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(…) As crianças autistas têm, sim um 

fascínio que reside em parte no sentimento 

de que dentro delas quem sabe onde, deve 

haver uma chave que abrirá o tesouro 

escondido. O investigador hábil encontrará 

de fato um tesouro (…) mas neste tesouro 

será cada dia de trabalho e o humanismo 

que pomos nele, nem sempre ouro! Em 

resposta à nossa dedicação podem dar-nos 

a chave para a linguagem humana, que é a 

chave para a própria humanidade (…) 

 

Melo (1998, p.41) 
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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo principal investigar a possibilidade do 

estabelecimento de relações de apego pela criança com TEA (Transtorno do Espectro 

Autista) inserida no contexto escolar da Educação Infantil, bem como investigar a 

qualidade das relações socioafetivas estabelecidas por essa criança com seus principais 

parceiros interacionais neste contexto. Tivemos ainda por objetivo refletir sobre como a 

qualidade dessas relações pode contribuir para a inclusão dessa criança na dinâmica 

escolar. O principal referencial teórico utilizado foi a Teoria do Apego, de John Bowlby 

(1964/1984). O apego foi compreendido com base nessa teoria como construído ao 

longo da primeira infância, por meio das interações estabelecidas pela criança com seus 

principais cuidadores. Ou seja, o apego emerge da relação afetiva entre os parceiros 

relacionais e foi compreendido também como um fenômeno relacional e dinâmico. 

Assim, o foco centra-se na relação. Do ponto de vista metodológico, tratou-se de uma 

pesquisa qualitativa que se desenvolveu através de um estudo de caso. Os 

procedimentos metodológicos incluíram registros videográficos do cotidiano escolar 

vivenciado pela criança em questão, bem como das relações que estabeleceu durante o 

tempo de realização dos registros. Os dados indicam que a criança com TEA 

estabeleceu  relação de apego de base segura com a acompanhante escolar, profissional 

responsável por acompanhá-la em todos os momentos de sua estadia na escola. Fato que 

não aconteceu com as relações vividas com as duas outras parceiras relacionais. Com 

estas, foi possível o estabelecimento de relações socioafetivas com clima emocional 

positivo e acolhedor. Os dados apontam que estas relações não se configuraram como 

relações de apego pelo fato de não ter havido regularidade e frequência nas trocas 

socioafetivas, como também por não ter tido manifestação de comportamentos de apego 

empreendidos pela criança em questão. Concluímos que o estabelecimento da relação de 

apego pode vir a favorecer a inclusão, tendo em vista a concepção de base segura 

desenvolvida por Bowlby (1984). No entanto, por meio dos registros videográficos, 

também foi possível concluir que não existe uma relação direta entre a construção de 

relação de apego com a inclusão, fato que pode ser evidenciado pelas relações 

socioafetivas prazerosas construídas por João tendo como parceiras relacionais: Júlia e 

Paula.  

PALAVRAS-CHAVE: Autismo. Apego. Inclusão. Educação Infantil. 
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ABSTRACT 

 

The main aim of the this research was to investigate the possibility of establishing 

attachment relationships for children with ASD (Autistic Spectrum Disorder) inserted in 

the context of Early Childhood Education, as well as to investigate the quality of socio-

affective relations established by this child with his/her main interactive partners in this 

context. We also had as objective to reflect on how the quality of these relationships can 

contribute to the inclusion of this child in the school dynamics. The main theoretical 

reference used was John Bowlby's Theory of Attachment (1964/1984). Based on this 

theory, attachment was understood in this text as a possible phenomenon to be 

constructed during the early childhood, through the interactions established by the child 

with his/her main caregivers. Such phenomenon emerges from the affective relationship 

between the partners. Thus, the focus is on the relationship. From the methodological 

point of view, it was a qualitative research that was developed through a case study. The 

methodological procedures included videographic records of the daily school life 

experienced by the child in question, as well as the relationships that he established 

during the time of the recordings. The data indicate that the child with ASD has 

established a secure attachment relationship with the school chaperone, the professional 

responsible for accompanying him at all times during his school hours. This fact did not happen 

with the relations he experienced with the two other relational partners. With these, it was 

possible to establish socio-affective relations with a positive and welcoming emotional climate. 

The data show that these relationships were not defined as attachment relationships due to the 

fact that there was no regularity and frequency in socio-affective exchanges, and also because 

there was no display of attachment behaviors. We concluded that the establishment of the 

attachment relationship may favor inclusion, in view of what we understand about this concept 

developed by Bowlby (1984). However, through videographic records, it was also possible to 

conclude that it is not direct relationship between attachment relationship building and 

inclusion, this fact that can be evidenced by the socio-affective relationships enjoyed by João, 

having as relational partners: Júlia and Paula   

KEYWORDS: Autism. Attachment. Inclusion. Child Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Teoria do Apego, desenvolvida a partir dos trabalhos de John Bowlby (1984a, 

1984b, 1988) e Mary Ainsworth (1967,1969, 1989), objetiva compreender como os 

vínculos entre os sujeitos são construídos. A teoria clássica do apego investiga 

especificamente a relação de apego entre mãe e bebê. Basicamente, ela afirma que se a 

relação de apego for construída com disponibilidade, responsividade e prontidão ao 

dispensar cuidados e proteção ao outro - a exemplo, a uma criança -, é por meio de tais 

experiências vividas que um parceiro relacional, geralmente a mãe, servirá de porto 

seguro para que a criança possa explorar o ambiente em situações novas e engajar-se 

sem medo em novas relações socioafetivas (BOWLBY, 1984). 

Com o decorrer dos anos, autores como Janaína Silva (2010), Débora Matos 

(2013) e outros, perceberam a necessidade de investigar a construção da relação de 

apego com outros parceiros relacionais, a exemplo da relação entre professor(a) e 

estudante, e em outro contexto, como a escola. Tais investigações são válidas, pois 

contribuem para reafirmar o pensamento de Bowlby (1969/1984), que ao longo de 

nossas vidas, vamos estabelecer relações de apego com diferentes sujeitos, de diferentes 

formas, desde o momento do nosso nascimento até o fim de nossas vidas. 

Nesta mesma direção, o presente estudo vai ao encontro de pesquisas, como as 

citadas acima, que investigam relações diádicas de apego em um contexto escolar. Tem 

por objetivo investigar a possibilidade do estabelecimento de relações de apego por uma 

criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista com adultos
1
 com quem se 

relaciona no contexto inclusivo da Educação Infantil de uma instituição privada.  

No entanto, sabe-se que em detrimento dos comprometimentos na tríade do 

desenvolvimento neurobiológico, a saber, na comunicação, no comportamento e na 

interação social, a criança com TEA apresenta certas dificuldades no tocante ao 

engajamento de relações socioafetivas, dentre outros possíveis comprometimentos 

(GRANDIN; PANEK, 2015). Entretanto, a partir de dados ainda controversos
2
 da 

literatura sobre a construção de relações afetivas em crianças com TEA (particularmente 

                                                           
1
 De forma geral, pode-se dizer que os adultos com quem a criança pode vir a relacionar-se são: 

professor(a), professor(a) de apoio ou professor(a) intinerante, acompanhante escolar, psicológo(a), etc. 

2
 Estes dados pontuados como ainda controversos serão discutidos no Capítulo 1. 
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os resultados que se referem às relações de apego), a presente pesquisa assume a 

perspectiva de que tais crianças podem vir a estabelecer relações afetivas – de apego -, 

só que, de modo peculiar, tendo em vista a condição de desenvolvimento que lhes é 

inerente.  

Para tal, consideramos a inclusão escolar como uma via de superação de 

estigmas em torno da educabilidade e da construção de vínculos socioafetivos de 

crianças com TEA em todas as modalidades de ensino, desde a primeira etapa da 

Educação Básica, a Educação Infantil. Assim como é para todas as crianças, para as 

crianças com tal diagnóstico, o estabelecimento de vínculos socioafetivos é de extrema 

importância para um desenvolvimento infantil saudável e para o empreendimento em 

atividades pedagógicas, pois, além de fornecer modelos de interação, evita o isolamento 

– aspecto marcante na maioria das crianças diagnosticadas com o transtorno (KLIN, 

2006).  

Nesse sentido, a Educação Infantil é concebida como um dos espaços 

contemporâneos mais importantes de socialização na primeira infância, por possibilitar 

à criança, através da convivência com os pares e com os adultos próximos, a 

interiorização de funções cognitivas, além da aquisição de habilidades sociais básicas de 

comunicação e cooperação (GOERGEN, 2013). É evidente então, o papel que a 

Educação Infantil exerce para o desenvolvimento da criança de modo saudável, desde a 

primeira infância. Esta etapa é também o momento em que, muitas vezes, ocorre o 

diagnóstico da criança com TEA, visto que, aos três anos de idade ou pouco antes, já é 

possível verificar certos comportamentos que podem vir a configurar-se como um 

quadro de TEA. Além de que, é nesse momento, no ambiente escolar da sala de aula 

com a rotina, atividades pedagógicas e brincadeiras que, muitas vezes, as 

especificidades comportamentais inerentes ao transtorno vêm à tona com mais clareza. 

Sendo possível o início de encaminhamentos necessários para melhor detalhamento do 

quadro clínico (BOSA, 2002).  

Com o diagnóstico em mãos, a família, juntamente com os profissionais da 

educação e da saúde, podem começar a pensar coletivamente em caminhos que 

facilitem o desenvolvimento integral do sujeito com TEA em seu processo de 

aprendizagem e desenvolvimento (KLIN, 2006; GOERGEN, 2013). O diagnóstico 

então configura-se como ferramenta importante para a inserção e inclusão da criança 
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com TEA na escola, desde a Educação Infantil, momento este em que serão trabalhadas 

competências e habilidades fundamentais para o seu desenvolvimento. 

A Educação Infantil também pode ser compreendida por um espaço eficiente e 

eficaz para a estimulação de certas áreas do desenvolvimento – comunicação, interação, 

sensório-motor, que precisam ser trabalhadas com o objetivo de melhorar ou facilitar a 

vida da criança com TEA na sociedade, na escola, na família e nos demais espaços 

sociais (CAMARGO; BOSA, 2009). É neste período também que se dá a construção da 

personalidade e onde há a possibilidade do estabelecimento dos primeiros vínculos 

socioafetivos com crianças da mesma idade, bem como com outros adultos próximos, a 

exemplo do(a) professor(a) (DECHICHI; MENEZES, 2011; BRASIL, 1996). 

Destaca-se ainda o elevado papel do(a) professor(a)
3
 nesta primeira etapa da 

educação básica, no que diz respeito à construção de vínculos, pois a atitude tomada por 

este indivíduo repercute no modo como os estudantes irão se engajar em situações 

desafiadoras e nas atividades pedagógicas propostas. Tais empreendimentos podem ser 

realizados de modo tranquilo, seguro e autônomo, ou então, de forma ansiosa, 

assustadora e insegura (FERREIRA, 2005). Considera-se que a forma como o professor 

lança-se nesta relação com o estudante, tende a repercutir também no processo de 

inclusão escolar daqueles sem deficiência.  

Dessa forma, esta pesquisa pretende contribuir com o estudo do fenômeno do 

apego relacionado ao autismo, realizando uma investigação que busca ressaltar as 

potencialidades de desenvolvimento de indivíduos com o transtorno para o possível 

estabelecimento de relações de apego com parceiros relacionais, em um contexto 

escolar. Assim, de forma mais detalhada, nos interessa saber: (i) se a criança 

diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista estabelece relações de apego no 

ambiente escolar da Educação Infantil; se a resposta for positiva, (ii) com quais 

parceiros constrói esse tipo de relação? (iii) quais as principais características dessa 

relação e, ainda, (iv) se existe alguma relação entre a construção de relações de apego e 

o processo de inclusão escolar da criança com TEA, tanto do ponto de vista social como 

no que se refere a seu engajamento nas atividades pedagógicas.  

                                                           
3
 Foi necessário fazer um recorte quanto aos papéis do(a) professor(a) no contexto da Educação Infantil, 

tendo em vista os interesses e objetivos da pesquisa referentes à formação de vínculos socio-afetivos. 

Embora, seja evidente para nós e reconhecemos que o papel deste profissional na Educação Infantil não 

está limitado tão somente a sua contribuição para a formação de vínculos.  
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Dentre outros argumentos, justificamos a importância dessa pesquisa pelo fato 

de que pouca atenção tem sido dada, até o presente momento, à exploração das 

dinâmicas relacionais capazes de serem construídas pelas crianças com TEA. Em outras 

palavras, é necessário o investimento em estudos, na área do autismo, que busquem 

investigar, de forma mais detalhada, as potencialidades de engajamento dessas crianças 

em interações sociais e afetivas, enxergando tais relações pelo olhar bidimensional do 

apego, em que ambos os parceiros relacionais tem papel ativo, são interdependentes. 

Assim, sob essa perspectiva, o foco de análise deixa então de ser o sujeito para ser a 

relação.  

Além de que, na revisão sistemática realizada nas bases de dados Lilacs, 

Psycinfo, PubMed e Scielo, no período de 2000 a 2016, não encontramos estudos, 

dentre eles, artigos científicos, dissertações de mestrado e teses de doutorado, que 

tivessem como foco de investigação o estabelecimento de relações de apego pela 

criança com TEA no ambiente escolar inclusivo da Educação Infantil.   

Uma gama de investigações realizadas sobre o estudo do autismo, com 

diferentes objetivos e temáticas, tem sido realizada através de pesquisas comparativas 

entre grupos de crianças diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e 

grupos de controle (crianças com Síndrome de Down, crianças com déficit intelectual, 

com atrasos severos na linguagem, por exemplo, e há ainda estudos desta natureza com 

crianças sem deficiência) (DISSANAYAKE; CROSSLEY, 1996; RUTGER, 1978). Os 

resultados oriundos deste tipo de investigação parecem enfatizar, de modo mais intenso, 

tão somente os comprometimentos apresentados pela criança com TEA ao estabelecer 

vínculos socioafetivos ou trocas sociais, ao invés de buscar enxergar, considerando a 

condição de desenvolvimento apresentada pela criança, quais as suas potencialidades. 

Nesta mesma direção, discursos que enquadram o sujeito com TEA como aquele 

que vive em seu próprio mundo, como aquele que não fala, que não socializa, que não 

demonstra e nem tampouco estabelece qualquer tipo de afeto, que bate ou morde, são 

muito frequentes e, muitas vezes, estão cristalizados e naturalizados nos diversos 

espaços e instituições sociais, especificamente, na escola e na família. Enxergar o 

sujeito com TEA por essa lente é reduzi-lo aos comprometimentos relacionados ao seu 

quadro clínico e negar uma série de possibilidades relacionadas à sua condição de 

desenvolvimento humano (CAMARGO; BOSA, 2009). Além disso, é contribuir para o 
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fortalecimento de um processo de estigmatização dessas pessoas em decorrência de seus 

comprometimentos e deficiências e desconsiderar as particularidades e idiossincrasias 

de cada sujeito. 

Assim, mais do que apenas destacar os sintomas do quadro clínico e enfatizar as 

dificuldades ou comprometimentos inerentes a tal perfil, é preciso valorizar as diversas 

capacidades e pontos fortes de desenvolvimento da criança com TEA, considerando, 

sobretudo, a maneira peculiar de funcionamento da criança.  

A partir dessas considerações, o texto que será apresentado a partir de agora foi 

dividido da seguinte forma:  

O capítulo 1 teve como objetivo principal apresentar o conceito de autismo tal 

como ele foi proposto inicialmente por Leo Kanner, em 1943, e por Hans Asperger, em 

1944, com foco de reflexão nos primeiros quadros clínicos investigados. Além disso, 

são abordadas as características do quadro clínico que identificam o sujeito com o 

trasntorno, sabendo que, nem sempre uma pessoa com TEA apresenta da mesma forma 

os mesmos comprometimentos que outra, pois considera-se que cada pessoa tem um 

modo peculiar de desenvolvimento, mesmo aquelas que apresentam o mesmo 

transtorno. Por fim, o presente capítulo apresenta a concepção de sujeito adotada neste 

trabalho. A partir da Psicogênese da Pessoa Completa de Henri Wallon, a criança com 

TEA não é vista apenas através de seus comprometimentos, mas ultrapasssa a visão 

clássica que dicotomiza o ser humano em mente e corpo, razão e emoção. Antes, porém, 

compreende o sujeito com TEA de forma completa, em toda a sua inteireza. 

O capítulo 2 abordou essencialmente a discussão referente aos marcos históricos 

e normativos da perspectiva pautada na Educação Inclusiva. Deste modo, foi descrito o 

percurso histórico desde o paradigma da Educação Especial ao paradigma da Educação 

Inclusiva. Foi discutido também que o termo inclusão, no presente estudo, tem sentido 

mais amplo do que apenas oportunizar o direito ao acesso de estudantes com deficiência 

(incluindo neste grupo o sujeito com TEA) à escola. O significado da palavra inclusão é 

mais amplo do que isso. Abrange as minorias historicamente excluídas e marginalizadas 

socialmente. Em seguida, é pontuado que a Educação Infantil apresenta-se como direito 

legítimo de todas as crianças, sendo também destacada a importância da primeira etapa 

da educação básica para o desenvolvimento infantil saudável. Por fim, o presente 

capítulo aborda o papel da prática pedagógica para esse desenvolvimento e a triste 
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evidência de que a criança com TEA parece encontrar mais dificuldades para ser 

incluída, comparada às crianças com outras deficiências. Vale a pena ressaltar ainda que 

a perspectiva de Vygotsky, a partir de sua obra sobre a Defectologia, oferece 

contribuições para a ideia de inclusão de crianças com deficiência na escola regular, ao 

permitir que ela circule por espaços heterogêneos que mobilizam a aprendizagem.  

O capítulo 3 focalizou nos conceitos básicos da Teoria do Apego, formulada por 

John Bowlby. Esta teoria resulta de um trabalho conjunto de Bowlby e Ainsworth. 

Aqui, são discutidos conceitos como: comportamento de apego, sistema de apego, 

figura de apego, relação de apego de base segura e insegura, dentre outros. Além disso, 

é apresentado, de forma sucinta, o estudo empírico que deu origem aos postulados do 

Procedimento de Situação Estranha (Strange Situation Procedure – SSP), que identifica 

diferentes padrões de apego. Ainda, o presente capítulo pontuou alguns conceitos 

básicos da perspectiva dos sistemas dinâmicos, os quais foram úteis para nortear nossa 

concepção sobre o fenômeno do apego. Desse modo, compreende-se apego como 

fenômeno que surge na relação e é compreendido como um sistema dinâmico e 

histórico-relacional. Com isso, pretende-se situar o leitor sobre o modo como a 

perspectiva dos sistemas dinâmicos foi utilizada na pesquisa. Por fim, serão destacados 

alguns dos estudos que investigam se criança com TEA estabelece relações de apego.  

O capítulo 4 apresenta uma proposta do caminho percorrido. Desse modo, o 

capítulo contempla a explicitação do objetivo geral e específicos, a caracterização dos 

participantes da pesquisa, nossa unidade de análise e os passos empreendidos no 

processo de construção e análise dos registros videográficos. Optou-se pela abordagem 

qualitativa e pela estratégia metodológica de estudo de casos por considerá-las 

relevantes e coerentes aos objetivos propostos, bem como aos pressupostos teóricos-

metodológicos adotados.  

No capítulo 5 serão apresentados e discutidos os principais resultados 

decorrentes das análises realizadas.  
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CAPÍTULO I - Transtorno do Espectro Autista (TEA): definições e 

especificidades relacionadas às questões sobre o desenvolvimento 

 

           1.1 Histórico do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e os primeiros estudos de 

Leo Kanner 

 

Os primeiros estudos sobre autismo foram elaborados por Leo Kanner (1943) e 

Hans Asperger (1944), os quais, de forma independente, forneceram dados sistemáticos 

de casos que acompanhavam e de hipóteses teóricas sobre o Transtorno do Espectro 

Autista. Esse transtorno que, desde essa época, suscitava e ainda suscita tanto interesse 

e controvérsias no que se refere, em particular, à etiologia, ao diagnóstico, à avaliação e 

à intervenção.  

Kanner investigou onze crianças, dentre elas, oito meninos e três meninas. 

Constatou certos comportamentos comuns a esses sujeitos que tendiam a repetir. 

Inabilidade no relacionamento interpessoal, atraso na aquisição da fala, insistência 

obsessiva na manutenção da rotina, constituem um conjunto de aspectos identificados 

pelo médico psiquiátra como Autismo Infantil, no estudo “Autistic Disturbances of 

Affetictive Contact” (KANNER, 1943). Um dado bastante polêmico para a época, foi 

conceber como principal fator para a causa do autismo na criança, ainda em sua vida 

intrauterina, a relação afetiva de pais com as crianças.   

Nesse estudo, Kanner percebeu certa frieza na relação tanto entre o próprio 

casal, como também entre esses e os filhos, atribuindo tal característica relacional como 

um elemento causador do autismo. As mães eram as mais responsabilizadas pela 

presença do autismo em seus filhos, por não terem demonstrado afeto durante a 

gestação, sendo conhecidas como mães geladeiras.  

Kanner encontrou um grande aliado e defensor de suas ideias, Bruno Bettelheim, 

que publicou em 1967, o livro “A fortaleza vazia”, corroborando com a noção de mãe 

geladeira. As ideias de Bettelheim acerca do autismo estavam baseadas em princípios 

psicanalíticos, além de pensar sobre a grande probabilidade de o autismo ter natureza 

biológica, tal qual a ideia defendida por Kanner. Mais tarde, Kanner anunciou que suas 

ideias foram mal interpretadas e que nunca chegou a dizer que o autismo seria culpa dos 

pais (GRANDIN; PANEK, 2015). 
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 Ainda sobre a possível natureza causal entre os aspectos familiares e a 

manifestação do autismo, Kanner (1943) argumenta: 

A questão que se coloca é saber se, ou até que ponto, esse fato contribui para 

o estado da criança. O fechamento autístico extremo dessas crianças, desde o 

princípio de suas vidas, torna difícil atribuir todo esse quadro 

exclusivamente ao tipo de relações parentais precoces de nossos pacientes. 

(KANNER, 1943, p.250) 

 

De fato, os estudos realizados por Kanner trouxeram novas configurações para a 

compreensão do autismo. No entanto, ele mesmo destacou a necessidade da realização 

de novas investigações, capazes de fornecer dados mais concretos quanto: 1. a difícil 

possibilidade de atribuir uma relação causal entre a qualidade das relações afetivas no 

início da vida e o desenvolvimento do quadro autístico; e 2. a afirmação de que a 

criança autista seria incapaz de demonstrar afeto, com inabilidade inata de relacionar-se 

emocionalmente com outras pessoas. É válido pontuar que tais argumentos não 

dialogam com os estudos atuais acerca do autismo, os quais serão apresentados no 

decorrer desse trabalho. 

No mesmo período das decobertas feitas por Kanner, Hans Asperger (1944), 

pesquisador e psiquiatra austríaco, também forneceu dados sistemáticos sobre o 

autismo, referentes aos aspectos que o estudo de Kanner (1943) não pontuou em 

detalhes e de forma ampla. As pesquisas desenvolvidas por Asperger (1944), conforme 

pontua Bosa (2002), fornecem dados sobre o aspecto social e comunicacional da criança 

com autismo, no que diz respeito à:  

(...) dificuldade das crianças que observava em fixar o olhar durante 

situações sociais, mas também fez ressalvas quanto à presença de olhar 

periférico e breve; chamou a atenção para as peculiaridades dos gestos – 

carentes de significado e caracterizados por estereotipias – e da fala, a qual 

se podia apresentar sem problemas de gramática e com vocabulário variado, 

porém monótona. (BOSA, 2002, p.25) 

 

Os estudos de Kanner e Asperger convergiram para o comprometimento no 

relacionamento interpessoal e comunicacional, como aspectos bastante marcantes do 

quadro clínico. Ambos empregaram o termo autismo para os quadros patológicos que 

acompanharam. Kanner (1944), registrou como “distúrbio autístico do contato afetivo”, 

e Asperger (1944), “psicopatia autística”. No entanto, o quadro descrito por Kanner  em 

1943, foi amplamente difundido entre os profissionais de saúde no final da década de 
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1960, comparado aos estudos realizados por Asperger, publicados em alemão, no final 

da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, nessa época, a difusão de dados sobre o autismo 

esteve presa à questão da tradução do alemão, o que em muito dificultou na divulgação 

de tais resultados identificados pelo psiquiatra austríaco.  

Desde essa época já havia controvérsias (e ainda há) quanto à etiologia do 

autismo. Há uma confusão em classificar ou categorizar o autismo como psicose ou 

esquizofrenia. O próprio Kanner (1968; 1973) reconheceu similitudes entre seus 

achados com a esquizofrenia infantil, entretanto, posiciona-se quanto à psicose, termo 

que ele mesmo utiliza em vários trabalhos, e evitava enquadrar o autismo como sistema 

esquizofrênico (ORRÚ, 2012).  

Mais tarde, Kanner (1948) revisou o conceito de autismo, que fora anteriormente 

empregado e passou a identificar o quadro psicopatológico como Autismo Infantil 

Precoce devido a certas observações clínicas, que são atualmente destacadas por Orrú 

(2012, p.20). Nesse momento, Kanner descreveu o quadro como sendo “uma síndrome 

bem definida, passível de ser observada com pequenas dificuldades no curso dos dois 

primeiros anos de vida da criança”.  

Atualmente, a maior evidência científica disponível para o diagnóstico aponta 

para a possibilidade de várias combinações de fatores que podem causar o autismo. 

Considera-se o efeito cumulativo de múltiplos componentes genéticos, causas 

neurológicas ou uma predisposição para danos causados por exposições ambientais, 

ainda não determinadas, podem vir a interferir para o surgimento do transtorno (BOSA; 

CALLIAS, 2000).  

Embora as causas definitivas da maioria dos casos de autismo não estejam 

claras, é certo que o autismo não é causado pela falta de afeto dos pais. Tal 

compreensão se deu devido às más interpretações dos postulados iniciais elaborados por 

Kanner (GRANDIN; PANEK, 2015). A promoção da ideia de que as mães sem amor 

causariam o autismo de seus filhos, impediu a investigação biológica da natureza do 

autismo e criou uma geração de pais que carregava o enorme peso da culpa pelo 

transtorno de seus filhos (BOSA, 2002). 

Décadas depois, mais precisamente, em 2013, o autismo é considerado como 

transtorno precoce e inicial do desenvolvimento global, localizado em uma categoria 
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específica chamada de Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme o DSM-V 

(2013). O transtorno surge no início da infância, por volta dos três anos de idade. Os 

primeiros sinais são identificados inicialmente, com frequência, pelos pais ou 

responsáveis pela criança (BOSA; CALLIAS, 2000; BOSA, 2001; 2006).  

Os dados epidemiológicos apontam a incidência maior de autismo no sexo 

masculino. Isto é, em cada 3,5 a 4,0 meninos uma menina recebe o diagnóstico de 

autismo (KLIN, 2006). Ainda não se sabe as causas que levam o autismo a ser mais 

prevalente no sexo masculino do que no sexo feminino. 

De forma constante, investigações acerca do fênomeno do TEA vêm sendo 

realizadas nas diversas áreas do conhecimento, tais como, a Genética, Psiquiatria, 

Neurologia, Farmacologia e Psicologia, com o objetivo de evidenciar aspectos 

necessários desde a fase do diagnóstico do transtorno, formas de tratamento, 

intervenções e procedimentos para a vida familiar, escolar e social do indivíduo. 

Tais estudos procuram ainda elucidar certos questionamentos, como: fatores 

genéticos e ambientais podem ser considerados uma das possíveis causas do autismo? O 

que causa a prevalência do autismo no sexo masculino? Quais são os fatores que podem 

determinar a variabilidade de comportamentos apresentada pelos indivíduos autistas? 

Essas e outras questões quanto à definição, etiologia, diagnóstico, avaliação e 

intervenção do TEA ainda continuam sem respostas. Há ainda vários outros aspectos 

relacionados à condição de desenvolvimento apresentada pelo indivíduo com TEA que 

permanecem obscuros. São questões intrigantes, que geram interesse e controvérsia 

desde os primeiros postulados de Kanner, em 1943. São questões que desafiam o 

conhecimento sobre a natureza humana.  

Na busca por uma conceituação mais coerente acerca dos principais sinais na 

tríade do desenvolvimento apresentados pelo indivíduo com TEA, teceremos a seguir, 

um panorama sobre o autismo e implicações para a vida desse sujeito que precisa 

encarar inúmeros desafios, vencer estigmas, rotulações e barreias atitudinais presentes 

de modo ainda marcantes em nossa sociedade.  
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           1.2 Caracterização do Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

 

Os critérios para o diagnóstico do autismo apresentam mudanças a cada edição 

do livro intitulado DSM, abreviação do termo traduzido para o português, Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders). Há mais de 20 anos os manuais de classificação diagnóstica utilizam 

o termo Transtornos do Espectro Autista (TEA) para se referir aos três transtornos 

relacionados à antiga nomenclatura dada aos Transtornos Globais do Desenvolvimento 

(TGD) e aos Transtornos Invasivos do Desenvolvimento (TID), que são o Transtorno 

Autista, o Transtorno de Asperger e o Transtorno Global ou Invasivo do 

Desenvolvimento Sem Outra Especificação. Ou seja, deixa de existir as subdivisões e 

todos os transtornos ficam sob o guarda-chuva do termo TEA (GOERGEN, 2013).  

A grande alteração trazida pela quinta edição do Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-5, no ano de 2013, foi incluir critérios 

diagnósticos de autismo e adotar o termo TEA como categoria diagnóstica (APA, 

2013). A tendência atual para as definições do autismo está longe de enclausurá-lo em 

categorias estanques, mas, considerar que as características comuns ao transtorno farão 

parte de um continuum com uma única dimensão, indo do leve ao severo.  

Tendo em vista o espectro de manifestações do TEA, as dificuldades 

apresentadas por uma criança não serão necessariamente as mesmas apresentadas por 

outra, já que há diversas possibilidades de manifestações do TEA. A resposta mais 

complexa é que, assim como há diferentes níveis de gravidade e combinações de 

sintomas e comportamentos no autismo, há provavelmente múltiplas causas 

(LAMPRÉIA, 2010). O autismo leva a um funcionamento diferenciado do sujeito no 

tocante ao atraso ou comprometimento na interação social, na comunicação verbal e não 

verbal e uma dimensão muito restrita de comportamentos caracteristicamente repetitivos 

e com interesses restritos (APA, 2013; GOERGEN, 2013).  

Adotamos o pensamento de Bosa (2002) ao elucidar a intensa conexão entre as 

áreas do neurodesenvolvimento comprometidas em decorrência do transtorno. A autora 

explica que os comprometimentos estão totalmente imbricados um ao outro, tornando 

difícil a explicação desses em categorias estantes, como se a comunicação não tivesse 

relação direta com o modo de interação e com o comportamento eliciado pela criança.  
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Ao contrário, ao falar em interação, estamos falando também em comunicação e 

em comportamento, embora haja o termo “a tríade de comprometimentos no espectro”, 

os aspectos envolvidos nesse conjunto não são separáveis, não podem ser analisados por 

categorias dissociadas uma da outra. No entanto, é oportuno descrever de modo sucinto 

nossa compreensão acerca dos comprometimentos4
 quanto à interação, comunicação e 

comportamento da criança com transtorno. 

Quanto ao comprometimento na interação social - comprometimento esse que 

é, segundo Bandim (2010), um dos aspectos-chave para a identificação do transtorno, 

leva a criança a apresentar dificuldade ou ausência de comportamentos com fins de 

começar ou manter a interação. A criança pode demonstrar pouco ou nenhum interesse 

em fazer novos amigos e demonstrar pouco interesse pela face humana. Esse autor 

pontua que há uma falta de busca espontânea pelo prazer compartilhado, podendo, tais 

crianças, evitar ou não participar de jogos ou de brincadeiras sociais.  

 Pelo fato de as trocas sociais recíprocas do indivíduo com TEA não seguirem 

uma sequência típica, é comum interpretações diagnósticas equivocadas por confundir 

TEA com o Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade. Schmidit (2013, p.32) 

ressalta que o autismo diferencia-se de outros transtornos caracterizados por 

dificuldades de interação social, afirmando que no autismo “a criança encontra-se 

centrada exclusivamente nos seus interesses pessoais, uma vez que não há um gatilho 

interno para estabelecer interesse e continuidade em temáticas interativas externas”. 

Não se trata apenas de dificuldades de estabelecimento de relações, mas de falta de 

interesse. Trata-se de uma hipótese diagnóstica complexa, que pode apresentar pontos 

de convergência com outros quadros clínicos, o que requer ainda mais compromisso e 

cuidado por parte dos profissionais quanto às avaliações diagnósticas. 

Outro fenômeno intrigante relacionado à esfera interacional da criança com TEA 

é a atenção compartilhada. A atenção compartilhada é caracterizada pela capacidade de 

dividir interesses pelos objetos e pessoas por meio de gestos e vocalizações. Envolve a 

capacidade de compartilhar e compreender intenções comunicativas dos outros e a 

capacidade de imitação com inversão de papéis, como é o caso da brincadeira do faz de 

                                                           
4
 Considerando que a análise de dados não tem como foco a descrição ou análise dos aspectos inerentes à 

tríade do TEA, não será explorado de modo detalhado tais comprometimentos. 
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conta ou de imitação social, tão comum durante a infância, conforme apontam 

Tomasello e Carpenter (2000).  

Tais comportamentos tendem a estar presentes nas situações de interação social, 

o que dificulta ou não permite que a criança com TEA perceba sutilezas, ironias ou 

asserções com duplo sentido, contidas em uma conversa, por exemplo, causando 

confusão sobre o que está sendo dito. Esse é um dos motivos pelos quais evidencia a 

necessidade de compreender a forma específica de interação social desses sujeitos.  

Estudos com sujeitos autistas que investigam a interação social destes tendem a 

enfatizar a ideia de que eles não conseguem brincar com seus pares, de forma típica, e 

que demonstram preferência maior por objetos do que por pessoas. Quando buscam 

aproximação a essas é com o objetivo de utilizá-las como suporte para conseguir algo 

ou ter acesso a algum objeto ou brinquedo (MARCELLI,1998; BANDIN, 2010). Nessa 

direção, Soifer (1992, p.231) descreve que “suas brincadeiras são solitárias e consistem 

geralmente em fazer rodar um carro com as mãos (meninos) ou ter nos braços uma 

boneca (as meninas)”. 

Em outro aspecto, Receveur et. al., (2005) mostraram que crianças com TEA se 

envolvem em jogos sociais que demandam intencionalidade, mas esse engajamento é 

feito com pouca frequência, comparado às crianças sem deficiência. É preciso, portanto 

saber que o modo de interação social apresentado pela criança com TEA é diferente 

daquela eliciada pela criança sem deficiência. Não podemos querer e - em alguns casos 

– obrigar que esta interaja ou brinque de forma semelhante à segunda. De forma 

semelhante, não podemos desprezar ou subestimar o caráter pouco frequente do 

engajamento social realizado pela criança com TEA em situações de busca e aceitação 

de contato tanto com a pesquisadora, como também com os pares, como é evidenciado 

em Martins e Goés (2013).  

Estes mesmos autores afirmam que:  

[...] se nos afastarmos da crença na dicotomia de preferência por “objetos 

versus pessoas”, afirmada na maioria dos estudos da área, e da pressuposição 

de que o outro é evitado ou apenas “usado” pelo autista, talvez possamos 

enxergar diferentes nuances de qualidade em suas manifestações. 

(MARTINS; GOÉS, 2013, p. 31) 
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 É preciso, portanto, compreender a forma específica de interação social desses 

sujeitos. Na dimensão socioafetiva, a literatura é enfática ao evidenciar que crianças 

com autismo eliciam comportamentos de apego para seus pais, de modo diferenciado, 

comparado às crianças sem deficiência, conforme apontam (CAPPS, SIGMAN; 

MUNDY, 1994; SALLY OZONOFF; CHRISTINE MASLIN-COLE, 1991; 

PEHLIVANTÜRK, 2004; SANINI et al, 2008). O valor de tais avanços não deve ser 

subestimado, visto que o mais relevante está na constatação de que a criança com TEA 

pode vir a engajar-se em situações sociais, com parceiros relacionais. Tais capacidades 

se “constituem avanços numa área essencial ao desenvolvimento na infância” 

(MARTINS; GOÉS, 2013, p.29), principalmente, quando falamos da criança com TEA 

que apresenta, na maioria dos casos, severos comprometimentos neste aspecto. 

Para nós, que não temos deficiência, os referenciais de comportamento social 

usados pela criança com TEA podem nos causar, no primeiro momento, certo 

estranhamento. No entanto, é preciso evidenciar o respeito à individualidade dessa 

pessoa, aceitando seus limites e reconhecendo suas possibilidades de desenvolvimento. 

Sabendo que os comportamentos variam de uma pessoa para outra, pois a qualidade dos 

comprometimentos interfere diretamente na forma de estar no mundo para cada sujeito. 

Nesse sentido, é aconselhado pensar o espectro pela perspectiva dimensional, que 

engloba todas as manifestações dos transtornos incluídos no espectro
5
 e não mais pensar 

nas classificações que, por muito tempo, estiveram apoiadas para o diagnóstico tão 

somente: 

Nesta perspectiva dimensional, o termo Transtornos do Espectro do Autismo 

busca integrar os diagnósticos de Autismo, Transtorno Desintegrativo da 

Infância, Asperger e TID-SOE num continuum que varia em termos de 

habilidades e dificuldades e possui em comum a tríade diagnóstica (interação 

social, comunicação e comportamentos restritos e estereotipados). Portanto, 

ao invés de serem tratados categoricamente como transtornos distintos, as 

características comuns serão compreendidas como variantes de um gradiente 

de brando à severo (SCHMIDT, 2012, p. 183). 

