sala da orientação 

educacional;  

 01 sala para a Equipe de 

Apoio à Aprendizagem;  

 01 sala de recursos; 

 01 sala da coordenação 

pedagógica; 

 01 sala da supervisão 

administrativa;  

 01 sala dos professores; 

 01 espaço multimídia 

contendo laboratório de 

informática e videoteca; 

 01 laboratório de 

aprendizagens; 

 01 cantina com depósito 

para merenda escolar; 

 sala de auxiliares; 

 copa de professores; 

 sala de brinquedos para o 

recreio dirigido; 

 depósito material de 

limpeza; 

 09 banheiros; 

 01 depósito de material 

pedagógico; 

 01 pátio coberto; 

 02 quadras esportivas 

cobertas; 

 01 estacionamento 

interno; 

 01 parque infantil; 

 

Observação direta do aluno foi realizada no período de 4 de março a 9 de março de 

2015, com o objetivo identificar os comportamentos e competências do sujeito a fim de 

subsidiar o planejamento das intervenções a serem realizadas na Etapa III.  

No período supracitado, observou-se em sala de aula e em momentos de livre 

expressão como recreio e recreação, os comportamentos que se seguem: 
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Comportamentos 

1 O aluno possui comportamentos inadequados, como: atribuir nomes de baixo calão 

à professora, fugir do ambiente, jogar-se ao chão, atitudes de heteroagressividade 

(segurou o lápis de forma ameaçadora e houve tentativa de utilizá-lo como 

instrumento causador de danos físicos,i sso aconteceu como comportamento para 

se esquivar das demandas que não são do seu agrado. 

2 O aluno possuia acentuada dificuldade psicomotora fina e ampla. Observou-se que 

a criança desconhecia como utilizar os talheres, tem dificuldade em manipular 

massa de modelar, reclamava de dor nas mãos ao escrever e apresentava bastante 

lentidão nesta atividade, desconhece o traçado das letras cursivas como: “f”, “q”, 

“t”, “ç”. Não consegue pular em um pé só ou com os dois pés juntos, não se 

equilibra sobre barra de 10cm, não pula corda e apresenta dificuldade em colocar 

a mochila atrás da cadeira. 

3 Demonstrava ter uma autoestima bastante elevada em relação à sua inteligência, se 

considera “superdotado” (sic aluno), contudo deixa de render academicamente 

quando considera os objetos de estudos “chatos e entediantes” (sic aluno), tornando 

seu processo de aprendizagem lento para novas aquisições e para aprimoramento 

de saberes já adquiridos. 

4 Demonstra interesse em futebol, contudo tem dificuldades na interação social. 

“Não sou bom em futebol de grupo” (sic aluno). Prefere jogar sempre com a mesma 

criança. Quando em grupo, envolvia-se em brigas. Não aceitava perder, apenas 

empatar ou vencer. 

5 Aceita argumentação da professora quando esta o repreende ou o ensina algo, desde 

que a mesma prove que seus argumentos não são “falácias” (sic aluno). Conhece 

todos os tipos de falácias e sofismas para refutar um argumento em uma discursão, 

e utiliza-se desse conhecimento para invalidar discursos que lhe são dirigidos em 

desacordo com suas opiniões. 

6 Tinha dificuldades em estabelecer e respeitar os horários. Não comparece nas 

atividades realizadas no turno matutino. Segundo a mãe, a criança tem dificuldades 

para dormir, fica até tarde no computador e não consegue acordar cedo. Apresenta 

problemas em cumprir o horário da escola também, pede a todo instante que o 

deixem ir embora para que possa jogar em seu computar. Não costuma seguir 

horários e desconhece a leitura das horas no relógio analógico. 

 

A partir das observações descritas acima, como já foi mencionado anteriormente, e 

analisando-os sob a luz das informações colhidas por meio das entrevistas, depoimentos e 

pesquisas documentais, chegou-se à conclusão que o objetivo inicial desse trabalho, que seria 

realizar experiências de vivência em turma regular de ensino não poderia ser desenvolvido 

de imediato. Outras ações pontuais precisariam ser realizadas a fim de preparar tanto o aluno, 

como a instituição para que, futuramente, essa experiência de vivência seja realizada com 

sucesso e culmine com a inclusão do sujeito na classe regular novamente. 
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V. As Sessões de Intervenção 

  

Antes de cada sessão, foi montada uma agenda com Yan, na qual eram explicitados 

todos os momentos pelos quais iriamos passar, os ambientes os quais seriam visitados e todas 

as regras que precisariam ser cumpridas, passo a passo, em conformidade com o método 

TEACCH, citado no item 2.3 do referencial teórico. 

