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                                         RESUMO 

 

Nosso trabalho “ADAPTAÇÃO DAS PROVAS PIAGETIANAS      

(CLASSIFICAÇÃO): UMA ABORDAGEM PSICOPEDAGÓGICA PARA CRIANÇAS      

DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA)”, foi        

baseado na busca de análise em torno da teoria piagetiano sobre a possibilidade             

de crianças com Tea (Transtorno do Espectro Autista) serem avaliadas numa           

perspectiva psicopedagógica.  

Com coleta de dados, pesquisa bibliográfica e análise, fizemos baseada na           

metodologia do estudo de caso, uma observação reflexiva de duas crianças           

pertencentes a realidades distintas (estudantes da rede pública e da rede particular)            

, com a mesma faixa etária, e o mesmo diagnóstico. 

Concluímos que mesmo com realidades diversas. o sistema educacional         

brasileiro tem sua forma de conduzir a Educação de crianças, bebês, jovens e             

adultos, num discurso de igualdade no atendimento e oferta. No entanto,           

conhecemos a realidade e as dificuldades de trazer uma estrutura que realmente            

atenda com qualidade os diferentes saberes de cada aluno. Em nosso estudo de             

caso, pudemos observar mesmo em realidades antagônicas (pública e particular) o           

mesmo desafio enfrentado. 

  

 

 

 

 

 

6 



 

                                             ABSTRACT 

 
 

 

Our work “ADAPTATION OF PIAGETIAN TESTS (CLASSIFICATION): A        

PSYCHOPEDAGOGICAL APPROACH FOR CHILDREN DIAGNOSTICATED WITH      

AUTISTIC SPECTRO DISORDER (TEA)”, was based on the search for analysis           

around the Piagetian theory on the possibility of children with Tea (Autistic Spectrum             

Disorder ) be evaluated in a psychopedagogical perspective. 

 

With data collection, bibliographic research and analysis, we made based on           

the methodology of the case study, a reflexive observation of two children belonging             

to different realities (students from public and private schools), with the same age             

group, and the same diagnosis . 

 

We concluded that even with different realities. the Brazilian educational          

system has its way of conducting the Education of children, babies, youth and adults,              

in a discourse of equality in attendance and offer. However, we know the reality and               

the difficulties of bringing a structure that really meets with quality the different             

knowledge of each student. In our case study, we were able to observe even in               

antagonistic realities (public and private) the same challenge faced. 
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  PREFÁCIO  
“Qualquer um que empenhe em ouvir a resposta das crianças é uma mente             
revolucionária. ” (Françoise Dolto ). 1

 
 

Nosso trabalho foi realizado em dupla, buscando ouvir e perceber como as            

crianças com autismo se desenvolvem dentro de um plano de intervenções com o             

viés psicopedagógico. 

Eliane Moreira  

A psicopedagogia entrou na minha na minha carreira em 2008 no           

Sedes no momento de crise profissional.Ao trabalhar por 10 anos como           

professora tive encontros marcantes com grupos de crianças com         

características específicas; por ser novata sempre peguei as “ditas” turmas          

difíceis, encarei cada uma delas como desafio e elas me formaram como            

professora. No meio dessas turmas muitas crianças destacaram-se das         

demais por suas dificuldades, ou melhor, pela minha dificuldade em lidar com            

elas. Para compreender as questões que as moviam fui atrás de cursos de             

especialização ligados à deficiência e as dificuldades de aprendizagem etc.          

Muitos foram os nomes das crianças que me mobilizaram a uma formação            

mais voltada para as dificuldades de aprendizagem/ensinagem. O Sedes         

entrou no momento em que diante de uma turma com muitos casos “ditos”             

difíceis, nenhum "laudo" atendia a pergunta “Por que não aprendem?” entendi           

que era necessário mais dedicação em estudar este aspecto da educação.           

Como dizia Paulo Freire (Pedagogia do Oprimido. 9ª ed., Rio de Janeiro.            

Editora Paz e Terra. 1981, p.79) “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a            

si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”; esta            

1  Françoise Dolto, psicanalista francesa, a partir de sua prática como pediatra e depois 

como psicanalista de crianças realizou o trabalho no campo da psicanálise de bebês e 

suas consequências para a educação de crianças. http://pepsic.bvsalud.org/scielo 
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citação marca minha trajetória como professora, e depois do Sedes, como           

coordenadora pedagógica. Pude aprender com crianças, pais, professores,        

formadores, e carrego um profundo respeito por cada aprendizado deixado          

por todos os que passam e passaram por minha vida. Como diz Jung, (autor              

que conheci no Sedes) acredito que “Ao tocar uma alma humana, seja            

apenas outra alma humana”. 

 
A criança é feita de cem.A criança tem cem mãos, cem pensamentos, cem             
modos de pensar, 
De jogar e de falar. 
Cem, sempre cem modos de escutar as maravilhas de amar. 
Cem alegrias para cantar e compreender. 
Cem mundos para descobrir. Cem mundos para inventar. 
Cem mundos para sonhar. 
A criança tem cem linguagens (e depois, cem, cem, cem), 
Mas roubaram-lhe noventa e nove. 
A escola e a cultura separam-lhe a cabeça do corpo. 
Dizem-lhe: de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de               
não falar, 
De compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no             
Natal. 
Dizem-lhe: de descobrir o mundo que já existe e, de cem, 
Roubaram-lhe noventa e nove. 
Dizem-lhe: que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a                
imaginação, 
O céu e a terra, a razão e o sonho, são coisas que não estão juntas. 
Dizem-lhe: que as cem não existem. A criança diz: ao contrário, 

                           As cem existem. (Loris Malaguzzi)  2

Viviane C.N.Cordeiro de Souza 

Sou uma professora que atua há mais de 10 anos na área da Educação, que               

aprecia e observa as cem linguagens dos seres humanos. Iniciei como babá onde             

tive o privilégio de cuidar dos filhos de Yves De La Taille Professor Titular              

aposentado do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. É especialista            

em Psicologia do Desenvolvimento e realiza pesquisas na área de Psicologia Moral,            

tendo publicado diversos artigos, capítulos de livros e livros. Aprendi muito sobre            

limites, passei por uma seleção no berçário CEDUC (onde atua Natura)           

permanecendo três anos, e aprendi também muito sobre o desenvolvimento infantil           

2 Loris Malaguzzi, professor italiano que criou a abordagem educativa mais tarde nomeada como 
“abordagem Reggio Emilia”, nome homônimo à cidade onde foi concebida. Para o educador, não 
só o que a criança pensa é válido, mas válidas são também as múltiplas linguagens da infância e 
a forma como as crianças pesquisam, produzem sentido e conhecimento. 
https://www.escolaateliecarambola.com.br 
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cuidando de crianças de 3 meses a 4 anos com a supervisão de uma psicóloga que                

me ensinou a cuidar das emoções, a preparar o espaço, acolher e realizar uma              

ótima adaptação entre a família. Neste período, conheci e participei da formação de             

educadores do Teatro Brincante e fui trabalhar em uma escola de São Paulo, está              

que me chamou a atenção pela forma que eram tratadas as crianças. Tentei mostrar              

um lado mais humano; foi muito desgastante, entrei no Sedes para me aperfeiçoar e              

me alimentar de novos olhares, cheguei insegura e com medo de não conseguir,             

mas fui me envolvendo e encantando com o formato do curso e as possibilidades de               

aprendizagem que seriam ampliadas. Entrei em uma ONG, onde pude colocar em            

prática todas as minhas aprendizagens anteriores sobre limites e acolhimento. O           

que marcou muito foi o quanto resolver conflitos é essencial para uma aprendizagem             

significativa, o quanto a calma acolhe o ser que existe em cada um de nós.               

Atualmente trabalho em uma escola particular onde atende crianças de quatro até            

11 anos, num espaço pensado, acolhedor onde o professor pode colocar em prática             

tudo que busca aprender de melhor para o indivíduo. A psicopedagogia veio como             

ferramenta para aprimorar minha prática e procurar compreender as crianças em           

sua totalidade.  
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INTRODUÇÃO 

 

Como alunas concluintes do curso de Formação em Psicopedagogia:         

Atendimento Clínico e Institucional do Instituto Sedes Sapientiae, buscamos fechar o           

ciclo deste momento importante da formação por meio deste Trabalho de Conclusão            

de Curso.  