                                                           
5
 Atualmente, quando se fala em perspectiva dimensional em relação ao TEA, é referente a tentativa de 

dirimir questões, ainda divergentes e não respondidas, quanto aos vários transtornos incluídos na 

categoria espectro autista. Assim, um dos objetivos do DSM-V (2013) é reconhecer e priorizar a natureza 

dimensional deste conjunto de condições que fazem parte do espectro, propondo então a classificação de 

TEA (Transtornos do Espectro do Autismo), no lugar de Transtornos Globais do Desenvolvimento, 

adotada anteriormente no DSM-IV-TR (APA, 2000).  
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O que se tem percebido é que as classificações vêm agrupando um maior 

número de sujeitos, mantendo uma visão patologizante, em detrimento de uma 

perspectiva dimensional que considere o autismo como um estilo cognitivo diferente e 

não como uma doença (FRITH, 2003). Por fim, entendemos que não importa a 

terminologia empregada para caracterizar tal condição. O que realmente merece atenção 

é a forma como essas pessoas se constituíram e se constituem como sujeitos, e que 

habilidades e dificuldades especificamente as impedem de aprender e se desenvolver 

socialmente. É necessário, portanto, combater os efeitos nocivos e perversos deixados 

pelos modelos classificatórios para a vida das pessoas com TEA. 

No que se refere à comunicação, o indivíduo com TEA apresenta muitas 

dificuldades. A principal centra-se na dificuldade de utilizar a linguagem oral como 

principal recurso comunicativo para expressar suas emoções de forma convencional. 

Para essas crianças, o estabelecimento de uma relação social por meio da linguagem 

oral pode ser difícil por motivos diferentes. Pela necessidade de estabelecer trocas de 

turnos, de olhar nos olhos, de buscar pistas não verbais como recurso complementar 

para a compreensão do enunciado e, como mencionado anteriormente, pela necessidade 

de inferir intenções e compreender significados de diferentes tons de voz, como é o caso 

da ironia (BANDIN, 2010). 

Assim, para essas crianças, muitas vezes a linguagem oral parece estar 

descontextualizada. Sua fala tende a vir associada também ao uso inadequado ou a 

inversão do pronome pessoal, ou seja, em um contexto comunicativo a criança refere-se 

a si mesma por seu nome, por Pedro ou Mariana, ao invés de usar o pronome pessoal 

para referir-se a si mesma, no caso usando o eu. Scheuer (2002) acrescenta que a 

criança com TEA pode vir a apresentar dificuldades para compreender pronomes 

possessivos ou fazer o uso do meu, seu de forma invertida.  

Nessa mesma direção, Soares e Perez (2012) acrescentam que o indivíduo com o 

transtorno que desenvolve a fala, o faz de modo pouco espontâneo, com muitas 

repetições, com ritmos e entonação que tendem a causar certa estranheza a quem o 

ouve. Ainda sobre a linguagem, cabe ressaltar que a ecolalia é um fenômeno intrigante, 

que chama bastante atenção, embora nem todas as crianças com o transtorno apresentem 

esse fenômeno. Por ecolalia podemos dizer que é a repetição de palavras, frases ditas 

por outrem (SCHMIDT, 2013; ORRÚ, 2012).  
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Scheuer (2002) e Bandim (2010) explicam que esse fenômeno pode aparecer de 

duas formas: imediata ou tardia. O primeiro modo refere-se à repetição do que lhes foi 

dito de modo imediato, geralmente são palavras ou frases desligadas de contexto. Por 

exemplo, em um dado momento está presente em um ambiente uma criança com TEA e 

outras duas pessoas conversando sobre futebol. A criança, ao ouvir o que está sendo 

dito, fala palavras soltas sobre futebol. É uma fala sem nexo, sem compreensão 

aparente, mas mostra que a criança não está alheia ao que acontece ao seu redor. A 

ecolalia tardia pode ser explicada pela “repetição de frase ou palavra ouvida, por 

exemplo, há semanas ou dias” (BANDIN, 2010, p.38). Scheuer (2002) explica que o 

fenômeno da ecolalia parece vir acompanhado de função comunicativa, para comunicar 

alguma informação ou pode ser resultante de uma dificuldade de compreensão. O 

interessante é tentar contextualizar e atribuir-lhe um sentido para essa atitude 

comunicativa.  

Os prejuízos no comportamento referem-se essencialmente aos movimentos 

corporais estereotipados e repetitivos. No entanto, antes de tudo é preciso buscar 

compreender as razões que levam o sujeito a reagir dessa forma. Muitas vezes bater os 

dedos ou balançar o corpo são formas de o sujeito expressar algo, pois “as estereotipias 

tem diferentes funções, dependendo da situação” (BOSA, 2002, p.36). 

 A criança com TEA apresenta ou pode vir a apresentar excessiva aderência em 

seguir rotinas e, quando são impedidas de realizá-las, demonstram insatisfação e choro 

de forma bastante intensa (CAMARGO; BOSA, 2006; CAMARGO, 2007; LAMPREIA 

et al. 2010; BANDIM, 2010). Interessante é considerar tais comportamentos como 

marcador de uma das formas de comunicação que a criança com TEA utiliza, “em 

outras palavras – uma necessidade de pausa da interação ou uma forma de protesto 

contra uma demanda à qual não está conseguindo responder” (BOSA, 2002, p.35). Uma 

pequena mudança em qualquer tipo de rotina – familiar ou escolar - como fazer 

refeições, vestir-se, tomar banho, ir à escola em um determinado horário fora do mesmo 

percurso, pode ser extremamente perturbador.  

Além dos comprometimentos expostos, crianças com TEA podem vir a 

apresentar dificuldades ou alterações na sensibilidade aos diversos estímulos sensoriais, 

exibindo padrões de comportamento incompatíveis, muitas vezes, com a situação ou 

com o momento (GUPTA, 2006; LAMPREIA, 2007). Essas alterações são conhecidas 
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por desordem do processamento sensorial ou Transtorno do Processamento/Integração 

Sensorial. Tal descorbeta deve-se aos estudos produzidos por Anna Jean Ayres, 

Terapeuta Ocupacional que e em 1989, desenvolveu a Teoria da Integração Sensorial 

(IS)
6
 (AYRES, 2005). 

Antes, é válido discorrer sobre processamento ou integração sensorial, que 

segundo Kranowitz (2005, p. 54), é “o procedimento neurológico responsável por 

organizar as informações recebidas do ambiente (interno-corpo, externo-mundo) para 

que sejam usadas de forma apropriada”. É um processo dinâmico, incessante, produzido 

pelo nosso cérebro. O cérebro organiza, interpreta e responde às múltiplas sensações de 

modo simultâneo, que chegam pelos diversos canais sensoriais (auditivo, gustativo, 

olfativo, visual, tátil, propioceptivo e vestibular) e, quando esse procedimento ocorre de 

modo eficaz e adequado, respostas adaptativas são geradas automaticamente de modo 

que conseguimos lidar com as informações do ambiente externo e do nosso mundo 

interior de modo adequado e coerente (AYRES, 2005).  

Kranowitz (2005) explica que o processamento adequado dos estímulos e 

sensações sensoriais é fundamental, principalmente, para o desenvolvimento emocional, 

interação social e habilidades cognitivas. Ou seja, percebe-se que o processamento 

sensorial é essencial para um desenvolvimento apropriado. Nosso cérebro organiza, 

processa e interpreta as sensações desde o nosso nascimento e nos acompanha pelo resto 

de nossas vidas (AYRES, 2005). Nota-se, entretanto, que indivíduos com TEA 

apresentam uma forma particular em processar os estímulos em todos os âmbitos 

sensoriais (BARANEK, 2002), como corroboram Lampreia (2007) e Carvalho; Antunes 

e Vicentini (2005): 

São notados problemas de processamento auditivo podendo ocorrer hipo ou 

hiper-respostas na mesma criança e respostas sensoriais anormais a 

estímulos sociais. Autistas também podem apresentar problemas em modular 

suas respostas ao input sensorial e em manter um nível ótimo de ativação e 

atenção focalizada (LAMPREIA, 2007, p. 7). 

Crianças que apresentam falhas neste processamento tendem a ter 

dificuldade de prestar atenção e se relacionar com as pessoas, pois não 

                                                           
6
 Não faz parte de nossos objetivos discorrer sobre a Teoria da Integração Sensorial (IS). Para mais 

informações, consultar obra original em Ayres, A. Jean (1973). Aqui, iremos ressaltar apenas alguns 

aspectos importantes sobre essa teoria que estão associados ao desenvolvimento da criança com TEA – 

nosso foco de análise.  
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organizam e nem interpretam informações sensoriais da mesma maneira que 

as outras. (CARVALHO; ANTUNES; VICENTINI, 2005, p.49). 

Baranek (2002) também corrobora para a evidência empírica que confirma a 

existência de disfunções sensoriais desde muito cedo no desenvolvimento de crianças 

com TEA. Tornando-se bastante complexo para essas crianças envolver-se em 

interações sociais devido à pobre regulação da ativação sensorial, da atenção e da ação 

recíproca.  

Ayres (1973) destacou três importantes aspectos relacionados ao processamento 

sensorial observado na criança com TEA:  

O primeiro indica que estímulos sensoriais não são registrados 

adequadamente. O segundo, que os estímulos percebidos não são modulados 

de forma correta pelo Sistema Nervoso Central, principalmente no que diz 

respeito aos estímulos vestibular e tátil. O terceiro indica inabilidade em 

integrar as muitas sensações do ambiente e, consequentemente, falha na 

percepção espacial e dificuldade de relacionamento com o ambiente 

(AYRES, 1973, p. 30). 

Gupta (2006) também afirma que a dificuldade no processamento sensorial está 

diretamente relacionada à participação da criança com TEA nos ambientes em que está 

inserida. Pois, a dificuldade ou deseordem sensorial, na grande maioria das vezes, 

apresenta-se como barreira para o engajamento da criança em atividades diversas. Isso 

acontece porque a criança pode vir a apresentar disfunções integrativas sensoriais 

advindas de duas ordens, essencialmente, pode apresentar hiper ou hipo sensibilidade 

aos estímulos sensoriais (auditivos, gustativos, olfativos, visuais, táteis, proprioceptivos 

e vestibulares) (SCHAAF et al. 2003). 

Assim, a identificação de dificuldades no processamento sensorial em indivíduos 

com TEA pode favorecer intervenções que contribuam para uma melhor adaptação 

desses sujeitos aos diferentes ambientes por eles frequentados, como a escola, por 

exemplo. Saber que “a criança também pode ficar arredia, com medo da 

superestimulação, e apresentar comportamentos desafiadores, de auto-estimulação e 

estereotipias [...]” (LAMPREIA, 2007, p. 6), é parte fundamental para a adaptação do 

ambiente, das rotinas escolares e atividades em prol de suas especifidades, para um 

melhor desenvolvimento sensorial da criança. Os caminhos sensoriais próprios da 

criança são utéis para compreender a função do comportamento idiossincrático 

apresentado por cada criança. 
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Em meio a diversas discussões teóricas, epistemológicas e metodológicas quanto 

às evidências sobre o TEA, há um consenso de que este transtorno permanece ainda 

intrigante e que desafia o conhecimento científico acerca da natureza humana, apesar de 

existir grande esforço de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, a fim de 

contribuir com o esclarecimento quanto à etiologia, avaliação e formas de intervenção 

clínica, terapêutica e pedagógica para o sujeito com TEA.  

É certo que compreender o sujeito com autismo sob o viés patologizante é 

centrar-se apenas em seus comprometimentos e incapacidades, nos diversos nãos 

sedimentados socialmente a esse sujeito. Acredita-se que o desafio maior é enxergá-lo 

como sujeito com singularidades que merecem atenção e empoderá-lo como ser 

participante da vida social, econômica e política, assegurando o respeito aos seus 

direitos no âmbito da sociedade, pelo Estado e pelo Poder Público (CARVALHO, 

2011). A seguir, discutiremos como o sujeito com autismo é compreendido no presente 

texto. Em particular, qual a concepção de sujeito adotada nessa pesquisa.  

 

        1.3 Concepção de sujeito adotada na pesquisa e aspectos relevantes da teoria 

walloniana  

 

Durante muito tempo prevaleceu a ideia de pessoas com autismo como sendo 

aquelas que vivem em seu próprio mundo, como aquelas que são agressivas, balançam 

o corpo, como aquelas que não falam, não socializam, não aprendem, não demonstram 

contato afetivo ou como aquelas com elevado nível de inteligência, como verdadeiros 

gênios. Pouco se sabe sobre a constituição da identidade de um sujeito com esse 

transtorno. Pouco se sabe sobre o que essas pessoas são capazes de fazer, justamente em 

decorrência de pesquisas que tendem a focalizar apenas nos comprometimentos 

inerentes à condição de desenvolvimento do sujeito com TEA. 

Partimos do pressuposto de que as dificuldades presentes no autista sofrem um 

processo de estigmatização pelo grupo social, que classifica e define tais pessoas como 

capazes ou incapazes, como normais/anormais, delimitando posições que controlam as 

experiências, relações, espaços e lugares ocupados pelos indivíduos (CRUZ, 2009). 

Falar da concepção do sujeito com o transtorno, é falar sobre política, é lembrar que ele 

é um ser político e de direitos, é concebê-lo muito além de suas limitações, é 
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compreender que ele é um indivíduo “que encontra dificuldades em seu 

desenvolvimento social, mas que tem muitas potencialidades e especificidades que vão 

além do diagnóstico que recebe” (LEMOS; SALOMÃO; RAMOS, 2014, p. 12). 

Diagnóstico que rotula o sujeito, capaz de enclausurá-lo dentro de uma caixa repleta de 

preconceitos e marginalizações marcantes de modo perverso em nossa sociedade.  

Nesses termos, cabe o questionamento promovido por Lord e Magil (1989) 

sobre até que ponto o isolamento social da pessoa com autismo é inerente ao transtorno 

ou é resultado da falta de oportunidades sociais oferecidas? Até que ponto tal 

isolamento não se refere à incompetência ou ao medo das pessoas sem deficiência de se 

relacionarem com o outro de uma forma diferente? Como podemos nos relacionar com 

tais pessoas considerando a perspectiva delas? São questões que precisam estar a todo o 

momento mobilizando nosso olhar e nossas atitudes. 

No presente texto, defendemos e ratificamos a compreensão difundida por Silvia 

Ester Orrú (2012) acerca do indivíduo com TEA: 

O autista, sendo um indivíduo único, é exclusivo enquanto pessoa. Embora 

tenha características peculiares no que se refere à síndrome, suas 

manifestações comportamentais diferenciam-se segundo seu nível linguístico 

e simbólico, quociente intelectual, temperamento, acentuação sintomática, 

histórico de vida, ambiente, condições clínicas, assim como todos nós 

(ORRÚ, 2012, p.31). 

 

Fato que corrobora com a concepção de sujeito defendida por Henri Wallon 

(1986; 2007), adotada na presente pesquisa. Wallon propõe um estudo integrado, em 

que abarca os campos da atividade infantil (campos funcionais
7
) e os vários momentos 

da evolução psíquica (estágios
8
 do desenvolvimento), numa perspectiva abrangente e 

integradora. Ele enfoca o desenvolvimento em seus domínios afetivo, cognitivo e 

motor, sem privilegiar um domínio em detrimento dos demais, preocupando-se em 

mostrar nas diferentes etapas que há vínculos entre os campos funcionais (WALLON, 

1971; 1978).  

                                                           
7
 Wallon trabalha com o conceito de campos funcionais nos quais a atividade infantil se distribuiria. Os 

campos funcionais são a afetividade, a motricidade e a inteligência. 
8
 Apesar de considerar que o desenvolvimento não é contínuo e linear, Wallon compreende que este se dá 

em fases/estágios orientados por aspectos orgânicos. Tais fases sofrem retrocessos, rupturas e são 

relativas ao contexto de cada indivíduo. O meio social é visto na teoria de Wallon como um aspecto de 

elevada importância. 
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Por levar em consideração a dimensão integradora, não fragmentando os 

diferentes elementos que compõem a constituição do sujeito, que a teoria do 

desenvolvimento de Henri Wallon é conhecida como a Psicogênese da Pessoa 

Completa. Tal proposta teórica apresenta-se como mudança de concepção sobre o 

desenvolvimento infantil, sendo possível enxergá-la em sua totalidade. Há então o 

rompimento com a visão dicotômica sobre o ser humano. A criança não é mais vista de 

forma fragmentada, o que ajuda na superação da visão clássica das dicotomias e 

dualidades entre mente e corpo, razão e emoção. 

A psicogênese walloniana defende o sujeito como ser integral, compreendido em 

todos os aspectos inerentes ao seu desenvolvimento: 

[...] recusando-se a selecionar um único aspecto do ser humano e isolá-lo do 

conjunto, Wallon propõe o estudo integrado do desenvolvimento, ou seja, 

que este abarque os vários campos funcionais nos quais se distribui a 

atividade infantil (afetividade, motricidade, inteligência) (GALVÃO, 1995, 

p. 31).  

Wallon propõe o estudo tomando como ponto de partida a própria criança, 

tentando compreender todas as suas possibilidades (GALVÃO, 1995). Ele compreende 

que o ritmo das fases do desenvolvimento infantil ocorre de forma descontínua, com 

rupturas, retrocessos e reviravoltas, provocando em cada etapa profundas mudanças nas 

anteriores. Para Wallon, o desenvolvimento psíquico da criança é marcado por 

contradições e conflitos, resultado da maturação orgânica e das condições ambientais 

(WALLON, 1971). 

Tal perspectiva é oposta à lógica de um desenvolvimento linear, dividido por 

etapas definidas e seguidas em uma ordem exata. Nesta visão, as etapas ou períodos de 

desenvolvimento se sucedem uns aos ourtos, são superados. Entretanto, para Wallon 

(1971), aspectos dos diferentes momentos do desenvolvimento podem reaparecer em 

outra fase da vida, principalmente, na infância, ganhando novas configurações conforme 

as diferentes condições do sujeito, inclusive as sociais/ambientais, pois: 

(...) cada fase constitui, entre as possibilidades da criança e o meio, um 

sistema de relações que os faz especificarem-se reciprocamente. O meio não 

pode ser o mesmo em todas as idades. É composto por tudo aquilo que 

possibilita os procedimentos de que dispõe a criança para obter a satisfação 

das suas necessidades. Mas por isso mesmo é o conjunto dos estímulos sobre 

os quais exerce e se regula a sua atividade. Cada etapa é ao mesmo tempo 

um momento da evolução mental e um tipo de comportamento. (WALLON, 

1971, p. 145) 
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Nesse sentido, considerando que o sujeito constrói-se nas suas interações com o 

meio, é necessário levar em conta aspectos do contexto social, familiar, cultural 

pertencentes à criança. O desenvolvimento infantil é genericamente, segundo a teoria 

walloniana, construído pelas possibilidades da criança em cada período somadas as 

condições oferecidas pelo meio em que ela está inserida (WALLON, 1978). É também 

conforme Galvão 1995:  

 

(...) um processo pontuado por conflitos. Conflitos de origem exógena, 

quando resultantes dos desencontros entre as ações da criança e o ambiente 

exterior, estruturado pelos adultos e pela cultura. De natureza endógena, 

quando gerados pelos efeitos da maturação nervosa. Até que se integrem aos 

centros responsáveis por seu controle, as funções recentes ficam sujeitas a 

aparecimentos intermitentes e entregues a exercícios de si mesmas, em 

atividades desajustadas das circunstâncias exteriores. Isso desorganiza as 

formas de conduta que já tinham atingido certa estabilidade na relação com o 

meio. (GALVÃO, 1995, p. 33) 
 

 Como se sabe, o meio em que a criança está não é homogêneo ou estático, ao 

contrário, sofre transformações como ocorre no desenvolvimento da criança. Este, por 

sua vez, tem uma dinâmica, peculiaridades e ritmos próprios numa construção 

progressiva, em que em certo momento há a predominância do aspecto afetivo, em 

outro, do cognitivo. A predominânica de um aspecto sobre o outro, Wallon nomeou de 

“predominância funcional”, orientado pelo princípio de alternância funcional. As 

predominâncias estão ligadas diretamente ao arcabouço que a criança dispõe para 

interagir com o meio (GALVÃO, 1995, p. 40). 

Feito esse pequeno panorama de alguns aspectos centrais da teoria walloniana, 

cabe dizer que nossa concepção de sujeito está fundamentada na compreensão de 

desenvolvimento infantil tendo como parâmetro a própria criança. Tal escolha é 

fundamental para analisar o desenvolvimento da criança com TEA, além de favorecer as 

não rotulações e as não comparações em torno de um padrão de desenvolvimento 

convencionado socialmente. Antes, busca compreender toda a integralidade que a 

constitui como sujeito único e pleno de direitos. Tal concepção luta de forma veemente 

contra o pensamento que privilegia o cognitivo, a inteligência, em detrimento da 

afetividade do sujeito, como se fosse possível essa separação estanque. Antes, porém, 

dá visibilidade a tudo o que o sujeito com ou sem deficiência é, sente, pensa e faz, 

concomitantemente. 
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CAPÍTULO II - O TEA e alguns desafios da inclusão escolar na Educação Infantil: 

Quem incluir? De quem estamos falando?  

 

O presente capítulo irá levantar a reflexão acerca da Educação Infantil como um 

direito legítimo para todas as crianças. Será pontuado o papel da primeira etapa da 

Educação Básica para o desenvolvimento infantil saudável. Serão abordados ainda os 

desafios referentes à inclusão da criança com TEA na escola regular.  

Na seção seguinte será pontuado a nossa interpretação sobre a perspectiva de 

Vygotsky, especificamente, sobre a Defectologia. Compreendemos que este teórico 

concebia o sujeito com deficiência para além de suas limitações. Antes, procurou 

enfatizar as habilidades e potencialidades preservadas da criança, em detrimento do viés 

dos nãos: não aprende, não desenvolve, não fala, não brinca, não se relaciona. Para 

Vygotsky (1997), a escola tem elevado significado, ela é o lócus adequado para a 

criança com deficiência, pois possibilita interação com outras crianças e é (deve ser) um 

espaço educativo não excludente, mas, pelo contrário, acolhedor. Por fim, a discussão 

estará centrada nos estudos sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), 

especificamente, na descrição daqueles que envolvem TEA e apego.  

 

2.1 Inclusão escolar e Autismo na Educação Infantil  

 

 

O conceito de inclusão presente nesse texto  está fundamentado nas reflexões 

feitas por Rosita Carvalho (2011), ao discutir sobre a temática da inclusão escolar que 

garante acesso, ingresso e permanência do estudante com deficiência na escola regular. 

No entanto, falar de inclusão escolar e pensar apenas nos estudantes com deficiência é 

tecer uma análise incompleta e limitada de nossa conjuntura social. Mais do que isto, 

considera-se que falar em inclusão e esquecer-se dos demais grupos minoritários, 

àqueles em situação de desvantagem presentes e, ao mesmo tempo invisíveis, em nossa 

sociedade, é agir de forma incoerente. 

O termo inclusão no presente estudo contempla: 

[...] os meninos e meninas na rua, às crianças e adolescentes que trabalham, 

a todos os que abandonam a escola precocemente, aos que tem doenças 

crônicas, aos encarcerados, às prostitutas, aos analfabetos, aos que vivem no 

campo, às populações nômades, às minorias linguísticas, aos negros, aos 



33 

 

mulatos, aos desempregados, às crianças, aos jovens e adultos oriundos das 

camadas populares, pobres ou miseráveis, com ou sem dificuldades de 

aprendizagem. Enfim, todos aqueles que, no imaginário social, representam 

“risco” à sociedade (CARVALHO, 2011, p.98). 

Todo esse público por vezes esquecido tem direito a ter direitos, direitos básicos 

inerentes, que estão legitimados por mecanismos legais. Garantir direitos básicos e 

inerentes a qualquer pessoa, criar condições de bem estar para todos os que da 

sociedade participam, está longe do exercício de caridade ou assistencialismo, não é 

questão de benefício, se trata da garantia de direitos. E, sem dúvida, tal violação se 

concretiza como um dos mais significativos entraves à democracia e à paz.  

O percurso da pessoa com deficiência, segundo Carvalho (2011) e Mantoan 

(1998), foi marcado inicialmente por explícitas e perversas formas de rejeição e 

exclusão, mescladas de atos de solidariedade, revestidos por assistencialismo e piedade, 

geralmente. Historicamente, a sociedade e a instituição escolar têm colocado a pessoa 

com deficiência à margem, violando o direito de terem direitos. Vários mecanismos 

legais
9
 a nível internacional e nacional foram regulamentados com o objetivo de garantir 

direitos fundamentais para crianças, adolescentes e jovens com deficiência.    

A garantia de tais direitos deve começar desde a Educação Infantil que é 

constituída por duas etapas: a creche, destinada às crianças de zero a três anos e a pré-

escola que atende às crianças de quatro e cinco anos. A Constituição Federal de 1988 

reconhece a Educação Infantil como dever do Estado e como primeira etapa da 

Educação Básica (BRASIL, 1988), integra o Ensino Fundamental e Ensino Médio, tem 

sua história marcada pela exclusão e assistencialismo. 

 Desde muito cedo, a Educação Infantil oportuniza para a criança a interiorização 

de normas, valores, funções cognitivas, habilidades sociais, conhecimentos e práticas, 

através da convivência com os pares e com adultos próximos. Além disso, proporciona 

diversos estímulos e contatos sociais, de linguagem e se constitui como o espaço 

propício para o início da apropriação do Sistema de Escrita Alfabético, ações que estão 

em constante relação com o brincar, atividade inerente a essa faixa etária (BRANDÃO; 

ROSA, 2010; ALBUQUERQUE, 2003). 

                                                           
9
 Constituição Ferdeal de (1988), Declaração de Salamanca (1994), Lei de Diretrizes e Bases para a 

Educação Nacional (9394/96), Lei nº. 10.436/02, Decreto nº 5.296/04, Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (2007). 
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Ações e conteúdos curriculares planejados para esta etapa de ensino devem está 

baseados na perspectiva da Educação Inclusiva, em que materiais e espaços são 

organizados e novas concepções de tempo e ritmos de aprendizagem são repensadas, 

tendo em vista as peculiaridades de cada criança, daquela com ou sem deficiência. A 

proposta pedagógica para a Educação Infantil deve assegurar de modo pleno para todos: 

[...] a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções 

para as crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação, a saber, o público-alvo da educação especial 

(BRASIL, 2010, p. 20).  

 

 Incluir crianças com qualquer tipo de deficiência ou necessidade educacional 

específica no sistema educacional, desde a Educação Infantil é além de garantir um 

direito, criar condições para que estabeleçam relações entre pares e com o meio através 

de diversas formas de linguagem: gestual, corporal, oral, escrita, musical, 

principalmente, a do faz de conta, (DECHICHI; MENEZES, 2011), além dos ganhos 

favorecidos pela atividade do brincar (dirigido ou espontâneo) presentes nesse espaço 

de desenvolvimento.  

A abordagem pedagógica inclusiva sofre mudança de sentido à medida que 

passa a considerar a aprendizagem como um processo que respeita o tempo e o ritmo de 

cada criança e não impõe como padrão a ser seguido o relógio do currículo hegemônico, 

em que todos aprendem sob a mesma forma e ao mesmo tempo. 

Sobre o assunto, Ferreira (2005) pondera que: 

[...] são escolas que devem levar em conta TODAS as crianças e suas 

necessidades educacionais, pessoais, emocionais, familiares etc. Uma escola 

inclusiva deve ser humanística, no sentido de assumir a criança e o jovem 

como sua finalidade primeira e última (FERREIRA, 2005, p. 43 – grifo da 

autora). 

  

A inclusão é considerada um caminho difícil, pois requer mudança 

paradigmática e estrutural de todo nosso sistema de ensino, seja no setor público ou 

privado, a começar na Educação Infantil, primeira instância formal de educação.  

No tocante à inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), 

Belisário Júnior e Cunha (2010) esclarecem que, 

[...] há pouco tempo, essas crianças tinham destino bem diferente de seus 

pares e vivenciavam apenas os atendimentos clínicos e, quando muito, 
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instituições de ensino exclusivamente para pessoas com tais transtornos. 

(BELISÁRIO JÚNIOR; CUNHA, 2010, p.44) 

 

Parece que a criança com TEA foi lesada do direito à educação por mais tempo, 

comparada àquelas com outras deficiências. Ainda hoje, em escolas públicas ou 

privadas, são evidenciados certos entraves para a implementação desse direito, em 

razão, principalmente, das barreiras atitudinais encontradas, além das inadequações 

espaciais e físicas em razão da falta de planejamento arquitetônico, e, muitas vezes, das 

improvisações e arrumadinhos estruturais em que muitas de nossas creches e 

instituições de Educação Infantil, infelizmente, foram construídas (CARVALHO, 

2011). O acesso, entendido como o percurso da criança à creche ou instituição de 

Educação Infantil, é, em grande parte no Brasil, precário e limitado, “em função das 

barreiras arquitetônicas existentes e as dos meios de transporte que, em sua quase 

totalidade, não estão adaptados” (CARVALHO, 2011, p.27).  

A criança com autismo parece encontrar mais entraves para ser incluída em 

escolas regulares – públicas ou privadas -, se comparadas às crianças com outras 

deficiências, pelo fato de a criança com TEA apresentar limitações severas na tríade do 

desenvolvimento humano (LOPES, 2011). Um desses possíveis entraves se dá em 

virtude da grande dificuldade ou ausência da comunicação oral
10

. Em decorrência do 

transtorno, há crianças com TEA que não conseguem utilizar a fala para fins 

comunicativos, elas não expressam suas vontades e opiniões de forma convencional, 

fato que traz muitas inquietações para o professor. 

Baptista, Vasques e Rublescki (2003), esclarecem que a ausência de respostas 

orais das crianças autistas é decorrente, muitas vezes, à falta de compreensão daquilo 

que está sendo exigido, não se tratando de uma atitude de recusa proposital e 

consequente isolamento. Vale ressaltar também que a ausência de comunicação oral é, 

em grande parte, devido ao comprometimento na linguagem. Muitas vezes é exigido e 

esperado da criança com TEA o uso da comunicação oral, de forma convencional, como 

a utilizamos. Entretanto, exigir que a criança com TEA fale do mesmo modo que a 

criança sem deficiência é desrespeitar sua própria condição de desenvolvimento 

(RIBEIRO, 2013). 

                                                           
10

 Ressaltamos que nosso objetivo não é abordar as adequações curriculares necessárias para a inclusão da 

criança com TEA na sala regular. Expomos apenas algumas das dificuldades pedagógicas encontradas 

para a efetivação dessa inclusão em nossas escolas.  
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Dependendo do comprometimento apresentado pela criança, é possível que ela 

tenha muita dificuldade para expressar-se ao nosso modo, sendo necessário que o 

professor conheça as características comunicacionais, comportamentais e socioafetivas 

pertencentes à condição de desenvolvimento de crianças no espectro.  

O estudo desenvolvido por Goldberg, Pinheiro e Bosa (2005) revelou que os 

professores sentem-se preocupados e temerosos diante da sintomatologia do transtorno, 

não sabendo, muitas vezes, como lidar com tais características. Conceitos pré-

concebidos e confusões teóricas por parte destes profissionais estendem-se desde a 

etiologia do transtorno até as expectativas no processo de aprendizagem.  

Goldberg (2002) pontua que: 

[...] entre os principais temores estava a dúvida em como lidar com a 

agressividade dos estudantes, muitos educadores resistem ao trabalho com 

crianças autistas devido a temores em não saber lidar com a agressividade 

delas, aliás, um aspecto que não é necessariamente característico desta 

condição. (GOLDBERG, 2002, p. 24) 

 

O esteriótipo da criança com TEA agressiva, que não fala, não socializa, daquela 

que vive em seu próprio mundo, tristemente ainda tem estado presente na visão de 

grande parte dos profissionais da educação. O que parece prevalecer nesses casos é a 

ênfase nos comportamentos, em detrimento da consideração de um sujeito que apresenta 

peculiaridades em seu desenvolvimento. Fica evidente que o caminho da inclusão é 

feito também, e sobretudo, pela superação de interpretações pré-concebidas e 

incoerentes, pois afetam a eficácia do agir pedagógico do professor. Essas superações 

são oportunizadas também por espaços de caráter formativo. 

Sobre o assunto, Mantoan (2015) comenta que: 

Formar o professor na perspectiva da educação inclusiva implica 

ressignificar o seu papel, o da escola, o da educação e o das práticas 

pedagógicas usuais do contexto excludente do nosso ensino, em todos os 

níveis. (MANTOAN, 2015, p.81) 

 

Deste modo, compreende-se que a formação docente requer o redesenho de 

ações pedagógicas capazes de oferecer subsídios teóricos necessários para o profissional 

refletir sobre sua práxis pedagógica alicerçada na perspectiva da inclusão. Nesta mesma 

direção, Jordan (2005) afirma que uma formação docente realizada de forma coerente, 

enxerga todas as crianças como sujeito de direitos e como parâmetro de si mesma. A 
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criança não é comparada a outrem. Os docentes começam a identificar de modo mais 

nítido as reais necessidades de seus estudantes para a implementação de ações 

pedagógicas adequadas e suficientemente capazes de promover aprendizagem e o 

desenvolvimento.  

No que se refere à aprendizagem desses sujeitos, Ribeiro (2013) afirma que: 

É necessário que o professor tenha conhecimento de que os ritmos de 

aprendizagem podem ser mais lentos e os resultados mais demorados, para 

que a ansiedade não venha prejudicar a mediação. (RIBEIRO, 2013, p.68) 

Ainda: 

 

[...] se o que pretendemos é que a escola seja inclusiva, é urgente que seus 

planos se redefinam para uma educação voltada à cidadania global, plena, 

livre de preconceitos, que reconhece e valoriza as diferenças (MANTOAN, 

2015, p.24). 

Nessa mesma direção, da necessidade de termos uma educação que reconheça e 

respeite de modo pleno as especificidades inerentes de cada estudante, é que Santos e 

Caixeta (2012) contribuem para a discussão ao afirmarem que: 

 
O aluno autista não é só incapacidade, para além dos rótulos, é necessário 

ver a criança que está na escola e precisa de mediações que respeitem suas 

características individuais e sua história de vida, já que a educação 

representa uma experiência pessoal, social e política. Assim, as 

oportunidades educacionais desempenham papel essencial para o 

desenvolvimento e a inclusão social dos autistas em diferentes contextos, 

contribuindo para o reconhecimento de si como sujeito no seu ambiente 

sociocultural. (SANTOS; CAIXETA, 2012, p. 4) 

 

Além dos professores com dificuldade para enxergar a criança com TEA para 

além do transtorno, como sujeito capaz de aprender e desenvolver-se, há outros que 

ainda insistem em defender a classe especial como lócus apropriado para este grupo, 

como nas décadas de 1960 e 1970. Rosita Carvalho (2011) pontua que pior do que as 

barreiras físicas encontradas facilmente na maioria de nossas escolas, instituições de 

Educação Infantil e creches, “é a barreira atitudinal, seja pela declarada e evidente 

rejeição à deficiência e ao deficiente, seja pela sua manifestação de intolerância” (p.27).   

Considera-se então a inclusão escolar como uma via para superação de barreiras 

e estigmas em torno da educabilidade de crianças com TEA. Para essas crianças, 

especificamente, a interação entre os pares é de extrema importância para um 

desenvolvimento infantil saudável, pois, além de fornecer modelos de interação, evita o 



38 

 

isolamento, abre portas para as inúmeras oportunidades de aprendizagem, “sejam elas 

de cunho cognitivo, afetivo ou social” (SERRA, 2004, p.82). Além da aquisição ou a 

elaboração de habilidades sociais básicas de comunicação e cooperação, estimula o 

autoconhecimento e o conhecimento sobre o outro (CAMARGO, 2012; BARBOSA, 

2007; BOSA, 2006). 

 Ademais, a primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil, configura-

se como um dos espaços contemporâneos de socialização desde a mais tenra idade, 

permitindo a todas as crianças a interiorização de normas, valores, funções cognitivas, 

habilidades sociais, conhecimentos e práticas, através da convivência com os pares e 

com os adultos próximos. Certamente, a qualidade destas relações influenciará o 

desenvolvimento cognitivo, interativo e comunicativo da criança com TEA 

(BARBOSA, 2007), pois se sabe que aprender a como se relacionar com os pares é 

tarefa bastante difícil para a criança com TEA, devido ao comprometimento na área 

social. Tais relacionamentos oportunizam não apenas o desenvolvimento de crianças 

com TEA, mas o das outras crianças, uma vez que aprendem com a diversidade. 

 

2.2 Vygotsky e inclusão escolar 

 

À luz da abordagem histórico-cultural de Lev S. Vygotsky (1896-1934), que 

considera a cultura, a história e o social como fatores fundantes para a constituição do 

sujeito, daquele com ou sem deficiência, analisaremos a seguir, alguns construtos 

fundantes dessa abordagem
11

 que dialoga diretamente com a perspectiva defendida 

nesse texto, da inclusão escolar de crianças com o Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) no ensino regular (público ou privado).  

A discussão em torno da inclusão da criança com deficiência no ensino regular 

não é recente, podemos comprovar tal evidência a partir, principalmente, de certos 

pontos levantados e defendidos por Vygotsky, a saber: a ênfase nas habilidades da 

criança com deficiência ao invés de suas limitações, a criação de espaços educativos não 

excludentes, o efeito da interação entre crianças com e sem deficiência, em decorrência, 

e o papel dos aspectos sócioculturais para o desenvolvimento dessas. 

                                                           
11

 Nosso objetivo não é explanar todos os aspectos e concepções da abordagem histórico-cultural de 

Vygotsky. Como dito, trata-se de um recorte da abordagem que contempla, a nosso ver, a temática 

desenvolvida na presente pesquisa. 
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Ousamos pensar que este teórico, desde a sua época, ainda na primeira metade 

do séxulo XX já abria as portas para o paradigma da inclusão, ao apostar nas 

possibilidades de aprendizagem e potencialidades preservadas do sujeito com 

deficiência, e não em suas limitações, ou defeitos - termo utilizado na época. Vygotsky 

tenta quebrar a visão do sujeito com deficiência concebido, ainda, como aquele que 

nada sabe, como aquele que não aprende.  

Para ele, a criança com deficiência não é melhor nem pior, comparada àquela 

sem deficiência, daquela esteriotipada socialmente como normal. Em suas próprias 

palavras, “a criança cujo desenvolvimento está complicado por um defeito não é 

simplesmente menos desenvolvida que seus pares normais, mas se desenvolve de outro 

modo” (VYGOTSKY, 1997, p. 12), fazendo uso de caminhos diferenciados daqueles 

utilizados pela criança sem deficiência.  

O ensino oferecido às crianças com deficiência, especificamente àquelas com 

TEA, tendo como construto teórico a abordagem histórico-cultural, considera tão 

somente o sujeito que interage ao seu modo com os adultos e com os pares como 

mediadores da cultura, e acredita nas inúmeras possibilidades no desenvolvimento da 

aprendizagem desse sujeito, “ao valorizar as potencialidades, os processos 

compensatórios desencadeados pela deficiência; enfatizando a capacidade em 

detrimento ao déficit” (BEYER, 2003, p.111).  

