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RESUMO 

 

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) consiste em um distúrbio que engloba 

comprometimento na díade das áreas relacionadas à comunicação e à interação, e às ações 

simbólicas dos indivíduos. As causas e origens do transtorno ainda não são consensuais no 

campo da ciência, porém já se estabeleceu a concordância de que o autismo é um transtorno 

do neurodesenvolvimento. Neste trabalho, o acompanhamento do sujeito com autismo 

compreende as suas narrativas como um fenômeno singular, ou seja, sua linguagem, verbal ou 

não, como uma ideação da subjetividade que se revela e se transforma no processo de 

encontro com o outro. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivos compreender como 

se estabelecem as narrativas de si e do mundo do sujeito diagnosticado com TEA, e suas 

possibilidades de construção de interações e auto-suporte. Para isso, utilizam-se como 

subsídios teóricos a perspectiva Fenomenológica de Merleau-Ponty, a Sócio-histórica de Lev 

Vigotsky e, por último, a perspectiva Dialógica, apresentada por Martin Buber. É a partir de 

cinco estudos de caso com crianças de 03 a 12 anos, diagnosticadas com TEA, que se 

discutem as diferentes formas de narrativas de si que emergem nos processos clínicos 

retratados. Utilizou-se da metodologia narrativa, na defesa de que os sujeitos com TEA podem 

falar de si, e falam, em um movimento de comunicar-se que é singular e constante. O estudo 

dos casos, através do follow up, evidenciou que os recursos da dialogia e da narrativa 

viabilizam o desenvolvimento da pessoa com TEA, revelando a importância de sua 

singularidade e de sua expressão peculiar na relação com o mundo que pode tornar acessível 

sua condição, a partir do conceito de potência e não de déficit. 

Palavras-chave: Transtorno do Espectro do Autismo; Narrativas; Dialogia; Linguagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Autism Spectrum Disorder (ASD) consists on a disorder which encompasses the dyad of 

impairments in areas related to communication and interaction, in addition to the person’s 

symbolic actions. The science field could not reach a consensus in relation to the causes and 

origins of the disorder yet. However, it has already been agreed that autism is a 

neurodevelopment disorder. In this study, the individuals’ follow-up comprises their narratives 

as a singular phenomenon, namely verbal or nonverbal language as an ideation of subjectivity 

that reveals itself and turns into the process of approaching the other. Therefore, the present 

study aims to understand how the individuals diagnosed with ASD stablish narratives about 

themselves and about their world. Furthermore, it was intended to learn their possibilities of 

building interactions and self-support. In order to do this, theoretical subsidies were 

researched: the phenomenological approach of Merleau-Ponty, the social-historical one of Lev 

Vigotsky and the dialogical one presented by Martin Buber. The study analyzes the different 

kinds of self-narratives that emerged from the clinical process of five case studies of 3 to 12 

year-old-children diagnosed with ASD. The narrative methodology was used, due to the fact 

that individuals with ASD can talk about themselves and they do so in a singular and constant 

communication movement. Through the follow-up, the case studies have revealed that 

the dialogical and narrative resources make it possible for the development of people with 

ASD to happen. This shows the importance of their singularity and of their peculiar 

expression in relation to the world that can make their condition accessible, based on the 

concept of power and not deficit. 

Keywords:  Autism Spectrum Disorder; Narratives; Dialogism; Language. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Os estudos sobre o Transtorno do Espectro do Autismo perpassam o meio científico 

desde os anos 40, quando surgem os primeiros relatos em países Europeus. Com o passar dos 

anos e com o avanço da ciência, foram se tornando mais populares e a temática tem sido cada 

vez mais discutida na sociedade, principalmente com o advento de filmes hollywoodianos, 

como Rain Man, Meu filho meu mundo, prisioneiros do silêncio, entre outros. Com a 

aprovação da Lei nº 12.764, conhecida como Lei Berenice Piana, no ano de 2012, o 

Transtorno do Espectro do Autismo passa a ser legalmente compreendido, no Brasil, como 

uma deficiência. Dessa forma, passam a ser asseguradas a garantia de direitos e a 

acessibilidade aos sujeitos com TEA. 

Segundo pesquisa do governo de Minas Gerais (2015), estima-se que, no cenário 

brasileiro, o autismo esteja presente em dois milhões de pessoas e também que as taxas 

tendem a subir com o advento das práticas diagnósticas. Com tamanha incidência 

populacional, os estudos sobre o Espectro do Autismo tornam-se um importante campo de 

pesquisa em psicologia, no qual a busca ético-política pelas mais diversas compreensões das 

existências se deem de forma inclusiva e abrangente. 

Diversas compreensões do transtorno já surgiram no campo da psicologia, nomeando 

os sujeitos com TEA como fortalezas vazias, tomadas desligadas, carapaças e conchas. É no 

entendimento de que esta prática não prioriza a saúde mental e a existência desses sujeitos 

que, neste estudo, compreende-se o indivíduo com TEA, como sujeito de relação, como uma 

potência de vir-a-ser, uma vez que se expressa e se relaciona das mais diversas formas 

subjetivas. Compreende-se, assim, que os sujeitos se constituem em processos relacionais e 

que suas comunicações se revelam na medida em que se abrem para encontros que 

potencializem sua existência. 

  A relevância dos estudos sobre a linguagem no Transtorno do Espectro do Autismo 

consiste no fato de que se podem considerar diferentes formas de expressão e comunicação, 

que não se limitam à forma verbal. Sujeitos com TEA são frequentemente excluídos das 

interações ao não se expressarem verbalmente. Tal entendimento pode gerar obstáculos às 

propostas terapêuticas que visem exclusivamente à reabilitação. Uma intervenção que 

considera a pessoa em sua totalidade demanda o reconhecimento dos múltiplos códigos de 

comunicação e expressão existentes, exigindo dos profissionais que trabalham com pessoas 
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com TEA a ampliação desses recursos comunicacionais a fim de favorecer a abertura para 

terapêuticas efetivas. 

É nesse sentido que o objetivo geral desta pesquisa consiste em compreender como se 

estabelecem as narrativas de si e do mundo do sujeito diagnosticado com TEA, e suas 

possibilidades de construção de interações e auto-suporte. Para isso, especificamente 

pretende-se identificar as narrativas em transição das pessoas com TEA, avaliar as narrativas 

de construção de si a partir das diferentes linguagens, comunicação e expressão e descrever 

recursos dialógicos que viabilizem a interação e o trabalho com pessoas com TEA. 

 Para atingir tais objetivos, o trabalho está organizado em três capítulos (além desta 

introdução e das considerações finais), nos quais se expõe o percurso realizado durante todo o 

processo da pesquisa. Sendo assim, no primeiro capítulo, faz-se uma síntese das teorias sobre 

o desenvolvimento humano em psicologia, na qual são expostas as teorias Comportamental, 

Construtivista, Sociointeracionista, Psicanalítica e Fenomenológica. Ainda neste capítulo, são 

apresentadas as três perspectivas que serão utilizadas como subsídio teórico do trabalho no 

que concerne ao desenvolvimento da linguagem e da comunicação: A perspectiva 

Fenomenológica de Merleau-Ponty , que compreende o indivíduo como, ao mesmo tempo, 

construtor e constituído pelos fenômenos presentes em sua existência no mundo;  a Sócio-

histórica de Lev Vygotsky, na qual se defende a hipótese de que o desenvolvimento do sujeito 

e de suas linguagens se dão em zonas de desenvolvimento da aprendizagem, nas quais os 

sujeitos encontram pares e são capazes de dar novos significados e formas ao mundo; e, por 

último, a perspectiva Dialógica, apresentada por Martin Buber, na qual os sujeitos são 

compreendidos a partir de seus encontros e diálogos  intra-humanos ou pragmáticos. 

 No segundo capítulo, abordam-se o processo de desenvolvimento no TEA e como 

esses aspectos estão ligados à formação do sujeito com autismo como um indivíduo de 

potências e possibilidades. Também se contextualiza o Espectro do Autismo historicamente, 

passando por Bleuler até os dias atuais e a criação da lei 12.674, chamada de Berenice Piana, 

que preconiza o entendimento da pessoa autista como deficiente, ou seja, um indivíduo com 

necessidades especiais. 

  Ainda na idealização do que viria a ser este trabalho, pensava-se em realizar apenas 

um estudo de caso, procurando explicar as possibilidades de compreensão e formas de se 

realizar o processo terapêutico. Após grande reflexão, entretanto, decidiu-se por um estudo 

múltiplo de casos, compreendendo que a defesa do trabalho, estaria mais clara se fossem 
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expostas trajetórias de diferentes crianças e caminhos que elas encontraram para facilitar a 

vinculação em um processo clínico que demanda uma postura ética, um subsídio teórico e 

uma disponibilidade para o autêntico encontro terapêutico defendido como meio para a 

compreensão da existência dos sujeitos com TEA. 

Dessa forma, no terceiro capítulo, apresenta-se uma pesquisa-intervenção, na qual se 

utiliza o recurso da narrativa como metodologia qualitativa de investigação dos processos que 

se revelam, na interação entre a pessoa com TEA e o pesquisador. Analisam-se, portanto, 

narrativas sobre o atendimento dialógico com cinco crianças com idade variando entre 03 a 12 

anos, atendidas entre os anos de 2015 e 2018, no Laboratório Ambientes Digitais de 

Aprendizagem para Criança Autista (LADACA), localizado no Campus Aterrado da 

Universidade Federal Fluminense, na cidade de Volta Redonda, RJ. 
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1. O DESENVOLVIMENTO HUMANO 
  

  Os estudos em psicologia, por muitos anos, voltaram-se para o desenvolvimento 

humano que ocorre desde o período gestacional até o processo de envelhecimento. A ciência 

do desenvolvimento caracteriza-se pelos estudos das mudanças relacionadas com os 

momentos vivenciados, sendo esses de idade, comportamento, pensamento e emoções (BEE; 

BOYD, 2011).   

  Para Rabello e Passos (2018), esse desenvolvimento está atrelado a um processo de 

evolução que se dá de forma constante, não linear e em diversos campos da existência do ser. 

Sendo assim é importante se considerar como isso torna o sujeito singular e coletivo ao 

mesmo tempo na tríade bio-psico-social. 

  Com base nessa consideração, algumas das correntes que se apresentam no estudo da 

psicologia do desenvolvimento são a Comportamental, a Construtivista, a Sócio-histórica, a 

Psicanalítica e a Fenomenológica. 

    A corrente Comportamental tem Skinner, Watson e Bandura como principais teóricos, 

que defendem que crianças nascem como tábulas rasas e vão apreendendo sobre o mundo que 

as rodeia em processos de imitação e reforço. Para os comportamentalistas, as estruturas ou 

organizações do comportamento devem ser estudadas em função da idade que o indivíduo se 

encontra. É também necessário compreender como o desenvolvimento do comportamento 

verbal, a função cognitiva e a relacional se estabelecem (DAVIS, 2003). 

  Segundo Bandura (1965), os seres humanos são flexíveis na forma de aprender e o 

fazem ou de forma ativa ou por observação, sempre dependendo de um comportamento inicial 

que, na maioria das vezes, deriva da relação com seus cuidadores. Para Watson, citado por 

Skinner, são os processos de reforço do comportamento que suplementam todo processo de 

desenvolvimento e seleção natural, uma vez que um reforçador positivo fortalece qualquer 

comportamento que o produza, e o reforçador negativo elimina esse comportamento da 

experiência do sujeito (SKINNER, 2006). 

  Para Rappaport, Fiori e Davis (2003), na perspectiva Comportamental, o sujeito é 

visto como principal agente de seu desenvolvimento e evolução, o que se dá por meio do 

processo de "estímulo-resposta", determinando os padrões de comportamentos que podem 

acompanhar e dizer sobre o sujeito pelo resto de sua existência, influenciando de forma 

significativa todo o processo contínuo de desenvolvimento e aprendizagem. 
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   A vertente Construtivista tem Piaget como expoente. Ele defende que o 

desenvolvimento só ocorre a partir de uma interação entre o desenvolvimento biológico e as 

aquisições intelectuais e motoras que a criança realiza com seu meio. O teórico pautou seus 

estudos em busca do entendimento de como o processo de desenvolvimento se dá nas 

diferentes fases da vida do ser humano. Com base na teoria piagetiana, Rappaport, Fiori e 

Davis (2003) afirma que a criança irá, à medida que amadurece física e psicologicamente, 

desenvolvendo sua forma, potências e linguagem sempre que estimulada pelos ambientes 

físicos e sociais em que habita. 

  Piaget (1969) estudou o desenvolvimento de forma interacionista, analisando na 

proposição homem-criança quais são os mecanismos mentais que os sujeitos usam nas mais 

diferentes etapas da vida. O teórico estabeleceu 4 diferentes períodos ou etapas para explicar o 

desenvolvimento. O período sensório motor ocorre do 0 aos 24 meses. Nessa fase, o sujeito 

ainda bebê passa a se organizar psiquicamente através dos processos sensoriais e motores; o 

período pré-operacional, que ocorre dos 2 aos 7 anos, é aquele em que a criança passa a 

desenvolver seu sistema representacional, utilizando-se de símbolos conhecidos, nessa fase o 

pensamento ainda não se apresenta de forma lógica; o período das operações concretas ocorre 

dos 7 aos 12 anos, quando a criança passa a resolver questões logicamente, mas ainda não 

domina por completo o pensamento abstrato; por último, ocorre o período das operações 

formais, correspondendo à fase dos 12 anos em diante;  esse é o momento que o sujeito já 

realiza o processo de pensamento de forma abstrata e passa a lidar com as situações 

hipotéticas e suas possibilidades. Para que esses períodos aconteçam de forma concreta, a 

criança precisa estar amadurecida biologicamente para que a maturação psíquica ocorra de 

forma interacional (PAPALIA; FELDMAN, 2013). 

 Já na teoria Sócio-histórica, Vigotsky se apresenta como o idealizador do pensamento 

de que o desenvolvimento acontece a partir das trocas entre os pares, ou seja, pelos processos 

de interação e mediação realizados entre eles. O teórico defende que os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem estão consideravelmente relacionados desde o nascimento 

do indivíduo, compreendendo o processo de formação do sujeito por movimento dialético 

entre aprendizagem e desenvolvimento, uma vez que é na produção de sua existência que o 

homem produz historicamente o mundo. Vigotsky desenvolve a noção do "cérebro como um 

sistema aberto, de grande plasticidade", cujas estruturas e formas de funcionamento são 
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moldadas no decorrer da história do desenvolvimento individual de cada sujeito (OLIVEIRA, 

1993). 