“É preciso substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento            

que distingue e une” (MORIN. 2002a, p. 89). Com este olhar, buscamos            

compreender e dar suporte às crianças com o diagnóstico de Transtorno de            

Espectro Autista que estiveram conosco em um ano letivo, observando as           

potencialidades destas que têm idades semelhantes e realidades diferentes. Nossa          

pesquisa baseou-se nesse encontro e desencontro de experiências onde ambos não           

se conhecem, mas o nosso convívio trouxe-os para essa investigação.  

Tomando por base a teoria piagetiana, fizemos adaptações para atender a           

demanda de cada um deles, pois conseguimos identificar que as intervenções           

seriam significativas se sofressem algumas alterações.  

O propósito deste trabalho é agrupar nossos conhecimentos profissionais, às          

demandas do cotidiano de sala de aula, associando as teorias aprendidas no curso             

e o nosso trabalho, como facilitadores do processo de ensino e de aprendizagem,             

tendo em vista crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).  

Realizamos nosso estudo de caso como uma retomada do trabalho realizado           

em meados de 2008 quando estávamos em formação no curso de Psicopedagogia            

do Sedes Sapientiae, onde tivemos acesso à teoria Piagetiana, e em nosso trabalho,             

utilizamos as técnicas operatórias como meio de avaliar a classificação na fase            

pré-operatória. Procuramos utilizar nossas referências profissionais e práticas em         

sala de aula, como base para o desenvolvimento deste trabalho. 

O objetivo deste trabalho é: ver as possibilidades do uso de atividades baseadas em              

provas piagetianas adaptadas para crianças diagnosticadas com TEA Nosso intuito          

é observar se existe correspondência entre a fase de desenvolvimento na qual elas             

se encontram, e o que ocorre com as demais crianças sem diagnóstico que             

teoricamente estão na mesma fase; a partir dessa observação fazer uma análise            

reflexiva.  
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No primeiro capítulo, faremos a introdução das teorias piagetianas com foco           

na fase pré-operatória e definição de classificação conforme autores e bibliografia           

atualizada. No segundo capítulo, a descrição sintética do Transtorno do Espectro do            

Autismo (TEA), a partir de fontes científicas, as leis que vigoram no Brasil, e              

diferentes abordagens. No terceiro capítulo, a descrição das mudanças em torno da            

inclusão e seu avanço na sociedade. No quarto capítulo faremos a análise do estudo              

de caso. O quinto capítulo será dedicado à conclusão dos trabalhos.  

Ao compreender a necessidade de um olhar diferenciado para as crianças           

diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista, uma abordagem mais analítica          

seria viável e necessária para responder à pergunta: “Como trabalhar classificação           

com crianças que apresentam TEA nas séries iniciais do ensino fundamental? ” 

Para comprovar e fazer a devida compreensão, realizamos estudos de casos           

das seguintes crianças: 

A criança A. é uma criança matriculada em uma escola municipal de            

Educação Infantil da rede municipal de ensino. Tem seis anos e foi diagnosticado             

ainda no CEI com o TEA. Está em acompanhamento pelo Centro de Atenção             

Psicossocial (CAPS), instituição pública de atendimento, de forma esporádica.         

Apresenta preferências por determinados desenhos animados, cores, e busca         

desenvolver-se no grupo em que está inserido desde 2018.  

A criança E. é uma criança matriculada em uma escola da rede privada de              

ensino desde os quatro anos e que foi acompanhada pelo CAPS no fim de 2018.               

Atualmente está com seis anos e permanece com o grupo de crianças desde o ano               

passado, onde tem sido estimulada pela professora a uma rotina mais organizada            

para melhorar seu desempenho na escola. Quantos anos tem? 

O estudo de caso foi realizado em escolas da rede privada e pública de              

ensino (Prefeitura de São Paulo e rede privada de Embu das Artes). Usaremos             

como metodologia de pesquisa o estudo de caso que segundo GIL (2008) que             

consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que              

permita seu amplo e detalhado conhecimento (p. 58). 
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O trabalho será relatado a seguir a luz das teorias e práticas: 
 

TEORIA DE JEAN PIAGET 

Para Piaget, afeto e cognição resultam de uma adaptação contínua e           

interdependente, em que os sentimentos exprimem os interesses e os valores das            

ações ou das estruturas inteligentes (1975, p.265). Enquanto os esquemas afetivos           

levam à construção do caráter, os esquemas cognitivos conduzem à formação da            

inteligência. A vida afetiva e a vida social, como formas de adaptação, apoiam-se             

numa assimilação contínua de situações presentes a situações anteriores. Essa          

assimilação é responsável pela existência de esquemas afetivos, isto é, de maneiras            

relativamente estáveis de sentir e reagir em relação aos outros. 

Os esquemas consistem num conjunto de ações interligadas que formam          

uma totalidade organizada, que funciona por si mesma. De acordo com Piaget            

(1975, p.267) o processo de assimilação e de acomodação ocorre normalmente,           

pois os esquemas pessoais são esquemas como os outros, cognitivos e afetivos. 

A assimilação consiste na tentativa do indivíduo em solucionar uma determinada            

situação a partir da estrutura cognitiva que este possui naquele momento específico            

da sua existência. Representa um processo contínuo na medida em que ele está em              

constante atividade de interpretação da realidade que o rodeia e,          

consequentemente, tendo que se adaptar a ela. Como o processo de assimilação            

representa sempre uma tentativa de integração de aspectos experienciais aos          

esquemas previamente estruturados, “ao entrar em contato com o objeto do           

conhecimento o indivíduo busca retirar dele as informações que lhe interessam           

deixando outras que não lhe são tão importantes” (La Taille, 1992), visando sempre             

restabelecer a equilibração do organismo. A acomodação, por sua vez, consiste na            

capacidade de modificação da estrutura mental antiga para dar conta de dominar um             

novo objeto do conhecimento. Quer dizer, a acomodação representa "o momento da            

ação do objeto sobre o sujeito" (Piaget, 1976 apud Freitas 2000:64) emergindo,            

portanto, como o elemento complementar das interações sujeito-objeto. Em síntese:          

toda experiência é assimilada a uma estrutura de ideias já existentes (esquemas),            

podendo provocar uma transformação nesses esquemas, ou seja, gerando um          

processo de acomodação. Como observa Rappaport (1981:56), TERRA, pág. 2. 
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Piaget, acerca da assimilação e acomodação afirma em seu livro "A           

Formação do Símbolo na criança" que:  
"O exercício de tais esquemas supõe movimentos próprios que se podem           
reproduzir e modificar os movimentos e posições dos objetos sobre os quais            
se dirige a ação. Os movimentos e posições do sujeito determinam, um para             
o outro lado, a cada instante, um "ponto de vista" próprio, do qual as              
relações com os movimentos e posições exteriores condicionam sua         
percepção e sua compreensão. Chamamos assimilações a essa        
modificação objetiva dos movimentos e posições externas pelos        
movimentos próprios, bem como a modificação subjetiva que resulta do fato           
de que a percepção ou a compreensão desses movimentos e suposições           
externos é necessariamente relativas ao "ponto de vista" próprio. Os          
movimentos e posições exteriores do objeto ao qual o esquema se aplica            
reagem sobre os movimentos e o ponto de vista próprio. Por exemplo:            
segundo o objeto a agarrar esteja mais ou menos afastado, há percepção            
dessa profundeza e um deslocamento correlato da mão e, conforme ele se            
desloca, a mão e o olho seguem esses movimentos. Chamamos de           
acomodação a essa modificação dos movimentos e do ponto de vista           
próprios pelos movimentos e posições exteriores." (PIAGET p. 347 a 348,           
1971). . 

 

OS ESQUEMAS E AS ESTRUTURAS 

Ele usou os termos esquemas e estruturas como sinônimos, utilizando a           

palavra esquema para referir-se às construções mais simples (esquema         

sensório-motores, perceptivos, simbólicos) e a palavra estrutura para designar as          

construções mais complexas (estruturas lógicas, operatórias, de classes, de séries          

etc.). 