 Foram realizadas 8 sessões de intervenção, as quais descrevo abaixo: 

 

Descrição das Sessões 

1 

20/03/2015 

“Passear com os 

outros alunos da 

escola 

respeitando as 

regras do 

grupo.”  

Passeio ao Palácio do Planalto. 

A pesquisadora inicialmente repassou algumas regras com Yan, antes 

que embarcassem rumo ao Palácio do Planalto. Foram elas: Respeitar 

as regras, não brigar, andar próximo à pesquisadora, responder apenas 

quando solicitado e cordialmente. O aluno concordou com as regras. 

No ônibus se incomodou muito com a música que as outras crianças 

cantavam. “Funk é uma cacofonia musical” (sic aluno), afirmou ele. 

Ficou agitado e tentou agredir os colegas para que cessassem com o 

barulho. Ele foi impedido de alcançá-los e instruído a prestar atenção 

na paisagem e “anular” os ouvidos. O menino afirmou que aquilo era 

muito difícil, mas logo se concentrou no caminho percorrido e se 

acalmou. A pesquisadora lhe apontava os nomes dos lugares. Ao chegar 

no Palácio do Planalto a equipe de recepção foi avisada que a 

pesquisadora precisava estar ao lado de Yan todo o tempo. Inicialmente 

isso gerou algum constrangimento, pois deram a Yan um tratamento 

diferente, a diretora da escola explicou que o menino era especial, mas 

ressaltou que ele é muito inteligente, que deveria ser tratado como 

qualquer outro aluno. Yan se interessa muito por política, demonstrou 

conhecer nomes de políticos e a conjuntura política do momento. 

Sentou-se em sala de reuniões, brincou de fazer pronunciamentos. 

Lanchou com os colegas e aceitou tirar fotos durante o passeio. 

Interagiu com 2 crianças que pertenciam à sua turma do ano anterior. 

Na volta, demonstrou satisfação em relação ao passeio. Incomodou-se 

novamente com o barulho, mas se concentrou na paisagem. 

Duração: 4hs 

2 

25/03/2015 

“Reforçar 

comportamentos 

adequados e 

desestimular 

comportamentos 

inadequados, de 

Comer utilizando talheres: A intervenção se deu na escola, no horário 

de lanche; no qual foi servido ganhada. Ofereceu-se a refeição a Yan, 

que aceitou ressaltando que gostaria de comer apenas o frango. O aluno 

apanhou um pedaço de frango com a mão e o levou até a boca. A 

pesquisadora intervém: “Não coma com a mão, use a colher. ” (sic 

pesquisadora). “Você parece com isso. ” (sic aluno), apontando para o 

prato, responde o menino. “Você entendeu a referência, né? ” (sic 

aluno). A pesquisadora acena que não, então ele explica: “Porque você 

parece uma galinha”. (sic aluno). “Você sabe o que significa chamar 
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forma a levar o 

aluno a escolher 

maneiras 

apropriadas de 

conseguir o que 

deseja.” 

uma pessoa de galinha? Como você sabe se eu sou galinha? Galinha é 

aquela mulher ou homem que tem muitos namorados.” (sic 

pesquisadora). O aluno continua a pegar a comida com a mão. Então 

ele é impedido de tocar a comida. Reclamou: “Por que eu não posso 

comer com a mão? ” (sic aluno); “Porque não é um bom hábito de 

higiene, sua mão vai ficar fedendo a frango depois.” (sic 

pesquisadora”). “Mas eu sempre comi assim.” (sic aluno); “então está 

na hora de mudar.” (sic pesquisadora); “mas eu como assim na minha 

casa!”; “Mas você não está na sua casa”. (sic pesquisadora); “Mas eles 

sempre me aceitaram assim nas outras salas!” (sic aluno) ; “Mas você 

está nessa sala agora. Então tá, você não quer comer.” (sic 

pesquisadora), e retira o prato da mesa do aluno. “Eu quero comer sim!” 

