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  INTRODUÇÃO 

 

O corpo na psicanálise se relaciona ao processo de constituição do sujeito, que antecede sua 

vida adulta, ancorando-se na vida do bebê e suas inter-relações e conexões com a mãe. Segundo 

Daolio (1995),  

No corpo estão inscritas todas as regras, todas as normas e todos os 
valores de uma sociedade específica, por ser ele o meio de contacto 
primário do indivíduo com o ambiente que o cerca. (Daolio, 1995, p. 
105). 

Este estudo se vê alicerçado na teoria do desenvolvimento infantil contida na psicanálise 

infantil. Esta psicanálise (infantil) segue os mesmos princípios da psicanálise de adultos, sendo 

sua metodologia um processo constitutivo da falta. Afinal, somos seres desejantes e movidos pela 

incompletude. Em Margareth Mahler (1963; 2002), 

Referimo-nos ao nascimento psicológico do indivíduo como o processo de 
separação-individuação: o estabelecimento do sentido de desligamento 
(ser destacado) do mundo real e de relação com esse mundo, 
particularmente no que diz respeito às experiências do próprio corpo do 
sujeito, e ao principal representante do mundo como a criança o 
experimenta, o objeto primário de amor. (Mahler, 1963; 2002, p.15) 

Os estudos de Anna Freud e seus postulados sobre o ato nocional do aparelho psíquico, 

contribuíram para a constituição e suas correlações entre as instâncias psíquicas. Infracitada, 

segue a referência de Freud (1933) aos trabalhos realizados por sua filha (Anna Freud) com 

crianças, sinalizados tal como “a tarefa de sua vida”.  

Apenas um tema eu não posso evitar assim facilmente, não porque 
entenda bastante ou tenha contribuído muito para ele. Pelo contrário, 
quase não me ocupei dele. Mas é tão importante, tão rico de esperanças 
para o futuro, que talvez seja o trabalho mais relevante da psicanálise. 
Falo de sua aplicação à pedagogia, à educação da próxima geração. 
(Freud, 1933b, p.307) 

Já a psicanalista Melanie Klein apresentava proposições acerca de uma constituição 

primitiva e primeva de um psiquismo desde os primeiros meses de vida do sujeito. 
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[...] A análise de crianças muito pequenas me revelou que até mesmo uma 
criança de três anos de idade já deixou para trás a parte mais importante 
do desenvolvimento do seu complexo de Édipo. (M. Klein, 1927/1991, p. 
178)  

O objetivo geral deste trabalho é analisar as proximidades entre a Psicanálise e a 

Psicomotricidade, no acompanhamento da pessoa com Autismo, situando-se na articulação entre 

o corpo próprio, que não se esgota, e o próprio corpo, que é um veículo de expressão das 

emoções. Para este trabalho ser realizado, foram selecionados os objetivos específicos que se 

incumbem de enumerar as aplicações para a psicomotricidade, a partir dos fundamentos do corpo 

na psicanálise, tanto no que se refere aos fundamentos, desenvolvimento, avaliação e utilização 

da psicomotricidade, em múltiplas condições de produção. 

O que são, pois, as condições de produção? Elas compreendem 
fundamentalmente os sujeitos e a situação. Também a memória faz parte 
da produção do discurso. A maneira com a memória “aciona”, faz valer, 
as condições de produção é fundamental. (Orlandi, 2009, p.30) 

Ainda como objetivos específicos se incluem a caracterização, nas relações sociais, o 

simbólico, o imaginário e o real, na constituição do sujeito, a partir do corpo vivido e 

experiencial, em sua capacidade perceptual visual, tátil e cinestésica, pela relação do corpo com o 

espaço, os objetos, o outro e consigo, descrevendo, assim, as fases de constituição do sujeito em 

Winnicott, desde o diálogo tonal e relacionando-as às experiências vivenciais do sujeito em Klein 

e Wallon. A apresentação das aproximações entre Psicanálise e Psicomotricidade situar-se-ão na 

articulação entre o corpo próprio e o próprio corpo. 