Os esquemas são irreversíveis o indivíduo executa uma ação no sentido de            

ida, não tem consciência de que pode executar a volta. 

As estruturas são reversíveis; as ações representadas podem ser         

combinadas nos sentidos de ida e volta. Ao se tratar das emoções e dos              

sentimentos, Piaget (1971) admitiu que estas noções não sejam idênticas às da            

inteligência. 

As construções afetivas são isomorfas, estas são elaboradas paralelamente         

(correspondência biunívoca que preserva as características de ambas), apesar de          

não serem estruturas, organizam-se estruturalmente. 

A inteligência constitui-se de um conjunto de esquemas ou de estruturas           

ignoradas pelo sujeito. Estes formam, portanto, sistemas ou significados que a           

pessoa pode utilizar sem que passem necessariamente a consciência. 
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A CONSTRUÇÃO DA VIDA MENTAL 

Maturação: fator que se refere ao crescimento fisiológico e ao          

desenvolvimento do sistema nervoso, idades cronológicas médias em que os          

estágios de desenvolvimento ocorrem; não variam muito de sociedade para          

sociedade. 

Inicialmente vem o estágio sensório motor com esquemas sensório motores;          

após este, o estágio pré-operacional concreto, com predominância de esquemas          

simbólicos; em seguida o operacional concreto, com estruturas concretas; e por           

último o operacional formal, com estruturas formais. Para Piaget (1971) a influência            

do fator maturação sobre o desenvolvimento mental das crianças é maior durante os             

primeiros anos de vida. 

Experiência física e lógico matemática: A experiência resultante da interação          

da criança com seu meio é uma das condições que favorecem a evolução mental. 

A física é produto de ações sensoriais como tocar, jogar, cheirar, saborear, do             

sujeito com objetos.  

A experiência lógica matemática resulta de uma coordenação de ações (e           

não de uma única ação) que o indivíduo exerce sobre os objetos e da tomada de                

consciência desta coordenação, leva a aquisição da estrutura de série, de classe, de             

números etc. Para uma pessoa realizar uma experiência lógica matemática, como a            

de reunir ou de classificar objetos, precisa ter descoberto anteriormente às           

características semelhantes e diferentes destes, ou seja, ter realizado uma operação           

física. 

Transmissão ou experiência social: As tradições culturais e as transmissões          

educativas variam de uma sociedade para outra e tem uma importância relevante no             

processo de evolução cognitiva. A transmissão social, na forma de trocas ou de             

cooperação entre as pessoas, desempenha um importante papel na construção das           

estruturas mentais na fase operacional concreta, especialmente no início da fase           

formal. 

As ideias de uma pessoa são somadas, subtraídas ou multiplicadas as ideias            

de outras pessoas, dando origem a um sistema de relações que enriquece a vida              

intelectual dos indivíduos. 
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Equilibração: Para Piaget (1976, p. 126).uma descoberta, uma noção, uma          

ação, devem se equilibrar com outras para levar o indivíduo a uma adaptação ao              

seu ambiente. Alcançado o equilíbrio no plano motor, inicia a busca de equilíbrio no              

plano representativo. A base de todo o processo de equilibração tem sido buscada             

na assimilação e na acomodação: assimilação incorpora os objetos aos esquemas           

disponíveis, assimilação recíproca, incorpora um esquema em outro esquema, a          

acomodação modifica os esquemas assimilativos em função das peculiaridades dos          

objetos. 

Piaget dividiu as fases em 4, mas utilizamos a que corresponde com as             

crianças “pesquisadas”. 

 

1.1 Período pré-operatório (2 a 6 anos) 

 

O período considerado pré-operatório ou simbólico caracteriza-se pelo        

surgimento da função simbólica. Ela se vale da conceituação (do ponto de vista             

amplo) ou da representação simbólica, imagificada (num sentido estrito). Tem na           

função simbólica que é “a capacidade de evocar objetos ou situações não            

percebidas atualmente, servindo-se de símbolos ou de signos” (DOLLE, 1974 p           

116), um papel-chave. A função simbólica é subdividida em seis estádios nesta fase,             

a saber:  

A inteligência simbólica evoca uma realidade particular ou seu correspondente          

imagístico, baseada num sistema de relações em que a linguagem não consegue            

exprimir, o que a torna incomunicável, e encerra a criança em seus próprios             

pensamentos. Isto pode ser observado nos jogos simbólicos, faz de conta em que a              

criança transforma a realidade pelo pensamento no decorrer do jogo, o que            

caracteriza, de acordo com Piaget, o egocentrismo em essência, posto que não há             

um pensamento socializado. 
 
“Não tendo, pois, a criança ordenado todos os elementos do real sob            
classes gerais, pensa por individualidades. É por isso que o significante é            
nela um símbolo e o significado um pré-conceito. Sua representação é           
imagística e simbólica, a do adulto conceptual.” (DOLLE, p.122). 
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Aos poucos, por volta dos 5 a 7 anos, a criança começa a operar de forma                

“intuitiva”, acessando de forma mais generalizada, o que é um progresso no            

desenvolvimento. Os pensamentos são baseados em caracteres representativos de         

conjunto mais amplos, mas não se exerce domínio sobre eles. As crianças nomeiam             

determinada imagem e agem mentalmente na mesma; nesse sentido este processo           

possui o caráter estático da imitação. Ela não consegue olhar parte e todo ao              

mesmo tempo, os objetos são conceitualizados pela generalização de uma          

característica e não há uma reversibilidade completa. No período intuitivo há um            

avanço na capacidade de descentração, porém a integração parte-todo ainda é           

baixa. Em determinado momento, ocorre uma ruptura que faz a imagem ser            

subordinada às operações, que se dá pela instalação de estruturas definidas, que dá             

início a fase seguinte. 

 

1.2 O Conceito de CLASSIFICAÇÃO: 

A classificação encontra-se nas formas mais gerais das operações em ação           

nas conservações. Está ligada por uma evolução crescente e um conjunto de ações             

comuns (amontoar, dissociar, alinhar, etc.) que se tornam mais complexas à medida            

que avançam, permitindo a interiorização e generalização. 

“As operações de classificação agrupam os objetos segundo suas         

equivalências”. (PIAGET, 1971). Classificar então significa agrupar objetos, de         

acordo com seus critérios comuns. (...) 

Toda classe comporta “duas espécies” de caracteres ou relações, necessários          

e suficientes para sua constituição: 

1 – Quantidades comuns nos membros e as diferenças específicas que           

distingue o grupo dos demais (compreensão) 

2 – “Relações parte-todo (pertinências e inclusões), determinadas pelos         

quantificadores ‘todos’ e ‘alguns’ e ‘nenhum” {extensão da classe} (DOLLE p 135,            

136). 

Assim sendo, pode-se deduzir que uma classe é definida pelo que é comum e              

agrega o grupo determinado e o conjunto de indivíduos que pertencem e partilham             

de uma característica comum.  
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A partir disto, o Conceito de Classificação se subdivide em três tipos de             

estádios: 

1º. Estágio (2 a 5 anos) – Coleções figurais: Ao ser instruída a juntar o que                

é parecido, executa: 

1- pequenos alinhamentos parciais; 

2- alinhamentos continuados, mas com mudança de critérios;  

3- intermediários entre os alinhamentos e os objetos coletivos ou complexos; 

4- objetos coletivos; 

5- objetos complexos de formas geométricas e empíricas 
 

“A criança desse nível procura construir a coleção que corresponde a sua            
assimilação sucessiva, sendo capaz de constituir as semelhanças e         
diferenças. Mas como não possui a regulação ‘todos’ e ‘alguns’, ela procede            
seja da extensão para a compreensão, seja da compreensão para a           
extensão distintamente” (DOLLE, p. 139). 