 Segundo Zanella (1994), o teórico apresenta uma ideia fundamental para a história dos 

estudos em desenvolvimento, o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, sendo essa a 

distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial de 

cada sujeito. É nessa lacuna que a associação entre pares se torna primordial para o 

desenvolvimento humano, uma vez que é no processo histórico-social que o sujeito explora 

suas potências e alcança o seu vir a ser. 

 Para Vigotsky (2008) não é possível conceber a ideia da redução do desenvolvimento 

psíquico a uma esfera de supremacia biológica, na qual a maturação física se sobrepõe às 

possibilidades da psique do indivíduo. Para o teórico, existe uma forte ligação do 

amadurecimento físico e psicológico com a esfera cultural-social, uma vez que essa modifica 

a forma que o sujeito estabelece suas relações internas e externas. Nos seus estudos sobre os 

processos de desenvolvimento humano, Vigotsky diferencia as ‘funções psicológicas 

elementares’, sendo essas as funções referentes a atenção e ao processo de memória 

involuntária, e as "funções psicológicas superiores", referentes à atenção voluntária, ao 

pensamento abstrato, à linguagem e à memória mediada (VIGOTSKY; LURIA; LEONTIEV, 

2012). 

O teórico acredita que os processos psicológicos superiores são de origem cultural e 

não biológica, porém não estabelece uma dicotomia entre esses processos, defendendo que as 

funções inferiores não se aniquilam na presença das superiores, continuando assim como uma 

esfera dessas funções. A teoria interacionista do desenvolvimento opõe-se à compreensão de 

que o processo de desenvolver infantil faz parte de um pré-formismo, onde a criança está em 

um processo de maturação de potências que já é dado (PASQUALINI, 2009). 

  Na teoria Psicanalítica, o desenvolvimento é explicado por Freud, Klein e Winnicott 

como um processo de amadurecimento psíquico que parte de motivações do consciente e do 

inconsciente da criança e retornam, de forma circular, por todo o percurso vital do sujeito. 

Para a perspectiva psicanalítica, o desenvolvimento depende do processo de formação da vida 

psíquica e é extremamente sensível aos acontecimentos experienciados pelos sujeitos, sendo 

fundamentais para o processo evolutivo, a maneira como essas introjeções se dão (KUPFER 

et al, 2009). 
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  Sigmund Freud (2016), historicamente considerado o pai da psicanálise, apresenta a 

teoria de que o desenvolvimento é obtido e moldado por forças inconscientes que servem de 

motivação para o comportamento humano. O psicanalista acreditava que todos os sujeitos 

nascem com impulsos biológicos que devem e são redirecionados, durante a existência do 

sujeito, para uma vida rodeada de preceitos sociais. Segundo Rappaport, Fiori e Davis (2003), 

a teoria freudiana do desenvolvimento é conhecida como uma teoria psicossexual, uma vez 

que Freud entende que o desenvolvimento da psique está diretamente ligado ao processo de 

desenvolvimento das potencialidades sexuais do sujeito. 

  Freud divide o processo de desenvolvimento por fases da vida do indivíduo. A 

primeira fase é a oral (do nascimento aos 18 meses), na qual o centro de prazer do bebê está 

voltado para as atividades ligadas à boca. A segunda fase é a anal (18 meses aos 3 anos), 

momento em que a gratificação psíquica passa pelo movimento de reter e expelir as fezes. Já a 

fase fálica (3 a 6 anos), que corresponde à terceira, é aquela em que a criança passa pelo 

processo de apego ao genital do sexo oposto, momento em que a zona de prazer se transfere 

para a zona genital da criança. A quarta fase é a chamada latência (6 anos até a puberdade), 

quando o sujeito passa a vivenciar seu corpo e as expressões dele de forma mais concisa, 

percebendo em si onde estão localizados seus centros de prazer. Por último, Freud denomina a 

fase genital (puberdade à idade adulta) quando ressurgem, no indivíduo, alguns impulsos 

sexuais da fase fálica que passam a ser canalizados na sexualidade, já explorada no sujeito 

adulto (PAPALIA E FELDMAN, 2013). 

  A psicanalista Melanie Klein é a principal representante da segunda geração 

psicanalítica mundial. A teórica defende que o aparelho psíquico da criança é mais 

desenvolvido do que era apresentado por Freud, e é a primeira representante da psicanálise a 

defender que o processo de desenvolvimento infantil ocorre de forma diferente entre meninos 

e meninas (NASIO, 1995). Klein (1996), não refurta as fases expostas por Sigmund Freud, 

mas acrescenta sentido a essas fases, defendendo que nelas há um importante processo de 

interação com a mãe (entendida como o cuidador principal), na qual a criança se estabiliza 

como um sujeito próprio e se difere dos demais. 

  Klein (1996) acredita que o posicionamento dos sujeitos é regido pelos mecanismos e 

formas introjetados e projetados durante seu amadurecimento psíquico, sendo essa uma 

postura contínua durante a existência do indivíduo. Para a psicanalista, a criança lida com 

uma posição depressiva durante seu processo de desenvolvimento, assim sendo esse sujeito 
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precisa internalizar as perdas e as dificuldades psíquicas, atingindo assim a possibilidade de 

um funcionamento neurótico. 

  Para Donald Winnicott (2000), o processo de desenvolvimento é inerente ao ser 

humano, uma vez que acredita que o indivíduo nasce para se desenvolver. O teórico divide o 

processo de desenvolvimento em quatro etapas: A primeira refere-se ao estado de dependência 

absoluta (0 a 6 meses), quando o bebê precisa física e emocionalmente dos cuidadores por 

todo o tempo; a segunda etapa diz respeito ao estado de dependência relativa (6 meses a 2 

anos), quando a criança desenvolve alguns mecanismos psíquicos;  a terceira é aquela em que 

o sujeito está  rumo à independência (a partir dos 2 anos até a adolescência);  momento em 

que o sujeito toma conhecimento de si como um ser separado de seus cuidadores e começa a 

entender que esses não existem para sanar suas necessidades, e por último, a etapa de 

independência relativa (adolescência à vida adulta), onde o sujeito compreende que necessita 

do outro para a construção social, mas passa a compreender que seus processos psíquicos são 

desassociados aos de seus pares.   

  A teoria winnicottiana traz para o foco a discussão do lugar da mãe. A partir desse 

lugar, Winnicott (2000) acredita ser possível identificar um ambiente suficientemente bom 

para o bebê, no qual possa vivenciar suas fases e momentos de interação; acredita também ser 

possível identificar um outro ambiente que não seja suficientemente bom, mas um lugar onde 

o sujeito encontra dificuldades para o avanço de seus processos de desenvolvimento. Para 

Nasio (1995), a teoria Winicottiana defende que os cuidados parentais básicos são partes 

importantes do estruturador psíquico infantil, considerando que é na relação parental que essa 

estruturação se inicia e se funda pelo resto da existência do indivíduo.   

  Já na perspectiva Fenomenológica, que apresenta Merleau-Ponty como principal 

teórico, o desenvolvimento começa no início da vida e o ser traça seu caminho por toda a 

existência a partir das situações vividas e dos pares feitos. Para esse estudioso, é necessário se 

desprender da ideia de que a criança é um adulto em miniatura, pois há, na consciência 

infantil, um equilíbrio próprio, que é um fenômeno positivo (MERLEAU-PONTY, 2006a). 

Segundo Dias (2006), a concepção de homem, mundo e sociedade que só se dá a partir de um 

viés histórico e social, defendida por Ponty, compreende que os sujeitos são formados pelas 

intersubjetividades concebidas fenomenologicamente a partir do encontro entre pares. 

  Merleau-Ponty (2011) defende que para conhecer o homem, é necessário conhecer 

suas práticas, vivências, culturas e hábitos. É preciso, ainda, que compreendê-lo para além da 
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teoria que o reduz a um objeto a ser estudado. Sendo assim, entender fenomenologicamente o 

processo de desenvolvimento do sujeito é fundamental para compreender a jornada que se dá 

em sua existência, uma vez que não se pode pensar um indivíduo fora do contexto que o 

forma subjetivamente. 

  Merleau-Ponty (2011) apresenta, em sua teoria, uma visão de ser relacional, na qual 

muitas esferas da vivência do indivíduo constituem seu processo de formação subjetiva.  

Ferraz (2008) defende que a teoria desenvolvida por Ponty não pode ser reduzida a um teor 

materialista do desenvolvimento, classificado em etapas e expectativas da ciência médica, 

mas deve ser considerada como uma forma de se entender o humano em sua totalidade 

expressiva e em suas possibilidades eminentes. 

  De acordo com Dias (2006), a percepção iniciante da criança visa antes de objetos às 

interações humanas, dando assim início ao seu processo de desenvolver, e é através desse 

processo de interação e identificação que o sujeito se introduz e configura sentido a suas 

experiências.  Para Furlan (2000), Merleau-Ponty traz à tona em seus estudos a percepção 

humana como um conceito primordial à compreensão do sujeito em desenvolvimento. Sendo 

assim, é fundamental retomar-se para premissa da Psicologia da Gestalt1, na qual é necessário 

para se conhecer o sujeito conhecer como esse conhece a si e ao mundo. 

  A noção de desenvolvimento apresentada por Merleau-Ponty (2006b) é sempre 

fenomenológica e contínua. Nela, o sujeito é capaz de explorar a si e ao meio de forma 

incessante e necessária, sendo só a partir desse processo contínuo que o sujeito se estabelece 

sempre passível de mudanças. Defende, então, uma totalidade em todos os processos de 

desenvolvimento pelos quais o sujeito passa biológica, psicológica e socialmente, acreditando 

que um exerce suma importância no desenvolvimento do outro. Na teoria Fenomenológica, o 

processo de desenvolvimento deve ser concebido em uma dimensão simbólica a partir da 

maneira como o sujeito relata sua experiência, no mundo. 

  Segundo Papalia e Feldman (2013), a ciência do desenvolvimento é vasta e plural, 

existindo assim muitas formas de se compreender o processo de desenvolver e o modo como 

o ciclo da vida se apresenta para os sujeitos. Os autores defendem que os períodos do 

desenvolvimento e o que deles esperar são construções sociais. Por isso, é preciso que o 

                                                 
1
A psicologia da Gestalt surge no cenário cientifico no início do século XX, trazendo a ideia de que os sujeitos 

percebem as partes de forma distinta da soma do todo e trazendo o que é chamado até os dias atuais de a psico-

logia do ato. Tem como seus principais expoentes Wertheimer, Köhler e Koffka (FRAZÃO; FUKUMITSU, 

2013). 
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pesquisador conheça seu objetivo de pesquisa e também a forma com a qual o processo de 

desenvolvimento aparece como substância para o trabalho. Dessa forma, entende-se que para 

compreender os modos de interação e vínculos formados pelos sujeitos ao decorrer da vida é 

necessário também se estabelecer cientificamente como os processos de pensamento e 

linguagem se estruturam e ganham forma. 

 

1.1. Pensamento e Linguagem 
 

 Durante muitas décadas, diversos teóricos se dedicaram a estudar a estruturação da 

linguagem e sua relação com o pensamento humano, entendendo que essa dualidade é de 

grande importância para o processo de desenvolvimento humano. 

  De acordo com Papalia e Feldman (2013), a construção do pensamento humano 

acontece de forma perene na existência do sujeito, e é a partir do processo de maturação 

cognitiva que seu pensamento vai tomando forma. Segundo os autores, o uso da linguagem, 

por sua vez, perpassa expressões e estruturas psicológicas da decodificação do código 

linguístico dentro das palavras, orações, texto, formando a possibilidade de um arsenal 

próprio de enunciações. 

 Para Campelo (1997), a expressão oral altera de forma significativa o processo de 

desenvolvimento do indivíduo, tanto no aspecto sócio-afetivo como no intelectual, sendo a 

linguagem, em um sentido mais amplo, fator primordial na interação social e na troca de 

experiências. A autora acredita que pensamento e linguagem, apesar de terem raízes distintas, 

relacionam-se de forma complexa e dinâmica. 

 Segundo Davis (2017), os estudos direcionados para o processo de desenvolvimento 

da linguagem apresentam-se como um desafio para os pesquisadores da área. A autora pontua 

que muitas questões a cerca do processo de surgimento natural da linguagem ainda não foram 

respondidas e, dessa forma, defende que o campo de estudos sobre a concretude da língua dá-

se de forma experiencial. 

 Algumas teorias sobre a estruturação da linguagem foram ganhando forma com o 

passar dos anos. Uma delas é a teoria racionalista de Chomsky, que entende que a capacidade 

de representação oral do sujeito é essencial ao seu humano e se forma de maneira 

prioritariamente biológica. Outra é a posição empirista da teoria de Skinner que nega a 

existência de uma linguagem inata, mas defende que ela (a linguagem) é adquirida 
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exclusivamente no meio. Pode-se citar, ainda, a teoria de Piaget que acredita que a linguagem 

é interacionista e os instrumentos para sua aquisição advêm das experiências do sujeito 

(RAPPAPORT, FIORI E DAVIS, 2017).   

 É na busca por teorias da linguagem que permitam que o pesquisador se coloque como 

um ser relacional presente no campo terapêutico, que foram escolhidas as teorias de Lev 

Vigotsky, Merleau-Ponty e Martin Buber para contextualizar um processo linguístico que se 

dispõe a descrever as experiências do sujeito, conhecendo assim seu mundo e não apenas 

descrevendo este.   

 

1.1.1. Pensamento e linguagem para Vigotsky 
 

 Lev Vigotsky (2008) acredita que grande parte do desenvolvimento está contida na 

díade entre pensamento e linguagem, evidenciando que as relações estruturais e funcionais 

entre linguagem e pensamento não se dão de forma linear e mecânica, mas de forma 

individual e gradual. Para Vigotsky (2008), em tenra idade, o pensamento é uma estrutura 

não-verbal enquanto a linguagem é uma estrutura não-intelectual, sendo apenas com passar 

dos anos de desenvolvimento mental-físico-psíquico que o sujeito toma posse de suas 

faculdades e passa a empregar sentido ao que lhe é apresentado ou por ele é experienciado. 