Uma das dificuldades da orientação infantil para mim, como pediatra, é 
que eu gosto de ver os corpos das crianças e perderia isso como 
psiquiatra: teria de encaminhar a criança para ser examinada por um 
amigo. Mas eu também não gostaria de apenas examinar seus corpos e 
não ter nada a fazer com seus sentimentos e idéias. Conseqentemente, 
convém-me ter a criança lá, e poder examiná-la totalmente. Esta é uma 
vantagem. Para algumas crianças é realmente importante que uma pessoa 
veja o corpo e a psicologia como uma coisa só. (Winnicott, 1948/2005b, p. 
46-47) 

As várias aplicações para a psicomotricidade serão apresentadas, a partir dos fundamentos 

da psicanálise, sua concepção de sujeito, constituição do sujeito nos seus vários contextos e 

espaços de identificação, a partir das múltiplas condições de produção, na educação psicomotora, 

reeducação psicomotora, terapia psicomotora e psicomotricidade relacional. Na superação do 

dualismo corpo e alma, o primeiro relacionado à fisiologia para o corpo e uma teoria das 

“paixões” para a alma. Assim, propõe-se neste trabalho a compreensão da multiplicidade 
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relacional do movimento às sensações, emoções e sentimentos em sua comunicação consigo e 

com o mundo.  

1. Realizar um levantamento das orientações teórico-metodológicas sobre a 

psicomotricidade e autismo, história, fundamentos, teorias desenvolvimentais e 

aplicações, bem como de pesquisas e publicações por elas produzidas sobre esse 

assunto, em articulação com as teorias do desenvolvimento; 

2. Verificar como as orientações teórico-metodológicas da leitura e escrita que norteiam e 

orientam o trabalho em setting analítico possibilitam a significação, ressignificação, 

identificação e relação com o corpo próprio e o próprio corpo; 

3. Analisar as relações entre as concepções e metodologias de aplicação da 

psicomotricidade e o desenvolvimento psicomotor e a articulação teórica com a 

psicanálise e suas teorias de desenvolvimento do sujeito; 

4. Realizar grupos focais para a exploração e reconhecimento do próprio corpo e do corpo 

próprio, no autismo. 

CAPÍTULO I – O PRÓPRIO CORPO: ESPACIAL 

 

A psicomotricidade tradicional segue a orientação dos estudos positivistas e estritamente 

comportamentais, que aplicava às suas teorias iniciais uma dualidade entre corpo e mente 

autarcaquicamente mensurável nos polos psíquico e somato. A Psicomotricidade surge das 

relações entre as atividades psíquicas e motoras, de natureza transdisciplinar extrapolando suas 

atividades para a construção de realidades possíveis de serem alcançadas, de forma a acomodar 

os processos biológicos e mentais. 

A psicomotricidade pretende atingir, na sua ação preventiva e terapêutica 
a organização neuropsicomotora da noção do corpo como marco espaço 
temporal, sendo fundamental a qualquer processo de conduta ou de 
aprendizagem, ou seja, procura analisar, conhecer o corpo nas suas 
relações múltiplas, constituindo um esquema representacional. (Fonseca, 
1998) 

Ao relacionar o campo das emoções (sistema límbico) e afetividade de um universo 

simbólico aos cinco subsistemas motores neurológicos (piramidal, extrapiramidal, medular, 

reticular e cerebelar), as representações simbólicas e as ideias se relacionam indissocialvelmente 

às atividades motoras, que não são mais compreendidas como materialização do psiquismo.  
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Mas temos que considerar o uso de símbolos de cada criança em conexão 
com suas emoções e ansiedades particulares e em relação com a situação 
total que é apresentada na análise. Meras traduções generalizadas de 
símbolos não têm sentido.” (M. Klein, 1955, p. 166). 
 

A orientação de uma integralidade de um sujeito imerso na subjetividade envolvido com 

a maximização dos relacionamentos sociais e comprometido com os objetos de sua psiquê 

permite que a transversalização do biológico, fisiológico e psíquico seja imanente ao corpo como 

mediação do ser. Assim, nos estudos da psicomotricidade o ato motor humano se integra as 

relações de mediação social do sujeito na sua realidade psíquica, como um objeto transicional. 

Creio que há uso para um termo que designe a raiz do simbolismo no 
tempo, um termo que descreva a jornada do bebê desde o puramente 
subjetivo até a objetividade, e parece-me que o objeto transicional é o que 
percebemos dessa jornada de progresso no sentido da experimentação” 
(Winnicott, 1971, p. 19). 