Ao tratar da defectologia, no capítulo 3 (sobre a Psicologia e a Pedagogia das 

Deficiências Infantis), da parte das Obras Escolhidas, vol. V, Lev S. Vygotsky (1997) se 

opõe à segregação de estudantes com deficiência no ensino regular. Isto é, ele 

posiciona-se contrário ao envio dessas crianças para as escolas/salas especiais.  

Ao analisar os pressupostos teóricos de sua abordagem, é possível compreender 

o posicionamento tomado por ele ao afirmar que: 

Sem dúvida, a escola especial cria uma ruptura sistemática do contato com o 

ambiente normal, aliena o cego e o situa num microcosmo estreito e fechado 

onde tudo está adaptado ao defeito, onde tudo está calculado por sua medida, 

onde tudo lhe recorda. Este ambiente artificial não tem nada em comum com 

o mundo normal no qual o cego deve viver. Na escola especial se cria muito 

prontamente uma atmosfera insalubre, um regime de hospital. O cego se 

move dentro do estreito âmbito dos cegos. Neste ambiente cego. Por sua 

natureza, a escola especial é anti-social e educa à anti-sociabilidade, tudo 

alimenta o defeito, tudo fixa o cego em sua cegueira e o “traumatiza” 

precisamente nesse ponto. [...] o que é mais importante é que a escola 
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especial acentua aquela “psicologia do separatismo” – segundo uma 

expressão de Scherbina –, que por si só é forte no “não devemos pensar em 

como se pode isolar e segregar quanto aos cegos da vida, senão em como é 

possível incluí-los o mais cedo e diretamente na mesma”. O cego tem que 

viver uma vida em comum com os videntes, para saber o que deve estudar na 

escola comum. [...] Porém, como princípio, deve ser criado o sistema 

combinado da educação especial e comum [...] A outra medida consiste em 

derrubar os muros de nossas escolas especiais. [...] O ensino ‘especial’ deve 

perder seu caráter “especial” e então passará a ser parte do trabalho 

educativo comum. Deve seguir o rumo dos interesses infantis. [...] Orientar-

se pela norma, desterrar por completo tudo o que agrava o defeito e o atraso 

– este é o objetivo da escola. Não deve ser vergonhoso estudar ali e sobre 

suas portas não deve estar escrito: ‘Perdei toda esperança os que aqui 

entrais’. (VYGOTSKY, 1997, p. 84, 85, 93 – grifos do autor)
12

 

  

É possível perceber no trecho acima, que o teórico comenta sobre o 

desenvolvimento da pessoa cega, discute e, ao mesmo tempo, tece duras críticas à 

escola especial e sua repercussão para a vida do sujeito. Ainda nesse trecho, ampliamos 

a discussão trazendo para o centro todas as crianças com deficiência ou aquelas que 

apresentam necessidades educacionais específicas. Acreditamos ser possível esse novo 

olhar, pois trata, sobretudo, da perspectiva referente à inclusão escolar. 

A escola para Vygotsky (1997) ocupa lugar legítimo para todas as crianças, sem 

exceção. Ela tem relevo central no desenvolvimento do indivíduo com ou sem 

deficiência, configura-se como importante espaço de exploração da cultura e possibilita 

a apropriação do conhecimento objetivo, historicamente acumulado pela sociedade. Por 

isso que as salas e escolas especiais, com orientação demasiadamente terapêutica, não 

são o espaço e nem o tempo propícios para o desenvolvimento e aprendizagem de 

crianças com deficiência, ao contrário, conforme destaca este teórico é necessário 

derrubar os muros de tais escolas. 

Beyer (2003) corrobora dizendo que: 

A escola especial correria o risco de perpetuar a cultura do déficit, em que os 

significados das identidades – individuais e sociais – encontrar-se-iam ou em 

um estado de acentuada difusidade, ou velados – por atitudes de 

superproteção, comiseração, rejeição, etc. Também seria inadequada a 

imposição de modelos, valores ou referências culturais, que não 

viabilizassem ao sujeito sua própria síntese cultural. (BEYER, 2003, p.166) 

 

                                                           
12

 Tradução do autor Hugo Otto Beyer (2003). Maiores informações, consultar obra original.  
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O papel da escola é, portanto, seguir o rumo dos interesses infantis, não enfatizar 

os comprometimentos apresentados pela criança com deficiência, mas potencializar suas 

possibilidades de aprendizagem, e: 

[...] conhecer o sujeito com deficiência, sua história de vida e escolar, 

estreitar a relação com outros profissionais que realizam intervenções 

clínicas, dialogar com a família, ouvir e orientá-la, ensinar atividades de vida 

diária, caso precisem, pensar em práticas pedagógicas inclusivas, além de 

criar meios pedagógicos facilitadores e prazerosos para que seja possível um 

trabalho direcionado às demandas do estudante (SANTOS; LIMA, 2015, p. 

20642).  

Influenciado pelas ideias do materialismo histórico-dialético, Vygotsky pensa o 

ser humano como indivíduo social, real e concreto, cuja particularidade é desenhada nas 

interações com o outro, a partir de um dado contexto histórico e cultural. Ou seja, o ser 

humano constitui-se como tal na relação com o outro social e a cultura é um fator 

preponderante nesse processo. 

Na obra do referido teórico, a interação entre crianças com deficiência e sem 

deficiência tem destaque, isto é, as interações sociais entre grupos heterogêneos são 

condições fundamentais para o desenvolvimento do pensamento e da linguagem. As 

relações heterogêneas são espaços ricos de trocas sociais e mediações psicossociais 

necessárias ao desenvolvimento infantil (VYGOTSKY, 1997). Ademais, o estímulo 

dessas relações evita a exclusão e o isolamento vivenciados tristemente há muito pelas 

crianças com desenvolvimento que fogem do padrão socialmente estabelecido.  

Outro conceito caro da obra de Vygotsky (2008) é a Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP), que a nosso ver, dialoga com a proposta levantada neste texto. Para 

este teórico, a Zona de Desenvolvimento Proximal: 

Significa a distância entre o nível de desenvolvimento real, ou seja, a 

capacidade de resolver problemas independentemente, e o nível de 

desenvolvimento proximal, demarcado pela capacidade de solucionar 

problemas com ajuda de um parceiro mais experiente (VYGOTSKY, 2008, 

p. 58). 

É justamente nesse intenso movimento entre indivíduos com diferentes níveis 

culturais e cognitivos, que a aprendizagem ocorre. A interação contribui essencialmente 

para a construção da aprendizagem através dos processos de mediação, por meio da 

atividade mediada pelos signos e instrumentos culturais. 
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Para Vygotsky (2008) as relações sociais não se dão de forma direta, é preciso 

existir algo, seja a palavra – signo - ou os instrumentos, que faça tal mediação. 

Instrumentos e signos são elementos da atividade mediadora e o são para este teórico 

como atividades diferenciadas. A função essencial do instrumento é conduzir a 

influência da atividade humana sobre determinado objeto, é “um meio pelo qual a 

atividade humana externa é dirigida para o controle e domínio da natureza” (p.40), 

como exemplo, uma vasilha que possibilita o armazenamento de água etc. Vygotsky 

(2008) comenta que os primatas podem até fazer uso de um machado, por exemplo, mas 

é o homem que concebe o uso de forma mais sofisticada. 

O signo, por sua vez, “constitui um meio da atividade interna dirigido para o 

controle do próprio indivíduo; o signo é orientado interiormente” (p.40). O signo, desta 

forma, orienta o comportamento humano na internalização de suas funções. Temos a 

capacidade de construir representações mentais que substituem os objetos do mundo 

real. Essa evidência é percebida quando imaginamos ou lembramos de uma caneta, por 

exemplo; a palavra caneta remete ao próprio objeto concreto. Podemos então imaginar 

uma caneta mesmo sem ter a necessidade de vê-la ou tê-la, isso porque a linguagem é 

composta de signos. 

Sobre o conceito de mediação social, Bock et al. (1999), esclarecem que: 

Não há como aprender e apreender o mundo se não tivermos o outro (a 

mediação). A aprendizagem sempre inclui relações entre as pessoas. Assim, 

a relação do indivíduo com o mundo está sempre mediada pelo outro, aquele 

que nos fornece os significados que nos permitem pensar o mundo. (BOCK 

et al. 1999, p. 123-124) 

Assim, relações sociais e aspectos culturais têm para o desenvolvimento humano 

importantes papéis. Ao estudar a gênese do desenvolvimento das funções psicológicas, 

Vygotsky (2008) compreende que o desenvolvimento individual tem sua raiz primária 

na sociedade e na cultura: 

Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: 

primeiro no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro entre 

pessoas (interpsicológica), e, depois, no interior da criança 

(intrapsicológica). [...] Todas as funções superiores originam-se das relações 

reais entre indivíduos humanos (VYGOTSKY, 2008, p.75). 

Essa compreensão é compartilhada por Orrú (2012), ao refletir sobre a criança 

com TEA como “[...] um ser social e cultural em uma história de desenvolvimento, que 
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parte do interpessoal para o intrapessoal, tendo a linguagem como mediadora de todas 

as relações” (p.80). Ou seja, para ambos, a cultura assume aspecto fundamental na 

constituição do desenvolvimento humano e na aprendizagem. Ainda, segundo Oliveira 

(1992, p.24), a cultura “torna-se parte da natureza humana num processo histórico que, 

ao longo do desenvolvimento da espécie e do indivíduo, molda o funcionamento 

psicológico do homem”. 

Nesses termos, longe de conceber o sujeito com TEA pela lente determinista e 

patologizante do desenvolvimento, que enxerga tão somente os comprometimentos 

inerentes a essa condição, é oportuno considerar que a abordagem histórico-cultural 

defendida por Vygotsky, nos ajuda a compreender o desenvolvimento deste sujeito de 

modo positivo, ao concebê-lo como sujeito social integrado ao seu contexto, onde as 

interações mediadas pelos sujeitos, especificamente, pelo professor e pelos pares, e os 

diversos artefatos culturais acontecem.  

Ademais, tal perspectiva tem conduzido nossas práticas formais e não formais 

em educação e discussões acadêmicas de cunho também formativo, com o objetivo de 

viabilizar cada vez mais e de modo pleno, a inclusão escolar total e irrestrita, com 

oportunidades de acesso, ingresso e permanência destas crianças no ensino regular de 

nossas escolas públicas e privadas. Acreditamos que a escola é o lugar de todas as 

crianças desde os primeiros anos, nas creches e nas instituições de Educação Infantil, 

considerando que esses espaços assumem papel fundamental no processo de formação 

da criança desde a primeira infância, onde a personalidade vai sendo construída, e onde 

há o desenvolvimento das capacidades perceptivas e cognitivas (SIMÕES e 

VILLACHAN-LYRA, no prelo). 

 

 

2.3 Apego, Autismo e inclusão escolar  

 

 Nas últimas décadas, tem ocorrido um notório crescimento de pesquisas sobre o 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) e os principais déficits relacionados a esse 

transtorno. O estado da arte do Autismo, no tocante a área educacional, evidencia que os 

principais assuntos debatidos referem-se à escolarização inclusiva dessas crianças 

(JORDAN, 1990; STAINBACK, STAINBACK e MORAVEC, 1999; KUPFER e 

PETRI, 2000; BRAGA, 2002; ALVES, 2005; SERRA, 2004; 2008; SANT’ANA, 2005; 
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HEWITT, 2006; MICHELS, 2006; GUEBERT, 2007; LOPES, 2007; RODRIGUES, 

2007; TEZANI, 2008; CRUZ, 2009; ARILO e COSTA, 2010; LOPES, 2011; MATTOS 

e NUEMBERG, 2011; PRAÇA, 2011; FAVORETTO e LAMÔNICA, 2014; LEMOS; 

SALOMÃO; RAMOS, 2014; SUPLINO, 2015), sobre os recursos comunicacionais 

para atender a este público (TESTZCHNER e MARTINSON, 2000; ORRÚ, 2006; 

2012; NEGRI, 2008; SCHIRMER, 2012; ÁVILA, PASSERINO, REATEGUI, 2012; 

NUNES, 2013; SCHIMIDT, 2013;), envolvendo as trocas sociais eliciadas pelo 

indivíduo com TEA (OWENS, 1996; NAVARRO, 1998; BAGAROLLO, 2005; BOSA, 

2005; CAMARGO; BOSA, 2006; CAMARGO, 2007; MARTINS, 2009; SILVA, 

2010).  

De modo mais específico, outros autores têm se debruçado na análise da relação 

de apego estabelecida pelo sujeito com TEA (PANTONE; ROGERS, 1984; SIGMAN; 

UNGERER, 1984; SHAPIRO; SHERMAN;  KOCH, 1987; SIGMAN; MUNDY, 1989; 

SALLY, OZONOFF; CHRISTINE MASLIN-COLE; 1991; SPENCER, 1993; 

MUNDY, 1994; CAPPS; SIGMAN; MUNDY, 1994; BERNABEI et al. 1998; DE 

WOLFF; van IJZENDOORN, 1998; PECHOUS, 2001; BAKERMANS-

KRANENBURG; RUTGERS; WILLEMSEN-SWINKELS et al. 2003; 

PEHLIVANTÜRK, 2004; RUTGERS et al. 2004; WHITMAN, 2015
13).  

Consideramos relevante ressaltar, de modo específico, o estudo desenvolvido 

por Xete (2014), autora portuguesa, por ter relação direta com a temática apresentada no 

presente trabalho. A diferença é que em seu trabalho de dissertação, Xete (2014) fez 

uma revisão sistemática de artigos publicados nas bases de dados do PubMed, do The 

Lancet e no The New England Journal of Medicine, há mais de dez anos, sobre 

vinculação e Perturbação de Espectro do Autismo
14

. Xete (2014) ocupou-se com a 

realização da revisão sistemática como estratégia teórico-metodológica, ao contrário dos 

objetivos teórico-metodológicos do presente trabalho.  

Os resultados encontrados pela autora portuguesa indicam que indivíduos com 

TEA são capazes de estabelecer vinculação
15

 segura com suas figuras parentais, 

“enfatizando a presença de comportamentos que demonstram a procura da proximidade 

e a tendência à reunião” (XETE, 2014, p. 24). Embora, a autora também tenha 

                                                           
13

 Esses estudos serão discutidos na seção sobre Apego e Autismo. 
14

 Nomenclatura utilizada em Portugal para o Transtorno do Espectro Autista. 
15

 Nomenclatura utilizada em Portugal para apego. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pehlivant%C3%BCrk%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15095116
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encontrado que, devido aos graus variáveis de atraso ou possíveis desvios na Teoria da 

Mente
16

, que podem vir a serem apresentados pela criança com TEA, considera-se que, 

em tais indivíduos, a vinculação pode vir a ser afetada, conforme Berlin; Dodge (2004) 

e Rutgers, Bakermans-Kranenburg et al. (2004), devido às dificuldades em perceber o 

mundo que os rodeia. Os achados da autora portuguesa retratam que por esse motivo, 

torna-se equivocado pensar ou retratar as relações interpessoais estabelecidas pelos 

indivíduos com TEA como convencionais, ao nosso modo. Para ela, é preciso ter em 

conta as limitações apresentadas na reciprocidade social. Xete (2014) sinaliza ainda, 

segundo tais autores, que o desenvolvimento mental afeta a construção de modelos 

internos, bem como a segurança na vinculação.  

Verificamos que poucos são os estudos brasileiros, na verdade, encontramos 

apenas um estudo, que se deteve à investigação deste tipo de relação em crianças com 

TEA, de modo específico, que realizou pesquisa empírica (SANINI et al. 2008
17

). Os 

demais estudos encontrados têm como foco de análise o apego em casais com um filho 

com autismo (SEMENSATO, 2009; SEMENSATO; BOSA, 2014) e a investigação do 

fenômeno do apego em adultos (BASTARD, 2013). É urgente o investimento em 

estudos que abordem essa temática em nosso país. 

   Apesar de toda essa expansão teórico-metodológica acerca do transtorno, 

investigar sobre o autismo tem sido um grande desafio para os profissionais e 

pesquisadores envolvidos em diferentes áreas do conhecimento, como a Medicina, 

Psicologia, Educação, Fonoaodiologia, Terapia Ocupacional, Nutrição, dentre outras, 

em razão também das controvérsias sobre as causas ainda indefinidas para o diagnóstico 

do TEA, suscitando assim intenso interesse.  

   Nessa direção, as controvérsias relacionadas principalmente à etiologia, ao 

diagnóstico, à avaliação e às formas de intervenção com crianças com o transtorno ainda 

persistem. Embora tenha ocorrido superação de certos mitos e preconceitos em torno 

das (im)possibilidades de desenvolvimento do indivíduo com TEA, Camargo e Bosa 

(2009) apontam que compreender a criança com TEA em torno de ideias esteriotipadas, 

                                                           
16

A Teoria da Mente trata basicamente do desenvolvimento da habilidade que um indíviduo tem de 

colocar-se no lugar do outro, de imaginar os seus pensamentos e empatizar com os seus sentimentos 

(WIMMER; PERNER, 1983). Mais detalhes consultar: BARON-COHEN, LESLIE; FRITH, 1985. 
17 Optou-se por não descrever nesta seção o estudo realizado por Sanini e col (2008), pelo fato de o mesmo ter sido 

descrito na seção sobre Apego e Autismo.  
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como aquela que vive isolada, como incapaz de demonstrar afeto, não corresponde às 

investigações realizadas recentemente. 

 Considera-se, desta forma, que o processo de inclusão escolar de estudantes com 

tal transtorno como um poderoso aliado ao combate de estigmas em torno do 

desenvolvimento, das possibilidades de aprendizagem e do estabelecimento de vínculos 

socioafetivos por estes indivíduos, como apontam os dados produzidos por Baptista 

(2002) e Camargo (2007).  

A escola, concebida como um dos espaços sociais mais importantes para o 

desenvolvimento do indivíduo com TEA, não apenas pelos aspectos cognitivos, da 

transmissão dos conhecimentos produzidos e acumulados historicamente, mas também, 

devido à possibilidade de construção de vínculos socioafetivos, de apreensão de regras e 

valores sociais, dentre outras contribuições. Em outras palavras, o papel da escola
18

 está 

também “tanto pela oportunidade de convivência com outras crianças, quanto pelo 

importante papel do professor, cujas mediações favorecem a aquisição de diferentes 

habilidades nas crianças” (AGRIPINO-RAMOS; SALOMÃO, 2014, p.119).  

   É na experiência diária com os pares que a criança com TEA convive com 

modelos diferenciados de relações socioafetivas. Essa convivência é benéfica para todas 

as crianças, ao passo que permite a oportunidade aos contatos sociais pela criança com 

TEA, bem como crianças sem deficiência aprendem com as diferenças 

(GOLDENBERG, 2002; CARVALHO, 2009; CAMARGO; BOSA, 2009). Essa 

convivência é possível por meio da inclusão escolar.  

   Os mesmos autores evidenciam a importância dada ao papel das relações 

socioafetivas estabelecidas entre estudante e professor no desenvolvimento de 

habilidades cognitivas. Pesquisas como as desenvolvidas por Almeida (2005), Almeida 

e Mahoney (2007) são úteis para afirmar a importância da dimensão afetiva no processo 

de ensino-aprendizagem e desenvolvimento cognitivo da criança.  

   De modo específico, para a presente pesquisa, que tem como um de seus 

objetivos a investigação do estabelecimento (ou não) de relações de apego por uma 

ciança com TEA na Educação Infantil, o professor tem papel ativo para que essas 

relações sejam possíveis. Pois, conforme defende a Teoria do Apego de John Bowlby 

                                                           
18 Compreende-se que o papel da escola não está restrito apenas às contribuições descritas. No entanto, em razão dos 

objetivos do presente estudo, foi necessário fazer um recorte e destacar apenas algumas contribuições referentes ao 

papel da escola para o desenvolvimento socioafetivo, sobretudo, de crianças com TEA.  
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(1984), o comportamento dos parceiros relacionais, atitudes de disponibilidade, 

sensibilidade, responsividade e prontidão às necessidades do parceiro relacional 

influenciam diretamente no comportamento a ser tomado pelo outro parceiro. E, 

dependendo do padrão de apego construído pelos parceiros nas experiências vividas, ao 

experienciar situações novas ou ameaçadoras, a criança, por exemplo, pode agir de 

forma tranquila e confortável ou de modo inseguro e ansioso.  

   Esta mesma evidência pode ser aplicada à relação de apego estabelecida entre 

professor e estudante. Por exemplo, Silva (2010) e Matos (2013), ao investigarem a 

construção de relações de apego no ambiente escolar pelo professor e estudante, 

perceberam que a criança busca por alguém que seja capaz, sensível às suas 

necessidades e forneça proteção e cuidados para que ela possa sobreviver a esta situação 

desafiadora.  

   Longe de sua principal figura de apego, geralmente a mãe, a criança, 

especialmente aquela que está na Educação Infantil, se percebe em um ambiente novo, 

com situações e indivíduos desconhecidos. Tais momentos podem ser sentidos por 

vezes como assustadores. A criança, por sua vez, recorre a alguém que esteja atento às 

suas demandas, pois precisa sentir-se segura neste ambiente. Matos (2013) afirma que o 

professor tende a ocupar o lugar da principal figura de apego no ambiente escolar.   

   Nesse sentido, para a presente pesquisa, importa-nos analisar a dinâmica 

relacional de apego estabelecida pela criança com TEA, seus pares e sua professora – 

possíveis parceiros relacionais. Aqui está sendo considerado o papel ativo de cada 

parceiro relacional para o estabelecimento da relação de apego. Em outras palavras, a 

criança diagnosticada com autismo tem papel ativo. Pode vir a utilizar-se de artifícios, 

como: agarrar-se, pendurar-se, ficar no colo, puxar ou empurrar, com o objetivo de 

manter o contato novamente com sua figura de apego, aquela responsável por seus 

cuidados, conforme pode ser observado em (ROGERS; OZONOFF et al. 1993; 

DISSANAYAKE; CROSSLEY, 1996; WILLEMSEN-SWINKELS; BAKERMANS-

KRANEMBURG et al. 2000; RUTGERS; BAKERMANS-KRANENBURG et al. 

2004; AKDEMIR; PEHLIVANTURK et al. 2009; HALTIGAN; EKAS et al. 2011; 

GRZADZINSKI; LUYSTER et al. 2014). Tais artifícios são concebidos como 

comportamentos de apego. 

   Thomas Whitman (2015) discorre sobre o estabelecimento dessas relações em 

crianças com TEA:  
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Relacionamentos seguros de apego também são considerados necessários 

porque oferecem segurança emocional para as crianças, o que, por sua vez, 

lhes permitem explorar ativamente seu ambiente. Além disso, as relações de 

apego são importantes porque influenciam a percepção que as crianças têm 

de pessoas que não sejam seus pais. Como consequência de experiências 

iniciais de apego infantil, forma-se um “modelo funcional” de como as 

pessoas são e como tendem a tratar a criança, particularmente em 

relacionamentos próximos (WHITMAN, 2015, p. 83).  

   Nesta mesma direção, considera-se que a qualidade da relação professor-

estudante também está intimamente relacionada ao padrão de apego construído por tais 

parceiros relacionais. Em outras palavras, os ganhos do padrão de apego seguro, por 

exemplo, estabelecido pela professora e a criança com TEA promovem o bem estar 

desta na escola, fato que tende a viabilizar a inclusão escolar destes indivíduos. Isso 

porque, em situações desafiadoras, a criança precisa ter a certeza de que se precisar de 

algo, terá a quem recorrer para ir mais além.  

   Desta forma, a postura do professor é fundamental, em particular nos seguintes 

aspectos: buscar adaptar materiais conforme as demandas apresentadas pela criança com 

TEA; entender os diferentes ritmos e tempos de aprendizagem; o respeito à condição de 

desenvolvimento inerente ao sujeito; a atitude de fornecer outros caminhos possíveis 

para a construção da aprendizagem; ser instrumento na garantia do direito à educação e 

da permanência da criança com qualidade na escola, qualidade esta que diz respeito, 

inclusive, às relações socioafetivas, garantindo o bem estar emocional desta. Estes e 

outros comportamentos que demonstram responsividade, sensibilidade, disponibilidade 

e prontidão às demandas da criança com autismo podem contribuir para o engajamento 

da criança em atividades pedagógicas, na exploração do ambiente e na construção de 

relacionamentos.  

A seguir, serão abordados os postulados clássicos da Teoria do Apego formulada 

por John Bowlby. Será discutida também a concepção adotada na presente pesquisa 

sobre o fenômeno do apego, bem como as implicações advindas desta visão. Por fim, 

serão abordados alguns estudos que investigam o fenômeno do apego em crianças 

diagnosticadas com Transtorno do Especto Autista.  

 

 

 



49 

 

CAPÍTULO III - Apego e Autismo: a partir do olhar da Teoria do Apego de John 

Bowlby 

 

         3.1 A Teoria do Apego de John Bowlby 

 

A Teoria do Apego, de relevância amplamente reconhecida, desenvolvida a 

partir dos trabalhos de John Bowlby (1984a, 1984b, 1988) e Mary Ainsworth 

(1967,1969, 1989), visa compreender como são construídos os vínculos entre os 

sujeitos. Tradicionalmente, os estudos enfatizam a relação diádica de apego entre mãe e 

bebê. Mas, há trabalhos como os de Janaína Silva (2010) e Débora Matos (2013) que 

investigaram relações de apego entre outros parceiros relacionais, em diversos 

contextos. Esses trabalhos são úteis para ventilar novas e viáveis possibilidades de 

pesquisa e, coerentemente aos postulados teóricos de Bowlby, reafirmar que 

estabelecemos relações de apego com diferentes sujeitos, de diferentes formas, desde o 

momento do nosso nascimento até o fim de nossas vidas. 

O presente estudo vai ao encontro de pesquisas que investigam relações diádicas 

de apego além daqueles sujeitos que fizeram parte das primeiras pesquisas de John 

Bowlby. Nosso objetivo é investigar se a criança com TEA estabelece relações de 

apego. Se sim, com quais parceiros essa construção é possível e como essas relações são 

construídas no ambiente escolar da Educação Infantil.  

Bowlby (1984) defende que há uma tendência na espécie humana para 

desenvolver relações de apego com determinados indivíduos. Para tal, há um 

componente básico de sobrevivência com função biológica que nos acompanha desde o 

nosso nascimento. Sabe-se que, para a sobrevivência de crianças, é necessário desde o 

seu nascimento estabelecer contato com pessoas mais capazes e mais fortes, como o 

adulto, que é suficientemente capaz de fornecer condições básicas de proteção, 

alimento, conforto e segurança por este ser ainda indefeso. Tais momentos são 

oportunos para que o comportamento de apego possa emergir nessa interação. A 

prontidão e a presença desse indivíduo gera na criança a necessidade de querer estar 

próxima a ele, a essa figura que fornece intenso cuidado e tudo o que ela precisa para 

aprender a sobreviver num mundo ainda desconhecido. Assim, qualquer comportamento 

por parte do bebê e/ou criança de buscar proximidade com a figura de apego é 

concebido como um comportamento de apego, como discutido a seguir.  
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A Teoria do Apego tem origem nos postulados da etologia, tão conhecidos por 

John Bolwby, bem como em seus anos de experiência como psicanalista. Bowlby 

integrou estas duas grandes áreas para propor a sua teoria. Para ele, certos 

acontecimentos ambientais levariam filhotes, especificamente mamíferos, a desenvolver 

modos de comportamento peculiares, direcionados ao seu principal cuidador, como ficar 

sempre por perto de sua figura de intenso cuidado, conhecida por essa teoria como 

figura de apego, com o objetivo de garantir, principalmente, a sobrevivência.  

Bowlby (1907, p.245) investigou que “o apego do filhote à mãe é visto desde o 

nascimento ou logo depois”, pois ainda imaturos, e em situação de desvantagem, os 

filhotes recorriam sempre que necessário ao seu principal cuidador para basicamente 

saciar a fome e estarem protegidos contra os predadores. Para essa condição, 

manifestada em decorrência dos acontecimentos externos e internos ao animal, como ter 

fome, Bowlby nomeou de comportamento de apego, que pode ser definido pela busca 

de proximidade à figura principal de apego. Tal comportamento está presente também 

em seres humanos.  

Antes de continuarmos a discussão, é preciso enfatizar o principal foco de 

interesse da Teoria do Apego. Bowlby preocupou-se com a investigação de como o 

bebê ou a criança se comporta em relação a um indivíduo que atua para ele/ela como 

principal figura de apego.  

Bowlby aprofundou essas palavras da seguinte forma: 

Dizer que uma criança é apegada ou tem apego por alguém, significa que ela 

está fortemente disposta a buscar proximidade e contato com uma figura 

específica, principalmente quando está assustada, cansada ou doente. (...) A 

teoria do apego é uma tentativa tanto de explicar o comportamento do apego, 

com seu aparecimento e desaparecimento episódicos, como também os 

apegos duradouros que as crianças formam (e também os adultos) para com 

determinadas figuras (BOWLBY, 1969/1984, p.396).  

 

Apego é compreendido na presente pesquisa como uma ligação afetiva contínua 

entre a criança e sua figura de apego – que, em muitas situações, a figura materna ocupa 

este lugar -, responsável pelos principais cuidados ao longo da vida e principalmente no 

início dela (VILLACHAN-LYRA, 2008). Nas palavras de Bowlby (1984), apego é um 

tipo especial de relacionamento a quem se dispensa cuidados.  
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Para a presente pesquisa, importa-nos compreender o apego como um fenômeno 

que é, a nosso ver, essencialmente relacional e dinâmico, pois o objetivo principal não é 

a análise separada dos comportamentos da criança, de forma isolada, mas, a 

compreensão de seus comportamentos em relação a outras pessoas. O foco de análise 

deixa então de ser as características do sujeito para a qualidade da relação. Cabe dessa 

forma questionar: Como o comportamento de apego é estabelecido? Quem é essa figura 

de apego? Como a relação de apego é estabelecida? Quem são os sujeitos dessa relação? 

Quais aspectos estão presentes nessa construção?  

Os comportamentos da mãe e da criança ou do estudante e do professor são 

considerados tendo em vista uma constante e mútua influência entre si; eles são 

interdependentes. Em decorrência dessa compreensão, dois papéis podem ser 

identificados, a princípio: 1) a figura de apego, que na maioria dos casos é a mãe, atua 

como base segura, que fornece principalmente conforto, segurança, autonomia e apoio 

para a criança. A criança ou o bebê compreende que sempre que precisar poderá contar 

com sua mãe, como espécie de porto seguro em situações ameaçadoras. Esse padrão de 

apego (seguro) favorece a exploração do ambiente e a construção de novas relações 

socioafetivas de forma autônoma e saudável; 2) o resultado da prontidão do cuidado, 

afago e da presença fornecidos pela figura de apego consiste na manifestação de 

comportamentos peculiares como choro, sorriso, seguir e agarrar alguém, além de 

protesto, quando a criança é deixada sozinha ou com estranhos. São comportamentos 

que almejam, sobretudo, proximidade com o principal cuidador, nesse caso, com a mãe 

(figura de apego) (AINSWORTH, 1969; BOWLBY, 1985).  

Sobre esse assunto, Bowlby pontuou algumas condições capazes de ativar o 

comportamento de apego na criança. Ele enquadrou em categorias como, 

1) Condição da criança: fadiga, fome, doença, dor, frio; 2) Paradeiro e 

comportamento da mãe: mãe ausente, mãe que se afasta, mãe que 

desencoraja a proximidade; 3) Outras condições ambientais: ocorrência de 

eventos alarmantes, refeições servidas por outro adultos ou crianças 

(BOWLBY, 1984, p. 276). 

Em todas essas situações, o objetivo é ter acesso novamente à presença materna, 

que é a principal fonte de cuidados de um bebê ou de uma criança. Assim, sentir-se 

protegido e seguro consiste o objetivo do sistema comportamental de apego. Quando 

esse objetivo é alcançado,  
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o sistema de apego é desativado e o indivíduo pode retornar às suas 

atividades não relacionadas ao apego. Se as relações de apego funcionam de 

forma ideal, o indivíduo aprende que a distância e a autonomia estão 

relacionadas com proximidade e confiança em outros (BASTARD, 2013, p. 

16).  

 

Isto é, a ativação do sistema de apego é decorrente de situações que provocam 

sensação de vulnerabilidade, medo ou ansiedade, caso a criança busque pela sua figura 

de apego e esta não se mostre disponível e atenta às suas necessidades. Tal relação de 

apego entre mãe-criança é configurada de modo inseguro. A criança tende a enfrentar 

tais momentos como duplamente ameaçadores, pois, 

por um lado, a criança encontra-se em uma situação ameaçadora, que precisa 

ser enfrentada sozinha e, por outro, questiona-se sobre a disponibilidade da 

figura materna, seja esta disponibilidade física ou afetiva (VILLACHAN-

LYRA, 2008, p. 30).   

 

Dessa forma, a estratégia utilizada é trazer rapidamente seu porto seguro para 

perto de si, utilizando-se de vários comportamentos que garantam esse regresso. 

Quando acontece a ativação do sistema comportamental de apego, são inibidas as 

possibilidades de a criança sentir-se segura e protegida. Será, portanto, muito difícil 

para ela empreender atividades exploratórias na ausência de sua figura de apego, pois a 

relação de apego construída não possibilitou aos sujeitos a segurança necessária. Pois, 

segundo Soares (1996, p.35) “o simples conhecimento de que a figura de apego está 

disponível e responsiva dá um sentimento de segurança e encoraja a criança a valorizar 

e a continuar com a exploração do meio”.  

Deste modo, podemos inferir que o comportamento exploratório representa 

sentido oposto ao comportamento de apego, pois, ao ativar o primeiro, o segundo é 

desativado ou inibido, uma vez que não há necessidade de retorno à base segura, ou 

seja, ficar próximo à figura de apego (BOWLBY, 1977) ou de poder utilizá-la como 

base segura para lançar-se em novas atividades. Ao mesmo tempo, representa o lugar 

para onde a criança pode voltar quando se sentir cansada, ansiosa ou ameaçada. 

Na Teoria do Apego, o papel da figura de apego é um conceito central, pois: 

[...] não se limita apenas a estar próximo do indivíduo. É para ela que a 

criança (e mais tarde o adulto) vai se dirigir quando precisar de proteção e 

suporte. Tem a função de ser o alvo da busca de proximidade, de servir 

como porto seguro e também como base segura (conceito desenvolvido por 

Bowlby para definir a capacidade da figura de apego de proporcionar à 

criança a possibilidade de exploração do ambiente e de proteção do mesmo) 

(BASTARD, 2013, p.16). 
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Outro grande aspecto a ser destacado na Teoria do Apego é a busca de 

proximidade à figura de apego realizada de modo ativo pela criança. A partir de 

determinada idade, a criança começa a procurar o contato com a mãe, como segui-la, 

gritar, esconder-se ou esconder objetos para não deixá-la ir e etc. As estratégias que 

direcionam a retomada da proximidade com a figura de apego fazem parte de um 

repertório de comportamentos (criado a partir da experiência com o outro). A criança 

participa ativamente dessa interação. Há intecionalidade (BOWLBY, 1984). 

Nesta mesma direção, para esta teoria, a forma como a mãe se comporta em 

relação à criança interfere na frequência e na intensidade da manifestação do sistema de 

apego,  

[...] quando a criança percebe que sua mãe mostra-se sempre disposta a 

ajudar-lhe, a qualquer momento, está sempre atenta às suas necessidades, a 

criança sente-se contente e satisfeita, e poderá de forma natural, empreender 

atividades exploratórias mais delongadas longe da mãe. Tais momentos não 

causarão ansiedade ou choro na criança, ao contrário, dará lugar ao 

sentimento de proteção e segurança. [...] Sempre que a mãe não aparece 

disposta a desempenhar seu papel na manuntenção da proximidade, a criança 

é alertada e assegurada, pelo seu próprio comportamento, que a proximidade 

seja mantida. Quando, por outro lado, a mãe se mostra pronta a manter a 

proximidade, a criança pode moderar seus próprios esforços e relaxar. 

(BOWLBY, 1907, p. 323) 

Nessa relação, destacamos: 

[...] não apenas os elementos individuais, isto é, as características dos 

sujeitos envolvidos na relação, mas também os fatores contextuais 

influenciam na formação dos vínculos afetivos. Assim, a dinâmica do apego 

está sujeita à ação de fatores de natureza individual, relacional e contextual. 

(PONTES et a.l, 2007, p.54) 

Bowlby deixou claro que na relação de apego mãe-criança, os parceiros 

relacionais modificam o comportamento eliciado por eles. Cada integrante influencia o 

comportamento um do outro. Isto é, o bebê humano, reconhecido como parceiro ativo 

na interação diádica, com suas ações e recursos, como o uso do choro intenso ou de um 

sorriso encantador, por exemplo, apresenta fins específicos que influenciam diretamente 

o comportamento da mãe, que age de modo a acolhê-lo ou não. Há, portanto, nessa 

concepção de apego, a existência de “um equilíbrio dinâmico entre os membros do par 

mãe-filho” (BOWLBY, 1907, p.293). 

Para a Teoria do Apego,  
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Toda essa interação convém lembrar, é acompanhada pelas mais fortes 

emoções e sentimentos, satisfatórios ou não. Quando a interação entre um 

par transcorre normalmente, cada participante manifesta intenso prazer na 

companhia do outro e, especialmente, nas expressões de afeição do outro 

(BOWLBY, 1907, p.300) 

Uma relação de apego saudável produz tais implicações para os parceiros 

relacionais, sejam eles pela díade criança-mãe (principal figura de apego) ou pela díade 

criança-pai, avó ou professora (figuras subsidiárias ou secundárias de apego). Segundo 

Bowlby (1984a), crianças dirigem comportamentos de apego também para outras 

figuras que não são necessariamente a principal figura de apego, mas são figuras 

subsidiárias ou secundárias de apego. Podem ocupar o lugar de figuras subsidiárias de 

apego para a criança, a depender de como os sujeitos relacionais se comportam e 

buscam interagir com ela, a figura do pai, da avó, da(o) professora(o), dentre outras.  