Segundo Vigotsky (2008, p. 111), "tornar-se consciente de uma operação mental significa 

transferi-la do plano da ação para o plano da linguagem, isto é, recriá-la na imaginação de 

modo que possa ser expressa em palavras.". 

 Para Dell'Isola e Medeiros (2016), Lev Vigotsky considerava as várias formas de arte, 

os diversos sistemas de contagem, as técnicas mnemônicas e os símbolos algébricos como 

ferramentas psicológicas para o desenvolvimento social, uma vez que essas várias formas de 

expressão se fazem capazes de organizar e aprimorar as funções mentais que têm primordial 

importância no processo de desenvolvimento. 

 A teoria sociointeracionista de Vigotsky (2008) é de grande importância para o campo 

de estudos sobre o desenvolvimento da linguagem, uma vez que considera a linguagem como 

um instrumento complexo de viabilização da comunicação e da vida em sociedade. Vigotsky 

compreende que o pensamento não se reflete na fala, mas se realiza nela, uma vez que é a 

linguagem que permite a transmissão do pensamento de um sujeito ao outro (RABELLO; 

PASSOS, 2018). 
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1.1.2. Pensamento e Linguagem para Merleau-Ponty 
 

 Merleau-Ponty era um pesquisador fenomenológico, acreditava que podia sempre 

apreender mais no campo da experiência vivida, que muitas vezes se difere do mundo real e é 

encontrada no mundo que o filósofo chama de mundo percebido de cada sujeito (MERLEAU-

PONTY, 2006b). 

  Para Merleau-Ponty (2011), a linguagem é entendida como um fenômeno da 

existência, logo acredita que o pensamento não preexiste à expressão oral, uma vez que nem 

todas as falas são antecipadas de um pensamento sobre aquilo que vai ser dito. O teórico 

apresenta como exceção as situações em que os sujeitos estão em plena consciência da 

mensagem a ser passada, antes de formularem de maneira explícita a fala. 

 Segundo Ferraz (2008), a concepção de linguagem presente na teoria de Ponty é um 

processo intersubjetivo, onde a fala do sujeito se manifesta de forma fenomenológica e onde o 

saber do indivíduo se sedimenta. O estudioso de Merleau-Ponty aponta que todo o sistema 

linguístico é um agrupado de simbolizações, que são acionadas quando os sujeitos se deparam 

com novas situações e, dessa forma, apreende as possibilidades advindas do mundo 

relacional. 

 Merleau-Ponty (2006) defende que a linguagem é parte primordial na aprendizagem 

dos indivíduos, uma vez que comunicar é um processo de constância social, que exige que o 

sujeito está sempre à disposição do novo. Para Ponty, as palavras contêm em si um gestual 

que é intrínseco à experiência humana e a linguagem não está presente apenas na via oral, mas 

em todo processo fenomenológico de comunicação com o outro e com o mundo realizado 

pelos sujeitos (FERRAZ, 2008). 

 Merleau-Ponty (2006) ressalta a importância das instâncias biológicas para a formação 

da linguagem, na medida em que considera o aparelho fonador como peça essencial na 

modulação das formas de enunciação apresentadas por um indivíduo. 

  

1.1.3. Pensamento e Linguagem para Martin Buber 
 

 Segundo Martin Buber (2006), não há um sujeito fora do processo relacional. O 

sujeito só se constitui e se estrutura no contato com o outro e com o mundo. Dessa forma 
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Buber (2006) utiliza-se daquilo que nomeia palavras princípio (Eu-Tu e Eu-Isso), sendo esses 

modos que refletem duas formas de existência do sujeito. 

 Segundo Souza e Alves (2014), a relação Eu-Isso diz respeito às relações pragmáticas 

do sujeito, ou seja, aquelas que ele estabelece com o mundo concreto que o rodeia e o produz 

como um indivíduo socialmente operante. Para as autoras, a relação Eu-Tu diz respeito às 

formas como se estabelecem as relações interpessoais desse sujeito ou como o sujeito se 

coloca no encontro com outro, revelando-se intimamente no contato que estabelece de 

maneira profunda. 

 Para Buber (2012), o homem tem como necessidade inerente o encontro em 

comunidade e, sendo assim, é nesse meio que se desenvolve como sujeito pensante e 

comunicativo. É também no processo de se encontrar com seus pares que o indivíduo pode 

explorar a comunicação como um processo interacional e intersubjetivo, onde se coloca 

disponível a existência do outro. O filósofo acredita que é nesse momento de encontro que as 

humanidades se revelam ao mundo (BUBER, 2006). 

 De acordo com o filósofo, a linguagem do sujeito pode renunciar toda a mediação já 

apresentada e ainda assim ser considerada como linguagem, uma vez as relações entre 

pensamento e linguagem se estabelecem em congruência com o processo de desenvolvimento 

humano, que é próprio a cada sujeito e a sua realidade cultural. Nesse sentido, Buber (2006) 

defende que só é possível experimentar, interagir por meio da linguagem e cada indivíduo 

vivencia as relações de contato de modo singular, o que isso lhe possibilita as mais variadas 

formas de se desenvolver. 

 O autor sai em defesa de uma linguagem que pode, muitas vezes, ser representada pelo 

gestual, pelo olhar e até mesmo pelo silêncio. Dito de outra forma, defende que a 

comunicação tem apenas como premissa a reciprocidade, uma atitude que parte de um interior 

pensante, altera o modo vigente do mundo e se internaliza em outro interior pensante, 

formando assim o que o filósofo denomina de encontro (BUBER, 2014). 
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2. AUTISMO E DESENVOLVIMENTO 
 

 O termo autismo é oriundo da palavra grega autos que significa próprio ou de si 

mesmo. Segundo Andrew Solomon (2013), o autismo é, em primazia, uma identidade rica e 

uma forma de existir no mundo. Estima-se que a incidência mundial do espectro do autismo 

seja em torno de 01 para 160 pessoas (ONU, 2017) e que pessoas do sexo masculino é 

majoritariamente afetado (TAMANAHA; PERISSINOTO; CHIARI, 2008). 

 Com o passar dos anos o Transtorno do Espectro do Autismo tem despertado o 

interesse não só da comunidade científica, mas também da sociedade como um todo, seja pelo 

aumento de sua incidência, de acordo com a pesquisa realizada pelo CDC (2014), ou pela 

curiosidade alimentada pela desconhecida e silenciosa forma como o autismo pode se 

apresentar em determinados sujeito. Seja qual for a origem do interesse, isso faz com que 

mais pesquisas e fomentos sejam estabelecidos na área, trazendo assim diferentes olhares para 

um tema há tanto tempo proposto. 

 

2.1. Um breve histórico sobre o autismo 
 

 O termo autismo é usado pela primeira vez por Eugen Bleuler em 1911. Ao fazer uso 

desse termo, Bleuler tinha a intenção de se referir ao processo de afastamento do sujeito da 

realidade externa, o que, para ele, marcava a impossibilidade de comunicação entre o sujeito e 

o mundo. 

 Em 1943, o termo autismo é retomado por Leo Kanner, um psiquiatra austríaco, para 

falar de uma condição que trazia características como a solidão extrema, dificuldades de 

relações afetivas com o meio, atraso no uso da linguagem para comunicação e 

comportamentos ritualísticos. Kanner também traz relatos de um início precoce dessa 

condição e sua maior incidência no sexo masculino. 

 O psiquiatra acreditava que a maioria das crianças autistas apresentava uma 

inteligência que podia ser considerada acima da média. No ano de 1952, Kanner apresenta 

uma teoria que enfrentou muitos problemas no meio médico, pois o psiquiatra sugeria que o 

autismo era uma resposta à forma como a criança era criada em um ambiente sem valor 

emocional. De acordo com sua teoria, as crianças autistas deveriam ser retiradas de seus lares 
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e realocadas com famílias adotivas, onde encontrariam mais amparo psíquico (WHITMAN, 

2015).   

 Hans Asperger, médico e pesquisador austríaco, em 1944, propõe um estudo sobre o 

que ele denominou Psicopatia Autística. Para ele, o distúrbio caracterizava-se pela falta de 

interação social, o uso atrasado da linguagem e uma desordem na personalidade. Seus estudos 

se encaminharam para o que foi chamado de Síndrome de Asperger. 

 Segundo Whitman (2015), a teoria apresentada por Asperger se diferenciava da de 

Kanner por relatar sujeitos que aparentavam um desenvolvimento mais típico da linguagem e 

conseguiam estabelecer um contato mais frequente tanto com seus cuidadores como nos 

meios sociais em que estavam inseridos. Para Assumpção Junior e Pimentel (2000), é apenas 

em 1981 quando Lorna Wing, psiquiatra inglesa, leva o trabalho de Asperger à atenção do 

meio científico, que as discussões acerca das relevantes diferenças entre os trabalhos de 

Kanner e Asperger são expostas e direcionadas para um diagnóstico que difere as duas 

descobertas em termos de patologias. 

 Para Whitman (2015), dois outros grandes nomes na história sobre autismo são 

Brunno Bettleheim e Bernard Rimland. O primeiro alinha suas pesquisas no ano de 1967 com 

os estudos desenvolvidos por Kanner, salientando também a importância do ambiente social 

para o aparecimento do autismo. Já o Rimland, em 1964, apresenta sua pesquisa ao meio 

científico utilizando-se de teorias de base biológicas para explicar o surgimento do autismo. 

 Nos anos de 1970, outro nome de grande importância aparece no campo dos estudos 

sobre autismo, Ivar Lovaas,  um representante da abordagem comportamental, é o primeiro a 

trazer um método específico de modelação de comportamento para crianças diagnosticadas 

com autismo, o aprendizado por tentativas discretas, que visava apresentar de forma rápida e 

com ampla variedade conceitos de linguagem e habilidades sociais (WHITMAN, 2015).   

 Bosa e Callias (2000) apresentam os estudos de Lorna Wing, publicados nos anos de 

1979 e 1996, como marcos científicos no campo do autismo. Foram pesquisas 

epidemiológicas inéditas, que modificaram a forma de se pensar os estudos sobre o autismo. 

Segundo Tamanaha, Perissinoto e Chiari (2008) é a partir dos anos de 1990 que o autismo se 

torna um tema mais frequente no meio científico, devido ao grande avanço em pesquisas 

biológicas e ao aumento de casos diagnosticados no período. 

 No ano de 2006, a Organização das Nações Unidas (ONU) aprova a Convenção dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência. Nessa convenção, o autismo é incluído como uma 
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necessidade especial, o que é aprovado pelo Congresso Nacional Brasileiro em 2009, 

culminando com a aprovação da Lei 12.764, conhecida como Lei Berenice Piana, no ano de 

2012. Essa lei institui no cenário brasileiro a Política Nacional de Proteção aos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A Lei nº 12.764 prevê que a pessoa diagnosticada 

com TEA, seja compreendida, para todos os efeitos legais, como uma pessoa com deficiência. 

Sendo assim é preconizada a ela: “atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com 

transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento 

multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes” (BRASIL, 2012, inciso III). 

 Para Huguenin e Zonzin (2016), a Lei Berenice Piana se caracteriza não apenas como 

um marco legal para o país, mas também um avanço das políticas públicas de inclusão, bem 

como um avanço representativo na luta de famílias por igualdade e proteção de direitos dos 

indivíduos com necessidades especiais. Os referidos autores citam-na, informalmente, como a 

Lei da Esperança. 

  

 2.1.1. O autismo no DSM 
 

 Segundo Orrú (2012), a situação do autismo no Brasil, no geral, se assemelha ao 

quadro mundial, uma vez que as classificações ainda são padronizadas. Portanto, segue-se o 

que se encontra no CID-102 em conjunto com o que consta no DSM-V. É a partir dos critérios 

estabelecidos nesses manuais que se dá o diagnóstico e que se iniciam tratamentos, terapias e 

acompanhamento do indivíduo. 

 Para dar início ao diagnóstico e às terapias pertinentes, é necessário que o profissional 

de saúde conheça as indicações do DSM (Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos 

Mentais). O primeiro Manual foi publicado no ano de 1952 e era composto por 

nomenclaturas, critérios e padrões indicados para diagnosticar diferentes tipos de transtornos. 

Nesse manual, entretanto, os sintomas do autismo eram caracterizados como um subgrupo da 

esquizofrenia infantil. Em 1968, ocorre a publicação do DSM-II. O novo manual, contudo, 

não traz mudanças a respeito da compreensão do autismo (RUSSO; VENÂNCIO, 2006). 

                                                 
2
 A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, frequentemente 

designada pela sigla CID (em inglês: International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems - ICD) fornece códigos relativos à classificação de doenças e de uma grande variedade de sinais, sin-

tomas, aspectos anormais, queixas, circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos ou doenças (COM-

PANY, 2013). 
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 A publicação do DSM-III, em 1980, conta com a influência de Michael Rutter, que 

traz uma nova compreensão para o paradigma do autismo. O psiquiatra compreende o autismo 

a partir de quatro critérios: 1) atraso e desvio sociais não só como deficiência intelectual; 2) 

problemas de comunicação não só em função de deficiência intelectual associada; 3) compor-

tamentos incomuns, tais como movimentos estereotipados e maneirismos; e 4) início antes 

dos 30 meses de idade. É, portanto, somente no DSM-III, que o autismo é alocado pela pri-

meira vez na classe dos transtornos - Transtorno Invasivo do Desenvolvimento (TID). Dessa 

forma, passa-se a compreender que diversas áreas do funcionamento cerebral são afetadas no 

autismo. 

 Em 1994, foi publicada a 4ª edição do DSM. É no DSM-IV que o autismo passa a a-

gregar uma categoria chamada Transtornos Globais do Desenvolvimento. No referido manual, 

há importantes critérios que devem ser levados em consideração para o diagnóstico do Trans-

torno Global do Desenvolvimento, como marcante lesão na interação social e na comunica-

ção; padrões restritos, repetitivos e estereotipados de comportamento, interesses e atividade; 

atraso ou funcionamento anormal da linguagem social e da ação simbólica. É nele, ainda, que 

aquilo que era popularmente chamado de autismo, passa a ser identificado como cinco dife-

rentes disfunções: Transtorno Autista ou autismo clássico, Transtorno de Asperger, Transtorno 

Invasivo do Desenvolvimento Sem Outra Especificação, Síndrome de Rett e o Transtorno 

Desintegrativo da Infância. 