 

2º. Estágio: As coleções não figurais (5-7 anos)  

Obtêm-se pequenos grupos fundados somente nas semelhanças, mas não         

classificados de forma mais geral, ignorando ainda a inclusão. Observa-se um           

emprego cada vez mais frequente do quantificador “todos”. A compreensão e a            

extensão começam a progredir, e gradualmente se observa a integração de           

pequenos grupos no maior (método ascendente), bem como da formação do grande            

grupo que é detalhado em grupos menores (método descendente), o que ainda não             

se define como classificação, pois não há combinação móvel entre os métodos            

ascendentes e descendentes. 

 

3º. Estágio: Inclusão das classes e das classificações hierárquicas (8          

anos mais ou menos) 

Nesta fase as crianças imediatamente produzem classificações hierárquicas        

combinando de forma móvel os métodos ascendentes ou descendentes, fazendo          

também a quantificação da inclusão. 
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Transtorno do Espectro Autista 

O Transtorno de Espectro Autista (TEA) decorre de perturbações do          

desenvolvimento neurológico, manifesta se geralmente a partir dos três anos de           

idade, período em que os neurônios responsáveis pela comunicação e pelas           

relações sociais não estabelecem as conexões tipicamente estabelecidas. 

É denominada “espectro” por existir uma gama de condições que englobam           

desde os níveis mais leves, até os mais profundo de comprometimento nestas            

conexões, resultando em diversos tipos de autismo, que podem diferir em demasia            

de pessoa para pessoa. 

O transtorno do espectro autista se caracteriza por provocar dificuldades na           

interação social e na comunicação, comportamentos repetitivos e interesse         

focalizado muito específico, podendo haver também desmodulação sensorial        

(grande sensibilidade a cheiros, sons, luzes, texturas e sabores). 

Ressaltando, ser portador de TEA não significa que a pessoa apresentará           

todos esses aspectos juntos e nem com a mesma intensidade. Podemos perceber            

três  grandes aspectos relacionados ao transtorno. 

 

Dificuldades de comportamentos; 

Pode ser uma resposta à dificuldade que as pessoas têm de interagir com o              

ambiente, seja devido a situações com as quais não consegue lidar, seja por causa              

de estímulos desconfortáveis aos seus sentidos. Estabelecer rotinas muito rígidas e           

repetitivas para tentar controlar o ambiente em sua volta. Apresentar interesses           

intensos (hiperfoco), movimentos estereotipados, manipulação de objetos       

repetidamente, rotinas e interesses sensoriais “incomuns”, são comportamentos        

observados nas pessoas com TEA. 

 

Dificuldades de interação social; 

Devido a seu desenvolvimento neurológico têm dificuldade de entender sinais          

não verbais típicos, expressões faciais e figuras de linguagem. Podem se isolar,            

evitar interações sociais, chegando mesmo a ter problemas para comunicar as           

próprias necessidades e de entender as necessidades e intenções dos outros,           
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outras são: de estabelecer e manter relações pessoais constantes, de compartilhar           

interesses em comum, de se engajar emocionalmente com outras pessoas, etc. 

 

Dificuldades comunicacionais; 

Pode haver vários níveis de desenvoltura com as linguagens verbal e visual,            

variando de pessoas com vocabulário e poder de expressão muito limitado até            

pessoas que se comunicam com desenvoltura, mesmo que utilizem modos          

incomuns para se expressar. Não é raro possuírem o hábito de falar somente de              

assuntos que lhes despertam peculiar interesse (hiperfoco), também podem repetir          

frases ou palavras de modo frequente e mecânico.  

 

Convivendo com TEA 

 

✔ O diagnóstico deve ser realizado por uma equipe multiprofissional capaz de           

avaliar os vários aspectos do desenvolvimento, que costumam estar atípicos          

no autismo (comunicação, interação social, capacidade de adaptação,        

desempenho cognitivo, desmodulação dos sentidos). 

✔ Atuação é feita de forma interdisciplinar e pode englobar profissionais de           

Psicologia, Psiquiatria, Pediatria, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional,      

Psicopedagogia além de poder contar a com a contribuição dos campos da            

Neurologia, Fisioterapia a até da Genética. Para que ela seja compreendida           

em sua integridade, e não seja reduzida ao seu transtorno, observando os            

desafios com os quais precisa lidar em seu cotidiano. 

✔ O ritmo de cada um deve ser respeitado, pois a condição neurológica lhes dá              

um modo todo particular de interagir com o mundo. 

✔ A rotina é muito importante evite surpresas, preze por rotinas previsíveis, elas            

são bem recebidas. Falta de ordem e de organização podem afetar muito. 

✔ Interpretar pessoas como violentas ou estranhas pode ser o maior dificultador           

do entendimento dessas pessoas. Compreender que o desenvolvimento é         

diferente, nem melhor nem pior, apesar de aparentemente estranho, não deve           

ser recebido com hostilidade ou desprezo; 
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Ajudar na medida da necessidade, sem condescendência. Não fazer tudo por           

ela, saiba compreender seus limites e não exija o que ela não conseguirá; 

Esperar uma cura, não considerar que seu comportamento faz parte da           

individualidade da pessoa; 

Enxergar como o que ela é uma pessoa com desejos, sonhos e dificuldades,             

direitos e deveres. 

 

Legislação cabível  

Lei nº 13.146 de julho de 2015. Institui a lei Brasileira de Inclusão da Pessoa               

com deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência); 

Lei nº 12.764, de dezembro de 2012. Institui a política Nacional de Proteção             

dos Direitos da Pessoa com transtorno do Espectro Autista, e altera o 30 do at. 98                

da lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

 

Estudos de 2012 confirmaram que autistas em terapia intensiva tiveram mais           

que o dobro de melhora comportamental do que aqueles que receberam apenas            

tratamentos tradicionais com avanços significativos. 

Não se sabe o que causa o autismo. A alta concordância em estudos             

envolvendo gêmeos idênticos e a associação com outras síndromes genética, como           

a síndrome de Rett , tem confirmado as bases genéticas do autismo e elevado a              3

buscas por alterações genômicas em famílias com pacientes autistas. Muitos genes           

descobertos estão também presentes em outras condições como em esquizofrenia e           

epilepsia. Umas das descobertas mais curiosas é a alta frequência de mutações            

espontâneas. Essas alterações genéticas não estão presentes no genoma dos pais,           

portanto, não seriam hereditárias, algumas alterações genéticas podem acumular no          

genoma do esperma do pai e aumentar de frequência com o passar dos anos devido               

à replicação de células progenitoras de espermatozoides. Pais com mais de 40 anos             

tem um maior número de mutações e correm um risco significativamente mais  

3A síndrome de Rett é um distúrbio do neurodesenvolvimento raro que afeta o desenvolvimento depois de um período inicial de 
desenvolvimento normal de seis meses e ocorre quase que exclusivamente em meninas.Fonte: 
https://www.msdmanuals.com/pt-pt/casa/problemas-de-sa%C3%BAde-infantil/dist%C3%BArbios-de-aprendizagem-e-do-desen
volvimento/s%C3%ADndrome-de-rett  
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https://www.msdmanuals.com/pt-pt/casa/problemas-de-sa%C3%BAde-infantil/dist%

C3%BArbios-de-aprendizagem-e-do-desenvolvimento/s%C3%ADndrome-de-rette 

elevado de gerar uma criança com autismo quando comparados com pais com            

menos de 30 anos (Muotri p. 318,360, 520, 2017).  

Estudo publicado “New Journal of Medicine” (Stoner 2014) revelou alterações          

físicas na arquitetura cortical do cérebro de crianças autistas, sendo que o córtex             

frontal é uma das regiões responsáveis pelo comportamento social e comunicação.           

Essa região do cérebro é composta por seis camadas laminares, formadas durante a             

gestação, que ficam compactadas na caixa craniana. Células progenitoras neurais          

migram durante o desenvolvimento e se sobrepõem, uma a uma, conectando-se           

entre si e com diversas outras regiões do cérebro. Diversos trabalhos anteriores já             

haviam correlacionado o córtex ao autismo. O estudo realizado pelo Centro de            

Excelência de Estudos do Autismo em San Diego, na Califórnia, em colaboração            

com o instituto filantrópico Allen, aponta defeitos nessa organização cortical em           

tecidos post-mortem de autista. 