(sic aluno); “Não quer não.” (sic pesquisadora); “Quero sim, você que 

tá dizendo que eu não quero! A é?” (sic aluno) . O aluno pegou sua 

caixinha de suco e ameaçou jogar na pesquisadora, a mesma tomou a 

caixinha e derramou um pouco do líquido na bandeja do lanche 

dizendo: “Olha eu também sei derramar!”. “Tá bom, se você parar de 

encher meu saco eu como de colher!” (sic aluno); “Então tá.”(sic 

pesquisadora). Devolveu o prato ao aluno. Ele pergunta: “Porque você 

enche tanto o meu saco?” (sic aluno); “Porque eu gosto muito de você 

e quero o seu bem.” (sic pesquisadora). “Você sabia que existem 

normas diferentes para comer à mesa em diferentes culturas? Aqui nós 

usamos garfo, faca e colher, no Japão eles usam hashis, na África e 

Índia eles comem com as mãos, mas nós temos que seguir as regras de 

onde estamos.” (sic pesquisadora). O aluno avisa: “Mas eu estou 

desacostumado com a colher.” (sic aluno) ; “Não tem problema, você 

vai aprender, ninguém nasceu sabendo de tudo.” (sic pesquisadora). O 

aluno segue a refeição utilizando a colher e a outra mão para ajudar. Ao 

final na sessão, foi solicitado a Yan que realizasse uma um trabalho 

escrito sobre a etiqueta à mesa nas diferentes culturas. O trabalho 

deveria conter capa, introdução, desenvolvimento, conclusão e 

bibliografia; assim como os seguintes tópicos: o que é etiqueta à mesa, 

como são usados os talheres, como devemos nos comportar nas 

refeições, palavras de boa educação que podemos utilizar durante as 

refeições e o que se come com a mão e o que se come de colher, como 

se deve comer certos alimentos. 

Duração: 20min 

3 

01/04/2015 

“ Realizar 

atividades 

físicas que 

envolvam o 

equilíbrio, 

coodenação 

motora global, 

orientação 

Brincar de amarelinha. 

De forma descontraída, a pesquisadora desafiou o aluno a competir com 

ela no jogo de amarelinha. Para tanto, explicou-lhe as regras do jogo e 

demonstrou como se fazia. O aluno se empolgou, apresentou 

dificuldade para pular em um pé só, com os dois pés juntos e as pernas 

abertas. Inicialmente tentou criar suas próprias regras para o jogo. Ao 

final afirmou: “Deu empate! ” (sic aluno). 

Duração: 20min 
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espaço-temporal 

e lateralidade.” 

4 

09/04/2015 

“Modificar o 

vocabulário 

utilizado com 

Yan com intuito 

de acrescentar 

informações 

interessantes às 

atividades 

propostas, 

mantendo-o 

motivado.” 

Treino de caligrafia. 

A pesquisadora chamou o aluno ao quadro, solicitou que ele escrevesse 

uma palavra que continha a letra “f”, em seguida, escreveu a mesma 

palavra e solicitou que o aluno observasse onde estava a diferença nas 

duas palavras. Ele apontou as duas letras “f”. “Então, seu f parece um 

j, se você escrever assim ninguém vai entender o que você escreveu, 

vai parecer criptografia. ” (sic pesquisadora); “Mas o meu f é assim!”; 

“Então você pode aprender os dois jeitos, o meu e o seu.” (sic 

pesquisadora); “Olha, o meu f é assim...” , e escreve a letra. “Você sabe 

o Word? Você sabia que tem várias fontes no Word porque o Bil Gates 

estudou caligrafia na faculdade? ” (sic pesquisadora). O aluno então 

começou a tentar traçar a letra algumas vezes. 

Duração: 20min 

5 

15/04/2015 

“Utilizar a 

filosofia e 

pesquisas para 

compreender as 

regras e 

convenções 

sociais.” 

 

Debater o que é um sofisma e o que é filosofia:  

Yan não costuma aceitar as orientações dos adultos. A depender da 

argumentação que se dirige a ele, o menino afirma: “Seu argumento é 

facilmente refutável, pois isso não passa de uma falácia” (sic aluno). 

Assim, observou-se a forma lógica, retilínea e bastante literal que Yan 

organiza seus conceitos. Então a pesquisadora escreveu em um cartaz 

o conceito de falácia ou sofisma e acrescentou um exemplo. Ao ler o 

exemplo, Yan classificou o tipo de falácia com um termo em latim e 

citou muitos outros exemplos e tipos de falácias que conhecia. A 

pesquisadora apontou que Aristóteles foi quem estudou o que era 

falácia ou sofisma, e que ele era um filosofo, e perguntou: “Você sabe 

quem foi Aristóteles? Você sabe o que é Filosofia”? O menino afirmou 

que não sabia responder as perguntas. Então a pesquisadora solicitou 

que ele fizesse uma pesquisa na internet para descobrir 

Duração: 40min, 20 min em sessão com pesquisadora e 20min em 

atividade de pesquisa. 