 Estudos e pesquisas sobre o autismo continuaram a se desenvolver, assim como au-

mentou a identificação de pessoas com esse transtorno. Como consequência, com a publica-

ção do DMS -V, no ano de 2013, foram propostas modificações significativas para que o di-

agnóstico de autismo fosse estabelecido. Neste manual, os diferentes transtornos indicados no 

DSM-IV passam a ser identificados como Transtorno do Espectro do Autismo, tendo apenas 

como exceção a síndrome de Rett. O quadro abaixo apresenta as principais alterações feitas 

no padrão do diagnóstico do autismo: 
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Quadro 1 - Comparativo entre o DSM IV e o DSM V 

DSM IV DSM V 

Classificação 

Transtorno Geral do Desenvolvimento - Autismo 

(Autismo Infantil Precoce, Autismo da Infância 

ou Autismo de Kanner). 

Transtorno do Neurodesenvolvimento – Transtorno do 

Espectro Autista. 

Diagnósticos possíveis 

Transtornos Autísticos; Síndrome de Asperger; 

Transtorno Degenerativo da Infância 

Engloba Autismo Infantil Precoce, Autismo da Infância, 

Autismo de Kanner, Autismo de alto funcionamento, 

Autismo Atípico, Transtorno global do desenvolvimento 

sem outra especificação, Transtorno desintegrativo da 

infância e Transtorno de Asperger. 

Características diagnósticas 

Desenvolvimento acentualmente anormal ou 

prejudicado na interação social e comunicação. 

Repertório marcadamente restrito de atividades e 

interesses. 

Prejuízo persistente na comunicação social recíproca e na 

interação social; 

Padrões restritivos e repetitivos de comportamento, 

interesses ou atividades, presentes desde o início da 

infância, prejudicando o funcionamento cotidiano. 

Desenvolvimento e curso 

Ocorre antes dos 3 anos de idade; 

segue um curso contínuo; 

em 1/3 dos casos é possível independência 

parcial. 

Sintomas reconhecidos durante segundo ano de vida; 

possível regressão de habilidades entre 1 ou 2 anos, 

gradual ou rápida; 

inicialmente confundido com surdez; 

a distinção clínica baseia-se no tipo, na frequência e na 

intensidade; não é degenerativo. 

Questões diagnósticas relativas à cultura 

Não estabelece nenhuma relação com padrão 

cultural. 

Prejuízos marcados em relação aos padrões de seu 

contexto cultural que influenciam a idade de identificação 

ou de diagnóstico. 

Consequências Funcionais 

Não apresenta. 

Em crianças novas, há comprometimento quanto à 

aprendizagem; 

insistência em rotinas, aversão à mudança, sensibilidade 

sensorial podem interferir na alimentação e sono; 

funcionamento psicossocial insatisfatório na vida adulta. 

Diagnóstico Diferencial 

Síndrome de Rett 

Retardo Mental 

Síndrome de Rett 

Transtorno do Desenvolvimento 
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Mutismo Seletivo 

Transtorno desintegrativo da infância 

Transtorno de Asperger 

Transtorno da Linguagem 

Expressiva e Transtorno Misto da 

Linguagem Receptiva 

Transtorno dos movimentos estereotipados 

Esquizofrenia 

Intelectual 

Mutismo Seletivo 

Transtorno da Linguagem e 

Transtorno da Comunicação social 

Transtorno do Movimento 

Estereotipado 

Transtorno do déficit de atenção/hiperatividade 

Esquizofrenia 

Fonte: Bornal et al. (2017, p. 45). 
 

  É importante ressaltar que os sintomas presentes para que o diagnóstico de TEA seja 

feito nas primeiras etapas do desenvolvimento devem causar prejuízo clinicamente 

significativo nas áreas social e ocupacional ou em outras áreas importantes de funcionamento 

atual do paciente. Além disso, não podem ser justificados por deficiência cognitiva ou atraso 

do desenvolvimento. Para Bornal et al. (2017), é de suma importância para a realização de um 

diagnóstico consistente, que além da utilização do DSM vigente, faça-se também uma análise 

sócio-histórica do sujeito, pois é necessário conhecer como as relações culturais se 

estabelecem na realidade daquele indivíduo.   

 

2.2. O Desenvolvimento do Sujeito Autista 
 

 No que concerne aos estudos sobre o autismo, há um consenso no meio científico que 

acredita que o autismo se manifesta por meio de um processo de regressão que se inicia por 

volta dos 18 e 24 meses. (LAMPEIRA, 2013 apud BERNABEI et al., 2007).  Entretanto, 

Bosa (2002) defende que há como notar sinais do espectro do autismo ainda nos primeiros 

meses de vida da criança, entre 5 e 10 meses, ao se observar como são estabelecidos o contato 

visual e a intencionalidade em suas demandas aos cuidadores. A autora defende também que a 

equipe de saúde responsável pelo atendimento e acompanhamento do desenvolvimento 

infantil dos indivíduos seja capaz de sinalizar aos familiares os primeiros sinais do transtorno. 

 As pesquisas científicas em torno das causas do autismo são vastas e controversas. 

Muitas correntes acreditam haver uma causa biológica determinante no diagnóstico de TEA. 

No entanto, de acordo com Plomin et al. (2011), por muitos anos as pesquisas genéticas em 

torno do autismo não avançaram, devido à falta de relatos sobre uma criança autista que 
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tivesse um genitor autista ou irmãos autistas. Com o maior número de diagnósticos surgindo, 

as pesquisas com irmãos gêmeos apareceram e alguns estudos foram desenvolvidos, porém 

nenhum deles mostrou-se determinante. 

  No decorrer das pesquisas sobre a genética daqueles diagnosticados com TEA, muitas 

perguntas e algumas supostas respostas foram apresentadas. Uma dessas respostas foi a de 

que o autismo é um transtorno que afeta consideravelmente as atividades de mais de um par 

cromossomial e possui alta herdabilidade, tornando essa uma linha de pesquisa fértil para 

posteriores trabalhos, apesar de inconclusiva em relação à procura de uma causa. Os 

pesquisadores atribuem tal falta de resposta ao fato de que, para o diagnóstico, são necessários 

três componentes geneticamente diferentes (PLOMIN et al., 2011 apud TRICALINOS et al., 

2006). 

 Para Temple Grandin3 e Richard Panek (2013), a genética do sujeito com autismo é 

excessivamente complicada, uma vez que pequenas variações genéticas presentes em um 

sujeito podem não ser apresentadas em outro, configurando-se, assim, como uma grande 

interrogação científica. Os autores expõem diversas teorias sobre possíveis diferenças entre os 

sujeitos diagnosticados com TEA e aqueles sem esse diagnóstico, mas a dificuldade da 

pesquisa se apresenta no fato de que muitos indivíduos com TEA não apresentam as mesmas 

características funcionais e genéticas. Grandin e Panek defendem que o autismo está 

claramente posicionado no cérebro: 

A hipótese de trabalho mantida por muito tempo tornou-se agora o consenso da 

evidência e da comunidade: o autismo está realmente no cérebro. O problema é que 

o que está no meu cérebro autista não é necessariamente o que está no cérebro 

autista de outra pessoa. (GRANDIN; PANEK, 2013, p. 39). 
 

 Para Whitman (2015), é preciso avaliar o desenvolvimento do sujeito com autismo 

dentro de suas especificidades, compreendendo que, para além dos processos presentes 

típicos, há nos sujeitos com TEA uma necessidade de autorregulação constante, uma vez que 

esses apresentam um sistema sensorial hiperestimulado. O autor acredita que o indivíduo com 

autismo concebe o mundo e suas relações de forma distinta; defende que esse indivíduo se 

insere em um ambiente social por meio de seus gostos estereotipados e comportamentos 

ritualísticos. 

                                                 
3
 Temple Gradian é autista e revolucionou as práticas de tratamento de animais em fazendas e abatedouros. Ph.D 

em zootecnia, é professora de ciência animal na Colorado State University e autora de best-sellers que já soma-

ram mais de 1 milhão de exemplares vendidos. 
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 Amescua (1999) defende a ideia de que o autismo se apresenta como um 

endurecimento das fronteiras de contato entre os sujeitos e o mundo. Para a autora, as 

fronteiras de contato são os reguladores das relações estabelecidas ente homem-homem, 

sendo assim seu endurecimento causa no sujeito com autismo uma dificuldade de 

comunicação com o mundo exterior e uma desorganização no mundo interior. 

 Dentro das possibilidades de formas de existências contidas no espectro do autismo, 

algumas apresentam o atraso cognitivo como uma questão. Em meio a tantas controvérsias e 

hipóteses, é necessário que estejam claros a forma de abordagem funcional e efetiva para as 

crianças com TEA e os métodos que serão utilizados para a intervenção, compreendendo 

como os diversos saberes são aplicáveis ou não no contexto no qual o sujeito está inserido. 

 Nesse sentido, segundo Gonçalves e Quintas (2010), é necessário que o profissional 

que realiza o acompanhamento compreenda que o sujeito com autismo está contido em um 

perene e inerente processo de desenvolver, bem como que isso pode se apresentar de forma 

diferente daquela apresentada pelo que a ciência atual chama de neurotípico4. 

 Diante desses desafios, é necessário que, ainda que não se tenha uma concordância 

acerca das origens e causas do autismo, compreenda-se que há em sua manifestação um 

fenômeno potente de subjetividade que se revela no encontro sujeito-mundo, demandando 

vínculo, interação e compreensão. 

 

2.3. Terapias já Estabelecidas para o Desenvolvimento do Sujeito Autista 
 

 Ao se deparar com o diagnóstico de TEA, muitas famílias saem em busca dos mais 

diversos tipos de terapias de fala, comportamento e educação que auxiliem no 

desenvolvimento e acompanhamento do sujeito recém-descoberto como autista. Dentre esses 

métodos, os mais conhecidos e utilizados são ABA, PECS, TEACCH, Son-rise e Floortime 

(ROCHA; ASSIS, 2013). 

 O método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) é uma linha adotada pela 

psicologia de corrente behavorista, que visa compreender o comportamento de indivíduos 

com os mais diversos tipos de transtornos do desenvolvimento. Pela utilização do método 

                                                 
4
 Segundo Papalia e Feldman (2013), indivíduos neurotípicos são aqueles que não apresentam nenhum acometi-

mento psicopatológico, síndrome ou transtorno de origem mental. 
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ABA, a observação, a análise e a associação entre ambiente, comportamento e aprendizagem 

podem ser viabilizadas de forma clínica. 

 Com a utilização desse método, busca-se trabalhar com a ideia de reforços, a partir da 

qual o sujeito é exposto a uma situação e, ao se sair da forma esperada, recebe algo que 

deseja. Com o ABA, acredita-se que os sujeitos podem desenvolver suas habilidades 

intelectuais de forma intencional, viabilizando assim comportamentos adequados para 

ambientes e situações pré-determinadas. Através da aplicação do método ABA, pretende-se 

também reduzir a presença de comportamentos que os pesquisadores consideram indesejáveis, 

como estereotipias, ecolalias, birras e agressividade física. 

 A intervenção do método ABA se dá por meio da análise funcional, o que significa que 

o aplicador necessita conhecer a função de cada comportamento apresentado pela criança e 

quais os ganhos secundários de apresentá-los. Dessa forma, com o comportamento problema 

identificado, compete ao acompanhante do indivíduo o reforçamento negativo de tal postura. 

Para a bem sucedida aplicação do ABA, os pesquisadores defendem que é necessário se 

conhecer o tipo de comunicação realizada pelo sujeito com TEA, ou seja, se há ou não 

linguagem funcional, se é verbal ou não, como estabelece ou não o contato visual,  e como 

esse sujeito se comporta no ambiente que a ele se apresenta (FERNANDES, 2010). 

 O PECS (Sistema de Comunicação por Troca de Figuras) foi desenvolvido como um 

sistema de aprendizagem, intervenção e comunicação, sendo de uso exclusivo às pessoas com 

TEA e outros tipos de transtornos do desenvolvimento com relação à linguagem verbal. Esse 

sistema é constituído por seis determinantes fases: Como se comunicar; Distância e 

Persistência; Discriminação de figuras; Estrutura de sentença; Respondendo perguntas; e 

Comentando. Charlop-Christy, Carpenter e Leblanc (2012), acreditam que essas fases podem 

ser estabelecidas em qualquer diálogo tipicamente apresentado. 

 Segundo esses pesquisadores, nesse sistema, ensina-se ao sujeito a descriminação de 

figuras e a possibilidade da junção dessas, visando à possibilidade de compor sentenças que 

carreguem significado. Acreditando que a aplicação dessas frases compostas por figuras, 

compõe um meio funcional de comunicação. 

 Este sistema de aprendizagem se baseia no livro de Skinner “Comportamento Verbal”, 

que defende a ideia de que os operantes verbais podem ser apresentados e depois 

metodicamente induzirão uma comunicação que se apresente de forma independente do 



33 

 

 

 

artifício da imagem. O PECS visa englobar pessoas das mais diversas idades e com 

especificidade de comunicação e cognição distintas. 

 Outro método de desenvolvimento para crianças com TEA é o denominado TEACCH 

(Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped Children). De 

acordo com Montiel et al. (2013), esse método surgiu na década de 60, a partir da experiência 

clínica de 3 médicos que notaram a necessidade de que se criassem modelos de controle do 

ambiente de aprendizado, defendendo que assim o sujeito com autismo trabalharia sua 

independência no meio educacional. Tais pesquisadores defendem que as pessoas com TEA 

diferem em suas formas de comer, comunicar, falar e até mesmo locomover. A partir desse 

entendimento, a aplicação do TEACCH vai em direção a uma educação comportamental que 

visa facilitar a aprendizagem e a inserção do sujeito com autismo por meio de modificações 

estruturais. 

 Na aplicação do TEACCH, acredita-se que o sujeito, ainda criança, poderá 

desenvolver sua linguagem verbal e seus meios comunicacionais por meio do treinamento 

estruturado. Por isso, seus defensores argumentam que, ao se trabalhar com os sujeitos desde 

cedo, eles praticam sua independência ao passar dos anos com mais facilidade.   