Bowlby (1984) chama a atenção para o fato de que as figuras para as quais o 

comportamento de apego é dirigido são pessoas amadas e queridas, e o encontro com 

elas é recebido com grande alegria pela criança. No entanto, para que a criança venha a 

estabelecer relações de apego com novos indivíduos é ideal que a primeira relação de 

apego tenha sido construída de modo saudável, seguro e prazeroso. A natureza dessa 

primeira relação guiará as próximas relações no decorrer da vida do sujeito, inclusive 

para os momentos lúdicos e de brincadeira com os pares e outros sujeitos 

(AINSWORTH; BOWLBY, 1991). Assim, no curso de nossas vidas, o apego ganha 

outros relevos e reconfigurações socioafetivas a partir de experiências vivenciadas pelos 

parceiros relacionais.  

Na adolescência, por exemplo, há indivíduos que conseguem viver suas próprias 

vidas e desligam-se dos pais, pois sabem que eles sempre estarão ali, quando precisarem 

de algo; há, porém, aqueles que são incapazes ou apresentam muita dificuldade em 

estabelecer relações de apego com outras pessoas, que não os seus pais. Nesse caso, são 

adolescentes dependentes, inseguros e ansiosos.  

Na velhice, as relações de apego são novamente reconfiguradas. Evidencia-se 

desta forma, que o fenômeno do apego perpassa toda a nossa vida, mesmo que às vezes, 

tal evidência passe por nós de forma despercebida. Nessa conjuntura específica da vida, 

a manifestação do comportamento de apego é direcionada às pessoas mais jovens, que 

demonstram ter melhores condições de suprir as necessidades do idoso (BOWLBY, 

1984). 
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Ou seja, nessa fase, o comportamento de apego é manifesto de forma oposta ao 

que acontece na infância, na relação diádica entre bebê-mãe. Lá, o comportamento de 

apego é dirigido ao parceiro mais velho, geralmente, a mãe. De forma geral, para 

Bowlby (1984), o vínculo de apego desempenha papel vital para o homem, desde o 

berço à sepultura, moldando nossas relações socioafetivas. 

Mas, de que forma podemos identificar a construção de relações de apego segura 

e insegura? Quais os fatores que modificam o sistema de apego? O que são padrões de 

apego? Para tentar responder a essas questões, precisamos voltar nosso olhar para o 

estudo de maior valor empírico que conduz a base dos postulados da Teoria do Apego. 

Este trabalho foi desenvolvido por Mary Ainsworth, que na época, era assistente de 

John Bowlby, na cidade de Uganda, na África. Anterior a essa experiência, ela 

demonstrou profundo interesse em pesquisar o desenvolvimento infantil e relações 

socioafetivas entre mães e bebês.   

Partindo do mesmo chão epistemológico de Bowlby, a etologia, Ainsworth 

descobriu em visitas domiciliares realizadas junto às vinte e seir famílias africanas, 

tendo as visitas a frequência de duas vezes por semana, durante duas horas, no espaço 

de tempo de nove meses, o papel ativo dos bebês na relação mãe-bebê, além de 

identificar diferenças específicas nessas relações. Ainsworth percebeu que quando os 

bebês estavam alarmados ou machucados, ou quando as mães se afastavam por alguns 

minutos, a tendência era a busca por essa figura.  Percebeu também que os bebês 

mostravam-se felizes e satisfeitos ao receber a mãe em seu retorno (AISNWORTH; 

BOWLBY, 1991; CASSIDY, 1988).    

Dessas experiências, Ainsworth, em Baltimore, elaborou o primeiro estudo 

empírico que identificou e classificou diferentes formas de relações de apego entre tais 

sujeitos, mais conhecido como Procedimento de Situação Estranha (Strange Situation 

Procedure – SSP). Em síntese, este experimento consistia em um cenário de vinte 

minutos, numa série de oito encontros. Os participantes eram a mãe, a criança e uma 

pessoa estranha.  

Inicialmente, a mãe e a criança são colocadas em uma sala com brinquedos, e 

depois de certo período, uma mulher estranha entra no mesmo espaço. A estranha brinca 

com a criança, enquanto que a mãe é convidada a sair da sala, mas depois, retorna. Logo 

depois, a estranha também se ausenta, restando apenas a criança na sala. Ambas 
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retornam depois de certo tempo. O objetivo do Procedimento de Situação Estranha é tão 

somente classificar o apego/relações entre mãe-criança, a partir dos comportamentos da 

criança diante da ausência da figura materna e da presença de uma pessoa estranha 

(AINSWORTH; WITTING, 1969).  

Ainsworth integrou os achados desse estudo às observações realizadas sobre as 

relações mãe-bebê, na casa dos participantes, de modo mais naturalístico. A partir 

desses achados, ela dividiu os bebês em três grupos: seguramente apegados à mãe 

(Padrão B); ansiosamente apegados à mãe e esquivos (Padrão A); e ansiosamente 

apegados à mãe e resistentes (Padrão C) (AINSWORTH et al. 1978).  

A principal característica encontrada nos bebês classificados como Padrão B é a 

de “serem ativos nas brincadeiras, de buscarem contato quando afligidos por uma 

separação breve e de serem prontamente confortados e logo voltarem a absorver-se nas 

brincadeiras” (BOWLBY, 1907, p. 419), além do choro ser menos frequente nesse 

grupo. Para esse teórico, a classificação desse grupo apresenta uma dinâmica bastante 

harmoniosa e equilibrida entre exploração e apego. Em suas palavras, 

[...] é evidente que o padrão particular adotado pelo comportamento de 

apego de qualquer criança depende, em parte, das inclinações iniciais que o 

bebê e a mãe levam para a parceria e, em parte, do modo como cada um 

deles afeta o outro durante o seu inter-relacionamento (BOWLBY, 1907, p. 

422). 

O Padrão A, por sua vez, caracteriza o grupo de bebês que chora com frequência 

e não demonstra tanto interesse para engajar-se em novas atividades, mesmo estando na 

presença da mãe, e, quando elas não estavam presentes no ambiente da SSP, pareciam 

preocupados com o paradeiro e o regresso da mãe. Por fim, 10% dos bebês classificados 

como Padrão C “oscilam entre a busca da proximidade e do contato com a mãe e a 

resistência ao contato e à interação com ela” (BOWLBY, 1907, p. 420). São bebês com 

comportamentos indiferentes em relação a figura materna (AINSWORTH; WITTING, 

1969). Assim, os padrões de apego foram classificados como: apego seguro, inseguro-

evitativo e inseguro-ambivalente (BOWLBY, 1990; SIEGEL, 1999). 

Tecendo uma análise da classificação elaborada por Ainsworth (1991) sobre os 

Padrões A e C, percebe-se que a qualidade da relação de apego, ou seja, como esta 

relação é construída – disponibilidade, atenção, empatia, cuidados - afeta diretamente o 

comportamento dos parceiros relacionais. A forma como a mãe e o bebê se dispõem em 
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diversos momentos pode configurar uma relação com afeto, cuidado, proteção, 

autonomia e segurança. De forma contrária, há medo, insegurança e ansiedade.  

Sobre a participação da mãe e do bebê na construção da relação de apego e na 

manifestação de comportamentos de apego, Bowlby comenta que: 

Cada mãe, evidentemente, é influenciada em maior ou menor grau pelo bebê 

que tem. Não obstante, cada mãe reage à sua própria maneira idiossincrática, 

sendo uma encorajada pelos avanços sociais de seu bebê e outra esquivando-

se dele; sendo uma bem mais solícita e paciente quando ele chora, e outra 

mais impaciente. Portanto, o modo como a mãe trata seu bebê constitui um 

produto complexo que reflete como suas próprias tendências iniciais foram 

confirmadas, modificadas ou ampliadas por sua experiência pessoal com a 

criança (BOWLBY, 1907, p. 426). 

O fato de uma determinada relação de apego ser construída como base segura ou 

insegura não responsabiliza um único parceiro, em detrimento de suas características 

individuais, antes, porém, é preciso desenvolver um olhar bidirecional focado na 

relação, capaz de analisar a natureza da interação entre mãe e o bebê (BASTARD, 

2013).  

Assim, para Bowlby (1907): 

[...] os padrões internos pelos quais as consequências do comportamento são 

avaliadas pela mãe e pela criança são tais que favorecem fortemente o 

desenvolvimento do apego, pois a proximidade e o intercâmbio afetivo são 

avaliados e sentidos como agradáveis por ambas, ao passo que a distância e 

as expressões de rejeição serão avaliadas e sentidas como desagradáveis ou 

dolorosas por ambas. (BOWLBY, 1907, p. 300) 

Ademais, todo o repertório de comportamentos de apego manifestados para a 

principal figura de apego, a qualidade das experiências vividas na relação, a forma 

como os parceiros relacionais se comportam com o outro, tem repercussão direta para a 

configuração das relações e dos padrões de apego. Estes padrões são iniciados ainda na 

infância e tendem a persistir durante a vida inteira dos parceiros relacionais. Eles não 

desaparecem, moldam nossas futuras relações de apego com diferentes pessoas que 

podem ser escolhidas, por diversas razões, para ocupar o lugar de figuras de apego, 

inicialmente ocupadas por nossa mãe, na grande maioria dos casos. 

Outro aspecto relevante da Teoria de Apego diz respeito às fases ou estágios do 

desenvolvimento do apego. Bowlby e Ainsworth destacam quatro períodos através dos 

quais o apego é estabelecido e mantido ao longo dos primeiros anos de vida da criança 

(AINSWORTH; WITTING, 1969; BOWLBY, 1969/1984). O primeiro período ocorre 

nos primeiros três meses de vida do bebê, quando este demonstra, através de 
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comportamentos, diferenciação entre comportamentos sociais e não sociais – como: 

sorriso, troca de olhares, orientação corporal -, com certa especificidade de 

comportamentos direcionados ao seu principal cuidador. Segundo Bowlbly 

(1969/1984), tais comportamentos favorecem o estabelecimento e manutenção da 

proximidade física entre o bebê a sua principal figura de cuidado. O segundo período, 

pode ser observado entre os três aos seis meses de vida. Nesse período, os 

comportamentos eliciados pelo bebê estão mais direcionados e mais refinados em 

direção para o seu principal cuidador. O bebê começa a diferenciar seu principal 

cuidador das demais pessoas com quem interage.  

Por volta do sétimo mês de vida do bebê, inicia-se o terceiro período e dura 

aproximadamente até os três anos e meio de idade. Nesse período, é possível perceber 

mais claramente que os comportamentos eliciados pelo bebê estão mais refinados e 

expandidos. O reencontro com a figura de apego é comemorado com alegria; o bebê 

tende a acompanhar o seu principal cuidador durante os momentos de possíveis 

separação. Essas e outras evidências próprias da interação entre bebê e o principal 

cuidador, indicam que o estabelecimento de um vínculo de apego entre os parceiros 

relacionais.  

O quarto período da construção do apego, sinalizado por Bowlby, começa na 

segunda metade do terceiro ano de vida da criança. Nesse período, a criança já começa a 

fazer relações diretas de causa e efeito entre seus comportamentos e os comportamentos 

de seu principal cuidador. A criança age com a intenção de retomar o contato com o 

cuidador, quando ocorre a separação. Bowlby não definiu exatamente, quando o apego é 

estabelecido; entretanto, seus escritos teóricos sugerem que por volta do final do 

terceiro período já é possível perceber indícios da formação de um vínculo de apego 

entre a criança e seu principal cuidador (BOWLBY, 1969; 1984). 

Apesar disso, conforme a revisão sistemática realizada nas bases de dados 

Lilacs, Psycinfo, PubMed e Scielo, no período de 2000 a 2016, não encontramos 

estudos que investiguem se a criança com TEA passa pelas mesmas fases que a criança 

sem deficiência. Fato que, a nosso ver, necessita de mais investimentos científicos. 
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3.2 Um olhar sistêmico sobre o fenômeno do Apego  

 

Apego aqui é compreendido como uma ligação afetiva contínua entre os 

parceiros relacionais. No caso desse estudo, entre a criança com TEA e os parceiros 

relacionais, em potencial, podendo ser os pares, a professora ou outro sujeito, pois o 

estudo tem como lócus a escola, precisamente, uma instituição de Educação Infantil.  

Embora haja prevalência de estudos sobre o fenômeno do apego entre mãe-

criança, ressaltamos que a relação de apego é construída por todos nós, de forma 

diferente com diversas pessoas, ao longo de nossas vidas. Conforme destaca Bowlby 

(1989), apego é decorrente de uma construção relacional entre sujeitos que promove 

segurança, em que um dos sujeitos atua como base segura para o outro. Quando há 

situações de vulnerabilidade, medo ou ansiedade, o bebê ou a criança recorre sempre 

que precisa de apoio e proteção à pessoa que se apresenta disponível e atenta a ajudá-

lo(a) e a cuidar de suas necessidades.  

Ressaltamos ainda que, nos estudos produzidos por Bowlby e Ainsworth há, 

inicialmente, um notório destaque para o papel ativo do bebê na construção da relação 

de apego com seu principal cuidador. Eles apresentaram uma concepção bidirecional e 

até sistêmica do fenômeno do apego, como assinalado por Valsiner (2000). Neste 

momento, eles passam a compreender que o comportamento da mãe influencia o 

comportamento do bebê e do mesmo modo acontece com o bebê e sua mãe.  

O bebê, ao utilizar-se de artifícios como o choro, o sorriso, agarrar-se, etc, tais 

comportamentos repercutem diretamente no comportamento da mãe. Bowlby e 

Ainsworth ressaltam então o caráter bidirecional presente no desenvolvimento do apego 

(BOWLBY, 1969/1984; AINSWORTH, 1989). Bowlby comenta que “Ainsworth e 

Schaffer estão entre os numerosos observadores que chamam a atenção para o papel 

muito ativo do bebê humano” (1984, p. 218, grifos nossos). Ainsworth ressaltou que, 

muitas vezes, eram os bebês quem iniciavam certos comportamentos na relação com 

suas mães (AINSWORTH, 1989). 

Nesta mesma direção e, conforme suas próprias palavras, Bowlby (1969/1984) 

ressaltou de modo claro os papéis centrais assumidos tanto pela principal figura de 

apego, como pelo bebê no processo de co-construção das relações de apego: 
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Embora existam provas abundantes mostrando que o tipo de cuidado que um 

bebê recebe de sua mãe desempenha um importante papel na determinação 

do modo como se desenvolve seu comportamento de apego, não se deve 

jamais esquecer em que medida a própria criança inicia a interação e 

influencia a forma que ela adota (BOWLBY, 1969/1984, p.218 - grifos 

nossos).  

No entanto, com o desenvolvimento de uma série de instrumentos padronizados 

elaborados posteriormente com o objetivo de mensurar as características e os padrões de 

apego da criança, como o Procedimento de Situação Estranha (Strange Situation 

Procedure – SSP), perdeu-se o caráter relacional. O apego passou então a ser 

considerado como uma característica do indivíduo (AINSWORT; WITTIG, 1969; 

WATER; CROWELL; LAY, 1995).  

Posterior a esse momento, nas décadas de 1950 e 1960, alguns estudos retomam 

o caráter mais relacional e sistêmico na investigação do fenômeno do apego na 

interação mãe-bebê, como os estudos de Fogel (1995; 2000) e Thompson (1995). 

Temos então, uma nova compreensão sobre o desenvolvimento dos bebês humanos e 

seu papel ativo nas relações com outros parceiros, ou seja, a visão bidirecional se 

constitui como uma nova maneira de enxegar este sujeito e a relação de apego 

estabelecidas pelos sujeitos a partir deste período.  

Tal ênfase redireciona nossa atenção para a emergente dinâmica do sistema de 

apego e o seu funcionamento como um todo, na tentativa de buscar compreender a 

natureza complexa, dinâmica, relacional e aberta do sistema de apego mãe-criança; no 

caso do presente estudo, a relação de apego da criança com TEA com os sujeitos 

pertencentes ao contexto escolar. Conceber o sistema de apego desta forma apresenta-se 

com valor importante para a compreensão do funcionamento do sistema de apego como 

um todo, deixando para trás a visão que focaliza apenas nos elementos característicos 

dos indivíduos, como contribuições isoladas. Ao invés disso, aproxima-se daquela que 

concebe os comportamentos de ambos como interdependentes e co-regulados e que 

considera importante também o ambiente sócio-histórico no qual tal relação está 

inserida (COLEMAN; WATSON, 2000).  

Considera-se, então, pertinente e coerente a adoção da perspectiva dos sistemas 

dinâmicos como ferramenta conceitual útil para compreender e investigar a dinâmica da 

relação de apego que pode vir a ser desenvolvida pela criança com TEA em questão.  
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Deste modo, a visão sistêmica de apego é apresentada neste estudo, ao passo que 

enxergamos o fenômeno do apego “como um sistema dinâmico, composto por vários 

elementos que se influenciam mutuamente, favorecendo o contínuo processo de co-

construção e mudança deste sistema ao longo do tempo” (VILLACHAN-LYRA, 2008, 

p.23). O fenômeno do apego é, para nós, relacional, histórico, co-construído pelos 

parceiros relacionais ao longo do tempo. Há segundo essa perspectiva, a noção de que o 

padrão relacional de apego é dinamicamente construído e está em constante 

modificação pelos parceiros relacionais ao longo de todo o tempo, isto é, o 

comportamento de um determinado parceiro é o complemento do comportamento do 

outro. Esta premissa fundamenta o nosso olhar.  

Outro destaque a ser feito está na possibilidade de enxergar o fenômeno do 

apego como um processo que sofre intensas e inúmeras mudanças ao longo do tempo, 

pois é um sistema aberto às circunstâncias e aos fatores de qualquer ordem. Tanto o 

sistema de apego, como os parceiros relacionais, não estão imunes aos acontecimentos e 

mudanças pertencentes nesta dinâmica. Segundo Thelen e Bates (2003), nenhum 

parceiro relacional ou elemento pertencente ao sistema é concebido como uma parte ou 

elemento mais importante em detrimento de qualquer outro, pois, são interdependentes. 

Analisando as relações de apego mão-criança sob esta teoria, percebemos que ambos os 

parceiros relacionais exercem papéis importantes e ativos nessa construção afetiva. 

Dessa forma, os elementos do sistema, conforme esta teoria, são concebidos 

como partes de um grande quebra-cabeça, são partes que compõe um todo maior e 

estruturado. Não podemos considerar que os elementos são apenas a soma que 

constituem o sistema. Ao contrário, os elementos podem sofrer, desde pequenas a 

intensas pertubações, pelo fato do sistema ser aberto e não-linear, uma reorganização 

dos elementos sempre produzirá configurações inteiramente novas. Por essa razão, há 

momentos de relativa estabilidade (estabilidade dinâmica ou quase-estabilidade), ou 

sofrer mudança no sistema (FOGEL; THELEN, 1987).  

Sobre o olhar sistêmico voltado para o fenômeno do apego, Villachan-Lyra 

(2008) comenta que tal perspectiva, 

[...] focaliza o caráter histórico e sistêmico do fenômeno estudado, dando 

ênfase à investigação de como os elementos constituintes de um dado 

sistema se influenciam mutuamente e criam novos padrões de 
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funcionamento ao longo do tempo (VILLACHAN-LYRA, 2008, p. 53 - 

grifo da autora). 

Nessa perspectiva, os elementos do sistema não são considerados de forma 

isolada, mas são partes que integram um todo. Sendo assim, para o interesse dos 

objetivos da presente pesquisa, torna-se coerente investigar se a criança diagnosticada 

com autismo estabelece relações de apego; se sim, como, de que forma, quais são os 

elementos e comportamentos tomados por este sujeito que influenciam diretamente nos 

comportamentos de seus possíveis parceiros relacionais? Quem são esses parceiros 

relacionais? Como esses parceiros estabelecem suas relações de apego? A criança com 

TEA utiliza-se de um determinado parceiro relacional, como base segura, para explorar 

novas possibilidades e engajar-se nas propostas pedagógicas da instituição escolar que 

faz parte? Essas são algumas questões mobilizadoras que norteiam o nosso olhar sobre a 

possível relação entre esses dois complexos fenômenos: autismo e apego. 

A seguir, discutiremos como o autismo é concebido a partir da perspectiva 

sistêmica e abordaremos também pesquisas que focalizam a investigação das relações 

de apego ou comportamentos de apego em crianças com TEA. 

 

3.3 Apego e Autismo: Crianças com Transtorno do Espectro Autista estabelecem 

relações de apego?  

 

Embora não tenha sido o objetivo primeiro dos estudos realizados por Leo 

Kanner (1943) sobre o autismo, este teórico chegou a relatar certa ausência de 

comportamentos de apego neste grupo específico de crianças. Outro dado relevante que 

condiz com essa informação, é o fato de que para ele, crianças com TEA não 

conseguiam diferenciar seus cuidadores de outras pessoas. Além de as crianças 

parecerem “mais felizes quando sozinhas”, palavras do próprio Kanner no estudo 

realizado em 1968. 

Anos depois, parece que havia certa tendência em confirmar os resultados 

obtidos nos estudos elaborados por Kanner, que crianças com TEA demonstravam certa 

dificuldade ou até mesmo falha para estabelecer relações socioafetivas 

(DISSANAYAKE; CROSSLEY, 1996; RUTGER, 1978). Tais dados podem também 

ser confirmados no estudo de revisão bibliográfica levantada desde os estudos iniciais 
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de Kanner até o atual DSM-V (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais) (VOLKMAR; MCPARTLAND, 2014). 

Nesta mesma direção, no ano de 1980, o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais, em sua terceira edição (DSM III), declarou que crianças 

diagnosticadas com autismo são incapazes de estabelecer comportamentos de apego. 

Anos depois, em 1993, Spencer, utilizou o Procedimento de Situação Estranha 

(Ainswort; Witting, 1969) com grupos de controle de crianças com autismo, crianças 

com outros distúrbios do desenvolvimento e crianças que não apresentavam nenhuma 

patologia psiquiátrica. Os resultados mostram que 5% das crianças com autismo 

responderam afetivamente ao aparecimento da mãe, no decorrer da Situação Estranha, 

cumprimentando-a, puxando seu braço, no entanto, em outros momentos, raramente 

procuravam proximidade com a mãe e, às vezes, chegavam a evitá-la. 

Este dado se contrastou tanto com o grupo de crianças com outros distúrbios do 

desenvolvimento, que eliciou comportamentos de apego de forma mais frequente, 

somando 35% dos comportamentos, como com o grupo de crianças que não 

apresentavam nenhuma patologia psiquiátrica. Este último grupo, dentre os 

comportamentos eliciados durante a Situação Estranha, 80% destes foram observados 

como comportamentos de apego, que expressam a retomada do contato com a mãe. O 

estudo produzido por Spencer (1993) enfatiza, de certo modo, as afirmações referentes à 

dificuldade ou até mesmo falha que a criança com autismo apresenta para estabelecer 

relações socioafetivas (DISSANAYAKE; CROSSLEY, 1996; RUTGER, 1978). 

Em 1994 é publicado a quarta edição do DSM que descreve crianças com 

autismo como indiferentes ou que demonstram aversão ao contato, seja ele físico ou 

afetivo. A relação que a criança com TEA busca estabelecer com o outro é 

caracterizada, conforme o Manual, de forma mecânica ou bizarra. Kim, Fombonne et 

al. 2014, dizem que nesta época acreditava-se na relação de causalidade entre os 

comprometimentos sociais e comunicacionais apresentados pela criança com TEA e a  

incapacidade destas crianças para estabelecer relações socioafetivas. 

Entretanto, mesmo com os severos comprometimentos na interação social, 

estudos como (SHAPIRO, SHERMAN E KOCH, 1987; SALLY, OZONOFF e 

CHRISTINE MASLIN-COLE, 1991; SPENCER, 1993; MUNDY, 1994; CAPPS, 

SIGMAN e MUNDY, 1994; DISSANAYAKE e CROSSLEY 1996; BUITELAAR, 
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1995; WILLEMSEN-SWINKELS et al. 2000; PECHOUS, 2001; BAKERMANS-

KRANENBURG et al. 2003; PEHLIVANTÜRK, 2004; RUTGERS et al. 2004; 

SANINI et al. 2008; HALTIGAN; EKAS et al. 2011; , GERNSBACHER et al. 2005; 

AKDEMIR et al. 2009) têm revelado que crianças com autismo estabelecem 

comportamentos de apego, contrapondo dessa forma, as ideias postuladas incialmente 

por Dissanayake e Crossley (1996), Rutger (1978) e pelos DSM III e o DSM IV.  

Os primeiros estudos em torno da investigação da relação de apego em crianças 

diagnosticadas com autismo foram realizados no ano de 1984 (PANTONE; ROGERS, 

1984; SIGMAN; UNGERER, 1984). Anos depois, os resultados da pesquisa realizada 

por Shapiro, Sherman e Koch (1987) corroboram no mesmo ponto: evidenciando a 

possibilidade da constução da relação de apego de base segura por uma criança com 

autismo. Nessa pesquisa, os resultados evidenciam a criança à procura da mãe durante o 

momento de separação, promovido pelo Procedimento de Situação Estranha 

(AINSWORT; WITTING, 1969). 

As primeiras investigações sobre o fenômeno do apego tiveram início por volta 

das décadas de 1960 a 1980, com base no Procedimento de Situação Estranha (Strange 

Situation Procedure – SSP) (BOWLBY, 1984A; 1984b; 1988; AINSWORTH, 1967; 

1969; 1989), como já mencionado anteriormente. A aplicação deste instrumento, 

realizado em Baltimore, pela primeira vez, teve como sujeitos relacionais (mãe e 

criança) sem relatos de que indicassem comprometimentos ou déficits no 

desenvolvimento nesta díade (AINSWORT; WITTING, 1969). 

Apesar deste fato, tem sido bastante frequente o uso de tal instrumento em 

estudos que investigam a presença de relações/comportamentos de apego em crianças 

com TEA (PANTONE, ROGERS, 1984; SIGMAN, UNGERER, 1984; SHAPIRO, 

SHERMAN e KOCH, 1987; van IJZENDOORN, GOLDBERG, KROONENBERG e 

FRENKL, 1992; SPENCER, 1993; BUITELAAR, 1995; van IJZENDOORN, 

SCHUENGEL E BAKERMANS-KRANENBURG, 1999), apesar de tal estratégia 

metodológica aumentar o stress mobilizado pelas situações de separação inesperada 

entre a criança e sua mãe (XETE, 2014). Crianças com autismo têm vulnerabilidade 

maior às perturbações do dia a dia, especificamente, com rotinas (VAN 

BERCKELAER-ONNES, 1983). A entrada inesperada de uma mulher ou pessoa 

estranha, como propõe o Procedimento de Situação Estranha, a saída da mãe da criança 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pehlivant%C3%BCrk%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15095116
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do espaço, e, em seguida, a saída da pessoa estranha, num período de tempo de vinte 

minutos, numa série de oito encontros (AINSWORT; WITTING, 1969), ocasiona stress 

na criança com TEA.  

Em razão de certas limitações referentes ao Procedimento de Situação Estranha, 

como, “a inaplicabilidade do procedimento em crianças mais velhas, visto que estas 

revelam um maior desenvolvimento na linguagem e um maior repertório de 

comportamentos, que dificulta a codificação do comportamento de reencontro com o 

cuidador” (GRZADZINSKI, LUYSTER et al. 2014, p. 145), é que outras estratégias 

metodológicas e métodos de avaliação do padrão de apego foram desenvolvidos.  

Desde o ano de 1985, novos instrumentos e métodos de avaliação foram 

elaborados para crianças sem deficiência e aplicados para crianças com TEA, como: o 

The Attachment Q-sort, de Waters e Deane (1985), o Attachment Story Completion Test, 

de Bretherton, Ridgeway e Cassidy (1990), o Separation Anxiety Test, de Repacholi e 

Trapolini (2004), o Parent attachment Diary, de Bernier, McClough e Dozier et. al 

(2003), dentre muitos outros. De forma específica, o teste Attachment Q-sort é realizado 

de modo mais naturalístico, pois, não precisa de um cenário com brinquedos, nem da 

mãe da criança e/ou pessoa estranha para obter informações sobre a qualidade de apego 

da criança.  

O método é realizado por meio de observações da interação entre 

pais/responsáveis e filhos e do preenchimento de um questionário que contém noventa 

itens, que objetiva caracterizar o estilo de apego da criança. Este teste pode ser aplicado 

em crianças com mais de quarenta e oito meses de vida. O Attachment Q-sort permite 

que os comportamentos sejam analisados em locais extra laboratoriais, além de  evitar a 

mobilização do stress causado pela separação entre a mãe e a criança com autismo, e, 

exige tão somente o registro observacional (WATERS; DEANE, 1985). Segundo van 

Vereijken et al. (2004), tal método é considerado um dos melhores na avaliação do 

padrão de apego em crianças com TEA.  

Tem sido recorrente também na investigação sobre o autismo, a comparação 

feita com esse grupo específico de crianças com outras, concebidos como grupos de 

controle (geralmente crianças com Síndrome de Down e com déficit intelectual). 

Autores como: Sally, Ozonoff e Christine Maslin-Cole (1991), Pehlivantürk (2004) e 

Sanini et al (2008) optaram por tal estratégia metodológica – a de grupos de controle.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pehlivant%C3%BCrk%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15095116
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De forma detalhada, a pesquisa conduzida por Sally, Ozonoff e Christine 

Maslin-Cole (1991) teve como escopo realizar um estudo comparativo de 

comportamentos de apego em crianças com autismo e com outros transtornos 

psiquiátricos. Os grupos de crianças apresentavam alguns aspectos semelhantes, como: 

a mesma idade cronológica e mental, QI e nível socioeconômico. O procedimento 

utilizado foi o da Situação Estranha (AINSWORTH; WITTING, 1969). Os resultados 

indicam que não há diferenças entre os grupos em relação a busca por proximidade ou 

ainda por resistência ao contato. Evidenciam também que os grupos apresentam 

classificações de apego seguro, incluindo o grupo de crianças com autismo. 

Outro estudo que fez uso de grupos de controle e utilizou o Procedimento de 

Situação Estranha foi o de Pehlivantürk (2004). Os participantes desta pesquisa foram 

crianças com autismo, crianças sem deficiência, crianças com outros distúrbios 

psiquiátricos, crianças com deficiência intelectual e crianças com síndrome de Down. 

Segundo este autor, crianças autistas eliciaram comportamentos de apego similares às 

crianças sem deficiência e às crianças com outros distúrbios psiquiátricos. Foi 

observado também que o grupo de crianças com autismo preferiu suas mães aos 

estranhos, e este grupo sempre buscou manter-se próximo a elas, de forma semelhante 

com os demais grupos de crianças. Entretanto, os dados do presente estudo evidenciam 

que crianças com autismo parecem não reconhecer o significado de expressões faciais e 

emoções.  

 O estudo realizado por Sanini et al (2008) investigou evidências de 

comportamentos de apego em crianças com autismo. Os participantes dessa pesquisa 

foram dez meninos com autismo, dez com síndrome de Down e dez sem deficiência. 

Apresentavam a mesma idade, quatro anos, e todos pertenciam ao sexo masculino. A 

metodologia utilizada foi a observação de uma sessão de brincadeira livre, com cinco 

episódios, tendo como sujeitos nesses momentos, a mãe de cada criança e uma pessoa 

não-familiar, no caso, o estranho. Os dados mostram que o grupo de crianças com 

autismo apresentou uma quantidade maior de comportamentos de esquiva, comparado 

aos demais grupos. Ao tecer análises comparativas intragrupos, o estudo mostrou que 

crianças com autismo interagiam com mais frequência com suas mães, do que com o 

estranho.  

 Sigman e Ungerer (1984), Buitelaar (1995) e Rutgers et al (2004) também 

utilizaram a mesma estratégia metodológica, a de grupos de controle e corroboram com 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pehlivant%C3%BCrk%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15095116
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a afirmação de que crianças com autismo conseguem diferenciar suas mães da pessoa 

estranha nos momentos da aplicação do Procedimento de Situação Estranha 

(AINSWORTH; WITTING, 1969). Sigman e  Ungerer (1984) investigaram a presença 

de comportamentos de apego em catorze crianças com autismo e catorze  crianças sem 

deficiência. Ambos os grupos apresentavam idade mental equivalente. Os dados 

revelam que nos momentos de separação e reencontro com a mãe, as crianças com 

autismo demonstraram evidências de comportamentos de apego para elas.  

 De forma semelhante, o estudo desenvolvido por Sigman e Mundy em 1989, 

comparou os comportamentos de apego eliciados por crianças com autismo, com o 

grupo de crianças com atraso mental e o grupo de crianças sem patologia neuro-

psiquiátrica. Os autores concluíram que comportamentos, como: vocalizações, toques e 

olhares, observados durante a Situação Estranha, foram direcionados à figura materna. 

Sigman e Mundy (1989) consideram tais comportamentos como indicativos de apego. 

Buitelaar, em 1995, analisou dois grupos: crianças com autismo e crianças sem 

deficiência e verificou que o primeiro grupo tende a reagir de modo semelhante ao 

grupo de crianças sem deficiência, em momentos de separação da figura materna e, na 

maioria das vezes, tende a eliciar comportamentos de apego, tentando retomar o contato 

físico com tal figura. Esta autora também fez uso do Procedimento de Situação 

Estranha. Nesta mesma direção, há destaque também para outras pesquisas que relatam 

semelhanças entre crianças com autismo e crianças sem deficiência ao eliciarem 

comportamentos de apego (WILLEMSEN-SWINKELS et al. 2000; GERNSBACHER 

et al. 2005; AKDEMIR et al. 2009) . 

 Rutgers et al. (2004) revisaram dezesseis artigos sobre o fenômeno do apego 

em crianças com autismo. Os dados revelam que embora a criança com TEA tenha 

grandes dificuldades no âmbito social, grande parte dos estudos analisados aponta para 

evidências de comportamentos de apego nessas crianças. No entanto, os dados revelam 

também que durante a aplicação do Procedimento de Situação Estranha, tais crianças 

apresentaram estilo de apego com menor segurança se comparadas àquelas sem 

deficiência. O fato de crianças com autismo terem apresentado estilo de apego com 

menor segurança, parece estar associado à co-morbidade do transtorno, como atraso 

mental, por exemplo. Para Rutgers et al (2004) a presença de comportamentos de apego 

é compatível em crianças com autismo, mesmo que tal estilo não se apresente de forma 
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semelhante como acontece em crianças que apresentam condição de desenvolvimento 

de modo típico.  

Há a necessidade também de estudos que busquem investigar o estilo de apego 

apresentado pelas crianças com TEA, a fim de mostrar evidências científicas quanto à 

caracterização de comportamentos eliciados por esse grupo específico. Nesse sentido, 

Spencer (1993); Capps, Sigman e Mundy (1994); Pechous (2001) e Bakermans-

Kranenburg, Rutgers, Willemsen-Swinkels et al. (2003), de modo geral, encontraram 

percentuais bastante baixos de crianças com apego seguro, comparadas ao padrão de 

apego desenvolvido por crianças sem deficiência.  

Muito embora que para os interesses da presente pesquisa, não julga-se como 

proposta interessante realizar estudos comparativos em torno da investigação do 

estabelecimento de relações de apego por crianças com TEA equiparadas às crianças 

sem deficiência ou com Síndrome de Down, por exemplo. Pois, compreende-se que 

cada indivíduo apresenta uma condição única de desenvolvimento, com habilidades, 

potencialidades e idiossincrasias. Além de que, mais importante do que comparar os 

grupos é compreender as características relacionais de cada criança, e, de forma 

específica para o presente estudo, das crianças com TEA. 

Sabe-se que para a construção de relações de apego, os comportamentos, ou seja, 

a forma como os parceiros relacionais se comportam nas experiências socioafetivas 

vividas, configura a qualidade de tal relação. Em outras palavras, a visão sistêmica 

sobre o fenômeno do apego, que conduz nosso olhar na presente pesquisa, corrobora 

para tal compreensão. Os comportamentos eliciados por um parceiro relacional 

influenciam os comportamentos do outro, pois são interdependentes (THELEN; 

BATES, 2003). 

Assim, conceber a possibilidade do estabelecimento de relações de apego por 

crianças com TEA é enxergar que tais construções, ou, a ausência delas, não podem 

responsabilizar tão somente um único parceiro relacional. Isto é, as características 

individuais, neste caso, os comprometimentos na tríade do desenvolvimento apresentada 

pela criança com TEA, não podem ser elemento determinante para o fracasso ou para a 

falha na construção de relações de apego.    

Nesta direção, Thomas Whitman (2015) comenta que:  
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[...] é bem possível que o contexto social em torno delas influencie a 

formação de apego, incluindo fatores sociais, tais como o luto parental, 

depressão, estresse e dificuldade em interpretar os sinais dos seus filhos. 

(whitman, 2015, p.84) 

 

 Dessa forma, compreende-se que fatores externos à dinâmica relacional de 

apego podem interferir na qualidade destas relações. Nossa concepção de sujeito é 

aquela que enxerga a criança com TEA tendo condição de desenvolvimento 

diferenciada, é bem verdade, como um ser único e com papel ativo nestas construções.  

Considera-se desta forma, a necessidade do investimento em estudos que 

investiguem o estabelecimento de relações/comportamentos de apego por nossas 

crianças brasileiras, desde a mais tenra idade, ainda na Educação Infantil, com vistas a 

saber como esse estabelecimento pode concretizar-se como possibilidade nesse contexto 

e saber quais os ganhos cognitivos e socioafetivos para o desenvolvimento da criança 

com TEA. Outra consideração está na carência de pesquisas com os mesmos objetivos 

acima, porém, que utilizem outros métodos, além do Procedimento de Situação 

Estranha. Em outras palavras, pesquisas que investiguem o estabelecimento de relações 

de apego em ambientes naturais, extra laboratoriais. 