6 

30/04/2015 

“Compreender o 

que é tempo, 

quais são as 

medidas de 

tempo, como se 

distribuem as 

atividades no 

decorrer do 

dia.” 

Observar a forma que se lê o relógio analógico, fazer lista com o 

tempo que se gasta realizando as atividades diárias 

Discutimos o conceito de tempo, tipos de tempo e as medidas de tempo, 

utilizando relógio, calendário e texto para reflexão.  De posse das regras 

básicas para ler o relógio analógico, Yan foi instruído a dividir as 24 

horas de seu dia em todas as suas atividades, para que observássemos 

como ele usa o seu tempo, visualizar as atividades as quais se dedica 

mais e refletir se é possível fazer um melhor uso do tempo. Yan deixou 

clara a atividade que mais se dedica: jogos e pesquisas no computador. 

Afirmou dormir às 23 horas e acordar as 10hs e ausência de rotinas 

diárias estabelecidas em sua vida familiar. 

Duração: 20min 

7 

05/05/2015 

Jogo da memória 

A pesquisadora questionou se Yan sabia como se brincava com o jogo 

da memória. Diante da negativa do aluno, a mesma explicou e 

exemplificou a forma correta de como a brincadeira deveria se realizar. 
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“ Lidar com o 

sentimento de 

frustração ao 

perder em um 

jogo ou ser 

contrariado.” 

Ficou claro que o jogador que juntasse mais pares seria o vencedor. Yan 

se mostrou impaciente, frequentemente se adiantava e virava cartas 

antes de sua oponente finalizar sua jogada. O menino foi advertido: 

“Assim você me mostra todos os pares e eu vou ganhar.”(sic 

pesquisadora). À medida que o jogo foi evoluindo, Yan demonstrava 

sinais de impaciência e fadiga, enquanto a pesquisadora seguia 

formando pares de cartas iguais. Em dado momento, após constatar que 

a pesquisadora havia formado mais um par e ele não conseguira ao 

menos um, o garoto pegou seu material e saiu da sala onde se 

encontrava aos prantos: “Foi uma humilhação!” (sic aluno), dizia ele 

repetidas vezes. A pesquisadora o seguiu, e perguntou: “Qual é o 

objetivo do jogo?” (sic pesquisadora), ele respondeu: “O objetivo do 

jogo é vencer! Foi uma humilhação! Eu não fiz nem um ponto sequer! 

Eu ia te ensinar a jogar videogame, mas agora eu não vou ensinar nunca 

mais!” (sic aluno). Então a pesquisadora lhe disse: “O objetivo do jogo 

é se divertir, você faz o seu melhor, mas tem vezes que você ganha, tem 

vezes que você empata e também tem vezes que você perde.” (sic 

pesquisadora). “Eu discordo da sua afirmação, porque se você fez o seu 

melhor e não venceu, então você não é o melhor!” (sic aluno). O pai de 

Yan chegou nesse momento para leva-lo para casa. Ele perguntou ao 

pai: “Pai, qual é o objetivo do jogo?” (sic aluno). O pai então 

respondeu: “É vencer.” (sic pai). A pesquisadora atenta ao diálogo 

corrigiu o pai, afirmando que o objetivo do jogo era se divertir, este, 

por sua vez, altera sua postura e repete o que a pesquisadora havia dito. 

A pesquisadora então entrega uma atividade em que Yan precisaria 

pesquisar o que é um jogo, quais são as finalidades do jogo, se é correto 

ficar chateado e irritado quando se perde uma partida, o quanto é 

normal experimentar sentimento de frustração diante de momentos de 

derrota e como são as reações das pessoas quando se sentem frustradas.  

 

Duração: 60min, 20 min. Em sessão com a pesquisadora, 20min em 

atividade de pesquisa, 20 minutos socializando os resultados da 

pesquisa e jogando mais uma partida,. 

 

8 

20/05/2015 

Refletir sobre as 

diferentes 

formas de 

resolver 

problemas, 

descartando o 

uso da força e 

da violência.”  