 No programa Son-Rise, busca-se uma participação ativa dos sujeitos com TEA, 

independentemente da idade. Em muitos momentos, para sua aplicação, a família e o grupo de 

apoio da criança se fazem presentes. Assim, busca-se fazer uma ponte entre o mundo 

convencional e o mundo do autista. As sessões acontecem sempre em espaços anteriormente 

preparados para receber a demanda das crianças. Em geral, as sessões ocorrem na própria casa 

da criança, em um espaço denominado 'quarto de brincar', projetado especificamente para 

possibilitar a diminuição da estimulação sensorial, muito presente nos sujeitos diagnosticados 

com TEA, que poderia interferir fora desse ambiente. (TOLEZANI, 2010 apud MESQUITA E 

CAMPOS, 2013). 

 Nessa abordagem, que traz para o centro a criança autista, o indivíduo experiencia um 

estilo responsivo de interação com seus pares, no qual o ritmo de cada um é considerado 

fundamental para a realização do trabalho. O método visa que essa criança seja capaz de 

delinear seus próprios gostos, interesses e necessidades. Dessa forma, exige que o terapeuta 

compreenda que cada indivíduo responderá de forma distinta à aplicação, o que facilita que se 

possa interagir com a criança quando ela quiser e puder. 
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 E, por último, no método Floortime, compreende-se que o prazer infantil está no ato 

de brincar, sendo a criança diagnosticada com TEA ou não. Dessa forma, o Floortime busca 

estabelecer relações adulto-criança por meio de brincadeiras no chão, acreditando que, desse 

modo, é possível se obter uma maior socialização, melhorar a comunicação, diminuir 

comportamentos repetitivos, facilitando assim a entrada desse sujeito em um mundo 

compartilhado. 

 Segundo Chaim e Costa (2015), para a realização do método Floortime, é necessário 

que cinco etapas sejam valorizadas para o estabelecimento de uma relação: 

  

 (1) Perceber como o brincar da criança se estabelece e se ela está na fase de brincar; 

 (2) Dentro dos momentos de brincadeira, possibilitar a abertura de 'círculos de 

 comunicação'; 

 (3) Acompanhar as iniciativas da criança ao brincar e, assim, perceber quais 

 significados ela atribui às brincadeiras; 

 (4) Expandir as possibilidades de brincar gradativamente, sempre em conjunto com a 

 criança; 

 (5) Ao final de cada sessão do brincar, finalizar os círculos de comunicação abertos. 

 

 De acordo com Greenspan e Wieder (2006), na aplicação do Floortime é de grande 

importância que os desejos das crianças sejam respeitados e suas demandas acolhidas. 

Segundo os autores, o método valoriza os mais diversos tipos de comunicação recíproca, 

possibilitando que, na interação, se criem laços afetivos para além do vínculo terapêutico. 

 Chaim e Costa (op.cit) defendem que o Floortime é um método revolucionário no 

acompanhamento do sujeito autista, uma vez que permite que esse indivíduo com TEA traga 

outros sujeitos para sua experiência, o que desmitifica as teorias de impossibilidade relacional 

nos sujeitos com TEA. Para as autoras: "A adoção de tal perspectiva permite que o ser 

humano seja visto como um ser integrado e em formação, o que remete ao pensar filosófico 

do existencialismo, cuja categoria central é a existência humana" (CHAIM; COSTA, 2015, p. 

18). 

 O Floortime se apresenta como um recurso para além das vias do comportamento, uma 

nova forma de enxergar o sujeito em seu ambiente, compreendendo que, nas mais diversas 
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formas de brincar, existe uma comunicação que pode viabilizar a inserção social desse sujeito 

no mundo (GREENSPAN; WIEDER, 2006). 



36 

 

 

 

 

3. OS PERCURSOS DA LINGUAGEM: UM ESTUDO NARRATIVO DE CASOS 
 

 Compreendendo o percurso que foi delineado até este momento, trabalha-se com a 

hipótese de que os sujeitos autistas se manifestam de forma subjetiva e singular e, devido a 

isso, faz-se uso da metodologia narrativa para o proposto estudo de casos. 

 O trabalho com narrativa permite que o sujeito tome maior consciência de si e do 

mundo em uma esfera relacional; permite, também, que o processo de construção de si no 

mundo seja facilitado, uma vez que, conhecendo-se e dizendo de si, o sujeito se torna 

consciente de seu posicionamento como homem e de sua fala como indivíduo singular e 

coletivo. 

 Segundo Oliveira e Satriano (2014), a narrativa é um processo que enriquece a 

possibilidade do encontro entre o homem e seu mundo interior ou exterior, que está sempre 

presente na constituição dos sujeitos. Entendendo que o homem é o único animal capaz de 

construir uma narrativa, as autoras denominam a narração como um processo 

fundamentalmente humano e subjetivo. Defendendo a prática narrativa não apenas como 

internalização e externalização dos fatos pela comunicação, as autoras acreditam que o 

processo narrativo 're(a)presenta' a experiência pela ótica da percepção e da interpretação. 

  Ao narrar um acontecimento, o narrador constrói e reconstrói, encadeia cenas e 

escolhe os personagens para si, implicando-se assim no que é narrado. Sendo a narrativa um 

processo subjetivo, Oliveira e Satriano defendem que há uma escolha na forma de se 

comunicar, narrando-se para o outro, uma vez que é no ato de narrar que o homem é 

impulsionado a ordenar e atribuir sentido para suas próprias vivências e trajetórias. 

 A linguagem, como comunicação apresentada pelo indivíduo, é o método usado para 

que esse possa se separar do outro, distinguir situações e diferenciar as mais diversas 

sensações e experimentações. É nesse processo que as narrativas em transição tomam corpo e 

estabelecem o intrínseco e constante processo de vir-a-ser do homem. Para Monteiro (2014), 

as narrativas comportam agentes heterogêneos, uma vez que trazem à tona relatos que a 

história em si não é capaz de trazer: o relato dos afetos, dos sentidos e do sentir. A autora 

também acredita que são essas afetações que a narrativa traz ao mundo percebido, que 

permitem transformações nas formas como os encontros do e com o mundo são 

resignificados. 
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 É necessário que se compreenda que, ao contrário da pesquisa científica tradicional, na 

pesquisa narrativa a relação entre pesquisador-pesquisando deve se estabelecer de forma 

dialógica, considerando as experiências fenomenológicas dos indivíduos, assim como sua 

constituição social e cultural. É na possibilidade de se expressar e 'se-contar' que o sujeito se 

faz presente na dimensão da pesquisa. 

 Como defendem Arendt, Moraes e Tsallis (2015), a subjetividade de cada indivíduo 

não pode ser vista como um fator passível do desencorporar clínico, mas sim como um 

elemento do processo de descoberta do que os autores nomeiam de um pesquisarCOM. Dessa 

forma entende-se que o processo de pesquisa narrativo dialógico, aqui proposto, não deve 

buscar um resultado, mas buscar uma disponibilidade dos sujeitos ali presentes para, o 

possível, encontro Eu-Tu, assim como também um processo de vinculação do sujeito ao 

processo terapêutico. 

 Acredita-se que esse não delimitar de práticas traz o processo terapêutico para uma 

dimensão do fazerCOM, no qual se aposta na conexão dos sujeitos e como esse emerge na 

pesquisa em uma postura de dispositivo. Nesse caso, o pesquisador se coloca à disposição da 

pesquisa e de seu objeto. Compreende-se que, devido ao fator emancipatório das narrativas, 

essa se apresenta como uma metodologia condizente e propícia ao trabalho com crianças com 

TEA, possibilitando que o sujeito expanda suas fronteiras de contato comunicacionais de 

forma que a ele melhor couber. 

 O estudo de caso que aqui será apresentado se deu no LADACA (Laboratório de 

Aprendizagem Digital para Crianças com Autismo). O ADACA é um projeto de pesquisa e 

extensão destinado a trabalhar com crianças autistas e suas famílias. Tal projeto envolve 

professores do Instituto de Ciências Exatas (ICEx) e do Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais (ICHS) da Universidade Federal Fluminense - UFF, Volta Redonda, Campus Aterrado. 

Conta também com o apoio de psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos e de alunos dos cursos 

de Psicologia, Física computacional, Matemática Computacional e Engenharia da 

Computação, que contribuem para a ampliação e aplicação do projeto, seja na parte do 

desenvolvimento de ferramentas digitais com jogos direcionados ao aprendizado e 

comunicação, ou na parte de acompanhamento psicológico destas crianças com possíveis 

intervenções em âmbito familiar. 

 O projeto ADACA foi elaborado por meio de estudos de vários métodos, correntes e 

perspectivas que auxiliam no acompanhamento e desenvolvimento de crianças com o espectro 
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do autismo e, no que tange às práticas psicológicas aplicadas ao projeto, trabalha-se com as 

perspectivas fenomenológicas e dialógicas, compreendendo que a utilização de ambas as 

teorias resulta em um trabalho terapêutico com maiores ganhos. 

 O trabalho construído junto às crianças e suas famílias, no projeto ADACA, é um 

projeto terapêutico singular, que visa atender as demandas e especificidades de cada sujeito, 

buscando sempre compreender como esse estabelece suas relações e afetos com o mundo. Na 

chegada ao projeto, todas as famílias passam por uma anamnese, na qual se pretende conhecer 

um pouco da dinâmica familiar que a criança está inserida e como se constituem suas 

vivências anteriores, compreendendo que assim o encontro com a criança pode se dar de 

forma mais acolhedora. 

   A construção de intervenções terapêuticas singulares e a aposta em seus resultados 

podem revelar novos recursos de trabalho, validando e conquistando o olhar para a 

diversidade de comunicação e expressão que as diferentes narrativas dos sujeitos no mundo 

podem oferecer. 

 Dito isso, apresenta-se a seguir cinco estudos de casos com crianças de 3 a 12 anos, 

com os quais se busca validar a hipótese de que a abertura para diferentes formas de 

existências e comunicações constituem um surpreendente percurso terapêutico, no qual um 

autêntico encontro EU-TU pode ser observado.   

 

3.1. D1 
Sonhei ver-te  

Um grande orador... 

Hoje me regozijo 

Com tuas poucas palavras. 

Sonhei ver-te  

Fluente no inglês... 

Hoje me alegra te ouvir 

Cantar algumas músicas repetidamente 

Com pronúncia impecável. 

(trecho do Poema Redimensionar, de José Huguenin, 2017) 
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 D1, 10 anos, diagnosticado com TEA aos 03 anos e nove meses de idade. Desde então, 

D1 recebe assistência com terapias de reabilitação da linguagem e desenvolvimento cognitivo 

e não faz uso de medicamentos. Está matriculado em uma escola regular privada na cidade de 

Volta Redonda. O menino chegou ao LADACA com a idade de 08 anos. 

 O trabalho com D1, no LADACA, teve início no final do ano de 2015 e foi 

acompanhado por outra estagiária até que essa se formasse ao final do ano de 2016. Os seus 

atendimentos se iniciam com nova estagiária no início de 2017. D1 não mostrou resistência à 

passagem entre terapeutas; mostrou-se sempre muito afetuoso e disponível, porém se 

comunicando pouquíssimas vezes de forma verbal. 

 No primeiro encontro realizado após a passagem, o menino andou de forma repetitiva 

pela sala, até o momento em que tomou um livro de histórias infantis da prateleira do 

laboratório e realizou o que se pode chamar de uma tradução simultânea do texto ali escrito 

em português para sua fala em inglês. A díade entre pensamento e linguagem, naquele 

momento, se apresentou de forma clara e concisa, uma vez que se compreende que, para 

realizar a passagem da língua portuguesa para a inglesa, o menino precisou experienciar sua 

língua materna e decidir que, naquele momento, a que melhor lhe cabia seria a língua de 

origem anglo-saxônica. 

 A primeira vez que D1 fez uma comunicação direta, usando-se da língua inglesa no 

setting clínico, foi no dia 09/09/2017. Naquele dia, o menino brincou numa piscina de 

bolinhas. Durante a brincadeira, ele pegava as bolas e dizia de qual cor era. Para isso, 

utilizava-se da língua inglesa, o que era acompanhado pela terapeuta. Em determinado 

momento, o menino discordou da pronúncia da terapeuta e, por isso, disse: "No. It’s 

YELLOW"
5
, indicando que ela deveria repetir. Após a correção feita, ele elogiou-a, dizendo, 

“Ok, now that´s fine"
6
. 

 A frequência da língua inglesa como meio de comunicação foi se intensificando com o 

passar do tempo e, com a autorização da professora-supervisora, nunca foi impedido que a 

criança escolhesse a forma que melhor lhe cabia para se comunicar. Muitas comunicações 

feitas por D1, em inglês, eram vindas de músicas e desenhos animados, o que poderia nos 

fazer pensar que esse seria um processo de ecolalia, mas fica evidente que não, quando o 

menino emprega sentindo as frases que faz uso. 

                                                 
5
 "Amarelo 

6
 "Ok, agora está bom." 
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 No dia 12/12/2016, D1 iniciou uma música em inglês sobre o alfabeto. À medida que 

ele cantava, a terapeuta tentou cantar junto dele, mas foi impedida, porque o menino colocou 

a mão em sua boca e disse em português "Não tia!". Em 26 de Janeiro de 2017, foi levado 

para o laboratório um jogo de identificar letras do alfabeto, D1 não respondeu as perguntas 

que eram feitas em português, mas quando os questionamentos foram feitos em inglês, 

respondeu de forma imediata. Ao final do jogo, começou a cantar a mesma música que 

cantara em Dezembro do ano anterior. Dessa vez, olhando pra a terapeuta disse: "Sing with 

me"
7
. 

 Esses dois atendimentos, colocados em perspectiva, trazem à tona o entendimento 

palpável de que a relação só se dá quando o sujeito em processo terapêutico permite que o 

terapeuta construa junto dele o encontro. A relação com D1 transcorreu em seu tempo e de sua 

forma. A terapeuta pôde participar desse processo, logo que, com e por ele, foi permitida a 

interação. Entender o paciente como protagonista do processo terapêutico é entender que, por 

mais que ele seja o grande ator dos encontros, isso não se dá de forma individual, mas 

relacional e é constantemente atualizado. 