Não sabemos quando ele surge, quais as características cerebrais, ou          

mesmo se é uma ou são várias síndromes agrupadas por diagnósticos clínicos            

meramente comportamentais. Sabemos do forte componente genético do autismo.         

Mais de 30% dos afetados têm mutações genéticas espontâneas, a maioria não            

causa autismo necessariamente, contudo aumenta a chance do indivíduo. 

Alguns indivíduos autistas são extremamente focados e conseguem se         

dedicar a uma atividade específica por muito tempo, essa dedicação vem           

acompanhada de uma tensão aos detalhes, sensibilidade ao ambiente e capacidade           

de raciocínio acima do normal, o que poderia colocar essas pessoas em vantagem             

em determinadas situações. 

Muitos autistas demonstram profundo interesse em informações, números,        

geografia, dados, enfim, tudo que é necessário para a formação de um pensamento             

científico. Alguns possuem capacidade autodidata e podem se tornar especialistas          

em determinadas áreas. 

O autismo é considerado por muitos cientistas um defeito na comunicação           

entre células nervosas, essa comunicação é conhecida como sinapse. Defeitos nas           

sinapses costumam levar a conexões nervosas erradas, contribuindo para o          
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comportamento autista. A experiência sugere que indivíduos autistas devam entrar          

em terapias o quanto antes, durante a “janela crítica de formação” do cérebro, para              

que os circuitos nervosos tenham mais chances de se restabelecerem de maneira            

correta antes desse período acabar. Sinapses são estruturas altamente complexas,          

resultante da interação de diversas proteínas e ácidos nucleicos, gerados a partir da             

atividade de algumas centenas de genes ativados nos neurônios.  
“Dentre as publicações analisadas, três explicam a causa dos TEA por           
fatores psicogênicos e relacionais (Kupfer, & Pechberty, 2010; Lima, 2010;          
Marfinati, & Abrão, 2014)”. Segundo Marfinati e Abrão (2014) a etiologia do            
autismo é proveniente de uma deficiência na constituição do ego, que           
consiste numa interrupção no desenvolvimento do sujeito devido a uma          
adaptação falha às suas necessidades, obrigando-o a reagir de forma a se            
fechar para as experiências externas, percebidas como invasivas, perdendo         
o sentido de self adquirido até então. Kupfer e Pechberty (2010) enquadram            
o autismo como um problema psíquico e exaltam a necessária hipótese do            
inconsciente colocada pela psicanálise, atentando para o fato de que os           
TEA foram excessivamente associados aos distúrbios do apego no         
passado, fato que acabou por culpabilizar os pais, resultando em uma           
pesada crítica à orientação psicanalítica nas décadas de 40 e 50 do século             
XX. Por fim, Lima (2010) evidencia que o autismo é resultante de falhas na              
instalação da pulsão no sujeito, ou seja, durante o processo de constituição            
do psiquismo do bebê é preciso realizar e fortalecer a sua experiência de             
presentificar-se no mundo. Quando esse processo não ocorre de maneira          
adequada e as necessidades do bebê (cuidado, acolhimento,        
espelhamento, significação, apresentação, condução, entre outros) não são        
supridas, podem surgir cisões na interação mãe-bebê nos primórdios de sua           
vida psíquica, ocorrendo uma interrupção do processo de amadurecimento         
da criança. Isso pode ser percebido através do isolamento,         
incomunicabilidade, hipersensibilidade sensorial, pobreza dos processos      
simbólicos e pela aparente "desconexão" entre a criança frente ao outro e            
aos objetos, que ocorre devido ao fato de estar tomada por intensas            
sensações que ficam concentradas em seus processos corporais. Entre os          
Transtornos Globais de Desenvolvimento o autismo é o maior         
representante, caracterizado por um desenvolvimento anormal ou alterado,        
manifestado antes dos três anos de idade, havendo uma perturbação          
característica do funcionamento em cada um dos três domínios seguintes:          
interação social, comunicação e comportamento focalizado e repetitivo,        
além de (...) manifestações inespecíficas, como fobias, perturbações do         
sono, ou da alimentação, crises de birra, ou agressividade         
(auto-agressividade).” (STEINER, 2002 apud ORRÚ, 2009, p. 24). 

 

Inclusão 
Você não é igual a mim eu não sou igual a você, mas nada disso importa,                
pois, a gente se gosta e é sempre assim que deve ser.... Normal é ser               
diferente (Jair Oliveira ).  4

 

4 Jair Mello Rodrigues de Oliveira, é um músico brasileiro. https://pt.wikipedia.org/wiki/Jair_Oliveira 
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Integração e Inclusão – termos fundamentais: Antes de se falar em inclusão é             

necessário construir a história deste movimento, que já foi segregacionista (pessoas           

com deficiência ficavam em locais especializados, longe do convívio com os ditos            

“normais”), e com a evolução e a luta de grupos de pessoas e familiares em situação                

de exclusão pelo mundo, houve o movimento de Educação para todos. 

Deste momento em diante, ocorreu o processo de integração que foi           

paulatinamente se transformando em inclusão. O trecho a seguir revela o que            

significa cada um destes termos:  
“A integração escolar, cuja metáfora é o sistema de cascata, é uma forma             
condicional de inserção em que vai depender do aluno, ou seja, do nível de              
sua capacidade de adaptação às opções do sistema escolar, sua          
integração, seja em uma sala regular. Uma classe especial, ou mesmo em            
instituições especializadas. Trata-se de uma alternativa que se mantém.         
Nada se questiona do esquema em vigor. Já a inclusão institui a inserção de              
uma forma mais radical, completa e sistemática, uma vez que o objetivo é             
incluir um aluno ou grupo de alunos que não foram anteriormente excluídos.            
A meta da inclusão é, desde o início, não deixar ninguém fora do sistema              
escolar, que terá de se adaptar às particularidades de todos os alunos para             
concretizar sua metáfora – o caleidoscópio” (MANTOAN p. 8, 1997).  

 

Este tem sido o desafio: reconhecer as diferenças entre os iguais e garantir             

acessibilidade, equidade e qualidade na educação. A escola, historicamente, tem a           

função detentora do papel de socialização secundária das crianças, acaba por           

buscar a normatização e padronização dos indivíduos, onde a busca por manter            

métodos homogeneizantes de ensino, de modo de convivência, de comportamento,          

entre outros, vem ao longo do período de sua criação, promovendo a exclusão das              

pessoas que não se encaixam nos moldes impostos em geral. Porém, dentro da             

sociedade e das instituições oficiais (e a escola não está à margem desta situação),              

existe uma crise que surge com o advento das Revoluções e os movimentos de              

bem-estar social, estes sendo disseminados pelo mundo e mais recentemente com           

a promulgação da Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Os aspectos          

referentes à aceitação e adequação do ensino para que TODOS exerçam sua            

cidadania de forma ativa, entrou em debate. Grupos sociais que eram deixados à             

margem por questões de qualquer ordem (gênero, etnia, condição social,          

deficiência, etc.) começaram a ter os seus direitos fundamentais à vida, saúde e a              

educação. 
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A normatização que é proposta pelos sistemas educacionais enquanto         

instituição socializadora, passa agora pelo crivo do atendimento que vise à inclusão,            

a saber:  
 
“O direito à educação; O direito à igualdade de oportunidades, o que não             
significa um modo igual “de educar a todos e sim dar a cada um o que                
necessita, em função de suas características e necessidades individuais;         
Escolas responsivas e de boa qualidade; O direito de aprendizagem; e O            
direito de participação. ” (CARVALHO, P, 81). 
 

 

 

Existem muitos desafios a se superar no que diz respeito à inclusão, e em              

especial, a inclusão de pessoas com deficiência, porém o mundo, a sociedade e os              

governos de modo geral caminham no sentido de promover os itens acima descritos,             

tendo em vista serem signatários de todos os documentos internacionais que tratam            

deste assunto.  

Alguns deles serão abaixo descritos: 

1. Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), Declaração de         

Salamanca e demais documentos sobre inclusão:  

Educação em Direitos Humanos nos documentos inserem não só o Direito           

Humano na educação, mas o Século XX é importantíssimo para EDH na medida em              

que países pactuaram as relações de direitos humanos e criaram organismos para            

monitorar Estados nas áreas de Direitos Humanos (DH). Ao ratificar instrumento           

internacional, o país tem responsabilidade de inserir na legislação interna o direito.            