O desenvolvimento psicomotor é interligado à maturação do organismo, sendo que os 

componentes cognitivos (a cognição), as funções biológicas e a afetividade têm como gênese o 

corpo. Para uma análise do funcionamento e integração dos sistemas que estão no enredado 

desenvolvimento psicomotor deve-se compreender as relações entre estimulação, integração e 

sistema de resposta. Cada sistema tem funções bem específicas em fases de evolução bastante 

significativas.  

Esse desenvolvimento é a contínua alteração da motricidade, ao longo do 
ciclo da vida, proporcionada pela interação entre as necessidades da 
tarefa, a biologia do indivíduo e as condições do ambiente (Rossi, 2012). 

O sistema de estimulação se incumbe de receber as informações externas e internas 

pelos órgãos responsáveis pelas sensações e repassam as mensagens ao sistema de integração, 

que é responsável pelo processo e posterior armazenamento das informações que concorrerão 

para que sejam ativados o planejamento, memória e consciência e demais componentes de 

percepção, sendo papel do sistema de resposta a exteriorização das informações e mensagens 

processadas e operacionalizadas pela ação motora.   

O desenvolvimento motor está relacionado às áreas cognitiva e afetiva do 
comportamento humano, sendo influenciado por muitos fatores. Dentre 
eles destacam os aspectos ambientais, biológicos, familiar, entre outros. 
(Rossi, 2012). 

Os princípios do desenvolvimento humano se dão por etapas com especificidades e 

caraterísticas que definem de modo particular a periodização da evolução do ser. Para Gesell 

(1998),  

O ciclo do desenvolvimento humano é contínuo. Todo crescimento assenta 
um crescimento anterior. O processo do desenvolvimento é, assim, um 
misto paradoxal de criação e perpetuação. (p. 27) 
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A verticalidade na sistematização dos sete fatores que concorrem para a organização 

global da psicomotricidade se refere à tonicidade ocorrência por meio de aquisição 

neuromuscular e integração de padrões motores antigravídicos. O período de percepção destes 

elementos é entre o nascimento e os 12 meses de idade da criança. São de três tipos: sustentação, 

repouso e postura.   

O aparecimento do equilíbrio entre os 12 meses da criança e os 2 anos de idade oferta 

segurança e a evolução dos padrões de locomoção, ambos manifestados na aquisição da postura 

bípede. A lateralidade surge dos 2 aos 3 anos de idade, por meio dos sistemas aferentes, das 

percepções difusas, investimento emocional e integração sensorial.  

O sentido de real, diz Winnicott em 1950, origina-se especialmente das 
raízes motoras (e sensoriais correspondentes), e quando, nas experiências 
instintivas, há uma fraca infusão do elemento motor, estas não fortalecem 
o sentido de realidade ou de existir. Disto decorre, muitas vezes, que as 
experiências instintuais passem a ser evitadas, precisamente porque 
levam a pessoa a uma sensação de não existir. (Dias, 2003, p. 183) 

A consciência corporal, condutas de imitação e sua respectiva percepção aparecem dos 3 

aos 4 anos de idade desenvolvidas por meio do esquema e da imagem corporal. É na 

conscientização do próprio corpo e das atitudes e postura que se concebe o desenvolvimento do 

esquema corporal. A representação mental do corpo pelo sujeito é o que denominados imagem 

corporal. A relação entre mãe e bebê é muito importante para esta configuração mental, como nos 

diz Winnicott, ao afirmar que um sujeito que facilite o processo de subjetividade é indispensável 

para conter o medo da desintegração.  

O bebê que não teve uma única pessoa que lhe juntasse os pedaços 
começa com desvantagem a sua tarefa de auto-integrarse, e talvez nunca 
o consiga, ou talvez não possa manter a integração de maneira confiante. 
(Winnicott, 2000/1945, p. 224) 

A proficiência da linguagem e a coordenação espacial e temporal aparecem entre 4 e 5 

anos e se manifesta por intermédio da atenção seletiva sendo denominadas de estruturação espaço 

temporal, no domínio corporal.  