 Diante de tais achados e posicionamentos teóricos, considera-se a presente 

pesquisa como um caminho teórico-metodológico possível para contribuir com o estudo 

do fenômeno do autismo e do apego no ambiente escolar da Educação Infantil, com 

vistas a mostrar uma realidade socioafetiva possível a ser construída e desenvolvida pela 

criança com TEA. Os resultados da revisão sistemática realizada apontam que, no 

Brasil, há apenas um estudo que investigou a presença de comportamentos de apego em 

crianças com TEA (SANINI et al. 2008). Tal estudo utilizou-se de grupos de controle, 

com crianças com Síndrome de Down, por exemplo, e como instrumento de construção 

dos dados optou-se pelo uso do Procedimento de Situação Estranha para avaliação e 

caracterização dos estilos de apego. Nossa intenção em descrever de forma sucinta o 

estudo conduzido por Sanini et al. (2008) não é tecer críticas, haja vista a compreensão 

que se tem sobre os objetivos teórico-metedológicos escolhidos pela autora, mas 

evidenciar que a estratégia teórica-metodológica que está sendo proposta no presente 

estudo não utiliza os mesmos procedimentos metodológicos escolhidos por Sanini 

(2008). 
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Ademais, espera-se que o presente estudo possa avançar na investigação das 

características das relações socioafetivas estabelecidas pelas crianças com TEA, um 

transtorno muito intrigante que muito desafia nosso saber sobre o desenvolvimento 

humano. Espera-se ainda que este estudo mobilize a desconstrução dos diversos rótulos 

associados ao indivíduo com TEA, pois estamos convencidos, conforme aponta Rutgers 

et al. (2004) e Pehlivantürk (2004), de que o fenômeno do apego é compatível, sendo 

possível de ser eliciado em crianças com autismo. A condição de desenvolvimento da 

criança com TEA não exclui a possibilidade do desenvolvimento de relações de apego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pehlivant%C3%BCrk%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15095116
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4 CAPÍTULO IV - MÉTODO 

 

 4.1.1 Algumas questões iniciais 

 

Como a presente pesquisa tem como objetivo investigar se a criança com TEA 

estabelece relações de apego com algum parceiro no ambiente escolar, entendemos ser 

coerente escolher uma metodologia de pesquisa de cunho qualitativo, ao possibilitar a 

análise detalhada do fenômeno investigado. Nesses termos, consideramos a explicação 

proposta por Rodrigues (2007) pertinente ao definir a abordagem de cunho qualitativo 

como aquela que busca interpretar e analisar a natureza dos fenômenos para além dos 

aspectos quantitativos de uma questão.  

Na abordagem qualitativa, o pesquisador não está com interesse voltado para a 

quantificação de determinada ocorrência, mas sim para a análise minunciosa de como os 

fatos acontecem, no que se refere à profundidade e à abrangência destes (MINAYO, 

1994). O valor das evidências interpretadas, descritas e analisadas nesta abordagem 

podem ser obtidas por meio de múltiplas fontes, como a observação, entrevistas, 

registros videográficos, análise de documentos. Como esta mesma autora destaca, tais 

instrumentos permitem ao pesquisador acesso a detalhes informais e, ao mesmo tempo 

relevantes, por meio da observação, por exemplo, que dificilmente seriam alcançados 

através de outro instrumento de coleta de dados. 

  Entendemos ser de grande relevância conhecer no lócus como se configuram as 

relações de apego. Inicialmente esse conhecimento foi permido por meio da observação, 

para então seguirmos para o momento de análise e identificação das características 

destas relações, obtidas através dos registros videográficos favorecendo, dessa forma, a 

compreensão do fenômeno. 

Para a presente pesquisa adotamos uma das formas da pesquisa qualitativa, o 

Estudo de Caso. Acreditamos que tal escolha metodológica se justifica uma vez que 

pretendemos nos debruçar sobre a realidade socioafetiva de uma criança com TEA 

pertencente a uma instituição de Educação Infantil e, a partir de então, identificar, 

conhecer e analisar de forma específica a construção ou não das relações de apego 

estabelecidas por esta criança. Assim, a opção pelo estudo de casos e análise 

videográfica reflete que será possível a investigação minunciosa do caráter dinâmico 

nas relações de apego e dos diferentes elementos que constituem o sistema de apego.  
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A opção pelo estudo de caso também está relacionada à compreensão adotada no 

presente estudo, que compreende apego como um fenômeno eminentemente relacional, 

isto é, nosso foco investigativo está na relação e não na análise isolada de 

comportamentos de cada um dos parceiros relacionais. Nessa direção, Fogel (2000) 

ressalta que a realização do estudo de casos se constitui como uma estratégia 

metodológica útil por fornecer uma rica oportunidade de compreensão das 

características do sujeito e da própria dinâmica relacional, quando esta se constitui 

como foco do estudo. O estudo de caso e o uso da análise microscópica possibilitam o 

acesso detalhado das ações verbais ou não verbais (gestos, vocalizações, artefatos e 

registros, expressões emocionais) empreendidas pelos parceiros relacionais.  

Nesse sentido, destacamos a definição feita por Yin (2005) sobre estudo de 

Casos, que diz “é uma investigação empírica que analisa um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto da vida real” (p. 32).  Nessa mesma direção, Martins (2008, 

p.11) ressalta que “mediante um mergulho profundo e exaustivo em um objeto 

delimitado, o estudo de caso possibilita a penetração em uma realidade social, não 

conseguida plenamente por um levantamento amostral e avaliação exclusivamente 

quantitativa.” Dessa maneira, considera-se interessante fazer uso da estratégia de 

pesquisa de estudo de caso nesta pesquisa, pois possibilita uma análise profunda e 

exaustiva de um fenômeno – fenômeno do apego -, eminentemente relacional, de 

maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento (GIL, 2007). 

 

                 4.1.2 Os participantes 

Como dito anteriormente, nosso foco não é investigar as caracteríticas da criança 

com TEA isoladamente, mas sim o que acontece na dinâmica relacional de apego que 

ela estabelece com seus parceiros relacionais. Ou seja, o foco é na relação. Aqui está 

sendo considerado o papel ativo de cada parceiro para o estabelecimento ou não da 

relação de apego. Sendo possível então investigar a interdependência dos 

comportamentos eliciados por cada um(a), seja pela professora da sala ou pela 

professora intinerante, seja pela estagiária ou pelos pares. Enfatizando também que 

concebemos apego como “um fênomeno histórico, relacional e dinâmico, co-construído 

pelos parceiros relacionais ao longo do tempo” (VILLACHAN-LYRA, 2008, p.96).  
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Ademais, coerentemente aos postulados teóricos de Bowlby (1984), 

reafirmamos que estabelecemos relações de apego com diferentes sujeitos, de diferentes 

formas, desde o momento do nosso nascimento até o fim de nossas vidas. Nesse sentido, 

algumas questões são pertinentes: se a criança com TEA vir a estabelecer relações de 

apego, como será essa dinâmica relacional? No ambiente escolar da Educação Infantil, 

qual parceiro relacional irá se configurar como principal figura de apego para a criança 

com TEA? São algumas reflexões que direcionam nosso olhar investigativo. A seguir 

será apresentado um breve comentário descritivo sobre os participantes da presente 

pesquisa. 

 

4.1.2.1 A criança com TEA 

 

Como mencionado anteriormente, esse estudo configura-se como um Estudo de 

Caso. Compõe o quadro de investigação uma criança com TEA e seus principais 

parceiros relacionais durante o tempo na escola, a saber, a professora da sua sala, uma 

estagiária responsável por acompanhar a criança em sua rotina escolar, a professora 

intinerante, responsável pela adaptação curricular e os seus pares, colegas de sala. A 

criança com TEA que participa desse estudo é matriculada no terceiro ciclo da 

Educação Infantil, em uma escola da rede particular de ensino, localizada na cidade de 

Recife-PE. A criança pertence ao sexo masculino, tem quatro anos e dez meses de idade 

e será conhecida neste estudo pelo nome de João
19

.    

Para o presente estudo, foi escolhida uma criança com quatro anos e dez meses 

de idade. Segundo Bowlby (1969), a idade de João
20

, aproxima-se de um importante 

momento nos estágios de desenvolvimento do apego, período em que é possível à 

criança fazer relações diretas de causa e efeito entre seus comportamentos e os 

comportamentos de seu principal cuidador. Este momento é o quarto período da 

                                                           
19

 Nome fictício em respeito ao direito de preservação do sigilo quanto à identidade da criança. 
20

 Como não foi de interesse da obra de Bowlby explorar as demais faixas etárias do desenvolvimento 

infantil, no que diz respeito à formação do apego, tivemos que considerar e associar os aspectos da última 

fase do desenvolvimento do apego estudados por Bowlby à idade de João. Houve uma tentativa de 

aproximação entre a faixa etária de João com a quarta e última fase do desenvolvimento do apego. 
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construção do apego
21

, que começa na segunda metade do terceiro ano de vida da 

criança.  

Nesse período, a criança age com a intenção de retomar o contato com o 

cuidador, quando ocorre a separação. É nesse momento em que a criança compreende 

melhor a relação diádica que está construindo com sua principal figura de cuidado, na 

maioria das vezes, a figura materna, de forma que tende a “ajustar seu comportamento 

em função do comportamento apresentado pela mãe” (VILLACHAN-LYRA, 2008, 

p.96). É possível perceber nesta quarta fase, que as relações de apego construídas 

tendem a apresentar reciprocidade de comportamentos. Ou seja, nesta fase, é mais 

perceptível a atuação dos parceiros relacionais de forma interdependente, cada 

comportamento apresentado pelos parceiros repercute no outro. Bowlby (1969) comenta 

que nesta fase, a criança, quando sozinha por certo tempo, começa a estabelecer 

estratégias para se sentir segura, como buscar contato com outras figuras de apego em 

potencial (o que pode ser o caso de uma professora). 

E, diante desse contexto de busca pela proximidade física pela figura de apego, 

entendemos ser propício investigar se e como a criança com TEA vivencia no contexto 

escolar da Educação Infantil, a construção de novas relações de apego, além das 

estabelecidas com as figuras parentais. Neste sentido, acreditamos que a escolha da 

faixa etária de João apresenta-se de forma coerente aos nossos objetivos de pesquisa, 

uma vez que o presente estudo propõe investigar se a criança diagnosticada com TEA 

estabelece relações de apego com algum parceiro relacional no ambiente escolar da 

Educação Infantil.  

 

4.1.2.2 A professora da sala de aula regular 

 

   A professora responsável pelo terceiro ciclo, contexto vivenciado pela criança 

em questão, será conhecida neste estudo por Júlia
22

. A professora tem 36 anos de idade, 

é formada em Pedagogia e tem especialização em Educação Infantil. Ela trabalha nesta 

modalidade de ensino há mais de dez anos. Segundo Matos (2013) o(a) professor(a) é 

um parceiro em potencial capaz de ocupar a figura principal de apego na dinâmica 

                                                           
21

 As fases ou estágios de desenvolvimento do apego estão discutidos no Capítulo III. Como critério 

metodológico comentado, aqui, optou-se por ressaltar apenas a quarta fase de desenvolvimento do apego. 
22

 Por questões de ética e respeito à integridade da professora, seu nome original será mantido em sigilo. 
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relacional desenvolvida com a criança com TEA, pelo fato de ser ele(a) o(a) responsável 

principal e direto(a) pelo bem estar físico e emocional da criança e por buscar atender e 

estar atento(a) às demandas das crianças.  

   Júlia se reúne com frequência com a professora intinerante – responsável pela 

adaptação pedagógica e curricular das atividades de João – com o objetivo de ambas 

conversarem sobre o desenvolvimento integral de João. Nesses encontros, conversam 

sobre os avanços, dificuldades e retrocessos, quando ocorrem, no desenvolvimento e na 

aprendizagem de João. As atividades pedagógicas que João realiza na sala de aula 

contêm o mesmo currículo das atividades para os demais estudantes. Não há supressão 

de conteúdo, currículo. O que há é a adaptação de conteúdos, para atender, de modo 

coerente, à realidade de João.  

   

 4.1.2.3 A professora itinerante  

 

Este sujeito será conhecido neste estudo pelo nome de Paula
23

. Ela é professora 

itinerante, responsável pela adaptação pedagógica e curricular das atividades para João. 

Sua formação compreende o curso de Pedagogia, com especialização em Educação 

Inclusiva. Os estudantes com deficiência ou que apresentam algum tipo de dificuldade, 

sintoma ou transtorno de aprendizagem têm momentos reservados com Paula em uma 

sala à parte, separada da sala de aula. Nesses momentos, Paula interage de forma lúdica 

e pedagógica com as crianças.  

O planejamento curricular das atividades pedagógicas propostas para cada 

criança é elaborado tendo como referência a avaliação neuropsicológica, de preferência, 

ou psicológica sobre o quadro clínico da criança. João vai à sala de Paula para realizar 

atividades pedagógicas adaptadas durante três vezes na semana. A estagiária o 

acompanha em todos esses momentos.  

 

4.1.2.4 A estagiária24 

 

 A estagiária, que acompanha toda a rotina escolar de João, será conhecida neste 

estudo por Mariana
25

. Mariana tem 23 anos de idade e está cursando Pedagogia em uma 

                                                           
23

 Por questões de ética e respeito à integridade da professora, seu nome original será mantido em sigilo. 
24

 O papel da estagiária não tem caráter pedagógico.  



76 

 

faculdade particular. A rotina de Mariana inicia com a chegada à escola às 12h40 até às 

17h30, com intervalo de 20min, sempre após o lanche de João. Mariana é responsável 

por acompanhar João em todos os momentos e espaços que ele estiver. Seja no parque, 

sala de aula, em momentos de contação de história, nos cuidados com a higiene pessoal 

de João, no momento do lanche, na chegada e na saída de João da sala de aula, na hora 

do recreio, nas brincadeiras livres ou dirigidas. Ou seja, o acompanhamento de Mariana 

consiste em estar presente, com escuta e olhar atentos aos momentos vivenciados por 

João na escola. Ela não tem o papel de planejar atividades pedagógicas e curriculares, 

nem de pensar os objetivos para as atividades de João. Esse papel é ocupado pelas 

professoras. Mariana tem o papel de executá-las, por exemplo: cortar algum papel, 

montar a atividade no papel, separar os materiais necessários para a realização das 

atividades escritas, etc. Todas essas funções ela a executa conforme orientações dadas 

pelas professoras.  

Outro ponto a ser destacado é que a coordenação pedagógica tem, com 

frequência, ou quando surge alguma demanda específica sobre o desenvolvimento de 

João, seja no aspecto cognitivo, socioafetivo, comunicacional, comportamental, 

encontros com Mariana em conjunto com as professoras.  

 

4.1.2.5 As crianças  

 

A sala de aula em que João interage tem onze crianças, sendo quatro meninos e 

sete meninas. Os estudantes têm entre quatro a cinco anos de idade e estão no terceiro 

ciclo da Educação Infantil. Em relação à busca de interação por parte das crianças para 

com João é perceptível em algums momentos que elas o procuram para iniciar uma 

brincadeira. Em outros, são estimuladas pela professora da sala de aula, pela estagiária 

ou ainda pela auxiliar da sala a ajudá-lo, seja na condução de João ao banheiro para os 

cuidados de higiene, seja para sentar próximo a ele ou para iniciar alguma brincadeira. 

Há destaque para uma criança do sexo masculino que busca com mais frequência 

estar em contato com João. Ela mostra-se disponível às necessidades físicas do amigo, 

ajuda-o a guardar os brinquedos, por exemplo. João, por sua vez, busca aceitar a ajuda 

                                                                                                                                                                          
25

 Por questões de ética e respeito à integridade da estagiária, seu nome original será mantido em sigilo. 
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dada. Mas, em momentos de brincadeira, João não recorre, não chama esse ou alguma 

outra criança para compatilhar momentos de brincadeira.  

 

          4.2 Construção dos registros 

  

Como colocado anteriormente, concebemos a criança com TEA como sujeito 

que é visto por toda a sua inteireza, com respeito à natureza de desenvolvimento 

apresentada e pertencente a uma categoria social. Sendo assim escolhemos instrumentos 

de pesquisa que possibilitassem perceber a criança com TEA enquanto parceiro 

interacional capaz de estabelecer relações socioafetivas, especificamente, relações de 

apego no ambiente escolar. Ou seja, buscamos escutar o que a criança tinha a nos dizer 

sobre o modo como ela se posiciona nas dinâmicas relacionais de apego desenvolvidas 

com os parceiros interacionais pertencentes a esse contexto.  

Ressalta-se que a busca por instrumentos metodológicos está fundamentada 

também no pressuposto teórico que enxerga a dinâmica relacional de forma coregulada, 

na qual os parceiros interacionais influenciam o comportamento do outro relacional, 

pois são interdependentes. Partindo desses princípios, consideramos em nossa pesquisa 

o uso das seguintes estratégias de construção e análise dos registros: a observação e a 

videografia. A seguir, serão apresentadas duas subseções: observação e videografia. 

 

4.2.1 A Observação e a Videografia 

 

Inicialmente foi feito um primeiro contato com a escola, com a finalidade de 

apresentar os objetivos da pesquisa para obter ou não, por escrito, o consentimento
26

 

para a participação na mesma. De igual modo, antes de iniciar as filmagens foi realizado 

um segundo encontro para solicitar aos responsáveis pela criança a autorização por 

escrito para a realização da pesquisa. Com o consentimento dado pela escola e pelos 

pais da criança com TEA e demais participantes da pesquisa, iniciamos a etapa de 

observação. Esse período foi útil para iniciar o processo de familiarização entre o 

pesquisador e a criança, bem como entre o pesquisador e os adultos pertencentes ao 

                                                           
26

 O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) encontra-se em anexo. 
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contexto escolar. Nesse período de observação não foram feitos registros videográficos, 

apenas observação. 

Assim, compõem os dados dessa pesquisa a realização de registros escritos por 

meio da observação sobre os elementos referentes às relações socioafetivas 

estabelecidas pela criança com TEA, bem como os registros videográficos desse 

cotidiano escolar. Inicialmente, a pesquisadora frequentou a escola por cinco dias 

consecutivos, durante os quais realizou anotações em um caderno. Na semana seguinte, 

retornou à escola para realizar os registros videográficos. 

As observações da rotina da criança na escola foram anotadas em um diário de 

campo, no qual foram registradas como alvo de nossas observações, a rotina escolar da 

criança em questão, todos os espaços escolares por ela frequentados, ou seja, foram 

observados todos os momentos vividos pela criança desde a sua chegada à sala de aula, 

por volta das 13h e sua despedida, às 17h e, principalmente, as relações socioafetivas 

desenvolvidas por ela. Buscamos observar também quais os parceiros que empreendiam 

engajamento em tais relações, qual parceiro é utilizado pela criança com TEA como 

base segura; nos momentos de realização de atividades pedagógicas ou lúdicas qual o 

parceiro que é evidenciado como principal figura de apego? 

Essa vivência proporcionada pela técnica de observação inseriu a pesquisadora 

no contexto investigado, no qual foi possível compreender a complexidade das ações e 

dos elementos que compõem a dinâmica do contidiano escolar. Para esse momento, 

seguiu-se a orientação fornecida por Mattar (2001, p.23) quando diz que a técnica de 

observação deve ser “informal e dirigida, centrada unicamente em observar objetos, 

comportamentos e fatos de interesse para o problema em estudo, mesmo que obtidos 

informalmente”. 

 No entanto, em certas situações investigativas, a técnica de observação utilizada 

de forma isolada, sem o suporte de outras estratégias, perde a capacidade de captar 

importantes nuances presentes no contexto e relevantes para a compreensão do 

fenômeno. Principalmente se o objetivo do estudo se detiver na investigação de relações 

socioafetivas ou interações, pois dependendo do recorte dado, será necessário vizualizar 

ações, expressões faciais, artefatos e outros elementos pertencentes ao contexto, que 

dispostos de diversas maneiras dão outro sentido à pesquisa. 
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Por essa razão, aliados à técnica de observação, os registros videográficos 

também foram utilizados como estratégia metodológica nesse estudo. Os registros 

videográficos fooram realizados ao longo de uma semana (cinco dias consecutivos) em 

uma escola de Educação Infantil da rede privada, localizada na cidade do Recife. Esses 

cinco dias totalizam o número de quinze horas e quinze minutos de registro 

videográfico.  

 Os registros videográficos compreendem momentos e contextos diferenciados. 

São momentos de sala de aula, brincadeiras livres e dirigidas, momentos no parque, 

situações de alimentação, como o lanche, por exemplo. Compreendem ainda situações 

de cuidados de higiene pessoal, como a ida ao banheiro para lavar as mãos antes de 

manusear alimentos. Isto porque nossa investigação centra-se na análise das possíveis 

relações de apego construídas pela criança com TEA. Para isso, entendemos que é 

necessário incluir todos os momentos que fazem parte da rotina escolar da criança com 

TEA, com diferentes parceiros relacionais, sendo estes concebidos por crianças e/ou 

adultos, visto que partimos do princípio de que as relações ou comportamentos de apego 

podem ser eliciados em qualquer ambiente.  

 A escolha pela realização de registros videográficos se deu por entendermos ser 

uma importante estratégia metodológica que permite capturar detalhes da dinâmica e 

complexidade presentes na rotina de uma instituição de Educação Infantil e das 

características relacionais dos participantes envolvidos.   

 Tanto as observações como os registros videográficos da rotina escolar da criança 

com TEA tinham como foco as relações socioafetivas estabelecidas pela criança com 

qualquer pessoa, seja com adultos e/ou pares, com o objetivo de investigar se a criança 

com TEA estabelece relações de apego no ambiente escolar da Educação Infantil. Se a 

resposta for positiva, este estudo propõe analisar as principais características dessa 

relação e, ainda, saber se existe alguma relação entre a construção de tais relações com 

o processo de inclusão escolar da criança, tanto do ponto de vista social, como no que se 

refere ao seu engajamento nas atividades pedagógicas.  

 De forma específica, nosso olhar esteve voltado para o momento de chegada e 

saída da criança na escola, o momento do lanche e o momento de brincadeiras livres e 

dirigidas. A escolha desses momentos justifica-se pelo fato de que muitas são as 

condições que ativam o comportamento de apego, mas a mais simples, talvez, seja a 

aproximação e afastamento da principal figura de apego em relação à criança 

(BOWLBY, 1984).  
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Os registros que compõem o presente estudo inserem-se em um contexto 

naturalístico, diferentemente da maioria dos estudos que investigam o fenômeno do 

apego. A preponderância nessas investigações está baseada essencialmente na utilização 

do Procedimento de Situação Estranha
27

, com o objetivo de classificar o apego/relações 

entre mãe-criança, geralmente, medidos a partir dos comportamentos eliciados pela 

criança diante da ausência da mãe e da presença de uma pessoa estranha (AINSWORT; 

WITTING, 1969).  

 

4.3 Análise dos dados 

 

Através da videografia foi possível visualizar e analisar, de modo minucioso, 

episódios ocorridos no ambiente escolar, permitindo capturar pequenos, mas 

importantes detalhes das ações e interações estabelecidas pela criança com seus 

parceiros interacionais. Tal escolha metodológica nos proporciona uma maior 

compreensão do fenômeno investigado ao possibilitar que aspectos importantes, antes 

não percebidos, possam ser vistos e analisados por meio do recurso da videografia, pois 

permite um acesso privilegiado aos conteúdos observados de forma microscópica 

presentes na atividade humana (MEIRA, 1994; VILLACHAN-LYRA; GUERRA, 

2009). 

Além da videografia, nos propomos a utilizar também a abordagem da Análise 

Interacional, que se detém na análise minunciosa de gestos, artefatos, registros e 

discurso, aspectos presentes no campo semiótico, das interações entre os sujeitos 

(JORDAN; HENDERSON, 1995). Para esses autores, a fala ou ações não verbais são 

sempre importantes na interação humana. A mudança na posição do corpo, do olhar e de 

gestos, ou a manipulação de objetos, documentos e o emprego de tecnologias são dados 

que conduzem à investigação realizada pela Análise Interacional. 

Desse modo, optamos pela videografia e pela Análise Interacional por julgarmos 

como relevantes e coerentes aos interesses do presente estudo e por permitir acesso de 

forma minunciosa a detalhes das relações construídas pela criança com TEA no 

ambiente escolar, nos permitindo inferir as características das relações de apego por ela 

construídas. 

                                                           
27

 Tal procedimento foi descrito no Capítulo III, sobre Apego e Autismo. 
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4.4 Definição da unidade de análise 

 

4.4.1 Os frames de apego: unidade de análise 

 

Pesquisadores que assumem a Teoria do Apego como base dos seus estudos se 

deparam com um vasto repertório de diferentes abordagens, tendo necessariamente que 

assumir uma postura diante deste amplo e diverso cenário investigativo. O presente 

estudo objetivou investigar o estabelecimento ou não das relações de apego por uma 

criança diagnosticada com TEA. Para tal, foi necessário assumir concepções a partir da 

escolha por certas perspectivas teóricas, que nos ajudam a compreender melhor nosso 

sujeito em questão, bem como as possíveis relações socioafetivas em que ele pode se 

lançar, especificamente, as relações de apego.  

Neste mesmo sentido, reconhecemos a necessidade de, ao realizar um estudo de 

caráter investigativo, estabelecer um foco de análise coerente ao processo de construção 

das relações de apego. Isto é, faremos um recorte do fenômeno a ser investigado, 

definindo nossa unidade de análise para o presente estudo. Desta forma, consideramos 

oportuno explorar a compreensão adotada na presente pesquisa sobre os frames de 

apego, reconhecidos neste estudo como nossa menor unidade de análise, nosso recorte 

feito a partir do fenômeno investigado – apego.  A seguir, será apresentada nossa visão 

geral sobre o que são frames e frames de apego, definição e os principais teóricos que 

discutem esta temática. 

 

4.4.1.1 O que são Frames  

 

Fogel (1993) inseriu na literatura da Psicologia do Desenvolvimento o conceito 

de frame, compreendido a partir de um contexto comunicativo em que parceiros 

relacionais fazem uso de ações comunicativas
28

, sejam elas verbais ou não verbais, para 

demarcar um episódio comunicativo. Essas ações correspondem e influenciam os 

comportamentos eliciados por cada parceiro relacional. Os frames são co-construídos a 

                                                           
28

 As ações comunicativas verbais e não verbais assume uma forma de comunicação entre os sujeitos, 

visto que, tudo o que ocorre na relação é analisado de forma interdependente. 
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partir de relações interpessoais (FOGEL, 1993; FOGEL e cols. 2006; PANTOJA, 

1998). De forma específica, Fogel e cols. 1997, definem frame como: “segmentos de 

co-ação que têm um tema coerente, que acontecem em uma localização específica, e 

envolvem uma co-orientação mútua entre os participantes” (p.11).  

As ações comunicativas organizam-se em padrões comunicativos que emergem 

através de atividades cotidianas ou de forma recorrente, pois frames são “tópicos 

recorrentes em uma conversa ou interação, como, por exemplo, as rotinas de contar 

histórias no momento de dormir” (FOGEL e cols., 2006, p. 6). As ações são 

coordenadas de modo contínuo e são co-construídas pelos parceiros relacionais. Com 

um olhar microscópico focado nos padrões comunicativos é possível observar pequenas 

variabilidades emergindo nesta dinâmica relacional. Em outras palavras, analisando 

uma atividade cotidiana como a chegada do(a) professor(a) à sala de aula, de forma 

minunciosa, no decorrer dos cinco dias, por exemplo, é possível observar certos 

aspectos como gestos, vocalizações, uso de artefatos e registros, expressões emocionais, 

dentre outros aspectos, que emergem de forma diferenciada, mesmo que determinada 

atividade seja realizada de forma cotidiana. 

O olhar microscópico fornece acesso detalhado das ações eliciadas pelos 

parceiros relacionais. Sempre haverá pequenos aspectos nas atividades que revelará 

ações comunicativas (verbais e não verbais) construídas pelos parceiros relacionais de 

forma diferenciada, como exemplo, a forma que o(a) professor(a) fala com cada 

estudante e com o grande grupo é diferente. Em certo dia, o(a) professor(a) pode falar 

com entonação mais forte e alegre, em outros, o(a) professor(a) pode cumprimentar 

os(a) estudantes dizendo: “bom dia” ou “boa tarde”. No entanto, mesmo considerando 

essa variabilidade, esses momentos podem se constituir como um frame de 

cumprimento.  

Nesta direção, segundo Pantoja (1998), para que uma ação comunicacional seja 

considerada um frame é necessário ter três principais aspectos: foco específico ou um 

tema, certas posturas corporais dos parceiros relacionais e localizações específicas 

tomadas pelos parceiros. Além destes três principais aspectos que configuram um 

frame, é necessário, tomando o contexto comunicativo capaz de fazer emergir um 

frame, a análise de possíveis elementos presentes nas ações comunicativas utilizados 

pelos parceiros relacionais, como:  
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[...] a fala, entonação da voz dos participantes, seus gestos, vocalizações, 

expressões faciais [...] posições específicas de seus corpos, maneiras de co-

orientação, tópicos (não necessariamente verbais) de comunicação, artefatos 

envolvidos na relação diádica (VILLACHAN-LYRA, 2008, p.102).  

 Tais aspectos podem ser observados nas relações interpessoais. E, trazendo 

como foco a Teoria do Apego é possível observar nas exeperiências vividas pelos 

parceiros relacionais, atitudes que eliciam cuidado, segurança ou insegurança. Sabendo, 

segundo esta teoria, que tais atitudes repercutem diretamente de forma a manter ou 

modificar o padrão de apego (seguro ou inseguro) que caracteriza a dinâmica relacional 

da díade, Villachan-Lyra (2008) propôs a noção dos frames de apego para a 

investigação de tais relações. 

 

4.4.1.1 Frames de apego: visão geral, definição e exemplos 

 

 A Teoria do Apego de John Bowlby (1984) nos diz que os padrões de apego, 

seja seguro ou inseguro, são construídos pelos parceiros relacionais a partir basicamente 

de situações que envolvam cuidado e proteção, separação e reencontro com a principal 

figura de apego. Isto é, em tais momentos, os parceiros relacionais podem atuar como 

uma base segura, como porto seguro (ou não) para que o outro relacional se apóie e 

explore o ambiente e venha a se engajar em novas relações socioafetivas.  

Nesse sentido, uma questão é colocada: quais ações comunicativas (verbais e 

não verbais) utilizadas por cada parceiro contribuem para a definição da dinâmica 

relacional? Ressaltando que nosso olhar será norteado pela investigação de elementos 

que configuram esta dinâmica. De forma específica, será necessário escolher alguns 

temas, coerentes aos objetivos do presente estudo, capazes de nos ajudar a identificar 

microgeneticamente os frames de apego presentes na dinâmica relacional possivelmente 

estabelecida pela criança com TEA com outro(s)  parceiros pertencentes ao ambiente da 

Educação Infantil.  

Os temas centrais escolhidos para a identificação da menor unidade 

representativa das relações de apego – frames de apego - estão baseados em Villachan-

Lyra (2008), são eles: cuidado, separação e reencontro. Para ela, frame de cuidado é 

compreendido como: 
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Situações na quais se observa um movimento explícito (demonstrado através 

de uma ação motora, verbalização e/ou entonação de voz) de um dos 

parceiros diádicos na direção de precaução, promoção e/ou manuntenção do 

bem-estar físico e/ou emocional da criança (...) (VILLACHAN-LYRA, 

2008, p. 106).  

 

Assim, toda e qualquer situação interativa com ações comunicativas (verbais e 

não verbais) eliciadas por um dos parceiros relacionais, seja a criança com TEA e a 

professora, ou a criança com TEA e outra criança, ou a criança com TEA e outro adulto 

próximo, como a figura de um(a) auxiliar de sala responsável pela criança em questão, 

que eliciar precaução, promoção e/ou manuntenção da integridade física ou emocional 

da criança será identificada como frame de cuidado.  

Frame de separação é entendido por momentos em que se observa uma 

separação física entre os parceiros relacionais no contexto escolar e a criança com TEA. 

Nesses momentos, será observado por meio de “ações verbais e não verbais a reação do 

parceiro relacional” (VILLACHAN-LYRA, 2008, p.109). De forma específica, caso o 

parceiro saia da sala de aula, por exemplo, e o outro relacional venha a notar esta 

ausência e desejar tê-lo novamente, será configurado como frame de separação.  

 Serão compreendidos como frames de reencontro os “momentos em que se 

observa um reencontro físico” (VILLACHAN-LYRA, 2008, p.110) entre os parceiros 

relacionais “(...) após uma separação física entre eles, independentemente da reação do 

parceiro relacional, que pode ser: 1. não valorizar o reencontro do outro, 2. acolher o 

outro diante do reencontro ao ambiente onde estavam” (p.110).  Nesses momentos, será 

identificado por meio de ações verbais ou não verbais o modo como os parceiros 

reagem e como constroem esta dinâmica relacional. Assim, com base nesses frames de 

apego acima apresentados, inicialmente, para a presente pesquisa, temos a definição de 

três temas centrais, três unidades de análise, que são os frames de apego (cuidado, 

separação e reencontro), que serão analisados microgeneticamente. Ressaltamos ainda 

que podem existir outros tipos de frames de apego, pois, consideramos as 

especificidades e o contexto do presente estudo.  

Destacamos que para um contexto interativo ser considerado frame de apego é 

necessário a identificação de três aspectos, são eles: introdução, desenrolar e desfecho 

(VILLACHAN-LYRA, 2008). Vale ressaltar ainda que o critério utilizado para 

determinar a duração mínima correspondente aos frames de apego utilizados no 
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presente estudo foi o mesmo proposto inicialmente por Pantoja (1998), que equivale à 

duração de três segundos.  

4.5 Um novo frame de apego: O frame de apoio 

 

Como mencionado anteriormente, frames de apego são, para esta pesquisa, a 

menor unidade de análise, pois é a menor unidade representativa do fenômeno do apego 

e de suas relações. Durante a análise dos registros videográficos, um primeiro 

movimento foi tentar encontrar os frames de cuidado, separação e reencontro, definidos 

por Villachan-Lyra (2008). Foram encontrados estes três tipos de frames de apego. 

Devido às especificidades do contexto investigativo do presente estudo, novos frames 

de apego emergiram durante a análise dos registros videográficos, havendo então a 

necessidade da criação e definição destes novos frames. Assim, a partir da análise dos 

registros videográficos consideramos necessário criar um novo frame de apego, 

considerando as especificidades interacionais da criança com TEA; a criação deste novo 

frame foi o frame de apoio, que pôde ser observado em dois contextos, que chamamos 

de contexto de brincadeira e contexto pedagógico.  

Frame de apoio é definido como o momento marcado por ações comunicativas 

(verbais e não verbais) de um dos parceiros no sentido de solicitar apoio do outro 

relacional para interagir. A ação desse parceiro promove sensação de tranquilidade, 

conforto ou segurança, favorecendo a continuação da interação. O frame de apoio pode 

ocorrer nos seguintes contextos: 

1) Brincadeira: Quando os parceiros interacionais estão envolvidos em uma 

situação de brincadeira.  

Exemplo de frame de apoio-brincadeira: A criança puxa o colete do 

adulto como tentativa de iniciar a corrida. Antes da corrida, eles contam 

de um até três e se entre olham durante todo esse momento. O adulto 

brinca de parar por alguns segundos durante o percurso da corrida, a 

criança, por sua vez, olha, sorri para o adulto e puxa o seu braço. O 

adulto, por sua vez, sorri para a criança e volta a correr.  

2) Pedagógico: Quando os parceiros interacionais estão envolvidos em situações de 

instrução ou construção de conhecimento de modo formal, quando na realização 

de atividades pedagógicas escolares.  
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Exemplo de frame de apoio-pedagógico: A criança está sentada na 

cadeira. A atividade está disposta em cima da banca da criança. Nos 

primeiros momentos, ela olha para a atividade fixamente, em seguida, 

toca na mão da professora, solicitando ajuda como tentativa de saber 

como realizar a atividade. A professora, por sua vez, olha para a criança, 

sorri para ela, tece elogios e vai conduzindo oralmente a realização da 

atividade; a criança sente-se confiante e segue as informações fornecidas 

pela professora, chegando a concluí-la. A professora tece elogios, as duas 

se entre olham. 

 

Podemos então compreender que em ambos os contextos, a presença do outro 

relacional, como alguém potencialmente capaz de fornecer apoio emocional e afetivo, 

através de sorrisos, toques carinhosos, falas em tom acolhedor e motivador, etc, são 

momentos considerados como frames de apoio (brincadeira ou pedagógico), a depender 

da temática central, do contexto vivido pelos parceiros relacionais.  

 

     4.6 Procedimento de análise dos registros videográficos  

 

Todos os registros vídeográficos foram analisados tecendo uma análise 

microscópica, tendo como objetivo identificar situações que pudessem estar 

relacionadas com questões referentes às relações socioafetivas, em específico, relações 

de apego. O procedimento adotado para a análise dos registros foi inspirado em Meira 

(1994), Fogel (1993), Fogel e cols. (2006), Pantoja (1998) e Villachan-Lyra (2008). 

Especificamente, no presente estudo a microanálise dos registros vídeográficos seguiu 

os seguintes passos: 

1. Período de contato inicial com os registros. O principal objetivo desse 

momento foi criar intimidade com os dados e buscar compreender, de modo 

geral, a dinâmica relacional de apego construída pelos parceiros relacionais 

pertencentes ao contexto escolar. Assistimos aos registros de forma livre, sem ter 

nesse primeiro momento uma técnica ou estratégia de análise que guiasse nosso 

olhar. A ideia foi assistir aos registros videográficos como se estivéssemos 

assistindo a um filme. Quando sentimos necessidade, tomamos notas, 
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adiantamos e/ou retornamos os registros em vídeo. O foco consistiu em realizar 

a observação sistemática das possíveis situações que envolvessem questões 

socioafetivas, especificamente, relações de apego. Em um momento posterior as 

relações de apego foram identificadas. 

2. Classificação de todos os episódios envolvendo os frames de apego. 

3. Seleção e transcrição integral e detalhada dos episódios avaliados pela 

pesquisadora como mais ilustrativos de possíveis construção de relações de 

apego, considerando a unidade de análise concebida neste estudo. Participaram 

desses momentos a criança com TEA em interação com os parceiros relacionais. 

Todos os registros videográficos foram analisados de forma minunciosa, ou seja, 

segundo a segundo, sendo possível observar as ações comunicativas (verbais e 

não verbais) utilizadas por cada um dos parceiros relacionais; 

4.  Posteriormente, estes episódios foram discutidos e analisados, com o objetivo 

de  identificar, classificar e analisar os frames de apego, nossa menor unidade de 

análise, bem como investigar o que acontece na dinâmica relacional 

coconstruída pelos parceiros relacionai 

 

4.7 Considerações e Cuidados Éticos 

 

A presente pesquisa compromete-se com os princípios éticos que visam 

proteger os direitos, a dignidade e o bem-estar dos participantes. Em particular, foram 

considerados os seguintes princípios éticos envolvidos na pesquisa: 1. Obtenção de um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); 2. Avaliação dos riscos e 

benefícios gerados com a pesquisa; 3. Cuidado para que os procedimentos da pesquisa 

não gerem danos ou desconfortos aos participantes da mesma e 4. Relevância social da 

pesquisa. 