Ele se responsabiliza no âmbito interno com políticas públicas.  

Houve também momentos difíceis de graves violações a partir das DUDH,           

visto que o direito à educação não é só educar, mas formar sujeito como um todo. O                 

respeito integral aos DH deve ser visto como missão da educação. É necessário             

proteger as crianças das violações e inculcar na criança valores de defesa dos DH.              

Nas diretrizes nacionais, nos planos de educação, etc. é necessário que existam            

artigos que reforçam atitudes com vistas a formar para estes direitos. Lutar contra a              

discriminação e para o respeito à diversidade é um valor humano que precisa ser              

preservado, pois não se restringe a oportunidade de aprendizagem, mas ao           

realizar-se estimula o indivíduo a entender-se como sujeito de direitos. 
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O histórico do Brasil torna difícil mudar mentalidades; existe a          

responsabilidade de mudança nas políticas públicas, que são recomendações de          

documentos dos quais o Brasil é signatário. O protocolo adicional de San Salvador             

1988, a Declaração de Viena 1993 que têm item específico de EDH, a década da               

educação em DH de 1995-2004, o plano de ação integrada de 1995, são exemplos.              

Há uma série de encontros, declarações, convenções, pontos de pactuação e           

monitoramento do tema. Na América Latina, a Carta Democrática Interamericana          

2010, a Revisão e Avaliação do Pacto Interamericano (2010), o Pacto           

Interamericano de DH, também são documentos que o Brasil participa. É necessário            

ampliar e construir cultura de DH. A Constituição de 1988 foi criada dentro de um               

processo de lutas e agora é importante fazer com que estas conquistas se             

mantenham, aprofundando e avançando no campo das mentalidades do ser e do            

agir. A União Europeia também avança com mais de uma resolução para o tema. Na               

Organização das Nações Unidas (ONU), o programa mundial de educação em DH            

de 21 de dezembro em 2004, afirma que o sistema de ensino deve-se pautar no               

comprometimento com DH. O programa mundial apresenta duas etapas: 

1ª: de 2005 a 2007 - Educação Básica; 

2ª: de 2010 a 2014 - Educação Superior e o Sistema de Justiça e Segurança.  

A matriz nacional dos profissionais de segurança precisa se apropriar deste           

conteúdo. Nos documentos, o Brasil vem avançando, mas agora é fundamental que            

haja espaços ativos de educação para a cidadania: seminários, debates, encontro           

de comunidades, são lugares para se discutir estes avanços no Brasil.  

Tratando da questão da inclusão nos Direitos Humanos, o artigo 2º. Inciso 1º.             

trouxe o estopim para uma série de encontros mundiais e documentos que velam             

por este grupo que, juntamente com outros setores, têm sido excluídos do processo             

educativo. A declaração de Salamanca realizada em 1994 diz: “... reafirmamos o            

compromisso para com a Educação para Todos, a necessidade e urgência da            

providência de educação para as crianças, jovens e adultos com necessidades           

educacionais especiais (...)". A partir de Salamanca o termo Necessidades          

Educacionais Especiais (NEE) passa a ser usado na legislação. Mas, será que            

podemos pensar em todos os nossos alunos? Quais se enquadram nesta           

terminologia?  
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Salamanca define que: “as crianças e jovens: de rua e que trabalham, de             

origem remota ou de população nômade, pertencentes a minorias linguísticas,          

étnicos ou culturais, de grupos em desvantagem ou marginalizados, deficientes e           

superdotados”. Esta é a abrangência entre a definição e a terminologia de alunos             

com necessidades especiais. Será que a amplitude do termo NEE pode ser gerador             

de ambiguidades e principalmente de ações discriminatórias? Existe diferença entre          

necessidade educativa especiais? 

Quanto à terminologia: o modismo do termo (própria legislação) e a           

abrangência do termo pode ocasionar um esvaziamento deste. Pode haver também           

o afunilamento em determinados grupos. O decreto 3298 de 1999 relaciona os tipos             

de deficiência, a saber: deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual,          

deficiência mental e deficiências múltiplas. Para estes há certa dificuldade de           

exercer alguma função na sociedade, no entanto a política nacional de educação            

inclusiva de 2007 traz a terminologia TGD – Transtornos Globais de           

Desenvolvimento (autismo, esquizofrenia e outros-ligados à área médica) e a          

superdotação (altas habilidades). 

As questões referentes à inclusão de pessoas com deficiência sofreram          

nesses últimos anos grandes ajustes do ponto de vista legal e da Concepção e              

abordagem. Segundo Sassaki (2010), a inclusão é:  
 
“O processo pelo qual a sociedade se adapta com a intenção de colocar em              
seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e         
simultaneamente estas se preparam para assumir seus papéis na         
sociedade; recomenda-se um processo inclusivo pautado nos Direitos        
Humanos, recomenda-se um processo inclusive o patrono dos Direitos         
Humanos como um desafio aos profissionais da educação e da sociedade           
em geral em trabalhar acreditando no valor da diversidade humana. O           
contexto atual traz para a discussão a necessidade de existir uma           
sociedade inclusiva que está relacionada à condição de cidadania e de           
valorização do indivíduo ratificando e fortalecendo suas diferenças        
atualização dos pediatras. ”  5

 
Desta forma, podemos concluir que para cada indivíduo a uma especificidade           

em relação às teorias de aprendizagem e ensino, bem como as redes de apoio              

devem atender a todos com sensibilidade e dando sentido, a partir de suas             

possibilidades, do ponto de vista médico para além do rótulo que o Cid-10             

5 (Manual da Sociedade Brasileira de Pediatria; Atualização sobre Inclusão de Crianças e Adolescentes com 
Deficiência, 2017, p.3)  
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denomina, foram criados outros mecanismos para que as crianças fossem avaliadas           

em termos de funcionalidade (capacidade de se adaptar o mais facilmente ao            

ambiente). 

Destacamos a Classificação Internacional de Doenças (CID), que vem         

complementar a classificação internacional de doenças CID-10, como afirma a CID           

utiliza como critério de avaliação dois quadros de dois grandes domínios, função e             

estrutura do corpo, além do conceito de funcionalidade e incapacidade (entendendo           

funcionalidade como as funções do corpo, suas atividades, participações e          

incapacidades as suas limitações e restrições às atividades e na participação),           

podem ser utilizada como ferramenta de gestão do caso no que tangem o seu              

diagnóstico proposição terapêutica e acompanhamento, página 8 “A este respeito,          

as legislações brasileiras têm feito adequações sobre esta prerrogativa. Temos a lei            

n° 12.764 de 27/12/2012 a lei 13.146 de 06/07/2015.”  

As Crianças Observadas 

Realizamos o estudo de casos em escolas diferentes a criança A foi            

acompanhada pela Eliane que é coordenadora da escola e a criança E            

acompanhada pela Viviane professora da escola. 

A criança A. é uma criança matriculada em uma escola pública de Educação             

Infantil da rede municipal de ensino, tem seis anos e foi diagnosticado ainda no CEI               

com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Está em acompanhamento pelo Centro            

de Apoio Psicossocial (CAPS), de forma esporádica. Apresenta preferências por          

determinados desenhos animados, cores, e busca desenvolver-se no grupo em que           

está inserido desde 2018.  

A criança E. é uma criança matriculada em uma escola da rede privada de              

ensino da cidade de Embu da Artes desde os quatro anos e que foi acompanhada               

pelo CAPS no fim de 2018. Está com o grupo de crianças de sua sala de aula,                 

desde o ano passado, onde tem sido estimulada pela professora a uma rotina mais              

organizada para melhorar seu desempenho na escola. Quantos anos está E.? 