 Com o passar do tempo, D1 mantinha curtos diálogos em inglês e, mesmo quando era 

questionado sobre algo em português, respondia em inglês. Em algumas sessões, houve falas 

bastante emblemáticas, como na do dia 15 de Maio de 2017, quando D1 chegou ao laboratório 

quieto e de cabeça baixa. Estranhando o comportamento do menino que sempre tinha uma 

postura afetuosa, a terapeuta foi até ele, que brincava com os brinquedos de empilhar que 

estavam no chão. Ao se aproximar e tentar, repetidas vezes, brincar com ele, D1 disse "I don't 

wanna play together today"
8
. Foi na possibilidade de se comunicar da forma que mais lhe 

servia que D1 disse que, naquele dia, não estava disposto a se encontrar. Entender o tempo 

pessoal de cada sujeito é perceber que algumas formas de ser no mundo são para além do 

tempo cronológico, mas pertencem a um tempo que é relacional. 

 No dia 18 de agosto de 2017, D1 pediu para brincar com as formas geométricas 

coloridas. Ao pegá-las, o menino distribuiu igualmente as peças entre ele e a terapeuta. Em 

seguida, disse "I have four and you have four, so... that´s eight!"
9
. A partir daquele momento 

começou a brincar com as outras formas sempre repetindo a contagem delas. Alguns meses 

depois, no dia 27 de novembro de 2017, D1 parecia irritado. Ao ser questionado se estava 

                                                 
7
 "Cante comigo" 

8
 "Eu não quero brincar junto hoje" 

9
 "Eu tenho quatro e você tem quatro, então... Isso é oito!" 
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tudo bem, respondeu: "Não tem hello
10

 hoje". Naquele dia, não quis entrar na sala lúdica para 

a realização do atendimento. Compreender que é apenas na disposição de se colocar à escuta 

da pessoa com TEA, em suas diferentes possibilidades de comunicar que o encontro 

terapêutico pode ou não acontecer, é fundamental, uma vez que é assim que podemos auxiliar 

na potencialização do discurso dessas pessoas. 

 Na data de 02 de maio de 2018, D1 chegou ao atendimento silencioso e ligeiramente 

distante. Pegou as peças de lego (sempre nas cores vermelha, azul e verde) e sentou-se ao lado 

da terapeuta, que pediu ao menino que lesse algumas palavras que estavam escritas no quadro.  

D1 o fez sem maiores problemas. Ao chegar à leitura da palavra MAR, o menino fez sua 

leitura em inglês, dizendo: "Ocean, I love the ocean"
11

. A elaboração dessa frase mostra como 

a criança emprega sentido em suas colocações narrativas, dizendo de si e de suas preferências 

no setting clínico.  Cabe ao terapeuta estar atento a essas manifestações. 

 Com o passar de alguns meses, com falas esporádicas em inglês e mantendo certa 

fluência na comunicação não verbal por meio do lúdico, D1 chegou muito agitado ao 

atendimento no dia 01 de agosto de 2018. O responsável relatou que o menino havia passado 

por um exame de vista naquela manhã e que, talvez, aquele fosse o motivo da agitação. D1, 

entretanto, fez seu caminho até a sala lúdica, deitou-se no colchão e disse, de forma clara e 

espontânea, "I´m Blue"
12

. Foi necessário, então, compreender a demanda ali exposta para 

decidir qual seria a melhor forma de atuação. O consulente foi levado até à porta e 

questionado se queria ir embora. Entretanto disse: "Respirando fundo, os pulmões se enchem 

de ar oxigênio. Respire calmamente e acalme sua mente"
13

. Após repetir a frase algumas 

vezes, D1 disse: "Quero ir". Em momentos como esse, compreender fenomenologicamente a 

postura do sujeito com TEA é fundamental.  É necessário que o psicólogo esteja disponível 

para atender as demandas, mesmo que essas se expressem como um pedido de encerramento 

do momento clínico. 

  Nos atendimentos que se seguiram, D1 ainda manifestou algumas palavras ou 

sentenças em inglês. No dia 12 de setembro de 2018, ao se mostrar incomodado com a cadeira 

do laboratório, o menino disse "Small"
14

, demonstrando verbalmente que seu desconforto se 

atribuía ao fato da cadeira não comportar de forma agradável seu corpo. Ao relatar para a 

                                                 
10

 "Oi" 
11

 "Oceano, eu amo o oceano" 
12

  Em tradução literal "Eu sou azul"; Em tradução livre, pode significar "Eu estou triste". 
13

 Parte de um desenho chamado "Sid, O cientista", sobre o funcionamento dos pulmões. 
14

 "Pequeno." 
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família que D1 se comunicava habilmente com a língua inglesa, os pais não acreditaram de 

pronto, já que isso não ocorria em casa. Além disso, a família não sabia explicar ao certo 

como o menino havia aprendido, acreditando que poderia ter sido através da internet, 

assistindo a vídeos, filmes e desenhos. 

 Acreditando que há sentido nas narrativas de D1 e em todos os tipos de comunicação - 

verbal ou não-verbal - realizadas pelo menino, acredita-se na hipótese de que, para esse 

sujeito em específico, a língua inglesa configura mais sentido que outras formas de 

comunicação, facilitando sua autorregulação e sua interação com o mundo. Como defende 

Vigotsky (1991), o sujeito humano aprende por interesses e por pares. Não necessariamente 

esses interesses serão manifestados de forma verbal ou da forma esperada. Muitas vezes esses 

interesses aparecerão apenas no entre, no encontro entre os sujeitos que se permitem alcançar 

a disponibilidade do outro, realizando assim fenomenologicamente um encontro genuíno entre 

o Eu e o Tu. 

 

3.2. S2 
 

Nós mantemos este amor numa fotografia 

Nós fizemos estas memórias para nós mesmos 

Onde nossos olhos nunca estão fechados 

Nossos corações nunca estiveram partidos 

E o tempo está congelado para sempre. 

(tradução de trecho da música Photograph - Ed Sheeran, 2014) 

 

 S2, 08 anos, recebeu diagnóstico de TEA com 03 anos de idade. Desde então, recebe 

assistência com acompanhamento fonoaudiológico e também já foi assistido com equoterapia 

e musicoterapia. Além da terapia, a partir de 2014, passou a fazer uso de Resperidona e 

Daforin. Atualmente, encontra-se matriculado em uma escola regular da rede pública de 

ensino da cidade de Volta Redonda. O menino chegou ao LADACA com 5 anos de idade. 

 No início do acompanhamento terapêutico, a criança era acompanhada por outra 

estagiária. A transição entre as terapeutas, ocorrida no meio do ano de 2016, não se deu de 

forma tranquila; o menino demonstrou bastante resistência num período inicial, chamando 

sempre pela antiga terapeuta e verbalizando sentir muito sua falta. 
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 Foi apenas no início do ano de 2017 que os atendimentos com S2 começaram a 

ocorrer de forma mais concisa e tranquila, quando o menino passa a apresentar maior 

disponibilidade. Apesar disso, sua comunicação - verbal ou não - ainda era muito restrita. 

Algumas estratégias foram utilizadas visando à participação da criança que, em muitos 

momentos se mostrava distante. Por muitas vezes, S2 apresentava interesses repetitivos: 

queria apenas brincar com os mesmos brinquedos e demonstrava resistência às novas 

brincadeiras propostas. Fazia-se necessário, naquele momento, a realização de uma epoqué
15

, 

na qual a pesquisadora deveria se colocar a observar e suspender suas expectativas para 

aquele processo, compreendendo e buscando em si a essência do encontro dialógico. Para 

isso, foram feitas novas buscas por gostos e preferências da criança. A busca revelou um 

interesse significativo por instrumentos musicais e canções infantis. 

 A partir daí, durante muitos atendimentos, S2 colocava-se a cantar, muitas vezes 

pedindo que a terapeuta o acompanhasse com alguns instrumentos musicais. O menino 

sempre empregava sentido em suas experiências musicais e, com o passar do tempo, tornava-

se mais próximo, afetuoso e vinculado ao processo terapêutico. 

 S2 apresentava muita vontade de cantar e, muitas vezes, trocava a palavra falada pela 

cantada, falando de si mesmo através de alguma música que passava por sua experiência. No 

dia 13 de setembro de 2017, o menino chegou com um pequeno machucado na cabeça e, ao 

ser indagado sobre o que era, disse: "Tia, vou cantar!" E cantou: "O sambalelê tá doente, tá 

com a cabeça quebrada, samba, samba!" 

 Pode-se notar que, naquele momento, havia uma autonomia na comunicação 

empregada por S2, que diz respeito a um desenvolvimento do seu vir-a-ser, a um processo de 

autorregulação constante que possibilita ao sujeito falar de si e de como é habitar seu mundo e 

vivenciar suas próprias experiências. 

 Com o passar dos atendimentos realizados com S2, suas fronteiras de contato foram se 

expandindo e novas comunicações foram sendo feitas. No dia 4 de abril de 2018, já no 

término da sessão, S2 pegou a webcam instalada no computador do laboratório e tirou a 

seguinte foto:   

 

                                                 
15

"Conceito dos céticos gregos denominado de epoché que quer dizer abstenção ou suspensão das crenças. Por 

crença entende-se a persuasão de que algo contém caracteres de verdade. (...) A epoché seria positiva porque 

contempla a leveza de se colocar a referência de lado e abrir-se ao que aparece como um novo que se apresenta" 

(CASTRO; GOMES, 2011). 



44 

 

 

 

                          Figura 1 - Primeira foto de S2 na webcam 

 

 

 Ao notar sua imagem refletida na tela do computador, o menino apontou para a foto e 

disse: "S2 está feliz, olhe lá!". A partir daquele momento, foi proposto um trabalho com 

fotografia, ao que ele respondeu prontamente: "Eu amo bater foto!". 

 No dia 18 de abril de 2018, após autorização da família, iniciou-se um trabalho 

fotográfico com uma câmera fotográfica disponibilizada pela terapeuta. Ao recebê-la, o 

menino disse à terapeuta: "vou bater fotos dos meus olhos". Compreendeu-se, a partir dessa 

colocação, que S2 relacionava as fotos que batia com sua possível percepção do mundo. Ao 

dizer que fotografaria seus olhos, o menino dizia, na verdade, que fotografava aquilo que via 

do mundo. Neste momento foi percebido que a criança estava disposta, no processo clínico, a 

falar de si e do mundo que a rodeia, utilizando-se do recurso fotográfico como suporte 

tecnológico de aproximação dele com o entendimento do mundo.   

Figura 2 - Foto de S2 18/04/2018 
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 Nessa figura, observa-se que a foto tirada por S2 não é de seus olhos, mas remete ao 

que ele vê no mundo e, mais importante, aos olhos que veem um mundo que é próprio e é 

constituído na medida em que se relaciona com o outro e com o ambiente. 

 No dia 23 de maio de 2018, o menino tirou a foto abaixo (figura 3) e contou à 

terapeuta o que ali estava presente: "Carro de cidade e cavalo da equoterapia". No mesmo dia, 

mais cedo, o menino havia contado que, quando ia às sessões de equoterapia com seu pai, ele 

ia de carro e depois montava no cavalo. Pode-se notar que, por meio da fotografia, o menino 

contextualizou sua fala, transpondo sua narrativa para o mundo pragmático e tátil, onde a 

terapeuta seria capaz de visualizar o que estava sendo contado pelo consulente. 

Figura 3 - Foto de S2 23/05/2018 

 

 

 Em uma quarta-feira, dia 27 de junho de 2018, S2 aparentava estar ansioso e 

irrequieto, tirava muitas fotos e as apagava. Em determinado momento, subiu em uma das 

cadeiras do laboratório e quando lhe foi solicitado que descesse, ele disse: "Se eu subir na 

cadeirinha vermelha eu vejo brincadeira de menino e menina, tia." Para melhor compreender 

aquela colocação, a terapeuta perguntou qual seria a brincadeira de menino e de menina, ao 

que S2 respondeu: " Tem dois, tia. Você quem escolhe.". Na imagem a seguir (figura 4), 

observa-se a presença de uma bola e uma casinha, os quais o menino adjetivou como sendo 

brincadeiras de menino e de menina, depois dizendo que a terapeuta podia escolher qual 

brincadeira pertencia a cada gênero. Utilizando mais uma vez da fotografia como suporte de 

um diálogo, o menino continuou o atendimento tratando sobre o assunto dos brinquedos (bola 

e casinha) e contando para a terapeuta como se relacionava com eles. 
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Figura 4 - Foto de S2 27/06/2018 

 

 

  No dia 04 de julho de 2018, S2 começou a demonstrar interesse por bater fotos de si 

mesmo e ir identificando na imagem as partes que formavam seu corpo, nomeando-as com 

sentimento, como: Sono, medo, fome, alegria entre outros. Ao ser questionado pela terapeuta 

se poderia sair em uma foto junto dele, o menino disse: "Coloca no tempinho, corre e a foto 

sai, Tia.", fazendo referência ao recurso de foto em time presente na câmera fotográfica. 

Quando viu a foto na tela do computador, conforme figura 5, exclamou: "Que lindões o S2 e a 

tia!". Naquele momento, S2 utilizou-se da fotografia como meio de encontro, possibilitando 

que, por meio da imagem, pudessem estar juntos e compartilhar aquela brincadeira.   

Figura 5 - Foto de S2 04/07/2018 

 

 No dia 29 de agosto de 2018, o menino reclamou que estava muito incomodado em se 

sentar nas cadeiras do laboratório e preferia sentar-se no chão. Ao ser questionado o porquê, 

utilizou-se da fotografia para explicar. Então mostrou a foto aqui denominada figura 6 e disse: 
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"Cadeirinhas pequenas pra um S2 grande...". A possibilidade de tornar visual o que, naquele 

momento, lhe faltava em expressão verbal, possibilitou que o menino conseguisse falar de si e 

articular uma solução com seu par, representado pela figura da terapeuta. Tal atitude 

exemplifica o desenvolver que Vigotsky diz ocorrer na zona de desenvolvimento proximal, na 

qual ao se deparar com uma questão e com seus pares, o sujeito é capaz de se organizar, 

solucionar o problema e expressar-se. 