Procurando descrever o fenômeno da fala e o ato preciso de significação, 
teremos oportunidade de ultrapassar definitivamente a dicotomia clássica 
entre sujeito e objeto” (Merleau-Ponty, 1945/2011, p. 203) 

É na percepção integrante da praxia global e ocorrendo por meio da coordenação óculo-

manual e óculo-pedal, inclusão do ritmo e planificação de toda coordenação motora que a 

percepção surge entre os 5 e 6 anos. Já a praxia fina, entre os 6 e 7 anos, se dá na especialização 

hemisférica, por meio da concentração e sua respectiva organização.  

As crianças podem começar a pedalar um triciclo aos três anos e aos oito 
anos andar de bicicleta, já que, como já foi enfatizado o desenvolvimento 
físico da criança é acompanhado por um gradativo desenvolvimento 
neurológico. Durante a infância as crianças gostam de espaços abertos, 
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com bastante liberdade para poderem correr e brincar à vontade. Assim 
como, gostam de frequentar parques públicos para brincar de gangorra, 
balanços e escorregadores”. (Marques, 1979). 

 

O desenvolvimento de atividades psicomotoras e sua respectiva metodologia enquanto 

habilidade de brincar se imbrica no universo do fazer do Psicomotricista. Neste trabalho, 

apresentar-se-ão três habilidades acadêmicas da psicomotricidade relacionais: motoras, brincar e 

linguagem.  

Para a criança, o brincar é uma maneira de liberar energias, já que seu 
espaço para o lazer nas grandes cidades é cada vez mais restrito. 
(Brugger, 2012). 

A Psicomotricidade se incumbe da investigação das mudanças ocorridas no 

relacionamento entre o indivíduo e seu universo social e as relações com o seu cérebro social. Este 

espaço de movência é constituído por elementos cognitivos, emocionais, afetivos e culturais.  

Fruição altamente apurada do viver, da beleza, ou da capacidade 
inventiva abstrata humana, quando me refiro ao indivíduo adulto, e, ao 
mesmo tempo, o gesto criador do bebê que estende a mão para a boca da 
mãe, tateia-lhe os dentes e, simultaneamente, fita-lhe os olhos, vendo-a 
criativamente (Winnicott, 1971d/1975, p.147) 

A interdisciplinaridade é responsável pelo diálogo entre os objetos de estudo das mais 

diversas disciplinas e o estudo do desenvolvimento psicomotor se relaciona intimamente às mais 

diversas áreas do conhecimento, com grande valor contributivo. A proximidade e articulação entre 

a psicologia e disciplinas como Filosofia, Biologia e afins possuem tamanha conexidade e 

atravessamento que as fronteiras, limites e domínios se tornam impossíveis de demarcar.  

A interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da questão do 
conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de 
aprender e dos aparentemente expressos, colocando-os em questão. A 
interdisciplinaridade pauta-se numa ação em movimento. (Fazenda, 2008, 
p.162) 

 O brincar (amarelinha) no contexto da Psicomotricidade necessita no seu campo de 

investigação de estudos e pesquisas que possibilitam a compreensão dos fatores inerentes aos 

processos de ensino e aprendizagem, bem como o entendimento dos elementos que circundam o 

sujeito e possibilitam o posicionamento dele como ser no mundo e as suas relações sociais com o 

outro (corpo, mente e relacionamentos sociais), na perspectiva dos componentes 

neuropsicomotores e cognitivos: memória, atenção, pensamento, percepção, resolução de 

problemas e raciocínio.  

Assim, as brincadeiras e jogos podem ser utilizados como uma ferramenta 
de extrema importância na educação oferecendo exercícios físicos sadios 
e intensos, feitos alegremente, e quase sempre socialmente explorando as 
suas possibilidades de descobrir o mundo onde vive, aliviando as 
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dificuldades emocionais, sentimentos, conflitos e agressividade, dando 
força entre outras coisas à autoestima e à segurança. (Brugger, 2012). 

         No que se refere ao desenvolvimento, Vygotski a firma a importância da 

construção ativa nas relações estabelecidas com o meio social, ambiente que se propõe como 

mediador deste indivíduo na sua singularidade e o relacional com seus pares. Vygostski (1978) 

institui que para se estudar o desenvolvimento das crianças, deve-se começar com um 

entendimento dialético entre duas linhas radicalmente diferentes: a biológica e a cultural. Para 

adequadamente estudar tal processo, é preciso conhecer estes dois componentes e as leis que 

governam seu entrelaçamento a cada estágio do desenvolvimento infantil. 