Ao ingressar na escola foi apresentada com o diagnóstico de TEA, sua            

adaptação foi tranquila e rápida ao grupo. É uma criança esperta e participativa,             

porém, quando contrariada para o que está fazendo, começa a chorar. O adulto fica              

ao seu lado até acalmar-se  e  retomar a atividade. Com relação à aprendizagem: 
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- Escreve o próprio nome sem necessitar de um modelo; 

- Identifica o próprio nome e sabe diferenciá-lo dos demais; 

- Reconhece e recita a sequência numérica; 

- Registra de forma correta os algarismos; 

- Faz uso das regras durante os jogos com a presença do professor ou de um                

colega orientando; 

- Aprende observando as crianças e os adultos na realização das atividades; 

No início elaborava atividades específicas, com o passar do tempo à           

professora percebeu que ela não estava respondendo à solicitação, ficava olhando o            

grupo realizar o registro da rotina no caderno e quando passou a realizar a mesma               

atividade (registro da rotina) era transparente a sua felicidade, e as crianças            

passaram a ajudá-la. No brincar, compartilha seus próprios brinquedos e as crianças            

a incluem nas brincadeiras. Nos momentos dos contos de histórias, aparentemente           

presta atenção, no entanto, quando lhe é perguntado o que achou suas respostas             

são pontuais (gostei, sim). 

Seus traços estão começando a ganhar firmeza, porém apresenta pouca          

habilidade em manusear tesouras e realizar atividades de colagem. A escola           

desenvolve uma disciplina chamada assembleia, onde conversamos sobre os         

assuntos pertinentes da sala (conflitos, comportamentos, sentimentos, entre outros). 

 

Foram apresentados às crianças acima relacionadas o Diagnóstico        

Psicopedagógico II de PUPO e Cristianini (…) apostila de Diagnóstico          

Psicopedagógico II que contém sugestões de atividades de que na sua aplicação,            

deverão ser selecionadas e adaptadas considerando-se a faixa etária e a           

especificidade da “queixa” apresentada. Para dar início ao atendimento ou a           

pesquisa foi o apresentado o dominó do Fundo das Nações Unidas para a Infância              

(UNICEF), utilizamos para nossa pesquisa/estudo de caso. Este foi fabricado pela           

UNICEF e tem originalmente 28 peças no tamanho mediano e têm caras e rostos de               

crianças de diversas etnias no mundo, contendo quantidades diversificadas para          

trabalhar a questão da diversidade e respeito às diferenças. Por ser multicolorido e             

com formatos diversos do que estamos acostumados, o dominó é atrativo para as             

brincadeiras envolvendo classificação. Utilizamos formas geométricas (círculos e        
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quadrados) com duas cores azul e vermelha e tamanhos diferentes pequeno, médio            

e grande, tendo em vista, analisar as combinações feitas pelas crianças a partir de              

um roteiro.  

O mesmo dominó foi utilizado em um dos nossos momentos de trabalho em             

grupo, realizado na nossa formação no curso de psicopedagogia para trabalhar           

conceitos de classificação e seriação a partir da observação de crianças diversas. 

 

 

O foco da observação que nós fizemos das crianças na interação com dominó             

não era propriamente o jogo, mas a sua interação, como a maneira de classificar e               

estabelecer relações com as características que o dominó oferece. 

A criança E. assim que iniciou seu contato com o dominó, observou as peças              

e organizou em grupos de sete, usando como referências as pontas e depois             

preenchendo o meio entre elas, conforme figura 1:  

 

Após esta primeira organização, ela empilhou os dominós e em seguida           

tentou montar casinhas, verbalizando para a observadora; a partir deste momento           

ela fez uma trilha como as de jogos infantis que são utilizados no cotidiano. Depois               

deste momento, agrupou em grupos de três e deslizou a mão nos agrupamentos             

verbalizando ser escadas com o dominó e, deste modo, trazendo dados do            

simbólico para a proposta dada. 

 

A apresentação do material para criança A. 

Como não acompanho todos os dias a sala, tentei aproximação com o A por              

alguns dias em momentos pontuais da rotina (hora do lanche, visita a sua sala de               
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aula )., Foi pedido às professoras que deixassem que ele e as demais crianças              

tivessem contato com o dominó para se familiarizassem com o material 

. 

Uma semana depois fui até a sala para começar a abordagem com a criança A.                

Ele brincou e organizou o dominó por um tempo bem curto e logo foi apontando               

alfabeto disposto em sala, recitando-o e mostrando o quanto conhecia cada uma das             

letras. 

Após dois ou três dias aproximadamente fui até a sala num período em que a               

professora que o atende em outro período estava trabalhando com a criança A. e o               

dominó fora novamente exposto, novamente este interagiu com o dominó, mas           

acabei solicitando a professora levar o A até minha sala para que ele fosse              

observado com menos interferência. Neste momento, a fim de fazer a análise da             

classificação, a princípio deixamos a criança A. livre para organizar o dominó da             

forma em que ele achasse mais tranquilo executar. A princípio ele observou as             

peças dos dominós com a parte azul e ficou comparando com o azul dos olhos, do                

céu, da água, etc. Depois colocou os dominós um sobre o outro, empilhando os              

mesmos. 

Uma semana após o desenvolvimento desta atividade, retomamos o contato do A.            

com o material. Neste momento, fizemos a aplicação com os quadrados e círculos,             

grandes e pequenos, azuis e vermelhos, e entregamos para que ele organizasse a             

seu modo. A. buscou separar a princípio por cores, mas depois juntou os pequenos              

de um lado e os grandes do outro lado. Nesta intervenção pude observar uma maior               

comunicação de A. enquanto desenvolvia a atividade. Ele nomeou os pequenos de            

bebês. Com os “bebês” fez outras organizações, enquanto dizia palavras e           

expressões que lembravam jingles de TV. 

 

..     
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Análise 

A forma como a criança A. se relacionou com o dominó mostrou que o tempo               

necessário para ele se apropriar do material foi pouco. Seriam necessárias mais            

explorações livres com este, para que ele pudesse demonstrar as possíveis formas            

de classificação. Mesmo quando a intervenção se deu de forma individualizada, em            

virtude da dinâmica da escola, houve vários momentos de interrupção da atividade o             

que pode ser uma das razões pela qual A. não conseguiu estabelecer relações mais              

pontuais com o dominó. Percebeu-se que A. classifica, e também se relaciona de             

forma emblemática com o alfabeto. Ao usar o alfabeto como referência de            

organização dos retângulos com os quais ele interagiu, colocando em "fila           

alfabética", verbalizou de forma musicalizada, cada uma das letras nomeando e           

registrando nas próprias formas.  

 

 

 

A apresentação do material para a criança E. 

E. assim que iniciou seu contato com o dominó, observou as peças e             

organizou em grupos de sete, usando como referências as pontas e depois            

preenchendo o meio entre elas, conforme figura 1.  
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Após esta primeira organização, ela empilhou os dominós e em seguida,           

tentou montar casinhas, verbalizando para a observadora; a partir deste momento           

ela fez uma trilha como as de jogos infantis que são utilizados no cotidiano. 

Depois deste momento agrupou em grupos de três e deslizou a mão nos             

agrupamentos verbalizando ser escadas com o dominó e deste modo, trazendo           

dados do simbólico para a proposta dada. 
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Em outro momento, agrupou em uma fila com seis peças e depois começou a              

organizar por cima quando finalizou falou: -“Olha” e bateu palmas. Organizou           

também, pelo desenho, uma de frente e outra de costas formando uma grande             

coluna, e no final disse que era “lanche de comer”. 

Com as formas geométricas: A criança E. no início tentou fazer as figuras             

ficarem em pé usando cinco lados, percebeu que não ia funcionar e foi criando uma               

fila com as formas menores, separou dois quadrados grandes e colocou as formas             

menores dentro, assim empilhou todas as formas e no final juntou as formas e disse:               

-“Duiches” (sanduíches) para ela e para mim. 
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Avaliação: 

A classificação implica em o uso de critérios lógicos. O caso E. agrupou,             

amontoou e alinhou as figuras usando um único critério, e conforme solicitadas            

outras formas de organizar ela não conseguia realizar. 

A análise da interação de E. com o dominó é reveladora de várias             

classificações que esta faz, seja por grupos maiores ou menores, seja incluindo            

repertório entre os jogos e brincadeiras vivenciadas em sala de aula, e também ao              

classificar simbolicamente como escada. Aproximando de um dado da realidade          

próxima. Observando o conceito de classificação esperado para a idade de E.            