A zona de desenvolvimento proximal (...) é a distância entre o nível de 

desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente 

de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da 

solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 

companheiros mais capazes. (...) A zona de desenvolvimento proximal define 

aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de 

maturação, funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado 

embrionário. (VIGOTSKY, 1991, p. 97-98) 

 

Figura 6 - Foto de S2 29/08/2018 

 

  

Como tenta-se aqui demonstrar, a fotografia para S2 se apresentou como um meio para 

o diálogo. Foi na relação pragmática - Eu-Isso - com o objeto da máquina fotográfica, que o 

menino se inseriu em vias de uma relação dialógica - Eu-Tu - consigo e com o a terapeuta. A 

narrativa presente nas fotos apresentadas por S2 permitem que o menino se re-conte e se 

organize o suficiente para comunicar verbalmente seu olhares e percepções do mundo. 

Compreendendo que no processo terapêutico o uso de hetero-suportes constitui-se como 

passagens para criação de um auto-suporte do sujeito, percebe-se que aqui a fotografia surge 

como um auxiliar no processo fenomenológico que é se apresentar e se fazer presente no 

mundo. 
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 No dia 03 de outubro de 2018, S2 chegou ao atendimento meio cabisbaixo e, ao ser 

indagado sobre o que se passava, respondeu: "Final do ano está chegando...". Ao ser 

perguntado por que isso lhe causava tristeza, respondeu: "Início do ano chega outra Tia Tainá, 

e eu não quero outra Tia Tainá.". Nesse momento foi necessário que se realizasse uma 

explicação sobre como se dava o processo de formação na universidade e que a chegada de 

uma nova terapeuta não seria um impeditivo para a manutenção de uma relação com sua atual 

terapeuta. Enquanto pesquisadora, em momentos como esse é necessário que se volte ao 

questionamento de Merleau-Ponty e que se perceba, enquanto pesquisador, também como 

sujeitos, partes relacionais do encontro Eu-Tu, lembrando sempre da disponibilidade e 

acessibilidade na pesquisa. 

 Para Vigotsky o pensamento se realiza na fala, permitindo assim a transmissão de uma 

ideia a outros sujeitos. Seja no falar cantado ou expresso em imagens, fica claro que S2 

conduz subjetivamente o processo de se fazer compreendido e de se compreender enquanto 

sujeito no mundo, uma vez que, quando fotografa e canta, referencia a si como sujeito nas 

narrativas. Os encontros com S2 foram de riquíssimo valor narrativo e teórico, mas também 

se fizeram ricos em afeto e companheirismo, onde sujeitos se encontraram e foram norteados 

para além de uma pesquisa, mas sim de um fazerCOM  incessante. 

 

3.3. B3 
 

É tão bom te acompanhar 

E ver você sendo você 

Te observar me adivinhar 

E me ler sem legenda nenhuma 

(trecho da música Chamego meu - Anavitória, 2016) 

 

 B3, 03 anos, diagnosticado com TEA aos 03 anos de idade, um pouco antes de sua 

chegada ao projeto. B3 recebe acompanhando de terapia ocupacional e musicoterapia, desde o 

momento do diagnóstico. Não faz uso de nenhum medicamento e está matriculado em uma 

escola regular privada na cidade de Barra Mansa. O menino chegou ao LADACA com 03 

anos de idade. 
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 O acompanhamento terapêutico de B3 é realizado no LADACA desde o início do ano 

de 2018. Devido a sua pouca idade e ao diagnóstico recente, os primeiros encontros foram 

realizados com a presença da mãe que, aos poucos, foi se retirando da sala lúdica e passando 

para a sala da recepção, sem que o menino mostrasse resistência ao afastamento dela ou à 

presença da terapeuta. 

 Desde os primeiros encontros, B3 se apresentava disponível às brincadeiras, mas 

sempre vigilante da presença da mãe. No dia 21 de maio de 2018, o menino entrou direto na 

sala lúdica, pegou um carrinho, colocou-o no chão e começou a fazer barulhos que simulavam 

um carro andando. Ao notar que era observado pela terapeuta, mostrou-se irriquieto e foi com 

o carrinho para o outro lado da sala. Entretanto, paro em frente ao espelho e fez um sinal 

chamativo com as mãos. Com a aproximação da terapeuta, o menino desmembrou parte do 

carrinho e entregou para a terapeuta. Compreendeu-se ali uma comunicação não-verbal, que 

se dava como um pedido de companhia. 

 Em outro encontro, no dia 11 de junho de 2018, ao entrar na sala do LADACA, B3 

conduziu a terapeuta para a sala lúdica onde entrou e fechou a porta, encaminhando-se assim 

para a casinha de bonecas, da qual retirou todos os móveis de dentro e passou a tentar entrar. 

Ao ser alertado de que a casa era muito pequena para que ele coubesse lá dentro, o menino 

pegou um bonequinho e o colocou dentro da casinha e ficou a observar o mesmo por um 

tempo, até que tirou o bonequinho e começou a simular uma conversa com esse, por meio de 

sons, que umas vezes representavam sua própria fala e outras vezes simulavam a fala de outro 

boneco. Apontando o boneco para terapeuta, B3 sinalizou que ela também deveria pegar um 

boneco. Então os dois bonecos foram colocados sentados juntos dentro da casinha. Percebe-se 

que o vínculo fora estabelecido no momento em que o menino se colocou acompanhado do 

outro boneco, que representava a terapeuta. A comunicação se fez presente quando o menino 

convidou a terapeuta para que se encontrasse com ele. Isso foi feito por meio de gestos, sons e 

até mesmo de objetos. 

 B3 tem o costume de sempre pedir para ir embora após 30 minutos de atendimento. 

Isso ocorre mesmo sem o menino saber ver as horas e sem a presença de um relógio na sala. 

Apesar do recorrente pedido, com distrações e brincadeiras, o menino acaba ficando mais 

tempo no atendimento. Porém, no dia 02 de julho de 2017, ao completar 30 minutos exatos de 

atendimento, o menino se conduziu para a porta e tentou alcançar a maçaneta, sem êxito. 

Então virou-se para terapeuta e disse: "Juda". Compreendida a solicitação, a porta foi aberta e, 
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ao sair para a sala da recepção, B3 correu até os braços de sua mãe e disse: "Já", apontando 

para a porta, fazendo um sinal de querer ir embora. O término da sessão foi permitido, mas 

também foi combinado um novo encontro para a semana seguinte. 

 B3 apresenta grande descarga sensório-motora, sempre procurando estar em 

movimento e em contato com muitos objetos. O menino apresenta determinado gosto para 

coisas que escorreguem, sempre se colocando em cima de móveis inclinados ou dando 

grandes pulos até o colo do adulto mais próximo. No dia 20 de agosto de 2018, subiu em uma 

das cadeiras do laboratório e tentou pular direto para o colo da terapeuta. Ao notar que não 

estava sendo atendido, começou a pronunciar repetidas vezes o próprio apelido, como 

sinalização de que desejava algo. Quando foi interpelado pela terapeuta, disse: "Iupi!", 

fazendo movimentos de impulso com o corpo.  A terapeuta, então, iniciou a brincadeira com o 

menino que, ao final do atendimento, segurou-lhe o rosto com mãos e disse: "Uhull!". 

 Para Buber (2006), encontros como esse, de tomadas de olhar de singelos encontros de 

humanidade se dão de forma instantânea e possível para os sujeitos. O toque e o olhar que, 

muitas vezes, se apresentam como uma dificuldade para as crianças dentro do espectro do 

autismo aqui pôde acontecer, porque transcenderam a dimensão da conveniência, alcançando 

a dimensão do intersubjetivo. Ou seja, não é necessário olhar para B3 e perceber nele o que se 

dá como falta, mas perceber aquilo que forma presença, subjetividade, aquilo que forma o 

sujeito de 03 anos que se desperta para o mundo relacional. 

 No dia 03 de setembro de 2018, B3 colocou-se diante do espelho do laboratório e foi 

convidado pela terapeuta a identificar as partes do próprio corpo. Ela perguntava por 

determinada e ele apontava-a, ainda observando-se pelo espelho. Ao fim do atendimento, o 

menino segurou na mão da terapeuta e disse: "Mão". Observa-se, portanto, que B3 naquele 

momento, dava sentido às próprias experiências, tomava consciência do próprio corpo e 

fenomenologicamente podia compartilhar com o outro um pedaço de si que, naquele instante, 

se fazia disponível. 

 No atendimento de crianças com TEA é necessário que o profissional da psicologia se 

coloque à disposição das mais diversas formas de vínculo e afeto, sustentando um 

posicionamento ético ao lidar com elas dentro e fora do setting clínico, permitindo assim que 

o fazer da pesquisa esteja presente num simples, mas profundo, segurar de mãos.     
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3.4. A4 
 

Eu sou estranho, sou novo 

Eu gostaria que você fosse também 

Eu me sinto como um garoto fora do espaço 

Eu toco as estrelas e me sinto fora de lugar 

(trecho do Poema I´am  - Benjamim Giroux
16

, 2017) 

 

 A4 tem 11 anos e diagnosticado com TEA aos 03 anos. Já recebeu assistência com 

terapias de reabilitação da linguagem e desenvolvimento cognitivo, mas atualmente é 

acompanhado apenas no projeto ADACA. Não faz uso de medicamentos e está matriculado 

em uma escola especializada da rede pública de ensino de Volta Redonda. O menino chegou 

ao LADACA com 10 anos de idade.   

 O processo de acompanhamento com A4 se iniciou no dia 09 de maio de 2018. Desde 

o primeiro contato o menino mostrou-se receoso quanto ao espaço e à presença da terapeuta. 

Os responsáveis relataram que a criança sempre apresenta resistência a novos processos e 

espaços, tendo, o que chamaram, de dificuldade em construir laços com as demais pessoas. 

Em muitos momentos, A4 mostrou-se agressivo com a terapeuta, o que resultou em um 

processo de vinculação mais lento. Compreendendo que os episódios de agressividade 

constituem um processo de ajustamento e organização do sujeito, no qual o mesmo consegue 

reestabelecer suas ligações e expressar suas frustrações, fora apenas garantida a integridade 

física da terapeuta e da criança, não obrigando que ele controlasse suas descargas afetivas e 

emocionais de forma disfuncional e não-natural. 

 Diferente dos demais estudos de caso expostos nesse trabalho, todo o processo de 

comunicação e vinculação com A4 foi realizado de forma não-verbal. No dia 18 de julho de 

2018, o primeiro encontro Eu-Tu realizou-se entre os sujeitos, o menino sustentou o olhar da 

terapeuta, após ser questionado sobre querer finalizar o atendimento. Ele piscou de forma 

forte no momento em que a resposta negativa a saída foi apresentada. Ao perceber a 

possibilidade de uma comunicação estar sendo estabelecida ali, a terapeuta tentou compactuar 

com a criança qual seria o significado daquele signo apresentado. Ao ser questionado se as 

                                                 
16

 Benjamim Giroux é um menino americano de 10 anos, diagnosticado com TEA que escreveu este poema sobre 

como se sentia habitando o mundo. 
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piscadas significavam não, o menino confirmou afirmativamente com a cabeça e, dessa 

forma, foi proposto pela terapeuta que a palavra “não” seria representada por duas piscadas e 

a palavra “sim”, por apenas uma. Mais uma vez, o menino confirmou com um movimento de 

cabeça. 

 Notou-se durante todo o processo clínico que A4 fora abrindo suas fronteiras de 

contato, possibilitando que novas formas de compreensão dos fenômenos que constituem sua 

existência pudessem se revelar. No dia 01 de agosto de 2018, o menino começou a utilizar-se 

de uma nova estratégia narrativa, acompanhando com os olhos os caminhos até seu desejo. A 

ação realizada por ele pode ser assim descrita: sustentação do olhar da terapeuta e conduzi-la, 

de forma lenta, até o objeto; em seguida, retomada do olhar para a terapeuta, garantindo que 

ela o tenha acompanhado em sua trajetória; por último, piscar duas vezes para que sua 

vontade seja confirmada. Tal mecanismo é compreendido como uma clara apresentação da 

linguagem e das possibilidades de se comunicar com o outro por meio do corpo e das mais 

diversas expressões de si. O objeto sinalizado foi a miniatura de um caminhão, no qual há 

vários pinos coloridos. Ao receber o caminhãozinho em suas mãos, o menino esboçou um 

sorriso, porém já não fazia mais o contato visual, assim trazendo para a pesquisa a 

compreensão de que a  falta de sustentação do olhar nas pessoas com TEA não é marcada por 

uma impossibilidade orgânica, mas sim por uma forma de existência que passa por desejos e 

compreensões do mundo e suas normas sociais. 

 No dia 29 de setembro de 2018, A4 e a terapeuta assistiram a um curta metragem do 

filme infantil "A Era do Gelo". Durante todo o curta, o menino riu e mostrou interesse em 

acompanhar o filme. Ao final, a terapeuta perguntou à criança se ela havia gostado do filme e, 

pela primeira vez, o menino respondeu com três fortes piscadas, A4 foi questionado sobre o 

que significariam as três piscadas e fez com as mãos o sinal de muito, demonstrando que as 

piscadas significam que ele havia gostado muito do desenho animado. 

 Todos os atendimentos com A4 remetem ao princípio de diálogos silêncios, proposto 

por Merleau-Ponty (1991), no qual o autor defende que os sujeitos estabelecem diálogos com 

a ausência do verbal, por meio de seus corpos e posturas frente aos fenômenos relacionais. 

Perceber que o diálogo expande toda e qualquer produção verbal, é compreender que toda 

comunicação se dá para além de signos pré-estabelecidos, por meio de significantes pactuados 

pelos pares e pelos demais habitantes de uma cultura. 
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 Com o passar dos atendimentos, as comunicações com A4 foram se intensificando, seu 

tempo em sessão se alongando e os episódios de agressividade, mesmo que não eliminados, 

foram diminuindo. No dia 23 de outubro de 2018, o menino se aproximou da casinha de 

bonecas, brinquedo pelo qual sempre mostrou grande fascínio, e posicionou os bonecos da 

casinha em fileira, deixando o menino separado de sua família. Depois de determinado tempo, 

o menino passou a movimentar o olhar entre o bonequinho afastado e os outros três que se 

mantinham perto da casinha, e ao sustentar o olhar da terapeuta os olhos do menino se 

encheram de lágrimas e ele olhou para a porta. A terapeuta compreendeu que, naquele 

momento, A4 pediu para que fosse encontrar sua família que o aguardava na sala de espera. 