Jogo “Hora do rush” 

Hora do rush trata-se de um jogo no qual há carros, caminhões e ônibus 

de diversas cores, estes são distribuídos em um espaço quadriculado 

limitado. O objetivo do jogo é encontrar uma forma de tirar um dos 

carros do engarrafamento pela única saída existente. A pesquisadora 

organizou um cenário e solicitou que Yan retirasse o carro vermelho. 

Ela o advertiu que ele deveria fazer sua “rota” pelo “chão”, uma vez 

que carros não voavam. A solução encontrada por Yan foi provocar 

uma batida “monstruosa” (sic aluno), até conseguir sair. “Mas dessa 

forma ia machucar muita gente, estragar os carros, será que não tem 

outra forma?” (sic pesquisadora). Yan simulou mais uma vez sua 

incrível colisão de automóveis. A pesquisadora então, se propôs a 

resolver o problema, movendo os carros de suas posições iniciais, ela 

conseguiu atingir o objetivo do jogo. Yan a observava. Então a 

pesquisadora propôs outro senário, para que o garoto pudesse retirar o 
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carro do engarrafamento. Mais uma vez, ele simulou uma choque entre 

automóveis. Então a pesquisadora recolheu o jogo e o guardou ao 

alcance da visão de Yan. No dia seguinte, ele diz: “ Ei, você lembra 

daquela batida de carro que eu fiz?” , Após compreender a qual assunto 

aquela pergunta se referia, a pesquisadora respondeu: “Sim eu me 

lembro, daquela batida horrorosa, mas existiam outras formas de tirar 

o carro.” Passado algum tempo após esse diálogo, Yan pegou e jogo e 

organizou um cenário para que a pesquisadora jogasse. Ele a informou 

que o seu carro seria o rosa. A pesquisadora cumpriu a tarefa e 

perguntou se ele gostaria que ela organizasse o cenário para ele jogar 

também. O aluno afirmou que sim, e escolheu o carro vermelho para 

ser o seu carro. Dessa vez ele fez todo o trajeto de seu carro movendo 

os demais de suas posições iniciais. Quando estava quase chegando a 

saída do desafio, ele chamou a atenção: “olha só, ainda deu uma 

batidinha aqui, ó?! Você viu?” (sic aluno). Demonstrando o que ele 

explicava com palavras com gestos associados às suas brincadeiras. 

 

Duração: 40min, divididos em 2 momentos distintos de 20min. 
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VI. Discussão geral dos resultados da intervenção psicopedagógica: 

relatório descritivo  

 

  O objetivo inicial dessa pesquisa foi a reinserção de sujeito autista em turma regular 

e inclusiva de ensino. Entretanto, não foi possível começar a intervenção para inserir o sujeito 

diretamente em uma classe regular sem antes retomar o ajuste de alguns comportamentos que 

inviabilizavam atingir esta meta. 

 Para garantir a previsibilidade e a redução dos níveis de ansiedade durante as sessões 

de intervenção utilizou-se a estruturação da rotina e da agenda, como orientado no método 

TEACCH. 

No histórico de Yan ficou claro como são raras as oportunidades que o garoto tem de 

realizar passeios. Em geral, devido ao seu comportamento, o menino é afastado das 

oportunidades para “evitar encrenca” (sic mãe). São muitos os relatos de momentos em que 

ele perdeu o controle em público. A proposta da intervenção 1 foi proporcionar a Yan um 

momento de interação com os colegas da escola e com as regras que a convivência em grupo 

necessita, de maneira prazerosa e lúdica. O momento também foi interessante para que ele 

percebesse que não só ele, mas todo o grupo seguia as mesmas regras, e observar que 

diferentes locais e espaços dos ambientes que estávamos visitando serviam a diferentes 

propósitos.  

 Como foi dito no item 2.4 desse trabalho, em que Vygotsky (1989) descreve os 

núcleos primários e secundários das deficiências, para além dos diagnósticos que o indivíduo 

apresente, estão as relações interpessoais que são estabelecidas entre o sujeito com algum 

tipo de deficiência e a comunidade a qual pertence. Nesse sentido, se o indivíduo está preso 

em um ciclo em que emite comportamentos ruins e em seguida é privado do convívio com 

diferentes pessoas e lugares, é de se esperar que se torne cada vez mais socialmente 

desajustado. Assim, para interromper essa cadeia negativa de eventos, ao invés de remover 