No que se refere à obtenção do TCLE, a pesquisa foi realizada com a criança 

cujos pais autorizaram a sua participação, através da assinatura deste termo. Nele, foram 

explicitados e esclarecidos os objetivos e procedimentos da pesquisa, bem como 

assegurada a participação voluntária e a privacidade do(a) participante e 

confidencialidade quanto à identidade e demais informações pessoais do(a) participante 
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da pesquisa. Além disso, nesse documento assumimos também o compromisso com o 

uso dos dados de pesquisa exclusivamente para fins acadêmicos. 

Considerando o segundo e terceiro princípios (avaliação dos riscos e benefícios 

e não geração de danos aos participantes), os procedimentos metodológicos da 

construção dos registros envolvem atividades do cotidiano da criança, como: brincar, 

comer, correr, desenhar e demais atividades de sua rotina escolar, de modo que, em 

princípio, não implicam em qualquer risco a sua integridade e bem estar.  

Além disso, tais procedimentos foram pensados com o cuidado de evitar 

colocar a criança em qualquer situação que pudesse lhe gerar desconforto. De qualquer 

forma, a pesquisadora estará atenta a qualquer sinal de desconforto que possa ser 

apresentado pela criança e, ao perceber qualquer desses sinais, o procedimento da 

pesquisa será interrompido, sendo dada a assistência cabível à criança. Assim, 

asseguramos os recursos humanos e materiais necessários que garantam o bem estar do 

sujeito da pesquisa, com adequação entre competência do pesquisador e o projeto 

proposto. 

No que se refere ao quarto princípio mencionado (relevância social da 

pesquisa), entendemos que se trata de uma pesquisa com uma dupla contribuição. Por 

um lado, como discutido, entendemos ser de grande relevância olhar para a criança 

diagnosticada com TEA como sujeito com possibilidades de desenvolvimento, capaz de 

relacionar-se afetivamente com outros sujeitos, de modo a possibilitar um novo olhar 

sobre a criança em questão, vista socialmente tão somente pelo ângulo de suas 

limitações e comprometimentos. Além disso, entendemos que essa pesquisa poderá 

também contribuir com importantes questionamentos a respeito das práticas cotidianas 

dos profissionais que trabalham em instiruições de Educação Infantil, no que se refere 

aos processos de inclusão escolar – em seu sentido amplo – da criança com TEA neste 

espaço. São levantadas reflexões em torno das possibilidades de aprendizagem e 

desenvolvimento por este sujeito, a importância que a Educação Infantil tem para o 

desenvolvimento saudável da criança diagnosticada com TEA, bem como para aquela 

sem deficiência e da necessidade de reestruturação de nossas instituições e creches. 
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5. CAPÍTULO V- ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Neste capítulo temos por objetivo apresentar os resultados construídos na 

presente pesquisa. Enfatizamos que tais resultados discutidos não são considerados, de 

forma isolada, como o produto final de nossas considerações, mas referem-se também à 

maneira de como o nosso olhar foi construído para analisar tais relações de apego, 

considerando os aspectos individuais, contextuais e relacionais presentes nas relações 

analisadas, conforme apontam VILLACHAN-LYRA, 2008; TELES et al, 2007; 

BOWLBY, 1984. 

Considerando a noção de frame de apego como a menor unidade de análise 

norteadora de nossa investigação, esta seção apresenta a proposta de uma análise 

relacional de apego referente às relações que emergiram no contexto em questão. As 

videogravações que favoreceram a construção dos dados foi realizada ao longo de uma 

semana (cinco dias consecutivos) em uma escola de Educação Infantil da rede privada, 

localizada na cidade do Recife. Esses cinco dias totalizam o número de quinze horas e 

quinze minutos de registro videográfico. Todos os dados foram analisados de forma 

detalhada como descrito na seção de método desse trabalho. 

Inicialmente, todo o tempo de videogravação foi analisado com o objetivo de 

classificar todos os frames encontrados, considerando os diferentes parceiros relacionais 

da criança com TEA, são eles: a professora regente, a professora intinerante e a 

acompanhante/estagiária. Informamos que nos casos em que havia dúvida quanto à 

classificação do episódio, o mesmo foi discutido com outro pesquisador para se chegar 

a um consenso a respeito da definição de frame. Dessas quinze horas e quinze minutos, 

três horas e cinquenta e cinco minutos foi vivenciado por João e Júlia (professora 

regente). O tempo de uma hora e cinco minutos foi compartilhado por João e Paula 

(professora intinerante); dez horas e quinze minutos foram compartilhadas por João e 

Mariana (acompanhante/estagiária). Esse já se constitui como um dado de grande 

relevância, que será discutido posteriormente.  
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Para a análise e discussão dos episódios, selecionamos um episódio que mais 

representa a classificação. Por exemplo, se na relação de João
29

 e Júlia tivesse sido 

encontrado dez frames de apego pertencentes às categorias já definidas, seria analisado 

um frame por cada categoria. Entretanto, este critério de apresentação dos episódios 

necessitou ser modificado nas relações entre João e Júlia e João e Paula, devido à 

ausência de frames classificados nas demais categorias, tendo sido vivenciados apenas 

nas temáticas: reencontro e cuidado e apoio-pedagógico, respectivamente. Em 

contrapartida, considerando o grande número de frames construídos com Mariana, foi 

selecionado um episódio de cada frame para a análise e discussão do que mais 

caracterizava essas relações. 

 No momento da descrição dos frames de apego, serão apresentadas algumas 

fotos ilustrativas de cada relação. Destacamos que mesmo tendo autorização dos 

responsáveis por João, da escola e dos demais participantes da pesquisa, para o uso de 

imagens para fins acadêmicos, as fotos foram trabalhadas de modo a preservar o sigilo 

das identidades de todos os participantes. E com o objetivo de facilitar a compreensão 

dos dados discutidos, inserimos um título para cada episódio.    

Este capítulo será organizado da seguinte forma: 1) Tabela com o número de 

frames de apego. Nesta tabela consta a quantidade e a categoria de frames co-

construídos durante o processo de análise dos registros videográficos. Os frames foram 

classificados por relação socioafetiva. Três categorias foram identificadas, são elas: 

frame de separação, frame de reencontro e frame de cuidado e duas emergiram durante 

o processo de análise dos registros videográficos: frame de apoio-brincadeira e frame de 

apoio-pedagógico. Em cada categoria há uma quantidade de frames relacionada. 

Entretanto, isto não quer dizer que para cada relação há necessariamente as cinco 

categorias de frames. Ao contrário, há relação em que não há frame de cuidado, por 

exemplo, como poderá ser visto detalhadamente a seguir; 2) Descrição de cada episódio. 

Para cada episódio, há um breve comentário analítico; 3) Episódios ilustrativos de cada 

frame. Optamos por nomear cada episódio com o propósito de nortear o percurso de 

análise e discussão dos dados; 4) Comentário geral sobre os frames pertencentes àquela 

relação socioafetiva; 5) Foi feita ainda uma análise geral de todas as relações 

                                                           
29

 Embora tenhamos autorização por escrito dos responsáveis legais pela criança para fazermos uso de 

suas imagens com fins acadêmicos e de pesquisa, destacamos que as fotos apresentadas a seguir foram 

trabalhadas de modo a preservar o sigilo quanto a identidade do participante. 
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estabelecidas e as características relacionais de cada relação investigada. Por fim, duas 

categorias de análise emergiram na tentativa de elucidar questões referentes à discussão 

sobre o fenômeno do apego e o TEA. A seguir, a tabela quantitativa dos frames será 

apresentada e comentada. 

Tabela 1. Quantidade de frames encontrados por relação e categorizados por temáticas. 

 

FRAMES 

 

PROFESSORA 

REGENTE 

(JÚLIA) 

 

PROFESSORA 

INTINERANTE 

(PAULA) 

 

ESTAGIÁRIA 

(MARIANA) 

 

CRIANÇAS 

Separação 0 0 2 0 

Reencontro 2 0 5 0 

Cuidado 1 0  8 0 

Apoio-

Brincadeira 

0 0 11 0 

Apoio-

Pedagógico 

0 2 0 0 

TOTAL 3 2  26 0 

 

Note que os frames de separação (episódio do Tchau), reencontro (episódio do 

Me dá a mão), cuidado (episódio do Joelho) e apoio-brincadeira (episódio da Corrida) 

foram vivenciados com Mariana, não havendo vivência de frames com o contexto 

apoio-pedagógico. De forma semelhante, aconteceu com Júlia. O frame Apoio-

pedagógico foi vivenciado somente com Paula, professora intinerante de João. Já os 

frames de cuidado (episódio do Desabafo/Quase choro) e reencontro (episódio do 

Super-Homem e dos Braços e Sorrisos) foram construídos com Júlia e também com 

Mariana, como dito.  

Em nossa interpretação, estes dados representam os momentos temáticos 

específicos pertencentes a cada relação, ao momento que cada parceiro compartilha com 

João neste ambiente. Estes dados dizem também sobre a rotina escolar de João, 

especificamente sobre o tempo que ele vivencia com Paula, que é dedicado às atividades 

pedagógicas adaptadas, por exemplo. Nesse caso, haveria uma grande probabilidade 
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(como aconteceu) de os episódios construídos neste contexto serem classificados como 

frames de apoio-pedagógico, devido à especificidade que representa a maior parte do 

tempo desse contexto. Isto pode ser evidenciado mais uma vez na relação com Mariana. 

Ela não é a responsável pela demanda pedagógica de João, os dados apontam para a não 

construção de frames na categoria apoio-pedagógico.  

Como pode ser observado na tabela acima, uma quantidade expressiva de frames 

de apego com Mariana foi construída. Creditamos este fato ao tempo que Mariana 

dedicou a João, como também à quantidade de horas, especificamente dez horas e 

quinze minutos, compartilhados entre eles. Isso não significa que a professora regente 

e/ou a intinerante não tenham dedicado tempo de qualidade para ele, mas evidencia que 

as relações são influenciadas pelas demandas e funções que cada profissional exerce no 

contexto escolar. Consideramos que este aspecto precisa ser levado em consideração, 

tendo em vista que os fatores individuais, contextuais e relacionais interferem nas 

relações. 

No contexto escolar, Mariana assume a função de acompanhar João em todos os 

momentos na escola (sala de aula, lanche, recreio, momento com a professora 

intinerante, etc). Pensando nesse critério – tempo exclusivo -, Mariana e João passaram 

mais tempo juntos do que João passou com as duas professoras e que por isso, de 

acordo com nossa interpretação inicial, estes parceiros puderam co-construir mais 

frames juntos. Porém, estes resultados poderiam ter sofrido mudanças significativas, 

uma vez que é necessário observar não apenas o critério de tempo cronológico vivido na 

relação, mas a qualidade e características destas construções socioafetivas. Para nós, é 

mais importante compreender como as experiências são vividas pelos parceiros nas 

relações, do que propriamente a quantidade de horas ou minutos vividos por eles.    

 Feita essa explanação inicial, a seguir os episódios de cada relação serão 

apresentados e comentados de forma breve. Após esse momento, será apresentado um 

comentário geral do nosso olhar sobre as características relacionais dos parceiros. 

 

Frames de Apego (com Júlia - Professora regente) 

Júlia é a professora regente da turma de João. O estabelecimento da relação entre 

ela e João acontece em meio aos demais estudantes da turma. Ao longo das 

videogravações, foram observados poucos momentos nos quais eles estabelecem uma 
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relação individualizada. Este dado pode ser explicado, conforme dito anteriormente, em 

razão de Júlia
30

 ser a responsável pela mediação da aprendizagem e administrar outras 

demandas de todo o grupo, não apenas as de João, tornando difícil acompanhá-lo 

durante todo o período em que permanece na escola. Júlia e Paula não o acompanham 

no momento do lanche e nem no momento do recreio, por exemplo, pois essas não são 

suas responsabilidades. Tais demandas são executadas por Mariana, estagiária 

contratada pela escola para acompanhá-lo em todos os momentos. 

Destacamos que ao longo das três horas e cinquenta e cinco minutos 

videografados, foram registrados apenas três episódios classificados como frames de 

apego nessa díade, sendo dois de reencontro (episódio dos Braços e Sorrisos e episódio 

do Super-homem) e um de cuidado (Desabafo/Quase choro) com João. Em nenhum 

momento foi identificado episódios de frame de Separação, Apoio-brincadeira ou 

Apoio-pedagógico na relação entre João e Júlia. 

A seguir, serão apresentados e posteriormente comentados os três frames de 

apego identificados.  

 

Frame de Reencontro (episódio dos Braços e Sorrisos) 

Marcação temporal: 00:00:28 – 00:00:43 

Tempo de duração: 15 seg. 

 

Contexto: A professora está sentada junto à assistente, próximas à porta da sala de 

movimento. As crianças estão um pouco à frente delas, dançando e pulando. A sala está 

com as luzes apagadas, sendo iluminada apenas pelo telão do datashow. João está 

andando pela sala e passa em frente à professora, que está sentada.  

 

                                                           
30

 Não podemos responsabilizar – não é essa a nossa intenção – a existência de poucos frames tão 

somente à Júlia. Compreendendo que as experiências vividas pelos parceiros desenham a relação e a 

forma como ambos se colocam, há uma influência mútua nos comportamentos eliciados por eles. Em 

nossa compreensão, consideramos necessário também compreender o contexto da sala de aula regular, as 

demandas do grupo e as demandas específicas dos estudantes, bem como as implicações do paradigma da 

inclusão a ser vivido nas escolas. Dar conta de todos estes aspectos não é tarefa fácil. São muitas as 

responsabilidades que o(a) professor(a) tem. Em específico, Júlia precisa dar conta do coletivo, bem como 

de cada estudante. Toda essa conjuntura deve ser analisada com cautela e sensatez, sabendo, porém 

também que estes aspectos interferem no sistema de apego vivido por Júlia e João. 
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Início do frame:  

Nesse momento, a professora estende a mão direita para perto de João, que sorri para 

ela e se aproxima da professora. Eles se entreolham e estendem os braços para 

abraçarem-se. João coloca os braços e mãos em volta do pescoço da professora e sorri 

um sorriso largo para ela. A professora sorri de volta e balança o corpo e os ombros. 

João mantém as mãos ao redor do pescoço da professora.  

 

Dissipação do frame: 

João tira as mãos do pescoço da professora. 

 

Depois do frame: 

A professora pega as mãos dele, as conduz e movimenta no ritmo da música que está 

sendo tocada, sorri para ele e movimenta sua cabeça e corpo seguindo este mesmo ritmo 

musical.  

 

 

 

 Neste episódio fica claro que Júlia iniciou a interação com João, mas, logo em 

seguida, este parceiro contribuiu efetivamente para o desenrolar deste episódio, ao 

expressar alegria ao encontrar-se com sua professora. Por razões de cunho ético, não 

temos autorização para mostrar o rosto da criança, mas em todas as imagens acima, João 

está sorrindo durante este episódio, do início ao fim. Ao abrir os braços, parece que 

João expressa que deseja receber o abraço de Júlia, ele aceita a convocação feita por ela 

para sentar-se em seu colo, depois, João coloca os braços ao redor do pescoço de Júlia. 
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Sob o nosso olhar, estas ações não verbais são compartilhadas e expressas de modo 

bastante harmonioso, suave e alegre.  

 

Frame de Reencontro
31

 (episódio do Super-Homem) 

Marcação temporal: 00:00:03 – 00:00:11 

Tempo de duração: 8 seg. 

 

Contexto: Os alunos estão sentados no chão, no momento da rodinha. Está na hora da 

chegada dos alunos à sala de aula. A professora da sala e a professora intinerante estão 

na sala. João chega à sala resmungando algo. Ele está vestido com a fantasia de super-

homem. 

 

Início do frame: 

Ao entrar na sala, ele encontra a professora (Júlia) e a intinerante (Paula). Ele tenta se 

desviar de Júlia.  

 

Júlia levanta, vai ao encontro dele com os braços bem abertos, abraça-o e diz: “O que 

foi, meu amor? O quê que acontece? O que foi que houve que chegou chorando? O 

que foi?” (fala usando um tom de voz carinhoso e olhando para a criança). 

 

Dissipação do frame: 

João olha para a professora e anda alguns passos em sua direção.  

 

 

Depois do frame: 

A professora ajeita a cadeira para sentar e traz João para o seu colo. João é conduzido, 

inicialmente, para sentar no colo da professora. 

 

                                                           
31

 Este episódio tem uma característica importante. Ele foi classificado como frame de reencontro e frame 

de cuidado porque os aspectos contextuais pertencentes a essas temáticas estão imbuídos nesse episódio, 

de maneira quase que indissociável. Fizemos um esforço para trabalhar os aspectos presentes que 

demarcam o início e o fim de cada frame. 
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Ao ver que João chegou à sala com expressão facial de tristeza e pronunciando 

sons de choro e/ou reclamação, Júlia abre os braços, estende-os em direção a João, para 

acolhê-lo nesta emoção. De início, a reação de João para a atitude de Júlia (de ir ao seu 

encontro), é tentar desviar-se, mas após outras ações (verbais e não verbais) eliciadas 

por ela, João segue em sua direção, demarcando este episódio como um frame de 

reencontro. 

 
 
 

Frame de Cuidado (episódio do Desabafo/Quase choro) 

Marcação temporal: 00:00:12 – 00:00:33 

Tempo de duração: 21 seg. 

 

Contexto: Os alunos estão sentados no chão, no momento da rodinha. Está na hora da 

chegada dos alunos à sala de aula. A professora da sala e a professora intinerante estão 

na sala. João chega à sala resmungando de algo.  

 



97 

 

Início do frame:  

Ao entrar na sala, ele encontra a professora e a intinerante. Ele tenta se desviar da 

professora. A professora vai ao encontro dele para abraçá-lo, com os braços bem 

abertos: “O que foi, meu amor? O quê que acontece? O que foi que houve que chegou 

chorando? O que foi?” (fala usando um tom de voz carinhoso e olhando para a 

criança). João olha para a professora e anda alguns passos em sua direção.  

Neste momento, a professora ajeita a cadeira para sentar e traz João para o seu colo. 

João é conduzido, inicialmente, para sentar no colo da professora; ele pronuncia alguns 

sons de tristeza misturados com desapontamento, olhando para a professora. Em 

seguida, senta no colo da professora, reclina a cabeça em seu ombro esquerdo e olha 

para o chão. A professora diz, olhando para ele: “O que foi? Oxente!” (fala usando um 

tom de voz carinhoso). 

Dissipação do frame: 

João olha para o lado, desencosta um pouco da professora, pronunciando alguns sons. 

João sai do colo da professora e segue em direção à prateleira de brinquedos.  

 

Depois do frame: 

João segue em direção à prateleira de brinquedos. A professora acompanha esse 

movimento com o olhar. 
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Neste episódio, observamos que há engajamento afetivo eliciado por Júlia e 

expressividade emocional empreendida por João. Júlia demonstra carinho e 

preocupação não apenas pelas ações verbais eliciadas, mas também pelas ações não 

verbais (ao abraçá-lo, ao fazer carinho, buscar olhar nos olhos dele, ao tentar colocá-lo 

em seu colo). Podemos observar que João acolhe estas ações e expressa, em pouco 

tempo, o que está sentindo, ao pronunciar sons que emitem sentimento de tristeza ou 

desapontamento.   

 

Comentários analíticos sobre a relação co-construída por João e Júlia  

 

De modo geral, observamos um tom emocional de acolhimento, atenção e 

cuidado eliciados por Júlia nestes três frames de apego (episódio dos Braços e Sorrisos, 

Super-homem e do Desabafo/Quase choro). Note que nestes episódios não há 

sobreposição de ações verbais, nem de ações não verbais. Ao contrário, tal atmosfera é 

vivenciada pela troca de turnos sequenciados e pela serenidade no tom de voz utilizado 

por Júlia, ao perguntar, por exemplo, no episódio frame de cuidado (episódio do 

Desabafo/Quase choro) (O que foi, meu amor? O quê que acontece? O que foi que 

houve que chegou chorando? O que foi?), bem como pelos comportamentos de entrega 

apresentados por João. Na verdade, as ações não verbais eliciadas pelos parceiros 

refletem também um aspecto importante nesta relação, há sincronia nos 

comportamentos, sincronia interacional e troca afetiva positiva.  

Podemos identificar também expressividade de emoções nestas interações. 

Podemos inferir que estas características relacionais também se apresentam como 

importantes elementos que contribuem para a manutenção de um senso de confiança e 

respeito mútuo. Sob o nosso ponto de vista, parece que ambos compreendem a 

linguagem não verbal que o outro utiliza. Isto pode ser evidenciado no episódio Sorrisos 

e Abraços, quando “Júlia estende a mão direita para João que sorri e se aproxima dela. 

Eles se entre olham e estendem os braços para abraçarem-se”. No entanto, vale ressaltar 

que ao longo das duas horas e cinquenta e cinco minutos videografados, foram 

registrados apenas três episódios característicos de frames de apego nessa díade, sendo 

eles dois de reencontro e um de cuidado com João.  

Frames de Apego (com Paula – Professora Intinerante) 
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Paula é a professora intinerante da escola, responsável pela adaptação curricular 

das propostas pedagógicas para os estudantes com deficiência e/ou daqueles que 

apresentem determinada dificuldade ou déficit de aprendizagem. O estabelecimento da 

relação entre ela e João acontece na sala onde Júlia faz o atendimento. A quantidade 

total de horas em que João e Paula interagiram foi de uma hora e cinco minutos. No que 

se refere especificamente aos frames de apego construídos nesta relação, foram 

identificados apenas dois frames, sendo todos eles de Apoio-pedagógico (episódio do 

Desenho e episódio do Nome). Destacamos ainda que em nenhum momento foi 

identificado frame de Separação, Reencontro, Cuidado ou Apoio-brincadeira na relação 

entre João e Paula.  

A seguir, serão apresentados e posteriormente comentados os dois frames de 

apego identificados nesta relação.  

  

Frame de Apoio-pedagógico (episódio do Desenho) 

Marcação temporal: 00:04:05 – 00:05:15 

Tempo de duração: 1min10 seg. 

 

Contexto: João e a professora intinerante, Paula, levantam do chão, onde estavam, e 

seguem juntos, de mãos dadas para sentar na cadeira. Em cima da mesa está a atividade. 

O papel está dividido ao meio; em uma metade há uma foto de João (de corpo inteiro) 

com o nome dele embaixo da foto. Do outro lado da folha, há um espaço em branco e 

uma linha na parte de baixo da folha.  

 

Início do frame: 

 

P: Vamos lá? Vamos pra mesa. Vem cá. Senta, João! Senta, João! (Paula conduz 

João para a mesa. João levanta-se do chão e senta-se na cadeira). 

P: João agora vai desenhar o corpo deeelee!!! (Paula usa um tom de voz animado. 

Nesse momento, João olha para o papel que contém sua foto e sorri). 

P: Quem é esse? (Paula aponta para a foto e em seguida passa a mão suavemente em 

cima da foto de João, ele sorri ao ver sua foto colada na atividade e em seguida, olha 

para Paula que está olhando para ele). 

P: Quem é esse? (João, por sua vez, olha para Paula e depois para a foto. A professora 

pega o lápis, entrega para João e olha para ele. João segura o lápis. Paula ajeita a cadeira 

onde João está, trazendo-o para mais perto da mesa. João olha para a atividade e depois 

para Paula). 

P: Aquiii. (Nesse momento, Paula aponta para o local onde João deve desenhar e olha 

para ele).  
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P: Pega o lápis direito, João. (Paula fala em tom carinhoso. João olha para Paula e olha 

para a atividade. Depois de alguns segundos, João executa o comando orientado pela 

professora). 

P: Vai, João! A cabeça... A cabeça... Cadê a cabeça de João? A cabeça, a cabeeça. 

(Ao mesmo tempo em que Paula estimula João a desenhar, ela aponta com o indicador 

para o local adequado onde João deve desenhar). 

João, por sua vez, demora alguns segundos para desenhar e em seguida desenha algo 

muito semelhante a uma bola.  

João está olhando para a atividade.  

P: E o corpo? O corpo de João... O corpo de João. (Paula aponta para a parte abaixo 

da cabeça – incentivando o desenho das demais partes do corpo. Ela permanece com o 

olhar em João, no que ele está fazendo e sorri para ele. João permanece olhando para a 

atividade e em seguida, olha para ela e sorri). 

P: E os pés? Os pés de João? (Nesse momento, João desenha em cima de sua foto que 

está colada na folha e sorri para a foto). 

P: Aqui, João! Aqui! (A professora aponta para onde João deve desenhar e em seguida 

conduz a mão dele para o espaço apropriado. João, por sua vez, retorna a direção do 

desenho para o local indicado pela professora e mantém o olhar na atividade). 

P: Os pés de João! Que legaaaall, João! Que desenho mais lindo! (João desenha os 

pés e as pernas, enquanto Paula tece elogios a ele. Seu olhar continua em João). 

P: Muito bom, João! Muito bem, viu, João? (João parece concluir a atividade de 

desenho. Ao finalizar, ganha mais elogios da professora e sorri para ela, depois olha 

para a atividade concluída. Paula mantém o olhar em João). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste episódio podem ser observadas claras trocas de turno, não sendo 

identificados momentos de sobreposição e/ou interrupção das ações verbais e não 
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verbais eliciadas por esses parceiros. Ao contrário, há sincronia nessas eliciações. Este 

fato pode ser constatado no momento em que Paula estimula João a desenhar. João, por 

sua vez, direciona o olhar com atenção para a folha, pega o lápis para desenhar um 

círculo (que representa a cabeça do corpo). Paula, por sua vez, espera esta ação ser 

realizada, enquanto tece elogios, olhando para ele. Vale notar que todo o episódio é 

construído em tom motivador. 

 

Frame de Apoio-pedagógico (episódio do Nome) 

Marcação temporal: 00:23:12 – 00:25:01 

Tempo de duração: 2min11 seg. 

 

Contexto: João guarda os brinquedos dentro das caixas e é conduzido por Paula - que o 

conduz pelo braço - a sentar no chão da sala para realizar uma atividade. Os dois 

sentam-se no chão, próximos um ao outro. 

Início do frame: 

P: “Agora Paula vai fazer uma atividade bem legal para você, João. Olha aqui”. 
(Enquanto ela se ajoelha, João está em pé, de frente para ela e olhando para ela). Paula 

entrega a atividade (uma cartela com o nome de João em letras garrafais).  

J: João segura a cartela.  

P: Nesse momento, Paula olha para João e diz: “senta, João. Senta, João” (e o conduz 

a sentar-se no chão junto com ela. João senta no chão, seu olhar parece está concentrado 

em outro lugar. João está sentado no chão com as pernas estiradas para frente). 

P: Paula coloca a cartela em frente a João e pega um pote transparente que contém as 

letras do nome de João. (Neste momento, João observa atentamente esse movimento 

feito pela professora). 

P: Paula, ao sentar-se no chão, diz: “aqui, João. Vamos ver?” (João, por sua vez, olha 

para a cartela que contém seu nome).  

P: Paula segura a cartela e fala para João: “vamos guardar as pernas, João? Guarda as 

pernas, João. Guarda as pernas”. (João, por sua vez, não executa o movimento 

solicitado). A professora intinerante conduz as pernas de João para que fiquem dobradas 

e fala em seguida: “pronto, fica melhor”.  

P: Enquanto Paula se acomoda no chão, ela mexe no recipiente que contém as letras do 

nome de João e fala: “Aaaah, que legal, João!!! Vamos ver!!!” (João está olhando 

atentamente para o recipiente que está na mão da intinerante).  

 P: Paula, por sua vez, dispõe as letras no chão, em frente à cartela que contém o nome 

dele e diz: “João, pega a letrinha A”. (Neste momento, João coça a cabeça e pega uma 

letra que não é a letra A).  

P: A professora intinerante, por sua vez, retira a letra que ele pegou, coloca novamente 

no chão, enquanto fala: “não, João. A letrinha A. Pega o A, o A”. (João mantém o 

olhar nas letras dispostas no chão, pega a letra A e a coloca em cima da letra A de seu 

nome que está escrito na cartela).  
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P: “Huuummmm”. E logo em seguida, diz: “o O, João, o O”. (Nesse momento, João 

observa as letras dispostas no chão, pega a letra O e a coloca em cima da letra O na 

cartela).  

P: A professora intinerante, por sua vez, olha atentamente para João e diz: “muuiitoo 

beem, João!”. (João mantém o olhar na cartela com seu nome escrito e nas letras 

dispostas no chão).  

P: “o J agora”. (João, por sua vez, pega a letra J, coloca no lugar devido na cartela e 

mantém o olhar para a atividade). 

P: “Joãao e (tal letra) agora?” (João pega a letra solicitada, coloca em cima da letra 

que está exposta na cartela e mantém o olhar na atividade).  

P: A professora pede para ele colocar outra letra dentro da cartela: “e tal letra, João?” 

(João pega a letra solicitada, coloca-a na cartela e olha para a cartela que agora está 

completa – com as letras dispostas em cima das letras da cartela). 

P: “Muuuiitoo beem, Joãao. Muiitoo beeem!!!” (João mantém o olhar na atividade).  

P: Em seguida, Paula pega o recipiente transparente e diz: “agora, guarda aqui, João, 

as letrinhas, guarda aqui”. (João pega as letras e vai colocando dentro do recipiente 

que está na mão de Paula). 

P: Paula conduz esse momento, dizendo a ordem das letras para guardá-las no 

recipiente: “o A”, João, pega a letra A em cima da cartela e a guarda no recipiente. A 

professora intinerante: “o O agora” (João, nesse momento, pega outra letra que não é a 

mesma falada pela professora).  

P: Paula afasta o recipiente de perto de João e diz: “não, João, (tal letra) agora”. (João 

pega a letra solicitada e a conduz para dentro do recipiente. Em seguida, coloca as 

outras letras restantes na cartela e as guarda no recipiente).  

P: A professora coloca o recipiente em cima da mesa que está próxima a eles, enquanto 

diz: “Muitoo beeem, que legaaalll”!!! E sorri para ele. João olha para a atividade. 

 

Dissipação do frame: 

Alguém bate a porta e insiste em entrar na sala. Paula se vira para ver quem é, 

cumprimenta a pessoa que entrou. As duas pessoas conversam rapidamente, enquanto 

isso, Paula segura com uma das mãos na perna de João e a outra uma caixa branca. 

Nesse momento, João se levanta do chão. 

 

Depois do frame: 

João pega uma caixa de brinquedos contendo animais. 
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Sob o nosso ponto de vista, neste episódio os parceiros se engajam para a 

realização de uma atividade pedagógica, na tentativa de João construir seu próprio nome 

com autonomia e o faz. Este resultado pode ser atribuído também aos estímulos 

fornecidos por Paula, que a todo momento, tece elogios e fornece as orientações 

adequadas em tom carinhoso e atento para a conclusão da atividade. Esta condução se 

dá de forma tranquila, sem ser observado qualquer clima de conflito emocional ou 

tensão entre os parceiros. Ao contrário, ao passo que João vai conseguindo colocar as 

letras de emborrachado em cima de seu nome (escrito na atividade), ele olha para Paula.  

 

 

Comentários analíticos sobre a relação co-construída por João e Paula (Professora 

intinerante)  

 

De modo geral, podemos observar um clima harmonioso que reflete atenção, 

carinho e acolhimento nas interações entre João e Paula. As passagens acima ilustram 

frames de Apoio-pedagógico. É possível perceber que durante os dois frames (episódio 

do Nome e do Desenho) João é estimulado para empreender maior engajamento na 

realização das atividades. Este fato pode ser constatado quando Paula fala no episódio 

do Desenho: “A cabeça... Cadê a cabeça de João?(...)” “Que legaaaall, João! Que 

desenho mais lindo!”. Note que durante todo o episódio os parceiros coregulam suas 

ações, levando em consideração a ação verbal e não verbal eliciada pelo outro 

relacional.  
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Note também neste episódio que Paula apresenta a atividade para João, 

estimulando alguns conceitos, como a identificação e reconhecimento de sua foto e o 

reconhecimento de seu nome escrito embaixo da foto. Paula os faz em tom alegre e 

motivador. Neste momento, João, parece prestar atenção ao ficar olhando para a 

atividade. Vale notar, que a todo o momento Paula motiva a ação de João em tons 

emocionais de carinho e alegria, fornecendo subsídios para João concluir as atividades 

propostas. No entanto, embora o tom emocional tenha sido positivo, assim como 

aconteceu com a professora regente, com a professora intinerante também foram poucos 

os momentos de engajamento interacional, sendo identificados apenas dois episódios de 

frame de apego.  

 

Frames de Apego com Mariana  

No contexto escolar, Mariana assume a função de acompanhar João em todos os 

momentos em que ele está na escola, desde a hora que ele chega à sala de aula até sua 

saída para casa. Especificamente, foram videografadas dez horas e quinze minutos em 

que Mariana e João interagiram, e uma quantidade expressiva, um total de vinte e seis 

frames de apego foram construídos por tais parceiros. Desses vinte e seis frames, dois 

foram classificados como frames de Separação, cinco como Reencontro, oito como 

sendo frames de Cuidado e onze na categoria frames de Apoio-brincadeira. Destacamos 

que apenas o frame de Apoio-pedagógico não foi identificado nas trocas interacionais 

de João e Mariana.  

Informamos que dado o maior número de frames construídos por esses 

parceiros, foi necessário fazer um recorte para a apresentação dos resultados referentes a 

essas interações, de modo a favorecer a compreensão dos dados discutidos. Esse recorte 

foi feito da seguinte forma: os episódios que caracterizavam com maior expressividade 

a regularidade de ações e comportamentos eliciados pelos parceiros foram escolhidos 

para serem analisados como episódios ilustrativos pertencentes a cada um dos frames de 

apego. Sendo assim, a seguir serão descritos e comentados os seguintes episódios: 

episódio do Tchau (frame de separação), episódio do Me dá a mão (frame de 

reencontro), episódio do Joelho (frame de cuidado) e o episódio da Corrida (frame de 

apoio-brincadeira). 



105 

 

Frame de Separação (episódio do Tchau) 

Marcação temporal: 00:08:01 – 00:08:12  

Tempo de duração: 11 seg. 

 

Contexto: João está em pé, junto à grade que dá acesso à quadra esportiva. Mariana 

pega a bolsa de João que está no chão junto às demais. Ela entrega as atividades para a 

mãe de João. Júlia e a mãe de João estão próximas a ele, em pé, em frente à entrada da 

sala de aula, conversando. A mãe e Júlia haviam convocado João para pegar a bolsa e ir 

para casa, mas João permaneceu no mesmo lugar, em pé junto à grade. A mãe de João 

segura o material com as atividades de João. 

 

Início do frame:  

M: Anda em direção a João, segurando a bolsa dele em uma de suas mãos e diz:“tchau, 

João”.  

Neste momento, João olha para ela. Mariana se abaixa a altura dele, fala algo em seu 

ouvido, enquanto isso, João olha e sorri para Mariana.  

 

João vira-se para frente. Mariana o conduz pelo braço, João aceita essa condução e o 

leva para perto de sua mãe e da professora. 

 

Dissipação do frame: 

Neste momento, João olha para Mariana e olha para sua mãe. Em seguida, estende a 

mão para pegar no braço direito de sua mãe e seguem juntos para a saída da escola. 

 

Depois do frame: 

Mariana e a professora permanecem no mesmo lugar, observando a saída de João e de 

sua mãe. 
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 Este episódio apresenta-se ilustrativo da maneira como esta relação funciona. 

Parece que João compreende bem quando convocado por Mariana para encontrar-se 

com sua mãe e seguir para casa. Não podemos dizer o que, de fato, alterou o sentido da 

postura de João, mas podemos inferir que a exposição de experiências variadas 

vivenciadas por esta díade, lembraram a João qual o comportamento mais adequado 

para o momento. Não sabemos se esta tomada de postura deu-se em razão da condução 

diária feita por Mariana em relação a João. Ou seja, a fala dela poderia ter um peso 

maior que influenciou a postura de João. 

  

Frame de Reencontro (episódio do Me dá a sua mão) 

Marcação temporal: 00:00:54 – 00:01:03 

Tempo de duração: 9 seg. 

 

Contexto: João está caminhando pelo parque, mancando por causa de um arranhão no 

joelho. Mariana sai de dentro de uma sala e segue em direção ao parque, onde João está. 

João está um pouco distante de Mariana e está em direção oposta a ela. 

Início do frame:  

Neste momento, Mariana olha para João, imita a forma como ele está andando e diz 

olhando para ele: “oxe, é assim é?” (e continua a mancar). João olha para ela, sorri, 

segue em sua direção e estende o braço. Mariana pega na mão de João, sorri para ele. 

João sorri para ela, observa o modo como ela anda, abaixa a cabeça.  
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Dissipação do frame: 

João estende sua mão em direção a Mariana, que, por sua vez, pega a mão de João e 

seguem andando. 

 

Depois do frame: 

Ambos seguem andando juntos de mãos dadas. 

 

 

 

 

 Este episódio demarca claramente o clima harmônico, de leveza e 

espontaneidade experienciado pelos parceiros. Podemos perceber no desenrolar do 

episódio a convocação de retomada ao contato físico realizado por João, ao estender o 

braço esquerdo para Mariana, para dar a mão a ela. Parece que João se enxerga como 

parceiro ativo nesta relação. Isto pode ser melhor exemplificado em suas ações não 
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verbais, ao fazê-las com espontaneidade, sem medo de ser tolhido ou ignorado por 

Mariana. Parece que ele sabe que ela irá acolhê-lo em suas múltiplas expressões 

afetivas. Outro ponto a ser destacado é o acolhimento, leveza e confiança dispensados 

neste episódio. A leveza e a espontaneidade com que encaram o aspecto da dor, do 

machucado no joelho, sendo possível um desfecho positivo para o episódio.   

 

 

Frame de Cuidado (episódio do Joelho) 

Marcação temporal: 00:00:00 – 00:00:08 

Tempo de duração: 8 seg. 

 

Contexto: João está caído no chão, está à procura de Mariana. A distância entre João e 

Mariana é pequena. Mariana corre prontamente para ajudar João.  