Ao sair da sala, o menino correu para os braços de seus responsáveis. Mais tarde, naquele 

mesmo dia, a responsável pelo menino contou à terapeuta que ele se encontrava com forte 

resistência a se separar da família, mostrando-se naquela semana bastante inseguro e sensível. 

Para a compreensão desse fenômeno, fora preciso conceber aquela criança para além de seu 

diagnóstico de TEA, compreendê-la ali como um sujeito de afetações que, nas relações com o 

mundo, demonstra seus desejos, não em déficit, mas em potência de encontro e de 

ajustamentos criativos que possibilitam sua existência no mundo.     

 Em 08 de novembro de 2018, ao final da sessão e já na sala de espera, A4, pela 

primeira vez, se despediu da terapeuta com um abraço. Ao ser abraçado de volta, o menino 

distanciou-se e colocou a mão em seu peito e deu, para a terapeuta, duas fortes piscadas, 

comunicando-se de forma afirmativa com a mesma. É na dimensão do entre que os sujeitos 

podem se encontrar, é no espaço construído dia a dia que a relação se torna sustentável para 

que as subjetividades se revelem e se contemplem como totalidades singulares, alicerçadas em 

vivências anteriores. A vinculação com o menino já havia sido estabelecida e o processo de 

encontro era frequente, possibilitando o surgimento de um fenômeno afetivo que entrelaça e 

concebe como parceiras as existências humanas de A4 e sua terapeuta. 

 

3.5. P5 
Vai voando, contornando 

A imensa curva norte-sul 

Vou com ela viajando 

Havaí, Pequim ou Istambul 

(trecho da música Aquarela - Toquinho, 1983)   
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 P5 tem 12 anos e foi diagnosticada com TEA aos 05 anos de idade. Até sua entrada no 

projeto ADACA, não foi atendido por nenhum outro terapeuta. Faz uso dos medicamentos 

Resperidona e Daforin desde 2011 e está matriculado em uma escola especializada da rede 

pública de ensino da cidade de Volta Redonda. A menina chega ao LADACA com a idade de 

10 anos. 

 A chegada de P5 ao laboratório se deu no meio do ano de 2016 e os primeiros 

atendimentos aconteceram na sala lúdica com a companhia de sua irmã, neurotípica e gêmea 

univitelina. P5 apresentava muita resistência na desvinculação da irmã e, por muitas vezes, se 

tornava agressiva sem sua presença. A menina em muitos momentos apresentou certa 

dificuldade em se diferenciar da irmã, devido ao fato de serem idênticas e de seus 

responsáveis a vestirem de forma semelhante. Com o passar dos atendimentos e da 

identificação da semelhança como uma questão, os responsáveis foram convidados para uma 

reunião, na qual se pensou coletivamente possíveis estratégias para a facilitação do processo 

de desvinculação de P5 da imagem de sua irmã. Ficou acordado que as meninas andariam de 

forma mais diferenciada e poderiam realizar as escolhas das cores de roupa que lhe 

agradassem. 

 A partir daquela conversa no setting clínico, foram incluídas, no projeto terapêutico 

singular de P5, atividades e brincadeiras que lhe possibilitassem conhecer o próprio corpo e 

seu funcionamento. No dia 20 de setembro de 2016, a menina apresentou muitas dúvidas 

sobre o nome das partes do corpo e, por isso, utilizou-se do dispositivo de desenho corporal, 

no qual P5 sinalizava qual o nome de cada parte do seu corpo. Ao chegarmos à face, a menina 

foi questionada sobre qual seria o nome daquela parte e respondeu: "Na P5, se chama linda!”. 

Observa-se que, naquele momento, a criança já estava estabelecendo o que Barthes (1971) 

chama de significação, ou seja, o processo de transpor a imagem do índice para o signo 

comunicativo, sendo essa comunicação independente do sistema de signos: gestos, ritos, 

objetos, espaços ou imagens. Ao relacionar e atribuir sentido à experiência de se conhecer, a 

menina pôde se autorrelacionar subjetivamente.   

 Durante os atendimentos, P5 manifestou gosto significativo para o desenho e, muitas 

vezes, escolheu se comunicar dessa forma. No dia 02 de maio de 2017, ao ser questionada 

sobre onde queria brincar, respondeu com a realização do desenho abaixo (figura 6). Após 
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apresentar o desenho, P5 pediu para brincar em um escorrega colorido, ao qual chamou de 

'escorrega de arco-íris'. 

Figura 7 - Desenho de P5 02/05/2017 

 

  

 No dia 02 de maio de 2017, a menina parecia cansada e indisposta e, por meio de 

outro desenho, pediu o encerramento da sessão a fim de ir para casa. Após mostrar o desenho 

para terapeuta, a menina disse: "Quero ir pra casa da P5". 

Figura 8 - Desenho de P5 02/05/2017 

 

 A menina foi questionada sobre qual era a razão de querer ir para casa antes do 

término da terapia. Para responder, fez mais um desenho e, em seguida, disse: "Dentinhos". 

 

 

 



56 

 

 

 

Figura 9 - Desenho de P5 02/05/2017, n. 2 

 

 Compreendendo que algo nos dentes da menina a incomodava, a terapeuta levou-a até 

sua responsável, que relatou que a menina havia passado no dia anterior por um pequeno 

procedimento cirúrgico na arcada dentária e que dali se originava o mal estar. Com a 

possibilidade de narrar a si mesma da forma que melhor lhe coube, a menina pôde se re-contar 

e falar de si no processo terapêutico. Segundo Oliveira e Satriano (2014), a narrativa pode se 

apresentar das mais distintas formas e, ainda assim, formar um enredo sobre aquilo que 

perpassa o sujeito, interditando-o ou subsidiando suas vivências. Dito isso, nota-se que P5 foi 

capaz de construir uma narrativa, uma vez sinalizou para a terapeuta o que, naquele instante, 

atravessava-a como impossibilitador de uma experiência. 

 No dia 04 de junho de 2017, em uma brincadeira de adivinhação, a menina pediu que a 

terapeuta adivinhasse o que ela mais gostava de brincar, e disse que desenharia para mostrar. 

Tal desenho foi apresentado, mais uma vez comprovando a possibilidade intersubjetiva de P5 

de se apresentar por meio da criação de ilustrações. Ao apresentar seu desenho, a menina disse 

de forma satisfeita: "É um computador, titia!". 
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Figura 10 - Desenho de P5 04/06/2017 

 

  

Com o decorrer dos atendimentos e com a criação sólida do vínculo, P5 se tornou uma 

criança extremamente afetuosa e disponível, sempre que podia demonstrava o quão feliz 

estava e sempre apresentava contextos, nos quais se inseria e inseria também a terapeuta. O 

encontro Eu-Tu com P5 se tornou frequente e sempre se dava fenomenologicamente no 

setting clínico, possibilitando que a menina estabelecesse e desenvolvesse para si ferramentas 

de linguagem que permitissem sua comunicação não apenas com a terapeuta, mas também 

com o mundo. 

  No encontro do dia 22 de agosto de 2017, a menina confirmou, por meio de uma 

comunicação feita com uma composição de massinha, a hipótese levantada na pesquisa:  O 

sujeito com autismo, ao narrar a si mesmo, constrói seu mundo e escolhe que relações 

estabelecerá com esse e com os outros sujeitos. Ao ser questionada sobre quem eram as 

pessoas no desenho, P5 disse: "P5 e tia brincando pra sempre!". 

Figura 3 - Desenho com massinha de P5 22/08/2017 
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 O processo comunicacional realizado por P5 evidencia o pensamento de Martin Buber 

(2012), o qual afirma que é no processo de encontrar-se com o outro que o sujeito se releva e 

que as mais diversas formas de existir podem permear uma só existência. O processo de 

vinculação com a menina fica explícito quando comunica seu desejo de brincar com a 

terapeuta, em um tempo que ela chama de ‘para sempre’.   
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CONCLUSÃO 

  

 As narrativas dos encontros terapêuticos realizados aqui foram expostas na intenção de 

confirmar a hipótese na qual esse trabalho foi calcado: a de que a linguagem produz um 

mundo de possibilidades e de encontros e que a comunicação é, de fato, o próprio encontro. 

Os encontros com D1, S2, B3, A4 e P5, separadamente, já produziriam um trabalho singular, 

mas nossa intenção foi mostrar as múltiplas formas de experiências e existências que 

emergem no setting clínico, e também demonstrar que não existe uma forma de se ser autista, 

mas sim, muitas formas de se existir com o autismo. O transtorno, assim como a vida, é um 

espectro de possibilidades e formas. 

 O trabalho de assistência e acompanhamento, desde a recepção das crianças na 

entrevista de triagem, até o momento de sua passagem para outros terapeutas também 

participantes do projeto, evidenciam uma evolução desses sujeitos que é validada pelos 

exemplos narrativos aqui expostos. 

 Com D1, todo o percurso foi de compreender como suas escolhas sobre o comunicar 

se deram, ou seja, compreender que esse escolheu se comunicar pela língua inglesa e que a 

possibilidade de que assim o fizesse permitiu a assunção desse sujeito e de seus desejos e 

formas.  O acompanhamento de S2 demonstrou que não há uma única forma de se relacionar 

com as narrativas dos indivíduos com TEA, uma vez que a criança apresenta diversificadas 

formas de expressão. Seja pela música, pela oralidade ou pela fotografia, a narrativa de si 

esteve presente toda vez que o menino se posicionou como sujeito no mundo. B3 se 

apresentou como uma criança que se expressa pela via do corpo, conduzindo as relações que 

estabelece por sinalizações e gestos. Sua narrativa é a do afeto, com a qual estabelece a 

mediação que o capacita a falar de si. 

Em relação às sessões com A4, pode-se afirmar que suas narrativas orais nunca foram 

ouvidas, seja devido a um desejo ou ao marco de uma impossibilidade. De outro modo, 

porém, suas narrativas foram criadas e apresentadas ao mundo por olhares fortes e gestos 

firmes, com a sutileza de um beija-flor e a força de uma manada que rompe com paradigmas e 

expectativas. Essa criança apresenta uma nova forma de comunicação (inerente a seu ser) que, 

se presa a um padrão, tende a tornar-se insustentável. É exatamente isso que a faz ser 

desavisadamente vista como inexistente. 
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Já no caso de P5, ressignificou-se não só o processo comunicacional, mas o processo 

de vinculação, o qual pode se observar por suas expressões plásticas, que não depende de um 

tempo para ser narrado, mas sim de um encontro genuíno. Uma vez que o processo 

terapêutico demanda das crianças com autismo uma constante organização de si ao se 

apresentar ao mundo.   

 Diante do que foi exposto ao longo do trabalho, pode-se concluir que o psicólogo, ao 

realizar um trabalho junto aos sujeitos com TEA, deve dispor-se a novas formas de se 

encontrar e comunicar com o mundo, uma vez que os sujeitos diagnosticados apresentam um 

gama de possibilidades no setting clínico. Muitas vezes, tais possibilidades de comunicação 

não são exploradas pela dificuldade que o terapeuta encontra ao não estabelecer contato com 

os sujeitos por meio de algum código previamente conhecido. É preciso, portanto, estar atento 

para o fato de que o contato é revelador de humanidade e é a partir do encontro que os sujeitos 

se apresentam como possíveis "arquitetos" de uma clínica terapêutica promotora de encontros 

entre intersubjetividades, pessoas, situações, formas e de narrativas que, ao se transpassarem, 

produzem novas experiências e uma nova forma de fazer ciência pela via do autêntico 

encontro dialógico. 

 As terapias voltadas para o acompanhamento dos sujeitos com autismo precisam 

perder o caráter de reabilitação, para ganharem ênfase em uma postura emancipatória que vise 

à autonomia e à estabilidade desses sujeitos.  É necessário que se compreenda o processo de 

desenvolvimento do sujeito para que se desenvolvam práticas terapêuticas que visem suas 

necessidades situacionais e suas possibilidades de ajustamentos, priorizando sempre suas 

individualidades e potências. 

 É necessário atentar-se também que a importância da assistência em psicologia não se 

apresenta apenas para o sujeito diagnosticado com TEA, mas também para todo o seu círculo 

de convivência que, ao receber o diagnóstico, transforma-se por força de seus 

atravessamentos. Um trabalho de conscientização e inclusão social dos sujeitos com TEA é, 

portanto, de suma importância. Nele é preciso preconizar a ideia de que a pessoa com autismo 

está no mundo com suas possibilidades e limitações, como todos os outros sujeitos, e que sua 

existência não deve ser marcada por uma impossibilidade de expressar-se, mas sim como a 

possibilidade de descoberta de novas formas de existir que permeiam o mundo e as 

subjetividades. 
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 Esse trabalho é uma defesa de que todos os sujeitos são constituídos por infinitas 

possibilidades de existências e que têm em si potências criativas que emergem ao se 

encontrarem com o mundo da forma que melhor lhes couber, narrando a si mesmos, narrando 

o mundo e produzindo nele o sentido político da mudança. O trabalho do psicólogo, seja com 

um sujeito com TEA ou não, é o de auxílio na promoção de saúde. Compreende-se, no 

entanto, que saúde é um conceito múltiplo, uma vez que sua forma se origina no interior de 

cada sujeito e se apresenta ao mundo por meio dos seus ajustamentos e de como adota e 

apresenta suas posturas subjetivas. 

A psicologia é um fazer ciência que se dá de forma perene, acompanhando as 

vivências e posturas de cada sujeito no mundo, ou seja, para além de uma ciência da mente, 

engessada em padrões, causas e estruturas, a psicologia é uma ciência do aqui-e-agora
17

, uma 

ciência que se dá na apresentação do homem transeunte como objeto que, ao se encontrar com 

o mundo, modifica-o e é por ele modificado. O fazer psicologia é, dentre tantas coisas, um 

trabalho para se fazer com cons(ciência) de si, do outro, do mundo e dos encontros entre os 

pares que são formados e constituídos na dimensão Eu-Tu; na dimensão do entre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Aqui-e-Agora é um conceito da gestalt-terapia, no qual se propõe que o sujeito seja contextualizado e que o 

trabalho com o mesmo, se de uma dimensão que priorize o espaço (aqui) que esse está submetido e o tempo 

(agora) que o mesmo contextualiza suas experiências (MESQUITA, 2011). 
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ANEXO 

  

 Parecer da aprovação de pesquisas relacionadas ao projeto ADACA. 
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