A realidade social é a verdadeira fonte de desenvolvimento. Assim, a 
situação social de desenvolvimento se refere à relação que se estabelece 
entre a criança e o meio que a rodeia que é peculiar, específica e 
irrepetível em cada etapa do desenvolvimento. (Vygotski, 1996, p. 264) 

         A formação das operações motoras e mentais responsáveis por atividades de 

comparação, divisão, ordem, quantificação, aplicabilidade, preensão é essencial para apropriação 

das características humanas. A interação entre o indivíduo e o mundo social é capaz de acelerar ou 

atrasar a formação dessas habilidades, sendo que a falta de estímulo (behaviorismo social) 

prejudica as reações físicas e biológicas que incorporam este constructo cognitivo. Quanto mais 

acesso se tem a objetos e materiais, maiores serão as possibilidades de associações e, assim, as 

experiências vivenciais resultarão na apropriação dos significados e ressignificados desses objetos 

e situações. 

Ela (relação entre criança e meio) constitui o ponto de partida para todas 
as mudanças dinâmicas que se processarão durante aquela idade, na 
medida em que determina “plenamente e por inteiro as formas e a 
trajetória que permitem à criança adquirir novas propriedades da 
personalidade. (Vygotski, 1996, p. 264) 

O estudo analítico pelo desenvolvimento da linguagem, que se fundamenta em dois 

eixos fundamentais da função cortical superior: estrutura anatomofuncional e estimulação verbal. 

A distinção está na natureza determinante da biologia e a influência do meio e condições 

externas. É importante para o conhecimento e reconhecimento das bases neurobiológicas da 

linguagem considerá-la como sendo processada em distintas estruturas anatômicas. Na orientação 

destas diferenças, pinçamos Winnicott, que afirma a distinção entre doenças mentais e doenças 

físicas.  

São padrões de conciliação entre êxito e fracasso no estado de 
desenvolvimento emocional do indivíduo. Deste modo, saúde é maturidade 
emocional, maturidade de acordo com a idade; e doença mental tem, 
subjacente, uma detenção da mesma (Winnicott, 1963b, p. 200). 

Os estudos bioelétricos do tecido cerebral e as mais diferentes técnicas de imagem 

possibilitam um estudo mais abrangente da neurofisiologia da linguagem, porque tanto a fala, 
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quanto a compreensão, recepção e nomeação podem sofrer prejuízos naturais ou determinados 

pela biologia. No envolvimento da leitura, 

Assim se estabelecem às relações profundas, persistentes a vida inteira, 
entre o corpo humano e o mundo dos objetos, a que chamamos relações 
simbólicas. Nesse estágio, a criança só vê no mundo reproduções de sua 
corporalidade e, por outro lado, aprende a figurar por meio de seu corpo 
toda a diversidade do mundo externo.” (Ferenczi, 1992, p. 105) 

As concepções do homem e sua relação com o meio social contribuem para o 

entendimento da constituição do sujeito posto em relação com o social/simbólico. As 

inteligências múltiplas em seu conjunto favorecem um mapeamento dos seus estímulos e 

motivação, desta consciência de que o corpo não é mais visto somemte como exteriorização da 

psiquê.  

Não manter um mundo externo e um mundo interno separados significa 
igualar nossas projeções ao estado mental do objeto externo (...). Da 
mesma forma, sentimos que o estado mental do objeto externo pode 
invadir, controlar e alterar a nossa. (Caper, 2002, p. 143) 

O psicomotricista de posse destes dispositivos teórico-metodológicos pode organizar e 

planejar as atividades em ambientes diversos (internos e externos) que promoverão a 

interpretação da realidade social com base em situações concretas do cotidiano. A 

Psicomotricidade é um processo que operacionaliza saberes imprescindíveis para a superação das 

dificuldades e o desenvolvimento da aprendizagem, no que tange aos prejuízos nos componentes 

cognitivos, motores/psíquicos e sociais. 