Analisando a referência bibliográfica que dispomos que afirma o seguinte:  
 

"A classificação encontra-se nas formas mais gerais das operações em          
ação nas conservações. Está ligada por uma evolução crescente e um           
conjunto de ações comuns (amontoar, dissociar, alinhar, etc.) que se tornam           
mais complexas à medida que avançam, permitindo a interiorização e          
generalização" (FONTE: AUTOR, PÁG, ANO ainda falta). 

 

A observação de E. mostra coerência entre a teoria piagetiana e o modo             

como ela apresenta seu desenvolvimento. Amontoar, dissociar alinhar, são ações          

que foram observadas por sua forma de classificação demonstra como ela pensa, e             

como podemos estabelecer paralelos com as características do pensamento         

pré-operatório. E. utiliza pré-conceitos que são particulares e que evocam          

experiências práticas, trata as imagens como substitutos do objeto (“duiches” para           

sanduíches), realiza coleções figurais, agrupando conforme sua conveniência, sua         

inteligência está baseada em aspectos intuitivos sem considerar as características          

objetivas do objeto. Todos estes aspectos confirmam a hipótese de que mesmo as             
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crianças diagnosticadas com TEA, podem ser beneficiadas se tiverem um olhar que            

a coloquem no universo de crianças que tem um jeito de pensar que respeita uma               

ordem e estrutura.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
"Fazer-se se um ser aprendente ensinar-se aprender a alegria que salta,           
brinca e dança da vontade. Fazer-se um ser aprendente é encher a hora de              
vida, a vida de sentido, o sentido de palavras e as palavras de alegria, a               
alegria que a matéria-prima dos sonhos." (Fernandez apud Carmo e Souza           
p. 52, 2000). 

 

O psicopedagogo atua com este desafio de trazer sentido e alegria           

aprendente que por diversas vezes, devido à dinâmica que o processo de ensino e              

aprendizagem realiza, acabam tirando o prazer pelo aprender. No caso de crianças            

que trazem um novo olhar característico de seu desenvolvimento, este desafio           

ganha um contorno de mais complexidade. A especificidade do Transtorno do           

Espectro Autista (TEA) traz além da oportunidade de aprender e chegar à            

modalidade de aprendizagem que melhor norteia o trabalho pode enriquecer o           

repertório do profissional de educação que acolhe comprometidamente o aluno.  
"Uma análise econômica das superestruturas educativas permite-nos       
compreender por que o sujeito a aliena-se na ignorância, mas necessitamos           
ver qual estrutura que possibilita a disfunção da inteligência e como faz."            
(Fernandez apud Pain p.31 2001).  

 

O sistema educacional brasileiro tem sua forma de conduzir a Educação de            

crianças, bebês, jovens e adultos, num discurso de igualdade no atendimento e            

oferta. No entanto, conhecemos a realidade e as dificuldades de trazer uma            

estrutura que realmente atenda com qualidade os diferentes saberes de cada aluno.            

Em nosso estudo de caso, pudemos observar mesmo em realidades antagônicas           

(público e particular) o mesmo desafio enfrentado. Nosso olhar com viés           

psicopedagógico fez com que conseguíssemos estabelecer um vínculo com estas          

crianças; que importante seria ter mais apoios e recursos para que a trajetória na              

escola fosse mais tranquila para todas as crianças. O Ideal seria ter propostas             

políticas de atuação nas instituições escolares que traria luz e transformação a            

muitas realidades, como afirma Fernandez: 
"Um propósito do trabalho psicopedagógico na escola consiste em         
conseguir que o “fracasso escolar” não seja denúncia que renuncia a           
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denunciar. É construir espaços para que as professoras e os professores           
encontrem-se com suas autorias e, assim, sintam a paixão por produzir com            
seus alunos e com suas alunas. (p.31)" (...) O psicopedagogo ou a            
psicopedagoga é alguém que convoca todos a refletirem sobre sua          
atividade, a reconhecerem-se como autores, a desfrutarem o que têm para           
dar. Alguém que ajuda o sujeito a descobrir que ele pensa, embora            
permaneça muitos sepultado, no fundo de cada aluno e de cada professor.            
Alguém que permite ao professor ou a professora recordar-se de quando           
era menino ou menina. Alguém que permita a cada habitante da escola            
sentir alegria de aprender para além das exigências de currículos e notas"            
(p 35-36, 2001). 

 

Enquanto isto não ocorre, buscaremos alternativas. Nosso estudo de caso fez           

está tímida tentativa de oportunizar ao menos as crianças que fizeram parte de             

nossa pesquisa, dando contribuições ricas. A obra de Piaget contribuiu          

consideravelmente tanto para a pedagogia como para a psicopedagogia, com a           

evolução do pensamento, e as fases do desenvolvimento não variam muito de            

sociedade para sociedade. Ao aplicar os testes pré-operatórios com crianças com           

TEA, percebemos a gama de possibilidades de exploração e correspondência dentro           

da classificação: mesmo que a comunicação seja mínima, o vínculo afetivo é            

essencial para a aplicação. 

Ao relacionar o conceito de inteligência defendido por Piaget em que           

“assimilação é a incorporação da realidade exterior à organização do sujeito.           

Acomodação, ao contrário, é a transformação do sujeito, em função da realidade            

exterior (...)” (BARONE et all 122) pudemos entender este processo observando           

tanto em A. como em E. o movimento de organização das peças e da dinâmica que                

escolheram para organizá-las.  

No que tange ao dominó, a realidade exterior pautou, para E, o modo como              

ela organizou em forma de escadas sua interação com os objetos apontado desta             

forma: agrupou em grupos de três e deslizou a mão nos agrupamentos verbalizando             

ser escadas com o dominó e deste modo, trazendo dados do simbólico para a              

proposta dada. Fica nítida a noção de assimilação de E. que expõe também             

conceitos de acomodação, ao fazer em outro a apropriação do sanduíche, para            

conservar quantidades: 

“(...) colocou as formas menores dentro assim empilhou todas as formas e no final              

juntou as formas e disse “duiches” (sanduiches) para ela e para a observadora .”. 
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No caso de A. pudemos ver que a inter-relação entre o objeto apresentado, o              

alfabeto e a música, são organizadores de sua atuação no jogo simbólico. Como             

pode ser observado no seguinte momento: “Quando terminou a organização, e           

mesmo durante o processo, cantarolou uma música, em inglês, que acompanhava o            

alfabeto, por exemplo, “u de umbrella”, porém em outros momentos unia letras sem             

correspondência com o alfabeto. Depois de escrever todas as letras do alfabeto nas             

fichas, A. ordenou alfabeticamente todos eles”. Para ele, o jogo simbólico acontece            

com material do cotidiano que é elaborado constantemente (quantidade, forma,          

conteúdo, etc.).  

Assim sendo, podemos retificar é que em ambos os casos, a experiência            

piagetiana de classificação foi ímpar para identificar que, mesmo que ambos           

apresentem um transtorno do espectro autista as provas piagetianas dão indicativos           

seguros de anamnese e diagnóstico deles. 

 
“Pode-se explicar a formação do símbolo da seguinte forma a imitação           
adiada (imagem) fornece significantes que o jogo simbólico ou a inteligência           
aplicam a significados diversos. O emprego dos símbolos signos pressupõe          
a aptidão que consiste em representar alguma coisa por outra. Pode-se           
então, aplicar a criança essa noção de uma função simbólica geral, porque            
é a formação desse mecanismo que caracteriza um resumo no          
aparecimento simultâneo da imitação representativa do jogo simbólico da         
representação com imagens e do pensamento verbal” (BARONE et all          
p.131) 

 

Retomar tais conceitos, sendo agora atuantes no magistério, e vivenciando o           

quanto o olhar e a escuta psicopedagógicos qualificam o trabalho a fim de que teoria               

e prática se unam e garantam a evolução do processo de ensino e aprendizagem              

das crianças é um grande presente e desafio que recebemos. As situações            

decorridas desta análise dos casos como a transcrição das intervenções, fotos,           

serão incluídas no anexo do trabalho. (Incluídas após as referências)  
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