 

Início do frame: 

Mariana baixa-se ao chão, olha para o joelho machucado. João, por sua vez, olha para 

seu joelho e para Mariana, em seguida, levanta-se do chão com a ajuda dela. Mariana se 

levanta em seguida. Eles andam lado a lado. Mariana mantém o olhar atento e 

direcionado para João, que para no meio do caminho, se baixa e passa a mão no joelho 

direito, onde está arranhado. Mariana, por sua vez, baixa-se à altura de João para ver o 

arranhão novamente. Neste momento, João levanta a perna machucada em direção a 

Mariana e coloca a mão em seu joelho. Mariana passa suavemente a mão em cima do 

arranhão, tentando tirar a areia e assopra-o. Em seguida, João inclina-se e passa a mão 

em seu joelho novamente, depois, pega no colete de Mariana. Mariana olha para ele e 

seguem andando juntos. João passa a mão duas vezes no joelho. Mariana olha 

novamente para João, que olha para ela e para o joelho machucado.  

 

Dissipação do frame: 

João e Mariana seguem andando juntos.  
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 Neste episódio podemos observar a co-construção de uma atmosfera de cuidado 

por parte de Mariana, aspecto que pode ser observado em outros episódios, que 

demonstra disponibilidade, atenção e carinho pela criança. João também se coloca neste 

episódio como parceiro ativo ao olhar para Mariana e mostrar seu joelho arranhado. 

Com estas ações, parece que ele sabe que terá o amparo necessário e, de fato, como 

pode ser visto nas imagens, o tem.  

 

Frame de Apoio-brincadeira (episódio da Corrida) 

Marcação temporal: 00:04:12 – 00:04:59 

Tempo de duração: 47 seg. 

 

Contexto: João e Mariana estão lado a lado em cima da faixa de largada. Mariana 

arruma o cabelo com as mãos. João fica com os pés apoiados pelos calcanhares e segura 

com as mãos no colete de Mariana. João solta a mão esquerda do colete de Mariana.  

 

Início do frame: 

Neste momento, criança faz o número 1 com a mão direita.  
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J
32

: Uum. (Neste momento, João puxa o colete de Mariana e forma o número 1 em sua 

mão. Mariana, por sua vez, olha atentamente para a criança). 

M: Deixa eu prender meu cabelo. Deixa eu prender meu cabelo. (Mariana fala em 

tom tranquilo. João está pegando no braço direito de Mariana, que é o mesmo braço que 

está sendo utilizado para prender os cabelos dela. João forma o número 1 em sua mão e 

olha em direção dela). 

M: Uuuuum. (Enquanto Mariana amarra seu cabelo, João mantém o olhar para sua mão 

que está formando o numeral 1. Em seguida, ela olha para o chão).  

M: Depois... Um. (Neste momento, João pega com as duas mãos no colete de Mariana, 

que está terminando de arrumar os cabelos. João afasta-se um pouco. Mariana não deixa 

de olhar para ele).  

M: Uuuuuumm, dooooiiiiss. (João forma com a mão o número 1. Mariana termina de 

arrumar o cabelo).  

M: Uuuuumm, siiiiimmm. (E ao mesmo tempo, forma o numeral 1 na mão, Mariana 

balança a cabeça como forma de afirmação. João, por sua vez, faz o mesmo em sua mão 

direita e mantém o olhar fixo nesta mão).  

M: Siiiiimm!!! (Mariana fala com tom de grande entusiasmo e satisfação. Neste 

momento, eles olham um para o outro e sorriem). 

J: Dois
33

. (João fala com entusiasmo e com sorriso no rosto. Mariana olha para ele e 

sorri. João olha de volta para Mariana e para sua própria mão). 

M: Dooiis. (Mariana fala com tom de motivação. Ao mesmo tempo, forma o numeral 2 

na mão. João, por sua vez, faz o mesmo em sua mão direita, olha para a mão de Mariana 

que está em forma do número 2 e em seguida olha fixamente para sua própria mão).  

M: Trêês eee já! (Mariana fala com entusiasmo. João forma o numeral 3 em sua mão e 

tenta pronunciar esse número).  

J: Três. (João olha para sua mão e pega na perna da Mariana, que olha atentamente para 

ela). 

M: Eeeee... Já! (Mariana olha para João e inicia a corrida. Logo em seguida, João corre 

e emite alguns sons. João, por sua vez, também para, volta o olhar e a direção de seu 

corpo para Mariana. Eles se olham e sorriem).  

 

                                                           
32

 As iniciais J e M correspondem aos nomes fictícios empregados para a criança com TEA, conhecida 

por João, e para sua acompanhante, conhecida por Mariana. 

33
Esta é a primeira vez que João fala.  
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Depois do frame:  

O frame acaba quando João tenta pegar o colete de Mariana que está à frente dele e 

acaba tropeçando. Mariana volta correndo em direção a João para ajudá-lo. Aqui, inicia-

se um outro frame (de cuidado).  

 

     

 Neste episódio vale destacar o tom emocional usado pelos parceiros relacionais 

(sendo observado sorrisos, tom de voz carinhoso e incentivador por Mariana, olhar 

empático, escuta atenta) que favoreceu a co-criação de um clima divertido, espontâneo e 

de acolhimento. João tem participação bastante ativa neste episódio (puxar o colete de 

Mariana para retomar a brincadeira, fazer em sua mão os numerais que iniciam a 

corrida, emite estes sons) são ações que expressam que ele tem um lugar definido e 

respeitado nesta relação. Mariana, mais uma vez, amplifica e estimula este momento, no 

sentido de favorecer esta participação ativa. É possível notar que há uma grande sintonia 

entre eles. Os comportamentos eliciados seguem um desenho harmonioso, leve, 

espontâneo e de respeito mútuo. 

 

Comentários analíticos sobre a relação co-construída por João e Mariana 
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Em todos estes episódios é possível visualizar características importantes dessa 

relação, como: respeito mútuo, tom emocional positivo, constância e regularidade na 

relação e disponibilidade. Acreditamos que a presença desta qualidade de viés 

emocional favorece a criação de um clima prazeroso, influenciando o comportamento 

do parceiro relacional e a construção de um senso de cuidado, confiança e acolhimento 

mútuo presentes nesta relação de apego. Os parceiros se utilizam de ações não verbais, 

como o olhar, o toque, o sorriso ou expressão facial para comunicar intencionalidades 

ao outro relacional que parece compreender muito bem tais sinais e intenções.  

Note que, especificamente, no episódio do Tchau (frame de separação) que 

mesmo João tendo sido convocado anteriormente repetidas vezes pela mãe e pela 

professora, permaneceu em seu lugar. Porém, quando Mariana aproximou-se, abaixou-

se à altura dele e falou algo em seu ouvido - que muito provavelmente, teria sido de 

convocação para aproximar-se de sua mãe e ir para casa – João eliciou ações diferentes 

das já introduzidas. Parece que João demonstra-se confortável em aceitar a convocação 

feita por Mariana e vai ao encontro de sua mãe para irem juntos para casa.  

Da mesma forma, a presença deste tom emocional também se apresenta como 

uma característica marcante desta relação. Tal afirmação pode ser analisada no episódio 

do Me dá a mão (frame de reencontro), quando Mariana olha para João que está no 

parque, mancando e diz: “oxe, é assim, é?” E imita o jeito que João está utilizando para 

andar, João olha para ela e sorri. Essa atmosfera emocional perpassa todo o episódio e 

parece promover um senso de cuidado carinhoso, conforto e leveza para este episódio, o 

que pode ser percebido pelos sorrisos e a iniciativa de estender a mão em direção à 

Mariana, caracterizando tal episódio como frame de reencontro - a ação de estender a 

mão pode ser identificada pela vontade de João de retomar o contato físico com a sua 

parceira. São ações não verbais eliciadas por João. Podemos notar ainda uma co-

regulação das ações apresentadas pelos parceiros, quando andam em direção ao outro, 

quando João estende sua mão e Mariana, por sua vez, a acolhe.  

Outro elemento a ser destacado é a dor que João deveria estar sentindo (fato é 

que ele estava andando mancando, ou seja, com dificuldades, o arranhão em seu joelho 

desenhou a forma como ele estava andando). Nesse sistema de apego, não há 

interposição de ações, há um encaixe sincrônico e harmonioso de ações verbais e não 

verbais eliciadas por eles e isto parece ratificar a existência de uma característica desta 
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relação, a disponibilidade de Mariana e a atmosfera prazerosa e a co-construção de um 

senso de confiança e aceitação nesta relação de apego. 

No episódio do Joelho (frame de cuidado) gostaríamos de destacar que, embora 

João tenha se machucado durante o episódio da Corrida (frame de apoio-brincadeira), 

ele foi rapidamente amparado e consolado por Mariana que, prontamente mostrou 

disponibilidade, atenção e carinho, fornecendo os primeiros cuidados e afago 

necessário. Assim, a atmosfera de tom emocional de acolhimento parece estar 

novamente presente também durante este episódio. Mariana elicia comportamentos de 

interesse e preocupação diante da queda de João. Seu corpo expressa esse tom 

emocional por meio de um movimento explícito de promoção do bem-estar físico e 

também emocional.  

Vale destacar também o olhar fixo em direção ao joelho machucado, o cuidado 

ao limpar a areia que está em cima do joelho arranhado. São atitudes que denotam que 

este parceiro apresenta-se como pronto e prestativo para acolher fisicamente e 

emocionalmente o outro relacional. João, por sua vez, parece compreender que pode 

contar com Mariana, isto pode ser evidenciado quando ele olha para ela, segura em um 

de seus braços e estende a perna em direção para ela. Ao eliciar tais comportamentos, 

parece que João quer mostrar para Mariana o arranhão, para que ela possa tomar as 

providências necessárias e ser acolhido por ela. Estas ações dão o sentido de que para 

João, Mariana se importa com ele. Parece que João sabe que quando precisar de algo, 

Mariana dará o suporte necessário, estará sempre por perto. Podemos inferir que as 

ações não verbais apresentadas nesta relação de apego proporcionam o desenvolvimento 

de uma confiança, acolhimento emocional e segurança. Sob o nosso olhar, parece que 

João utiliza Mariana como figura de apego para exploração do ambiente.  

No episódio da Corrida (frame de Apoio-brincadeira), pode ser observado, 

segundo o nosso olhar, que João sente-se seguro para introduzir novidades no enredo 

deste episódio, em específico. Esta afirmação pode ser evidenciada no início do frame, 

quando João vai à procura de Mariana para iniciar a brincadeira de correr (ao puxar o 

colete de Mariana, parece que João deseja a presença dela para brincar), isto evidencia a 

sensação de tranquilidade e autoconfiança presentes neste episódio e também nesta 

relação. É possível perceber uma exploração conjunta na contagem numérica, onde 

ambos participam deste momento de forma a complementar a ação do outro. Parece que 
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o sistema de apego desta relação está sendo construído de modo a permitir a 

convivência harmoniosa de ações. Note que os parceiros não interrompem o turno de 

fala e de ações não verbais do outro. Esta característica é frequentemente observada em 

outros episódios.  

Por um lado, podemos destacar os comportamentos de Mariana na ação de 

contar os números, que estimula este momento com muita alegria, quando mantém o 

olhar direcionado para João e o tom de voz (“Uuummmm, siiiiimmm”), além de balançar 

a cabeça como sinal afirmativo e encorajador. Por outro, podemos notar que João 

coloca-se como motivado e engajado na contagem para iniciar a corrida. Por exemplo, 

quando ele forma o número um em sua mão, direciona o olhar atento para Mariana e, 

em seguida, mostra sua mão para ela. Ou, quando João pronuncia o número dois, forma 

este mesmo número em sua mão, e, logo em seguida, olha para Mariana, enquanto 

Mariana falava e perguntava como é o número dois.  

Nesses momentos, a co-regulação das ações eliciadas pelos parceiros é 

harmonicamente complementada e encorajada pelo outro relacional. Podemos destacar 

ainda que a conquista alcançada por João - a de contar os números de um até três -, 

parece se configurar como um evento que favorece a manutenção de uma autoconfiança 

de João em suas possibilidades, assim como na própria relação. Este episódio mostra 

também que João sentiu-se e manteve-se motivado e engajado para pronunciar os 

números apenas nestas situações.  

A seguir, foi realizada uma mostra da análise sobre as relações construídas entre 

João e as parceiras relacionais pertencentes ao contexto escolar: Paula, Júlia e Mariana, 

na tentativa de destacar algumas considerações sob como o nosso olhar vem sendo 

construído, tendo em vista a nossa compreensão sobre o fenômeno do apego. 

 

Comentários analíticos sobre a relação co-construída por João e os parceiros 

relacionais: Paula, Júlia e Mariana  

 

De modo geral, podemos observar nestas interações um clima harmonioso que 

reflete cuidado, atenção, carinho e acolhimento. De modo mais específico, podemos 

observar que estes aspectos estão presentes nos episódios vividos pelas três parceiras 

relacionais e representam a dinâmica relacional coconstruída por esses parceiros 
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interacionais, garantindo a João a sensação de tranquilidade, conforto e segurança para 

experienciar os contextos pertencentes ao ambiente escolar. É possível perceber que 

Júlia, Paula e Mariana se apresentam nessas interações de modo responsivo, disponível 

e atento às demandas apresentadas por João, seja no contexto que envolve cuidado, 

brincadeira, em um contexto de aprendizagem formal, etc.  

É perceptível também a coregulação de ações nas interações com esses 

parceiros, uma vez que cada parceiro (Júlia, Paula ou Mariana) mantém-se atento ao 

comportamento eliciado por João, parecendo existir uma interdependência dos 

comportamentos. Cada parceiro relacional espera, sem pressa, a vez do outro para 

eliciar os comportamentos, e, quando eliciados, há complementação com participação 

ativa do outro relacional. Podemos concluir, com base nas ilustrações e descrições 

acima, que as ações destes parceiros são interdependentes, compartilham um clima 

harmonioso e emocional bastante positivo e com sincronia. Júlia, Paula e Mariana 

parecem conceber João como parceiro ativo e competente nessas relações, além de 

motivá-lo a desenvolver tais papéis.  

No entanto, apesar do tom emocional positivo, do senso de responsividade 

encontrado nos parceiros relacionais (Júlia, Paula e Mariana), da tranquilidade com que 

os episódios acontecem, vale ressaltar que ao longo das quinze horas e quinze minutos 

videografados, foram registrados vinte e seis frames de apego com Mariana em 

contextos diversos e apenas três com Júlia e dois com Paula. A quantidade de tempo 

compartilhado entre João e Júlia (três horas e cinquenta e cinco minutos); entre João e 

Paula (uma hora e cinco minutos) também foi menor se comparado e somado à 

quantidade de tempo compartilhado entre João e Mariana (dez horas e quinze minutos). 

Estes fatos fazem referência à rotina escolar vivenciada por João, aos momentos em que 

ele compartilha com cada parceiro e são relevantes para avaliarmos se essas trocas 

carinhosas e acolhedoras se referem apenas a relações sociais ou se caracterizam 

relações de apego.  

Tecendo uma análise sobre os momentos da rotina escolar de João, Mariana tem 

a responsabilidade de acompanhá-lo em todos os momentos, por isso, como sua 

acompanhante, eles passaram uma grande quantidade de tempo juntos. Entretanto, nossa 

preocupação não está em apenas quantificar horas e minutos compartilhados em cada 

relação, pois o que nos interessa é tentar compreender como as relações acontecem, 
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compreender a qualidade de tais relações e investigar se tais relações sociais se 

configuram como uma relação de apego. Na análise aqui empreendida, defendemos que 

a partir das contribuições de cada um dos parceiros (Mariana e João), analisamos que 

eles constroem uma relação de apego que caminha na direção para uma base segura. 

Destacamos que essa discussão será aprofundada a seguir.  

Buscando compreender e responder aos objetivos da presente pesquisa, o texto a 

seguir foi organizado em seções. Cada seção corresponde a um objetivo desenhado em 

forma de pergunta. A primeira seção refere-se a duas questões que dialogam entre si: (i) 

Criança com TEA estabelece relações de apego? (ii) Com quais parceiros constrói esse 

tipo de relação? A segunda seção envolve duas reflexões que, sob o nosso olhar, 

conversam entre si: (i) Como as relações de apego são construídas? ?  (ii) Quais as 

principais características dessa relação? A terceira e última seção discute a respeito da 

possível relação entre a construção de relações de apego e o processo de inclusão 

escolar da criança com TEA, tanto do ponto de vista social como no que se refere a seu 

engajamento nas atividades pedagógicas.  

 

5.1 Criança com TEA estabelece relação de apego?   

 

5.1.1 Com quais parceiros João constrói esse tipo de relação?  

 

Antes de tudo, vale lembrar que entendemos o fenômeno do apego como 

relacional, histórico e co-construído pelos parceiros ao longo do tempo. Isto quer dizer 

que o sistema de apego é relacional, pois tudo o que acontece no sistema, nas relações é 

dinamicamente co-construído e está em constante modificação pelos parceiros ao longo 

do tempo. Compreendemos que o comportamento eliciado por um parceiro 

complementa e modifica o comportamento do outro relacional (VILLACHAN-LYRA, 

2008), dando a ideia de um grande quebra-cabeça, em que todas as peças são 

fundamentais. 

Além disso, o fenômeno do apego é compreendido neste texto como um sistema 

que sofre intensas e inúmeras mudanças ao longo do tempo, pois é um sistema aberto às 

circunstâncias e aos fatores de qualquer ordem (THELEN; BATES, 2003). Estas 

mudanças, sejam a nível macro ou micro, interferem no modo como os parceiros 
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relacionais se envolvem e constroem as relações. Ou seja, se houver uma reorganização 

dos elementos do sistema de apego, sempre produzirá configurações novas, mas 

baseadas na história da relação, nas experiências anteriormente vividas. É co-construído 

porque para nós, ambos os parceiros relacionais exercem papéis importantes e ativos 

nessa construção afetiva (FOGEL; THELEN, 1987). Não há parceiro mais importante 

que o outro.  

Feita essa retomada inicial sobre a compreensão de apego, é oportuno, de igual 

modo, elucidar algumas outras questões relacionadas à compreensão adotada na 

pesquisa sobre a criança diagnosticada com o TEA. Há nitidamente um grande avanço 

em pesquisas sobre o TEA nas diferentes áreas do conhecimento. Essas pesquisas têm 

contribuído fortemente para o esclarecimento de dúvidas e estereótipos envolvendo a 

criança com esse quadro clínico, seu desenvolvimento, possibilidades de aprendizagem 

e construções socioafetivas. Apesar do avanço nessa área do conhecimento, ainda há 

também grandes questionamentos em torno da possibilidade ou não de vinculação ou 

estabelecimento de relações de apego pela criança com TEA.  

Esta inquietação é datada desde 1943, quando o teórico Leo Kanner chegou a 

relatar certa ausência de comportamentos de apego em crianças com TEA, na época, 

diagnosticadas com autismo infantil. Segundo ele, crianças com autismo pareciam 

“mais felizes quando sozinhas” (KANNER, 1968). Tal ideia advém ou é reafirmada 

com legitimidade pelos critérios de diagnóstico formal, no DSM-III (APA, 1980). Este 

manual descreveu que no TEA há uma "(...) incapacidade de desenvolver o apego 

normal de comportamento". As crianças com este transtorno são caracterizadas pela 

"(...) falta de interesse pelas pessoas e [uma] indiferença ou aversão ao afeto e ao 

contato físico "e" podem tratar os adultos como se fossem objetos" (APA, 1980). Em 

razão destes achados, considera-se que durante muito tempo prevaleceu ideias que 

defendiam a impossibilidade do estabelecimento de relações de apego por crianças com 

o TEA.  

Esta discussão começou a ganhar maior notoriedade só em 1984, quando o 

primeiro estudo discutiu o apego em crianças com TEA (PANTONE; ROGERS, 1984, 

SIGMAN; UNGERER, 1984). Três anos mais tarde, Shapiro, Sherman e Koch (1987) 

publicam o primeiro estudo trazendo dados empíricos sobre a presença do padrão 

seguro de apego em crianças com TEA. Seguindo esta mesma direção, Buitelaar, em 
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1995, realizou uma pesquisa com crianças com TEA e concluiu que estes sujeitos 

exibem comportamentos de apego em relação à figura de apego e que, quando afligidas, 

conseguem discriminar entre seus pais e estranhos, direcionando mais comportamentos 

sociais para o cuidador do que para o estranho. Corroborando com estes resultados, 

muitos outros estudos encontraram evidências de comportamentos de apego em crianças 

com TEA, como desejar o contato físico com a figura de apego, por exemplo, como 

puxar sua roupa, chorar durante uma separação (BERNABEI et al., 1998; PANTONE; 

ROGERS, 1984; SIGMAN; MUNDY, 1989, ou mostrando preferência pela mãe em 

relação ao estranho durante o episódio de separação e reencontro, em que o 

Procedimento de Situação Estranha  (AINSWORT; WITTING, 1969) fora utilizado 

(BERNABEI et al., 1998; PANTONE; ROGERS, 1984; SIGMAN; MUNDY, 1989).  

Diante deste panorama teórico, corroboramos com as ideias desenvolvidas por 

Pantone e Rogers (1984), Sigman e Ungerer (1984), Shapiro, Sherman e Koch (1987), 

Sigman e Mundy (1989), Spencer (1993), Mundy (1994), Bernabei et al. (1998), 

Pechous (2001), Bakermans-Kranenburg, Rutgers, Willemsen-Swinkels et al. (2003), 

Rutgers et al. (2004), Boutot e Bryant (2005) e Whitman (2015), que a criança com 

TEA estabelece comportamentos de apego com o outro relacional, só que, de modo 

peculiar, tendo em vista a condição de desenvolvimento infantil apresentada por cada 

sujeito, como apontam Wallon (1978) e Vygotsky (1997).  

Isso também foi evidenciado no presente estudo. Analisando as interações e 

relações desenvolvidas por João no espaço escolar com as parceiras relacionais (Júlia, 

Paula e Mariana), é evidente que João estabelece relação de apego no contexto escolar. . 

O estabelecimento dessa relação foi construído tendo Mariana como parceira relacional 

devido à qualidade da relação, e em como essas construções e experiências 

socioafetivas foram capazes de desenhar esta relação como sendo uma relação de apego.  

Os frames co-construídos por eles evidenciam uma característica importante 

desta relação, ele a utiliza como base segura, e nesta configuração, Mariana é a sua 

principal figura de apego subsidiária
34

. Como visto nos frames de apego, é para ela que 

                                                           
34

 Segundo Bowlby (1984a), crianças dirigem comportamentos de apego também para outras figuras que 

não são necessariamente a principal figura de apego (como a mãe, na maioria dos casos), mas são figuras 

subsidiárias ou secundárias de apego. Podem ocupar o lugar de figuras subsidiárias de apego para a 

criança, a depender de como os sujeitos relacionais se comportam e buscam interagir com ela, a figura do 

pai, da avó, da(o) professora(o), dentre outras. Para mais informações consultar obra original. 
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João recorre quando encontra situações dolorosas, como quando caiu no parque. É para 

ela que ele elicia comportamentos de apego quando está distante
35

. São registrados 

momentos de acolhimento diante do retorno de Mariana que, sob nosso olhar, são 

comportamentos que demonstram a intenção de retomar o contato físico, a busca de 

proximidade com uma figura específica, que para Bowlby é a figura principal de apego. 

Essas seriam evidências de comportamentos de apego apresentados por João, destinados 

à Mariana. Ele ainda comenta que: “As figuras para as quais ele é dirigido são amadas, e 

a chegada delas é saudada com alegria” (BOWLBY, 1984, p.259). Ressaltamos que em 

nenhum dos frames compartilhados com Paula e/ou Júlia este tipo de comportamento 

foi encontrado. Ainda neste episódio, quando João cai, um dos primeiros 

comportamentos eliciados por ele é tentar localizar espacialmente Mariana com a 

cabeça e o olhar, parecendo-nos que ele precisava encontrá-la para dividir aquele 

momento com ela. 

Além disso, é para Mariana que João elicia convocações para brincadeiras 

espontâneas. Ao mesmo tempo, Mariana representa o lugar para onde João pode voltar 

quando sentir-se cansado. É para ela que João demonstra sentir-se seguro e confortável 

para explorar o ambiente escolar, dentre outros aspectos considerados como 

pertencentes a uma relação de apego segura. Parece que os comportamentos eliciados 

por João evidenciam um pensamento de Bowlby: “Enquanto uma criança está na 

companhia incontestada de uma figura principal de apego, ou a tem ao seu alcance, 

sente-se segura e tranquila” (BOWLBY, 1907, p.259).  

 No entanto, algumas pesquisas
36

 ressaltam que a criança com TEA constrói 

relação de apego estabelecida de forma “peculiar”. Entendemos que este termo 

“peculiar”, ressalta as características individuais da criança com TEA e que, embora 

possam apresentam sinais emocionais e comportamentais que evidenciam sua satisfação 

com a relação, isso acontece com menor frequência e de modo mais sutil, quando 

comparado com a relação de apego de uma criança sem deficiência. Isso se dá devido 

                                                           
35

 No episódio Me dá a sua mão, João estende seu braço para Mariana pegar, enquanto ela está se 

aproximando dele, e juntos seguem andando. 

36
 Pantone e Rogers (1984), Sigman e Ungerer (1984), Shapiro, Sherman e Koch (1987), Sigman e 

Mundy (1989), Spencer (1993), Mundy (1994), Bernabei et al. (1998), Pechous (2001), Bakermans-

Kranenburg, Rutgers, Willemsen-Swinkels et al. (2003), Rutgers et al. (2004), Boutot e Bryant (2005) e 

Whitman (2015). 
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aos aspectos inerentes ao seu desenvolvimento, mas não significa que elas não 

estabelecem esse tipo de relação. 

 De acordo com os critérios de diagnóstico do TEA, a maioria das crianças 

apresenta dificuldade na comunicação oral, fato que modifica a forma como este sujeito 

irá comunicar-se com o outro relacional. A criança com TEA pode utilizar-se de 

artifícios para comunicar-se como: sorrir, emitir sons, chorar, puxar o braço do outro 

relacional, etc. Esses são comportamentos possíveis a serem eliciados pela criança com 

TEA, como podemos perceber neste estudo, que estão carregados de intencionalidade 

comunicativa e participação com papel ativo de João na construção de suas relações.  

Ressaltamos que essa peculiaridade também é compreendida por nós por meio 

de um olhar relacional, que não busca enxergar as características individuais de cada 

parceiro, mas o olhar é relacional, está na relação. Como é o caso da dupla Mariana e 

João, em que sorrisos e olhares são compartilhados com frequência, mas com Paula e 

João, o compartilhamento destes comportamentos é raro, quase não há esta eliciação por 

parte de João. O que vai depender de como as experiências vividas pela dupla 

desenharão a relação.  

 

5.2 Como as relações de apego são construídas?   

 

 Para nós, de acordo com o que é proposto por Bowlby (1984), a forma com que 

cada parceiro escolhe para se colocar na relação, ou seja, os comportamentos eliciados, 

como as experiências vividas na relação acontecem e - a qualidade delas - influenciam 

na maneira como se dará a configuração das relações e dos padrões de apego. Como 

destaca Bowlby (1984), cada integrante influencia o comportamento do outro, tendo em 

vista atitudes de disponibilidade, sensibilidade, responsividade e prontidão às 

necessidades do parceiro relacional. E por meio dos registros videográficos, é possível 

compreender que a relação socioafetiva construída por João e Júlia é diferente da 

relação estabelecida por ele com Paula e da relação de João com Mariana. Os parceiros 

são diferentes. O que acontece, o contexto de cada relação é diferente. João estabelece 

uma rotina específica com Júlia que não se assemelha à rotina que compartilha com 

Paula, tão pouco, da que compartilha com Mariana.  
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Segundo a compreensão que temos sobre a Teoria do Apego, cada parceiro tem 

um papel diferenciado na relação compartilhada com o outro relacional, neste caso, com 

João, e de acordo com esta pesquisa - que envolve um contexto escolar que demanda o 

estabelecimento de atividades específicas, compartilhadas de modo coletivo e de modo 

individual -, cada parceiro assume um papel diferenciado na rotina vivida por João neste 

contexto. Esses fatos mostram que os comportamentos eliciados pelos parceiros 

relacionais são considerados tendo em vista uma constante e mútua influência entre si; 

eles são interdependentes (BOLWBY, 1984). 

 Ainda sobre essa discussão, vale considerar principalmente o contexto onde as 

relações acontecem. Considerando que o ambiente da sala de aula (regular) é 

intensamente complexo e dinâmico, bem como a pluralidade de identidades e processos 

de aprendizagem diferenciados, o estabelecimento de uma possível relação de apego 

entre professor(a) e um(a) estudante com TEA, provavelmente se configuraria de forma 

diferente entre tal estudante e um(a) professor(a) intinerante, por exemplo. Mas, por que 

tais relações são concebidas de forma diferente?  

Pontes et al (2007) nos ajuda a analisar esta questão. A nossa visão sobre o 

fenômeno do apego é abrangente ao ponto de compreender que os fatores contextuais, 

além dos individuais e relacionais têm influência direta para a formação das relações de 

apego. Atrelado a isso, o fato de enxergarmos o fenômeno do apego como um processo 

que sofre intensas e inúmeras mudanças ao longo do tempo, pois é um sistema aberto às 

circunstâncias e aos fatores de qualquer ordem, nos ajuda a compreender que as 

circunstâncias complexas e plurais pertencentes ao contexto da sala de aula repercutem 

diretamente, de acordo com as nossas compreensões, na formação da relação de apego 

entre João e Júlia.  

Tanto o sistema de apego, como os parceiros relacionais não estão imunes aos 

acontecimentos e mudanças pertencentes a esta dinâmica, pelo contrário, se constituem 

com base nesses acontecimentos (FOGEL; THELEN, 1987). Assim, considerando a 

dinâmica da sala de aula, em que muitos estudantes se fazem presentes, em que há 

apenas um(a) professor(a) para dar conta de tantas demandas, tendo que dividir seu 

tempo e atenção entre tantos, tais fatores tendem a desenhar as relações de apego 

estabelecidas no contexto escolar. Neste caso específico, tais fatores contextuais 

desenharam a relação estabelecida entre Júlia e João, da mesma forma que ocorreu com 
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a relação entre Paula e João. Nesta relação, Paula e João encontram-se regularmente 

duas vezes por semana para a realização das atividades pedagógicas adaptadas para 

João. O tempo em que eles compartilham é de aproximadamente uma hora e vinte 

minutos. Enquanto estão juntos na sala onde Paula realiza as atividades, sua atenção é 

direcionada para João, não compartilhando este momento com nenhuma outra criança. 

Estes aspectos fazem parte da rotina compartilhada por esta díade e, obviamente, tal 

contexto contribui na forma como eles constroem esta relação.  

Nos momentos da realização das atividades, João executa as orientações 

fornecidas por Paula; de acordo com os registros videográficos, ele espera os comandos 

para realizar a atividade. Podemos inferir que esta é uma característica marcante desta 

dupla. Um outro aspecto a considerar está no fato de que, embora Paula teça vários 

elogios e incentivos para João, ao conseguir concluir a atividade, João esboça um 

sorriso, mas seu olhar permanece voltado para a atividade que está em cima da mesa. 

Em nenhum momento durante os frames de Apoio-pedagógico foi possível a 

visualização de trocas de olhares e/ou sorrisos por estes parceiros. O que queremos dizer 

é que, talvez, a especificidade do papel assumido por Paula enquanto profissional 

desenhou também a relação socioafetiva que ela estabeleceu com João. Parece que 

Paula assumiu o papel de realizar as atividades com João, mais do que interagir 

livremente com ele e se constituir como uma figura de referência. Dessa forma, suas 

relações foram marcadas por esse caráter mais instrucionista.  

No entanto, não queremos com isso defender que caso houvesse uma diminuição 

da quantidade de estudantes, ou se outros fatores contextuais fossem alterados, seria 

possível o estabelecimento da relação de apego entre João e Júlia. Não temos como 

fazer essa afirmação. O que se sabe, conforme os registros videográficos, é que mesmo 

Júlia tendo de dar conta de tantas demandas pertencentes ao ambiente da sala de aula, e 

de modo particular, às demandas de cada estudante, ela conseguiu estabelecer junto a 

João uma relação socioafetiva harmoniosa, com respeito às singularidades dele, de tom 

emocional harmonioso e acolhedor. 

A respeito dessas considerações, Matos (2013) pontua que, no contexto escolar, 

o(a) professor(a) tende a ocupar o lugar da principal figura de apego para o(a) estudante. 

Porém, conforme os registros videográficos construídos e a análise dos frames de apego 

emergidos nas relações do contexto específico da presente pesquisa, sabe-se que 
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Mariana, a acompanhante de João ocupa este lugar para João (e não a sua professora 

regular), diferentemente dos resultados encontrados na pesquisa de Matos (2013). 

Entretanto, é válido considerar que o contexto investigativo daquela pesquisa (Ensino 

Médio) é diferente do contexto desta (Educação Infantil), além do fato de que, no caso 

de João, além da professora ele dispõe de uma estagiária que compartilha com ele todos 

os momentos em que ele está na escola. 

As relações socioafetivas estabelecidas por Júlia e Paula foram consideradas 

com clima emocional bastante acolhedor, que embora não se constituam como relações 

de apego, podem ser compreendidas como relações socioafetivas que contribuem para o 

bem estar de João no contexto escolar. De acordo com os frames de apego, bem como 

com os demais registros videográficos, percebemos que ambas demonstram interesse no 

bem estar de João, como também demandam preocupação para a construção de sua 

aprendizagem, especificamente em se tratando de Paula, responsável direta pela 

adaptação curricular e pedagógica das atividades de João.  

Gostaríamos de destacar que mesmo as parceiras relacionais (Júlia e Paula) 

tendo direcionado carinho e colocando-se de modo atento aos comportamentos eliciados 

por João, estes fatos não foram capazes de desenhar tais relações socioafetivas como 

relações de apego. Pois para o estabelecimento de relação de apego é necessário 

constância e regularidade na relação e disponibilidade do outro relacional. Assim, 

ressaltamos que o fato desta ou de outra relação ser construída como base segura ou 

insegura não responsabiliza um único parceiro, em detrimento de suas características 

individuais, antes, porém, é preciso desenvolver um olhar bidirecional e, mais do que 

isso, co-regulado, focado na relação, capaz de analisar a natureza da interação entre os 

parceiros, mãe e bebê, estudante e professora (BASTARD, 2013). Enfatizando, 

novamente, o nosso olhar sobre a qualidade da relação. 

Assim, para Bowlby (1984): 

[...] os padrões internos pelos quais as consequências do comportamento são 

avaliadas pela mãe e pela criança são tais que favorecem fortemente o 

desenvolvimento do apego, pois a proximidade e o intercâmbio afetivo são 

avaliados e sentidos como agradáveis por ambas (...). (BOWLBY, 1984, p. 

300) 

  Este intercâmbio afetivo, comentado por Bowlby (1984) pode ser observado, sob 

o nosso olhar, na relação de apego construída por João e Mariana, através dos episódios 
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vividos por eles. Há, nitidamente, um clima harmonioso, acolhedor, suave e alegre com 

tom emocional compartilhado por ambos os parceiros. Através da troca de olhares, 

sorrisos e toques é possível perceber este intercâmbio afetivo entre Mariana e João. 

 Pontuamos ainda, baseado em Bowlby (1984) que: 

Toda essa interação convém lembrar, é acompanhada pelas mais fortes 

emoções e sentimentos, satisfatórios ou não. Quando a interação entre um 

par transcorre normalmente, cada participante manifesta intenso prazer na 

companhia do outro e, especialmente, nas expressões de afeição do outro. 

(BOWLBY, 1984, p.300) 

Uma relação de apego segura produz tais implicações para os parceiros 

relacionais, como foi possível perceber na relação de apego construída por João e 

Mariana. A seguir, teceremos algumas considerações sobre as principais características 

que desenham a construção do estabelecimento das relações de apego nesta pesquisa. 

Ressaltamos que a discussão a seguir será organizada por relação: características da 

relação socioafetiva compartilhada entre Júlia e João, características da relação 

socioafetiva entre João e Paula e as características da relação de apego construída por 

João e Mariana.  

 

5.3 Quais as principais características dessa relação?  

5.3.1. Principais características da relação socioafetiva entre João e Júlia 

 

De início, trazemos para a discussão trechos de episódios co-construídos pelos 

parceiros relacionais João e Júlia. No episódio dos Braços e Sorrisos (frame de 

reencontro), destacamos o papel ativo exercido por João, ao colocar seus braços ao 

redor do pescoço de Júlia e em seguida, sorri um sorriso largo para ela. A professora, 

por sua vez, não sobrepõe suas ações verbais e não verbais às ações não verbais de João. 

Esta mesma atmosfera pode ser considerada no episódio do Desabafo/Quase choro 

(frame de cuidado). Neste episódio, João chega emocionalmente desorganizado, com 

expressão facial de tristeza. Júlia, ao perceber tal movimentação, vai ao encontro dele e 

elicia ações verbais (ao perguntar em tom de preocupação: O quê que acontece? O que 

foi que houve que chegou chorando?), bem como as ações não verbais de carinho, 

disponibilidade e escuta atenta (ao sentar-se na cadeira, colocar João para perto de si, ao 

abrir os braços para envolvê-lo).  
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Durante estas ações, João expressou sua emoção através de ações verbais 

(emitindo sons de desapontamento, mesmo não chegando a falar) e não verbais (ao 

colocar seus braços ao redor do pescoço de Júlia e em seguida, sorri um sorriso largo 

para ela ou quando João senta no colo da professora e reclina a cabeça em seu ombro 

esquerdo). Podemos entender tal sequência de comportamentos com base no que é 

destacado por Bowlby (1984), ao dizer que os comportamentos eliciados por um 

parceiro influenciam o comportamento do outro relacional. Neste caso específico, Júlia 

abriu os braços, foi em direção a João, perguntando como ele estava e o que havia 

acontecido porque, primeiramente, João eliciou comportamentos, ações não verbais e 

verbais de desapontamento.  

 Em nossa interpretação, estes comportamentos (por exemplo, colocar os braços 

ao redor do pescoço e sentar no colo de Júlia) demonstram que João sente-se 

confortável junto à Júlia, mesmo que o desfecho destes dois episódios tenha sido 

protagonizado por João. A compreensão adotada na pesquisa sobre o fenômeno do 

apego nos ajuda a analisar tais desfechos. O fenômeno do apego é, para nós, um sistema 

aberto, relacional e histórico, que sofre inúmeras influências ao longo do tempo. Em 

razão disso, o desfecho dos frames não é considerado como algo negativo, que 

prejudique a relação, mas é compreendido como um acontecimento que faz parte das 

relações e que é inerente a elas. Os parceiros relacionais não têm condições de dar conta 

das inúmeras influências/interferências que chegam ao sistema de apego, elas 

simplesmente acontecem e modificam o foco de atenção de pelo menos um dos 

parceiros, ocasionando a dissipação/desfecho da temática do frame (FOGEL e cols. 