Yan dos ambientes devido aos seus comportamentos desagradáveis, é necessário demonstrar 

outros comportamentos, mais aceitáveis, que possam favorecer a sua interação em sociedade.  
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 Na intervenção 2, o objetivo não era apenas que Yan comesse com talheres, mas se 

reconhecesse participante de uma cultura, com hábitos estabelecidos socialmente, os quais 

devemos aprender. Para tanto, foi possibilitado que Yam comparasse a cultura de vários 

povos diferentes e identificasse a sua própria cultura nesse universo, se reconhecendo como 

integrante ativo dela. É apenas tomando posse desse saber que ele pode ser capaz de tomar 

atitudes adequadas para conseguir o que deseja, conhecendo os princípios e valores de sua 

cultura. Vygotsky (1987) salienta que os mecanismos psicológicos superiores são criados a 

partir da interação do sujeito com o meio, por intermédio do outro e dos sistemas simbólicos, 

ou seja, pelo indivíduo inserido em uma cultura.  

 A intervenção 3 foi pautada na cultura corporal, exploração dos diversos movimentos 

que se pode produzir com o corpo em interação com o meio ambiente. A brincadeira que se 

utiliza do corpo como instrumento proporciona o ganho de coordenação motora global, 

equilíbrio, orientação espaço-temporal e lateralidade. O desenvolvimento desses 

conhecimentos garante que Yan conheça seus próprios limites físicos, descubra atividades 

que lhe dão prazer e possua maior controle sobre o seu próprio corpo. 

 Na intervenção 4 retomou-se o vocabulário utilizado com Yan, que era rebuscado e, 

por meio de um artifício, lhe trazendo informações extras, o motivaram a desenvolver a 

atividade proposta. Yan estudou caligrafia, com o intuito de aprimorar suas habilidades 

psicomotoras finas, assim como possibilitar o seu domínio adequado do traçado das letras, 

garantindo assim que pudesse se comunicar de forma eficaz pela escrita. Outra habilidade 

trabalhada nesse momento foi a organização do caderno. 

 Ao debater o que é filosofia e o que é sofisma com Yan na intervenção 5, abriu-se um 

canal de reflexão acerca do mundo que o rodeia. Na devolutiva, Yan trouxe a biografia 

resumida de Aristóteles, o conceito de filosofia e o alfabeto grego decorado. Assim sugeriu-

se que estudasse filosofia para crianças, como adequação de suplementação de currículo. A 

filosofia, nesse caso, pretendia ser uma ferramenta suficientemente lógica e racional que iria 

subsidiar as mais diversas ponderações acerca dos problemas cotidianos e contextos sociais 

nos quais o aluno estava envolvido. 

 Lidar com as questões relacionadas ao tempo mostrou-se uma das tarefas mais difíceis 

para Yan. Seja por sua personalidade intensamente questionadora ou mesmo pelos altos 
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níveis de ansiedade que enfrenta, cumprir horários ou mesmo esperar foram atividades que 

o aluno não costumava realizar. A insistência em permanecer em atividades de seu agrado, 

como por exemplo jogar durante todo o dia no computador, também foram agravantes. 

Observou-se que em sua vida familiar não havia uma rotina diária estruturada. Por todos 

esses motivos, foi de grande importância que Yan pensasse sobre o seu próprio “tempo” na 

intervenção 6. Por não possuir o hábito de utilizar relógio analógico, não se tornou fluente 

em sua leitura, contudo, compreendeu que há uma hora para cada atividade. 

 Ao provocar que Yan perdesse no jogo de memória na intervenção 5, Yan entrou em 

contado com sentimentos de intensa frustração, sentimentos esses que o levaram a recorrer a 

comportamentos de esquiva e rompantes de agressividade. Foi necessário desconstruir o 

entendimento do que é o perder, o ganhar e o empatar; para tanto Yan precisou pensar sobre 

o real sentido do jogo: se divertir, não ganhar; o que é “dar o seu melhor”: fazer tudo que for 

legalmente possível para vencer, sem trapacear ou tentar infligir as regras, e não 

necessariamente ser o melhor de todos. Compreendendo que os jogos lúdicos são, na verdade, 

pequenos ensaios para a vida adulta, aprender a lidar com o sentimento de frustração quando 

as coisas não acontecem exatamente como esperado é uma importante conquista para 

melhorar a qualidade de suas relações interpessoais. 

 O jogo “A hora do rush” incentiva a criança a criar estratégias para sair de uma 

situação difícil. Yan estva acostumado a recorrer a agressão, física e oral, ou a fuga para 

resolver seus problemas. Quando diante desse jogo, ele se sentiu provocado a encontrar outra 

saída, a tomar outra postura para resolver a questão. Nota-se nesse ponto que a solução por 

ele tomada continuou sendo uma postura desafiadora e opositora, contudo, socialmente 

adequada e aceitável.  