 

AUTISMO/TEA 

A evolução de sinais e sintomas consequentemente leva aos transtornos, que se 

denominam enquanto agrupamento de condições que se ancoram no começo das fases marcadas 

para o desenvolvimento infantil,podendo aparecer até mesmo antecipando o ingresso das crianças 

na vida escolar. As consequências vão desde prejuízos nos contextos de vida afetiva, social, 

familiar, profissional e escolar. 

Os diversos sintomas que sinalizam os prejuízos motores ou psíquicos são de diversas 

ordens e se orientam pela comparabilidade com seus respectivos pares, com déficits escolares ou 

em aprendizagem de vários aspectos cognitivos: memória, aprendizagem, atenção, raciocínio, 

pensamento, linguagem e resolução de problemas. 

É importante ressaltar que as funções executivas podem estar prejudicadas também, 

sendo estas habilidades promissoras para a evolução, crescimento e desenvolvimento infantil. 

Estas funções demarcam processos complexos de planejamento e execução, com domínios de 
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temporalidade de curto, médio e longo prazo. O domínio é constituído pela referência frequência, 

duração e intensidade. 

Na vida escolar, o desenvolvimento adequado e o controle das funções executivas 

sinalizam a estruturação de objetivos bem determinados, estabelecendo, assim, metas e 

direcionamentos. O planejamento também pinça a antecipação de metas e a respectiva conclusão 

delas. Pode-se, ainda, efetivar aspectos de hierarquização numérica e quantificação de dados e 

sua ordenação funcional nas várias abordagens da vida adulta. 

Isso não sinaliza a propriedade de uma estrutura singular, porque as comorbidades 

possibilitam elementos carreadores de outros sintomas e transtornos. Aqui, vamos abordar 

especificamente o transtorno de espectro autista/TEA e suas abordagens intervencionistas e 

demais características específicas do CID 10: F84.0 e DSM 5: 299.00. 

A deficiência intelectual é caracterizada no transtorno do desenvolvimento 

intelectual/TDI DSM 317 – CID F– 70 – TDI leve, 318.0, F 71 – moderado, 318.1, F 72, grave, 

318.2, F 73 – profundo. É primordial a relação do termo diagnóstico deficiência intelectual 

equivalente ao CID – 11 dos transtornos de desenvolvimento intelectual. 

O TEA/Autismo é um transtorno específico que possui 10 (dez) critérios diagnósticos e 

dentre eles a comunicação social está bastante prejudicada e além deste déficit os 

comportamentos repetitivos e ritualizados, da mesma forma que os interesses fixos e 

perseverativos estão acentuadamente proeminentes. 

Observam-se clinicamente os prejuízos no alcance de marcos esperados com referência 

nos pares e domínio. A caracterização genérica dos prejuízos dos critérios diagnósticos do 

TDI/Deficiência Intelectual se estende pelo planejamento (funções executivas) pensamento, 

aprendizagem (experiencial e acadêmica), raciocínio, memória e resolução de problemas. A 

adaptabilidade aos diversos contextos social, afetivo, familiar, escolar e profissional é o déficit 

mais significativo, resultando em dependência pessoal para o desenvolvimento das atividades da 

vida cotidiana. 

O transtorno do espectro autista caracteriza-se por déficits persistentes na comunicação 

social e na interação social em múltiplos contextos, incluindo déficits na reciprocidade social, em 

comportamentos não verbais de comunicação usados para interação social e em habilidades para 

desenvolver, manter e compreender relacionamentos. 

Além dos déficits na comunicação social, o diagnóstico do transtorno do espectro 

autista requer a presença de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou 
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atividades. Considerando que os sintomas mudam com o desenvolvimento, podendo ser 

mascarados por mecanismos compensatórios, os critérios diagnósticos podem ser preenchidos 

com base em informações retrospectivas, embora a apresentação atual deva causar prejuízo 

significativo. 

 

ABA/TEA – ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA AO AUTISMO 

 

A Análise do Comportamento Aplicada é uma área de conhecimento que se estende para a 

observação, análise, explicação associados ao método, ao comportamento humano, à 

aprendizagem e ao ambiente, no que se refere à observalidade, monitoração, monitoramento e 

controlabilidade do manejo e da orientação que, ao se relacionar ao cotidiano e aplicar 

procedimentos de sequencialização do dia a dia do aprendente. 