 Todas as intervenções propostas visaram a mudança de algum comportamento ou 

tomada de outro, mas é necessário ressaltar que essas alterações, nos processos aqui 

estabelecidos, tiveram como ponto de partida o incentivo ao pensamento, a auto avaliação e 

a reflexão filosófica, com o objetivo de possibilitar que Yan explore o melhor que há nele 

mesmo, e mostre isso a comunidade escolar a qual está inserido, favorecendo assim as 

interações sociais reciprocas e positivas.  
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 O grande reforçador utilizado com Yan foram os elogios à cada pequeno 

comportamento adequado que ele realizava. Conforme a orientação de manejo de 

comportamentos estabelecidas pelo método da Análise Comportamental Aplicada, discutida 

no item 2.1.6 desse trabalho. Esta ação proporcionou que Yan descobrisse um outro lado de 

si mesmo, que não conhecia, ele também podia ser bom. Acostumado com críticas constantes, 

reclamações e ao rótulo de “desafiador”, Yan encontrava apenas nessas características sua 

definição de ser e agir, a sua identidade.  

 Os métodos comportamentais se mostraram muito efetivos no manejo dos 

comportamentos disruptivos e desafiantes apresentados por Yan, pois estes são estruturados 

e permitem que o educando compreenda as regras e comandos de forma clara e objetiva. 

 Considerar a alteridade como um norteador, como proposto por Ferre (2001), também 

foi um requisito importante nesse processo. Saber colocar-se no lugar do outro é 

importantíssimo para compreender quais são os mecanismos que o levam a escolher essa ou 

aquela atitude, possibilita que possamos visualizar o mundo com os olhos do outro e a partir 

daí, de sua compreensão do mundo, propor mudanças que venham a trazer benefícios para o 

sujeito. 

Como dissemos no início, o objetivo inicial dessa pesquisa foi a reinserção de sujeito 

autista em turma regular e inclusiva de ensino, que depois modificou-se, tornando-se uma 

outra intervenção que se desenvolveu em 4 etapas. Cada uma delas foi importante para que, 

talvez no segundo semestre de 2015, o sujeito possa de fato começar sua vivência. 

Concluímos que a proposta em princípio foi válida, principalmente por identificarmos 

estratégias que até o momento desta pesquisa não haviam sido sistematizadas. Dessa forma, 

os resultados poderão no futuro servir como ponto de referência para outras experiências 

semelhantes.  
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VII. Considerações finais 

 

 O trabalho aqui apresentado é breve e aproximou duas abordagens, a abordagem 

comportamental e a abordagem histórico-social, que se complementaram. Da primeira, são 

importantes o rigor como são planejadas as intervenções, a forma como elas estão voltadas 

para a aprendizagem e centradas no sujeito. A segunda abordagem salienta a importância das 

interações sociais e do convívio, mesmo quando os sujeitos, aparentemente, não se 

interessam pelas relações interpessoais. A metodologia garantiu as condições de sistematizar 

as ações, encadeando as ideias, os objetivos e os planejamentos, de modo que no futuro se 

possa refletir a respeito dos resultados com o grupo de professores da escola. 

 As intervenções planejadas para esse estudo foram poucas e pontuais, contudo o 

objetivo dessa pesquisadora persevera, a reinserção de Yan em classe regular inclusiva de 

ensino. Se por hora, elas foram pontuais, se tornarão mais sistêmicas e cíclicas. 

 A inclusão de sujeitos autistas deve ser pensada e repensada com extremo cuidado, 

lembrando sempre de manter o foco no sujeito e em suas necessidades. Assim, não existe 

uma receita única que atenda todas as precisões educativas de alunos autistas. Existem sim 

um infinito de possibilidades que devem ser analisadas. O melhor lugar para o aluno autista 

não é a escola especial, ou a classe especial, ou as classes inclusivas, o ambiente mais 

adequado é aquele em que ele precisa estar, onde se desenvolva um trabalho que potencialize 

suas habilidades e propicie sua inclusão social, com a maior quantidade de interações sociais 

possíveis. 