Esta abordagem deve ser desenvolvida, preferencialmente, 1/1, com um aplicador/ensinante 

para cada atendido/aprendente, que além de ter como fundamento bases teóricas e princípios 

científicos pode se estender a outras áreas do conhecimento potencializando sua capacidade de 

interdisciplinaridade e articulação para efetivos resultados na intervenção e tratamento. 

 Por centralizar sua análise no comportamento, é possível elaborar um Plano Sequencial de 

Ação, com vistas a atuar no comportamento a partir da fórmula behaviorista (SD – R# – 

R/Reforçamento +/-). O R# equivale às diferentes funções na resposta ao estímulo 

discriminativo). 

O método fundamentado na ABA como proposta de intervenção, principalmente em 

crianças com sinais e sintomas do Transtorno do Espectro Autista tem na sua mais significativa 

contribuição a elaboração de um currículo que atenda às necessidades específicas de vida social 

da criança e é neste segmento que o PSA se torna uma ferramenta descritiva e explicativa de 

como estruturar o ambiente para a adaptabilidade ser alcançada.  

No currículo a ser seguido há uma sequência de seleção, sendo esta sequencialização 

desenvolvida pelas habilidades de linguagem, sociais, pessoais (cuidados básicos), brincar e 

motoras. Há nas habilidades acadêmicas um parâmetro do ideal a ser relacionado. Assim, serão 

planejadas ações do básico ao complexo. 
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APLICAÇÃO DA ABA NO AUTISMO 

 

A intensidade de carga horária a ser realizada entre 20 a 27 horas semanais 

(complementares com atividades integrativas) em um período mínimo de 24 meses se estende 

para o comprometimento dos pais na execução das tarefas e envolvimento da família na 

elaboração do PSA para que a utilização das metodologias (TTD, Ensino por Tentativas 

Discretas, CV, Comportamento Verbal, TRD, Ensino por Respostas Dinâmicas, e EI, Ensino 

Incidental) seja selecionada de acordo à necessidade e especificidade da criança.  

O movimento de inclusão de outras dinâmicas ou mesmo a mudança no aumento ou 

diminuição da intensidade da intervenção é analisada pelo monitor/ensinante em conjunto com a 

família ou cuidadores. O êxito em cada etapa se dá nesta colaboração. 

A preocupação com os níveis de dificuldade de cada tarefa possibilita a constituição de 

programas que se desdobram em tarefas. Estes programas vãos desde os cuidados básicos com a 

higiene bucal (HCP - Cuidados básicos sociais) até a consecução de um ato ilocucionário de fala.  

O feedback auditivo e visual são componentes da linguagem receptiva, que em gênese 

corresponde à capacidade de compreensão da palavra falada. É indissociável a reciprocidade 

entre recepção e expressão, contudo nos transtornos de neurodesenvolvimento, em que há déficits 

significativos na linguagem, é necessário assegurar o cumprimento da etapa anterior à utilização 

do signo, o que se planejou dizer (nível de compreensão). 

A capacidade de se expressar de forma não verbal ou verbal é denominada linguagem 

expressiva. A expressão pressupõe inicialmente recepção, pois posteriormente à compreensão de 

conceitos e a composição dos signos, mas nem sempre os dois índices de linguagens estão 

prejudicados em um transtorno. Pode haver, então, déficit somente na capacidade expressiva 

permanecendo a recepção não prejudicada. 

A expressão pressupõe a recepção. Contudo, a recepção pode estar intacta sendo 

deficiente apenas a expressão (SOARES, 2005). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para o autismo, então, devemos lançar a distinção aparente e decisiva para a clínica nos 

conceitos elementares entre perda e falta. A defesa se encontra em uma relação constantemente 

narcísica para a superação do processo depressivo de um retraimento e de uma exclusão e 

decorrente daí a substituição, como elemento propulsor do processo de cura familiar à 
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indiferença e distanciamento. Para a superação deste isolamento, existe uma perda de realidade 

que se distingue na neurose e na psicose. É nesta distinção que pensamos o acompanhamento da 

pessoa com autismo em toda sua particularidade, especificidade e singularidade. Um sujeito 

único, mas constituído pelo universo de produções culturais, história e significações. 
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