 A intervenção psicopedagogica, nesse sentido, garante suporte a todos os momentos 

em que processos de ensino e aprendizagem estejam presentes. A pesquisa de intervenção 

oportuniza o desenvolvimento de estratégias e intervenções para garantir que o planejamento 

não se perca. Observamos que na história do sujeito havia o registro da tentativa de inclusão 

em classe regular, porém não encontramos as estratégias utilizadas naquela ocasião, que nos 

pudessem servir de referência. Não gostaríamos de cometer os mesmos erros, que impediram 

a primeira tentativa, mas teria sido motivador repetirmos os acertos.  
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 Acreditamos que esta pesquisa seja inovadora em sua metodologia e esperamos ter a 

oportunidade de concluí-la, para que no futuro possamos discutir seus resultados na escola 

em que o sujeito estuda, como uma experiência exitosa de inclusão.  
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IX- Anexos 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

 

Título do Projeto: Psicopedagogia e inclusão: desafios na reinserção de aluno autista em 

classe regular de ensino 

Pesquisador Responsável: Thaís Nunes Batista 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade de Brasília 

Orientador (a): Doutora Denise de Oliveira Vieira 

Telefone para contato: (61) 96142251  

Nome do voluntário: ____________________________________________________ 

Idade: _____________ anos    R.G. _________________ Função:________________ 

 

 Este trabalho de pesquisa objetiva a realização de intervenção psicopedagógica. 

Conta com a supervisão da professora Doutora Denise de Oliveira Vieira. É exigido como 

pré-requisito para a conclusão da especialização “latu sensu” em Psicopedagogia 

Institucional e Clínica, oferecida pelo Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. 

Serão realizadas entrevistas com os responsáveis, membros da comunidade escolar, assim 

como sessões de intervenção psicopedagógica envolvendo a criança e a escola como um todo, 

por aproximadamente, três vezes por semana, nos meses de fevereiro a junho. As sessões 

serão gravadas e transcritas na integra e utilizadas como dados para elaboração do relatório 

da pesquisa. Esta participação é voluntária, não implica em custo financeiro algum aos 

colaboradores, podendo este consentimento ser retirado a qualquer momento. Todas as 

dúvidas, a respeito da pesquisa poderão ser sanadas à medida que forem aparecendo. As 

informações relativas à identidade dos sujeitos participantes da pesquisa serão mantidas em 

sigilo 

 
Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro 
ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Brasília, _____ de ____________ de _______ 

 

_________________________                       ___________________________ 
                    Testemunha                                                                                 Testemunha 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

 

Título do Projeto: Psicopedagogia e inclusão: desafios na reinserção de aluno autista em 

classe regular de ensino 

Pesquisador Responsável: Thaís Nunes Batista 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade de Brasília 

Orientador (a): Doutora Denise de Oliveira Vieira 

Telefone para contato: (61) 96142251  

Nome do voluntário: : _______________________________________ 

Idade: 9 anos       

Responsável legal: _______________________________________R.G.: _____________e  

_______________________________________R.G.: _____________ 

 Este trabalho de pesquisa objetiva a realização de intervenção psicopedagógica. 

Conta com a supervisão da professora Doutora Denise de Oliveira Vieira. É exigido como 

pré-requisito para a conclusão da especialização “latu sensu” em Psicopedagogia 

Institucional e Clínica, oferecida pelo Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. 

Serão realizadas entrevistas com os responsáveis, membros da comunidade escolar, assim 

como sessões de intervenção psicopedagógica envolvendo a criança e a escola como um todo, 

por aproximadamente, três vezes por semana, nos meses de fevereiro a junho. As sessões de 

intervenção serão gravadas e transcritas na integra e utilizadas como dados para elaboração 

do relatório da pesquisa. Esta participação é voluntária, não implica em custo financeiro 

algum aos colaboradores, podendo este consentimento ser retirado a qualquer momento. 

Todas as dúvidas, a respeito da pesquisa, poderão ser sanadas à medida que forem 

aparecendo. Os responsáveis pela criança poderão entrar em contato com a pesquisadora 

sempre que acharem necessário. As informações relativas à identidade dos sujeitos 

participantes da pesquisa serão mantidas em sigilo 

 

Eu, _______________________________________R.G.: _____________, responsável 

legal por_____________________________________, declaro ter sido informado e 

concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

Eu, _______________________________________R.G.: _____________, responsável 

legal por_____________________________________, declaro ter sido informado e 

concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito 

Brasília, _____ de ____________ de  2015 

 

_________________________________   ______________________________ 

 

_________________________________   ______________________________ 
        Testemunha        Testemunha 
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