1997). 

 

5.3.2 Principais características da relação socioafetiva entre João e Paula 

 

 De acordo com os episódios do Desenho e do Nome, classificados como frames 

de Apoio-pedagógico, co-construídos por João e Paula, podemos observar atenção e 

carinho dispensados por Paula que desencadeiam atitudes de estímulo à aprendizagem 

de João. Paula inicia o episódio do Desenho apresentando a atividade em tom 

acolhedor, estimulando alguns conceitos, como a identificação e reconhecimento de sua 

foto e o reconhecimento de seu nome escrito embaixo da foto. Após a apresentação de 

alguns conteúdos, em nossa interpretação, algo interessante acontece neste episódio, 
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João parece não apresentar iniciativa para realizar a atividade (ele não pega o lápis para 

iniciá-la), antes, porém, espera o comando de Paula. Após este comando, João 

corresponde de forma positiva a essa ação.  

Na tentativa de analisar esta sequência de comportamentos, destacamos a 

contribuição de Pontes et al (2007, p.54) ao afirmar que “a dinâmica do apego está 

sujeita à ação de fatores de natureza individual, relacional e contextual”, ou seja, 

podemos inferir que ao longo das experiências vivenciadas por estes parceiros, a 

dinâmica do apego deve ter sido conduzida tendo Paula como o parceiro que informa os 

comandos, enquanto João os executa. Parece que esta é uma característica desses 

parceiros, é o modo como os dois se colocam na relação.  

No entanto, para nós, é coerente levar em consideração também o contexto e a 

temática vivenciados por Paula e João, que é restrito aos frames de Apoio-pedagógico, 

caracterizado por uma temática específica, com papéis desenhados para as vivências 

deste contexto. A intervenção mais dirigida ou aproximada pode ser visualizada nas 

falas de Paula, em tom de carinho e motivação (Cadê a cabeça de João? Pega o lápis 

direito, João. Aquiii. Quem é esse?). Estes estímulos parecem fazer parte desta relação e 

contribuem emocionalmente para a reverberação de comportamentos eliciados por João, 

imprimindo-os autoconfiança para superar desafios nesta área.  

 

5.3.3 Principais características da relação de apego entre João e Mariana 

 

Em nossa interpretação a partir dos registros videográficos, e especificamente, 

dos frames de apego, é possível perceber certas características que desenham a 

construção desta relação socioafetiva que, diferente das demais relações estabelecidas 

por João, esta se caracteriza como uma relação de apego, como já destacado 

anteriormente. Uma característica bem marcante desta dupla é a co-construção de um 

clima emocional prazeroso de aceitação e respeito mútuo em todos os episódios, sem 

exceção. Os parceiros se utilizam de ações não verbais, como o olhar, o toque, o sorriso 

e expressão facial, para comunicar intencionalidades ao outro. Parece que a linguagem 

(verbal ou não verbal) utilizada por um parceiro relacional é facilmente compreendida 

pelo outro. 
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Por exemplo, no episódio do Me dá a sua mão (frame de reencontro), podemos 

perceber essas marcantes características (presença do tom emocional, carregado de 

espontaneidade e, ao mesmo tempo, de respeito pelo outro relacional) presentes na 

relação entre João e Mariana. Ao reencontrar João andando pelo parque, mancando, 

Mariana diz: “oxe, é assim, é?” (em tom alegre), e imita (com sorriso no rosto) o jeito 

que João está utilizando para andar. João olha para ela, sorri, muda a direção de seu 

caminho, segue em direção à Mariana e estende seu braço para ela. Além dessas 

características, com base nesse episódio podemos destacar também a presença de 

comportamento de apego, quando João estende o braço em direção à Mariana. 

Entendemos ser este um comportamento de apego, tal como definido por Bowlby 

(1984), pois evidencia busca de proximidade à figura principal de apego. João 

demonstra querer retomar o contato físico, a aproximação com Mariana. Seguido deste 

comportamento categorizado como comportamento de apego, João olha para Mariana e 

sorri para ela.  

Sobre essa discussão, Bowlby (1984) assevera que: 

Nenhuma forma de comportamento é acompanhada por sentimento mais 

forte do que o comportamento de apego. As figuras para as quais ele é 

dirigido são amadas, e a chegada delas é saudada com alegria. Enquanto uma 

criança está na companhia incontestada de uma figura principal de apego, ou 

a tem ao seu alcance, sente-se segura e tranquila (BOWLBY, 1984, p.259).  

 Desta forma, podemos inferir, através das ações não verbais eliciadas por João 

ao reencontrar Mariana e as que ele eliciou durante todo este episódio, a presença de 

sentimento de segurança e tranquilidade por parte de João por compartilhar esses 

momentos com alguém que ocupa um lugar significativo para João. Esta afirmação tem 

razão de ser devido aos acontecimentos que compõem este episódio e aos demais 

pertencentes a esta relação, em específico.  

Outro aspecto marcante desta relação é a atmosfera emocional que perpassa todo 

o episódio, fato que parece promover um senso de cuidado carinhoso, conforto e leveza 

nessa construção diádica. Nos episódios vividos por esses parceiros, não há 

sobreposição de ações (verbais e/ou não verbais), ao contrário, há uma troca de turnos 

bem sequenciada, há um encaixe sincrônico e harmonioso dos comportamentos 

eliciados. Parece que a característica da co-regulação de comportamentos, tende a 

demarcar esse sistema de apego. 
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Gostaríamos de destacar outro aspecto que parece pertencer a essa relação que 

pode ser percebido no episódio do Joelho (frame de cuidado), que é a atmosfera de tom 

emocional de acolhimento. Ao cair, Mariana elicia comportamentos de interesse e 

preocupação diante da queda de João. Ações como o olhar fixo em direção ao joelho 

machucado, o cuidado ao limpar a areia que está em cima do joelho arranhado, denotam 

que este parceiro apresenta-se como pronto e prestativo para acolher fisicamente e 

emocionalmente João. Seu corpo expressa esse tom emocional por meio de um 

movimento explícito de promoção do bem-estar físico e também emocional. 

Outra característica que, para nós demarca esta relação, é a segurança e a 

tranquilidade encontradas em João para introduzir novidades para o enredo do episódio 

da Corrida (frame de Apoio-brincadeira). Esta afirmação pode ser evidenciada 

novamente no início deste frame, quando João vai à procura de Mariana e puxa o seu 

colete. Estes comportamentos parecem demonstrar que João deseja a presença de 

Mariana para brincar. Isto evidencia a sensação de tranquilidade e autoconfiança 

promovidos neste episódio e também nesta relação. É também possível perceber uma 

exploração conjunta na contagem numérica, onde ambos participam de forma a 

complementar a ação do outro. Parece que o sistema de apego desta relação está sendo 

construído de modo a permitir a convivência harmoniosa de ações. Note que os 

parceiros não interrompem o turno de fala e de ações não verbais do outro. Tais 

características são frequentemente observadas em outros episódios protagonizados por 

João e Mariana.  

Outra característica pertencente a esta relação é o incentivo à participação de 

João. Por exemplo, Mariana estimula João na ação de contar os números para iniciar a 

brincadeira de corrida, o que é feito com muita alegria. Ela mantém o olhar direcionado 

para João e o tom de voz motivador (“Uuummmm, siiiiimmm”), além de balançar a 

cabeça para ele como sinal afirmativo e encorajador. João, por sua vez, demonstra 

motivação e engajamento na contagem para iniciar a corrida
37

. Nesses momentos, a co-

regulação das ações eliciadas pelos parceiros é harmonicamente complementada e 

encorajada pelo outro relacional. Podemos destacar ainda que a conquista alcançada por 

                                                           
37

 Por exemplo, quando ele forma o número um em sua mão, direciona o olhar atento para Mariana e, em 

seguida, mostra sua mão para ela. Ou, quando João pronuncia o número dois, forma este mesmo número 

em sua mão, e, logo em seguida, olha para Mariana, enquanto Mariana falava e perguntava como é o 

número dois. 
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João - a de contar os números de um até três
38

 -, parece se configurar como um evento 

que favorece a manutenção de uma autoconfiança em suas possibilidades, assim como 

na própria relação.  

Uma outra característica que merece destaque é a busca por negociação das 

contribuições e sugestões para a construção do enredo de forma harmônica, com a 

presença de tom emocional positivo. Por exemplo, no frame de Apoio-brincadeira 

(episódio da Corrida) que fora protagonizado por João e Mariana, é possível observar 

essa característica. Tom de voz carinhoso, sorrisos, interdependência dos 

comportamentos e papel ativo dos parceiros. Destacamos principalmente a forma como 

João se colocou nesse frame, ao chamar Mariana (puxando o colete) para brincar e a 

falar pela primeira vez.  

Outro aspecto a ser destacado desta relação é a postura “centrada na criança”
39

, 

que Mariana assume nos episódios, em consonância com o que é proposto por 

VILLACHAN-LYRA (2008), como sendo uma importante característica das relações 

de apego. Esta postura é evidenciada pela iniciativa de João em acrescentar elementos 

novos ao enredo. Por exemplo, parece que João sente-se bem ao chamá-la para brincar 

de corrida, quando ambos estão posicionados na faixa de largada, pintada no chão, ele 

puxa o colete de Mariana. Outro exemplo é após Mariana olhar para João e perguntar 

sobre a contagem para iniciar a corrida (“vai, como é!” “você sabe!”), ela espera pela 

resposta dele “e/ou coloca questões para esta como uma maneira de encorajá-la a 

acrescentar novos elementos na história”. Em nossa interpretação, uma outra 

característica desta dupla está na participação ativa de João, dando continuidade ao 

enredo (ao estender o braço, compor em sua mão o numeral um, emitir o som referente 

a este numeral, sorrir e olhar para Mariana). Parece que Mariana o encoraja a ser 

autônomo, a ter um lugar específico e ativo na relação, constituindo-se para ele como 

uma base segura.  

                                                           
38

 Este episódio mostra também que João sentiu-se e manteve-se motivado e engajado para pronunciar os 

números apenas nestas situações.  

39
 Conceito comentado por Villachan-Lyra (2008), ao explicar o papel assumido por uma das mães no 

estudo. Este conceito diz respeito, basicamente, à disponibilidade de como esta se colocou na relação, a 

aceitação dos elementos e ideias trazidos pela criança para a co-construção do enredo, a escuta atenta para 

este desenrolar, sem deixar de dar os contornos de disciplina necessários. 
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Entendemos que esses elementos representam a dinâmica relacional co-

construída por esses parceiros, garantindo a João a sensação de segurança para 

experienciar os contextos pertencentes a este ambiente. Sobre o assunto, Villachan-Lyra 

(2008, p.91) ressalta que: “É esta dinâmica relacional que favorece a construção de um 

senso de segurança e confiança tanto em si mesmo como também no parceiro relacional 

e na própria relação diádica”. Em nossa interpretação, os aspectos que caracterizam esta 

dupla segue, em linhas gerais, um desenho harmonioso, leve, espontâneo e de respeito 

mútuo.   

A seguir, buscou-se elucidar a reflexão se há alguma relação entre a construção 

de relação de apego e o processo de inclusão escolar da criança com TEA. 

 

5.4 Existe alguma relação entre a construção de relações de apego e o processo de 

inclusão escolar da criança com TEA, tanto do ponto de vista social como no que se 

refere ao seu engajamento nas atividades pedagógicas? 

 No que se refere à inclusão de crianças com deficiência, em paralelo à discussão 

calorosa e atual sobre as múltiplas demandas da(o) professora(o), consideramos a escola 

como um espaço adequado para todas as crianças estarem, independente dos aspectos 

inerentes ao desenvolvimento infantil de cada criança (embora, obviamente, essas 

particularidades devam ser consideradas no seu cotidiano escolar, mas não como 

argumento para a sua ‘exclusão’). É neste espaço escolar, desde a Educação Infantil, 

que crianças começam a caminhada na construção de vínculos socioafetivos importantes 

com os pares e adultos próximos. A esse respeito, em nossa pesquisa foi possível 

perceber que todos os profissionais engajados com João em seu cotidiano na escola 

buscaram contribuir nessa direção, constituindo-se como pessoas em quem João poderia 

vir a se amparar, fornecendo-lhe afeto em forma de abraços, risos, toques carinhosos e 

brincadeiras espontâneas e, dessa forma, contribuir para sua participação nas diversas 

atividades.  

Retomando rapidamente os episódios do Super-Homem, do Desabafo/Quase 

choro e dos Braços e Sorrisos que João compartilhou com Júlia, percebemos que, nestes 

episódios João foi acolhido por Julia em suas emoções e espontaneidades. 

Especificamente, no episódio do Super-Homem e no episódio do Desabafo/Quase 

choro, João entra na sala de aula com expressão facial de tristeza e na tentativa de 



131 

 

expressar oralmente algo. Júlia, por sua vez, caminha na direção dele, mostrando estar 

interessada no modo em que João se encontra. Ela o abraça, dando afago necessário e 

pergunta várias vezes em tom emocional carinhoso o que aconteceu para ele estar com 

esse sentimento.  

Gostaríamos de destacar que Júlia, se quisesse, poderia ter tomado outro 

posicionamento, já que Mariana e Paula estavam na sala de aula, elas poderiam dar 

conta destas demandas emocionais de João, e Júlia poderia continuar acompanhando os 

demais estudantes. Porém, o que se sabe através dos registros videográficos é que ela 

escolheu ficar com João e fornecer-lhe o que era necessário para aquele momento e 

assim o fez. Este episódio, para nós, não evidencia tão somente aspectos socioafetivos, 

mas principalmente, evidencia uma atitude em prol da inclusão escolar, pois João foi 

acolhido em suas emoções. Júlia deu importância à forma como João chegou à sala de 

aula.  

Dizemos isto porque para nós o conceito de inclusão é abrangente. Não é restrito 

apenas à adaptação de atividades curriculares e pedagógicas para a criança com 

deficiência, ou o seu acesso e permanência na escola. É abrangente a ponto de a escola 

respeitar as singularidades do sujeito, sejam elas de ordem intelectual, emocional, 

socioafetiva, comunicacional ou comportamental. Entendemos que o caminho da 

inclusão é feito também, e, sobretudo, pela superação de interpretações pré-concebidas 

sobre o estudante com TEA que, em sua maioria, afetam a eficácia do agir pedagógico 

do professor (BOSA, 2006). 

 Em consonância ao nosso posicionamento, Ferreira (2005, p.43) corrobora ao 

dizer que: “uma escola inclusiva deve ser humanística, no sentido de assumir a criança e 

o jovem como sua finalidade primeira e última”. Nesta direção, Meirieu (2005) 

contribui quando afirma:  

Uma escola que exclui não é uma escola (...) A escola, propriamente, é uma 

instituição aberta a todas as crianças, uma instituição que tem a preocupação 

de não descartar ninguém, de fazer com que se compartilhem os saberes 

que ela deve ensinar a todos. Sem nenhuma reserva. (MEIRIEU, 2005, 

p. 44) 

E como tentativa de corroborar com este pensamento em termos práticos da 

inclusão, trouxemos um trecho de um registro videográfico que mostra a mediação 

realizada por Júlia para que João participasse de uma atividade coletiva fora do espaço 

da sala de aula. Ressaltamos que mesmo este momento não tendo se configurado como 
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um frame de apego, consideramos importante trazê-lo para a discussão, pois envolve 

questões pertinentes sobre a postura de Júlia e o paradigma da inclusão. 

Os estudantes, Mariana, João e Júlia estão em um espaço reservado como um 

“campinho”. Estão participando de uma brincadeira em que os comandos são orientados 

pela professora. Júlia percebe que João não está participando da brincadeira; ela vai até 

ele, o conduz para a brincadeira pelo braço, coloca João entre duas crianças e pede para 

que elas deem as mãos para João. Em seguida, volta para o lugar onde estava e retoma 

as instruções para a brincadeira. João permanece por alguns instantes de mãos dadas 

com as duas crianças. Após alguns instantes (segundos), ele solta as mãos das duas 

crianças, como mostram as imagens a seguir: 
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Novamente, a seguir, trouxemos um pequeno momento vivido por Júlia e João, 

que evidencia a complexidade do contexto da sala de aula, mas que, devido a um olhar 

mais sensível e efetivo, Júlia consegue, sob nosso olhar, ser ponte para esta 

implementação: 

Está no momento da chegada das crianças à sala de aula. Algumas estão sentadas no 

chão em forma de círculo, conversando, outras estão com brinquedos na “rodinha”. João 

é um deles. Júlia também está sentada no chão, junto ao grupo. João levanta-se do chão, 

pega os brinquedos e segue em direção às bancas e cadeiras, sentando no chão entre 

estes mobiliários. João começa a brincar com os brinquedos. Depois de alguns minutos, 

Júlia caminha em direção a sua mesa, que fica localizada depois das cadeiras e mesas 

das crianças e encontra João brincando com os brinquedos, sozinho, sentado no chão. 

Enquanto Júlia olha para João, ela diz: “Joããão, vamos brincar lá perto dos seus 

amigos. Venha!” e vai conduzindo João pela mão, direcionando-o a levantar. João pega 

os brinquedos e segue com Júlia para a rodinha, onde as demais crianças estão. Quando 

João está no movimento de sentar na rodinha, Júlia fala para as demais crianças: 

“Peguem brinquedo para brincar na rodinha também”. As crianças dizem: “êê, que 

bom”! 
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Para nós, estas duas tentativas de movimentação para a mediação entre os pares 

e João é considerada positiva para o processo de inclusão de João. Nestas duas 

situações, João encontrava-se à parte, distante das movimentações centrais que estavam 

sendo vivenciadas pelos pares. São momentos que carregam grandes contribuições para 

a inclusão. Estes momentos têm reverberações para o que Vygotsky (1997) destacou 

sobre a criação de espaços educativos não excludentes e o efeito da interação entre 

crianças com e sem deficiência. Para este teórico, as relações heterogêneas são espaços 

ricos de trocas sociais e mediações psicossociais necessárias ao desenvolvimento 

infantil. E, conforme este momento, Júlia teve um importante papel em direção a este 

movimento, sendo capaz de perceber nas duas situações, que João estava distante da 

movimentação central vivenciada pelo grupo, proporcionando assim, em pequenos 

instantes, às crianças próximas a João e a ele mesmo, o estímulo de espaços não 

excludentes, embora João tenha seguido em outra direção posteriormente, como 

aconteceu na primeira situação. 

 Estas situações falam também sobre o olhar de Júlia em relação ao lugar em que 

João estava ocupando – distante das demais crianças –, sobre o pocisionamento ativo e 

não passivo escolhido por ela diante desta situação e - especificamente na segunda 

situação -, sobre a volta ao lugar que João havia ocupado. O fato de Júlia ter passado 

por João e não o ter ignorado (na segunda situação) diz, a nosso ver, que ela o percebeu 

distante do grupo e o convocou para estar no grupo, para participar do que o grupo 

estava fazendo. Este pocisionamento traz implicações também para a forma como as 

crianças vêm João e o lugar que ele ocupa no grupo. Esses posicionamentos tomados 
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por Júlia levam, às crianças, aos poucos, de forma cotidiana, ao entendimento de que o 

lugar que João deve ocupar é junto a elas, é fazer o que elas fazem, é brincar quando os 

demais estão brincando, é estar na rodinha quando o grupo está, é estar junto ao grupo 

quando as crianças estiverem brincando no parque, na sala de aula em brincadeiras 

espontâneas ou não. Ou seja, é levá-los a compreensão de que o lugar de João não é o de 

estar distante do grupo, mas é o de estar incluído.  

Assim, estar no mesmo espaço, vivenciar relações com grupos heterogêneos 

(VYGOTSKY, 1997), como foi possível através desses momentos, corrobora com o que 

Dechichi e Menezes (2011), asseveram sobre a inclusão e sobre as formas de como 

implementá-la. São atitudes como as tomadas por Júlia que beneficiam a João, ao 

grupo, que favorecem a inclusão. Dizem respeito também sobre o papel do(a) 

professor(a) nesta tomada de decisão acerca de como a diversidade pode emergir, de 

forma mais clara e visível, no contexto escolar dentro e fora sala de aula. É, portanto, 

fazer a convocação para que a escola seja inclusiva ou inclusivista – como alguns 

costumam chamar – e assim venha a ser humanística, como pontua Ferreira (2005). 

Ademais, o estímulo dessas relações evita a exclusão e o isolamento vivenciados 

tristemente há muito pelas crianças com desenvolvimento que fogem do padrão 

socialmente estabelecido.  

E, de forma a corroborar com tais afirmações, Toledo e Martins (2009) 

contribuem dizendo que: 

a escola torna-se um espaço social capaz de desenvolver um papel de 

estimulação ao relacionamento, na qual decorrem as trocas entre os pares, o 

que certamente facilita ao professor proporcionar atividades desafiadoras, 

nas quais ele também será o mediador das situações favoráveis ao 

desenvolvimento cognitivo, social, emocional e linguístico. (TOLEDO; 

MARTINS, 2009, p.413) 

Para estes autores, o(a) professor(a) exerce o papel de mediador das situações 

vivenciadas pela criança com deficiência (e não apenas destas), ele estará entre, 

intermediando questões sociais e de comportamento, na comunicação, nas atividades 

e/ou brincadeiras escolares, nas atividades pedagógicas e entre os pares e a criança, 

tornando os desafios favorecidos pela escola de ordem pedagógica, social e emocional 

mais acessíveis para o desenvolvimento do sujeito (GROOM; ROSE, 2005, p. 13).  

Há outros autores, como Mousinho et al (2010), que compreende a figura do 

mediador escolar como alguém que não necessariamente deve ser ocupada pelo(a) 
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professor(a) em todos os momentos em que a criança com deficiência estiver na escola, 

pois segundo esta concepção de mediação, o(a) mediador(a) atua em diferentes 

ambientes escolares, tais como a sala de aula, as dependências da escola, pátio e nos 

passeios escolares que forem de objetivo social e pedagógico. Também pode: 

“acompanhar a criança ao banheiro, principalmente se estiver com objetivo de 

desfralde, auxiliando nos hábitos de higiene, promovendo independência e autonomia 

no decorrer da rotina” (MOUSINHO et al, 2010, p.43). O que nos leva a compreender, 

segundo estas concepções sobre mediação escolar com tais fins, e segundo a rotina 

escolar vivenciada por Júlia, Paula e Mariana, que Mariana é quem ocupa este lugar 

enquanto profissional para João.  

Para essa discussão, trouxemos um momento sobre esse acompanhamento tão 

importante para o desenvolvimento de João para a realização das atividades diárias. 

Ressaltamos que mesmo este registro não tendo se configurado como um frame de 

apego não deixa de evidenciar aspectos sobre o arranjo desta relação construída por 

Mariana e João e sobre o papel ocupado por Mariana enquanto profissional. 

Ressaltamos que este momento diz respeito à mediação conduzida por Mariana para a 

realização de uma atividade diária: 

Mariana e João estão sentados no chão. O lanche de João está em cima do chão, 

próximo à toalha forrada no chão; João está comendo biscoito. Mariana está ao seu lado. 

João aponta com o dedo que quer comer o lanche que está no outro pote. Em seguida, 

olha para Mariana, que por sua vez, diz: “você já sabe abrir o pote sozinho”! João olha 

para o pote, abre-o pote e come o saladinho.  
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 É um momento, considerado por nós, como caminho, ponte para a inclusão. Em 

relação a esse momento, gostaríamos de destacar a importância do fortalecimento da 

autonomia e independência fornecido por Mariana para João. Mariana poderia, se 

quisesse, abrir o pote de biscoitos para João, mas escolheu não fazê-lo, pois sabe que ele 

era capaz de fazer sem sua ajuda de forma tão direcionada. Esse fortalecimento deve ser 

fornecido de forma cotidiana para que a criança com TEA consiga, aos poucos, tendo 

seu ritmo respeitado, perceber-se como sujeito capaz até nesses momentos, 

considerados pequenos, mas que não deixam de ter importância tanto para esse 

fortalecimento das capacidades da criança, tanto na ideia de não construir uma relação 

de apego ou socioafetiva tendo o outro relacional como alguém que sempre estará em 

situação de dependência.  

A presença de um mediador consciente sobre seu papel enquanto profissional e a 

reverberação deste para a vida, desenvolvimento da autonomia da criança e para o 

próprio arranjo da relação, fornece inúmeras contribuições para o desenvolvimento 

socioafetivo, emocional, cognitivo, comportamental, comunicacional da criança, além 

de contribuir para sua vida em sociedade. 

Sob o nosso olhar, este trecho corrobora com o que Kupfer (2004) discorre a 

seguir: 

o mediador pode assumir o papel de ser um apoio para que a criança possa 

ser incluída em um processo educacional que, de outra maneira, ou seja, sem 

uma pessoa diretamente a apoiando numa relação um para um, poderia ser 

desestruturante e insuportável, tanto para a escola quanto para o aluno com 

deficiência (KUPFER, 2004, p. 29). 

 

Em relação a esse apoio necessário tanto de forma individual, como de forma 

social, ressaltamos que conforme a análise de dados, nenhum frame de apego construído 

entre João e os pares foi possível. Sob nosso olhar, compreendemos que uma mediação 

maior, mais diretiva e pontual se faz necessária para que seja possível frequentes e 

maiores trocas sociais entre os pares e João a ponto de essas trocas se configurarem 

como relações de apego. As trocas sociais entre João e os pares foram possíveis em 

alguns poucos momentos - tendo sido trazidas acima para endossar a discussão - 

corroborando para o fato de que estas trocas foram possíveis porque houve uma 

mediação mais diretiva conduzida por Júlia e Mariana. 
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Estas reflexões sobre mediação escolar, bem como a análise dos frames de 

apego, nos levam à compreensão de que o estabelecimento de relação de apego no 

contexto escolar pode vir a favorecer a implementação da inclusão, tendo em vista o 

conceito de figura de apego de base segura. Na relação de apego construída por João e 

Mariana, foi possível perceber, por meio dos frames de apego, uma exploração do 

espaço escolar por João, de forma confiante e segura, pois parecia-nos que ele sabia que 

Mariana (figura de apego) estava ali para ampará-lo em qualquer necessidade. No 

entanto, também foi possível identificar que não precisa ter relação de apego para 

promover a inclusão, haja vista a inclusão mediada por Júlia e Paula, parceiras 

relacionais em que não foi possível o estabelecimento de relações de apego, mas de 

relações socioafetivas positivas capazes de contribuir para o bem estar de João no 

ambiente escolar. De acordo com os registros videográficos, João sente-se confortável 

quando está na presença de Júlia e Paula, e elas agem de modo a promover a inclusão 

dele no contexto escolar. 

Entendemos que momentos como esses de trocas sociais entre as crianças e 

João, especificamente, como os momentos trazidos acima, em que há convivência mais 

próxima entre grupos heterogêneos, podem proporcionar benefícios para todos os 

envolvidos com o paradigma da inclusão, pois nos estimula a aprender com a 

diversidade. A inclusão, vista nesta pesquisa de forma tão crucial, exerce uma influência 

sobre o desenvolvimento infantil, porém, é preciso lembrar que é ainda (e lutar contra 

este ponto de vista) uma temática tão difícil de estar presente, de fato, nas nossas 

relações, no nosso dia a dia, nos espaços de nossa sociedade e instituições escolares. 

Entretanto, compreendendo que a inclusão é crucial para o convívio entre os grupos 

heterogêneos, coloca-se, de igual modo, como importante a reflexão sobre as 

contribuições do estabelecimento de relações de apego de base segura no ambiente 

escolar desde a Educação Infantil capazes de serem construídas pela criança com TEA. 

Sabendo que a construção dessa relação de forma segura proporcionará ao indivíduo 

com e sem deficiência a exploração do ambiente, o engajamento em atividades e novas 

parcerias socioafetivas, pois relacionamentos seguros de apego oferecem segurança 

emocional para as crianças, de modo que terão para onde voltar, quando precisarem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou analisar se a criança com TEA estabelece relação de apego 

no contexto escolar da Educação Infantil a partir da compreensão acerca do fenômeno 

do apego como relacional, histórico e co-construído pelos parceiros. Isto quer dizer que 

o sistema de apego é relacional, pois tudo o que acontece no sistema, nas relações é 

dinamicamente co-construído e está em constante modificação ao longo do tempo. 

Assim, nossa compreensão é a de que o comportamento de cada parceiro complementa, 

influencia e modifica o comportamento do outro, pois ambos exercem papéis 

importantes e ativos nessa construção afetiva. Não há, portanto, parceiro mais 

importante que o outro, proporcionando assim, lugar e vez na relação para ambos os 

parceiros, não apenas para um. Além disso, o fenômeno do apego foi concebido aqui 

como um sistema que sofre intensas e inúmeras mudanças ao longo do tempo, pois é um 

sistema aberto às circunstâncias e aos fatores de qualquer ordem, contextual ou 

relacional. Estas mudanças, sejam a nível macro ou micro, interferem no modo como os 

parceiros se envolvem e constroem as relações.  

Estes aspectos são importantes, pois destacam o papel ativo da criança com TEA 

no estabelecimento de relações socioafetivas e de apego, ao contrário de como era visto 

antigamente, quando a criança era concebida tão somente por suas ausências e 

comprometimentos. Corroboramos então com o que foi apontado por Vygotsky (1997), 

ao defender que o sujeito deve ser compreendido por suas capacidades preservadas, na 

defesa em prol da inclusão de crianças com deficiência em espaços heterogêneos, ou 

seja, nas escolas regulares, nas escolas que não são/eram “especiais”.  

Esta pesquisa visou então, considerar a criança com TEA com possibilidades em 

seu desenvolvimento emocional, cognitivo, socioafetivo, comportamental, 

comunicacional, tendo em vista e respeitando seu próprio ritmo e sua forma particular 

de ser e de estar no mundo. Neste sentido, buscou investigar se o estabelecimento de 

relações de apego é possível no contexto escolar e, em sendo, como se caracterizam 

essas relações. De acordo com a construção dos dados da presente pesquisa, podemos 

dizer que sim, criança com TEA estabelece relação de apego. Ressaltamos que embora a 

discussão dos dados tenha nos possibilitado afirmar esta questão, é necessário 

considerar que tais relações não são estabelecidas do mesmo modo em se tratando de 

parceiros que não apresentam deficiência.  
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Mas, o que implica tal afirmação? Implica em lembrar que a condição de 

desenvolvimento apresentada pela criança com TEA é diferente daquela apresentada 

pela criança sem deficiência. De maneira geral, a criança com TEA apresenta certos 

comprometimentos no neurodesenvolvimento, nas áreas comportamental, social e 

comunicacional, que tendem a implicar na maneira como essas crianças se relacionam 

com outras pessoas. Por exemplo, pelo fato de a criança com TEA, em sua grande 

maioria, ter dificuldade para utilizar a linguagem oral para fins comunicativos, ela 

utilizará mais ações não verbais direcionadas ao seu parceiro relacional para se 

comunicar. Isso ocorreu com João que se fez entender utilizando-se de sorrisos, troca de 

olhares, puxando o colete da pessoa com quem estava interagindo, estendendo os 

braços, se posicionando a frente do outro relacional, etc. Fazendo uso de recursos não 

verbais, João foi capaz de expressar seu sentimento, emoção e pensamento em relação a 

determinado fato para o outro relacional.  

No entanto, de acordo com os dados desta pesquisa, percebemos que os 

comprometimentos inerentes ao desenvolvimento apresentado pela criança com TEA 

não a impedem de estabelecer relação de apego. Até porque conforme a nossa 

concepção de apego, a de que os fatores contextuais e relacionais interferem no 

estabelecimento desta relação, torna-se incoerente trazer a culpa ou a responsabilidade 

pela ausência do estabelecimento da relação de apego tão somente para este indivíduo. 

Quando, na verdade, o olhar para a construção ou a ausência de relações de apego é 

relacional, pois o foco está na relação e não nas características individuais dos parceiros. 

A pesquisa também revelou que Mariana (acompanhante) e João estabelecem 

relação de apego, o que não aconteceu com as parceiras relacionais: Júlia e Paula. Com 

estas, houve apenas o estabelecimento de relações socioafetivas, com clima emocional 

prazeroso e acolhedor, mas que não caracterizaram uma relação de apego, pois não 

houve regularidade e frequência nestas trocas socioafetivas a ponto de se configurarem 

como relações de apego. Como pôde ser constatado a partir de nossos dados, João não 

apresenta comportamentos de apego para Paula e nem para Júlia.  

No que se refere à caracterização das relações de apego, as principais 

características encontradas foram: responsividade, disponibilidade, respeito mútuo, 

troca de turnos de ações verbais e não verbais sequenciada, prontidão, espontaneidade, 
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papel ativo dos parceiros na interação mostrando iniciativa para introduzir novas 

propostas, como as brincadeiras de corrida, etc.  

Outro dado produzido por esta pesquisa está na relação entre a construção de 

relações de apego e o processo de inclusão escolar da criança com TEA, tanto do ponto 

de vista social como no que se refere ao seu engajamento nas atividades pedagógicas e 

na exploração do ambiente. Esta relação foi possível, no contexto estudado, a partir do 

momento em que se compreende a relação de apego estabelecida entre Mariana e João 

como exercendo a função de base segura, tal como concebido por Bowlby (1984). Ou 

seja, quando a relação de apego é construída de modo seguro, os parceiros relacionais 

podem, sem medo, explorar o ambiente, se engajar em desafios e propostas, pois eles 

sabem que tem a quem recorrer quando houver alguma necessidade, quando, por acaso, 

sentirem-se inseguros. Essa evidência foi perceptível nos frames de apego vivenciados 

por João e Mariana, especificamente, nos episódios: do Me dá a mão (frame de 

reencontro), episódio do Joelho (frame de cuidado) e no episódio da Corrida (frame de 

apoio-brincadeira). 

 Estas reflexões nos conduzem a duas possíveis conclusões: a de que o 

estabelecimento da relação de apego pode vir a favorecer a inclusão, tendo em vista a 

concepção de base segura. No entanto, com base nos dados da presente pesquisa, 

também foi possível concluir que não é necessário ter relação de apego para que o 

adulto mediador promova a inclusão da criança com TEA. Isso pôde ser constatado nos 

momentos de inclusão mediados por Júlia e Paula, parceiras com que João estabeleceu 

relações socioafetivas positivas, que contribuíram para o seu bem estar no ambiente 

escolar, fornecendo-lhe acolhimento emocional quando oportuno. A esse respeito, 

destacamos, especificamente, o episódio do Super-Homem e o Desabafo/Quase choro 

(frame de cuidado), que fora vivido juntamente com Júlia, como discutido 

anteriormente. Além disso, foi possível concluir também que João sente-se motivado e 

confortável nos momentos vivenciados com Paula, especificamente, nos episódios do 

Nome e do Desenho, ambos pertencentes à categoria frames de Apoio-pedagógico. 

Estes dados corroboram, a nosso ver, com a ideia de que não precisa ter relação de 

apego para promover a inclusão. 

Dito isto, partir dessas considerações, novos estudos podem contribuir para 

endossar a discussão iniciada por esta pesquisa e investigar quais os fatores do contexto 
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escolar da Educação Infantil podem favorecer o estabelecimento de relações 

socioafetivas, especificamente, relações de apego, construídas pela criança com TEA. 

Mas, por que a Educação Infantil seria o espaço para essa possível investigação? 

Porque, compreendemos esta primeira etapa da Educação Básica como um dos espaços 

de interação social com os pares e com os adultos próximos desde a mais tenra idade, 

possibilita também a interiorização de acordos sociais, estímulos às diversas formas de 

linguagem, além dos ganhos favorecidos pelo mundo do faz de conta por meio do 

brincar, atividade inerente a esta faixa etária, conforme aponta Dechini e Menezes 

(2011). Além disso, cabe às pesquisas futuras a investigação sobre como a intervenção, 

a interação socioafetiva com o(a) professor(a) desta etapa da Educação Básica, 

repercute ao desenvolvimento da criança com autismo.  

De fato, mostrar que a escola pode ser um espaço para o desenvolvimento 

socioafetivo de crianças com autismo é ainda um grande desafio para os pesquisadores 

da área da Educação. De modo geral, o que se tem visto, é uma discussão, bastante 

atual, em relação à escolarização deste público, mas não de suas relações socioafetivas. 

Há aqueles que consideram que o melhor lugar para a criança com TEA estar é nos 

espaços terapêuticos, em turmas especiais com outras crianças com o mesmo 

diagnóstico ou com outros transtornos do desenvolvimento. Há, porém, aqueles que 

consideram que a criança com TEA deve estar inserida em salas regulares com crianças 

sem deficiência, que tenham a mesma faixa etária. Um outro grupo pensa ainda que 

crianças com TEA devem frequentar o espaço da sala de aula regular, com crianças sem 

deficiência, mas que tenham um nível de desenvolvimento compatível ao das crianças 

autistas. Portanto, o investimento na produção de estudos que busquem analisar os 

benefícios da convivência entre grupos heterogêneos desde a primeira etapa da 

Educação Básica, principalmente, os benefícios proporcionados pela inclusão co-

relacionada (ou não) com o estabelecimento de relações de apego, é de fato, relevante, 

levando em consideração, inclusive, o tímido investimento de pesquisas com estas 

temáticas produzidas por pesquisadores da área da Educação. Estas indicações de 

pesquisas também irão de encontro àquelas que, tradicionalmente, têm investigado a 

temática do apego em contextos semi-naturalísticos ou contextos criados. Investigações 

no campo da Educação, especificamente nos contextos escolares, ou seja, contextos 

naturalísticos – como no caso do presente estudo -, endossam a área de pesquisas que 

investigam a temática do apego nestes contextos.  
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São urgentes as investigações com crianças pré-escolares, visto que nesta época 

a criança defronta-se com as primeiras experiências com os pares, são experiências fora 

do contexto familiar, e é onde há, segundo Matos (2013), a possibilidade de novos 

arranjos relacionais de apego, onde há o surgimento das figuras subsidiárias de apego. 

Até porque, de acordo com Bowlby (1984), a qualidade destas primeiras experiências 

influenciará as demais configurações de apego com diversos parceiros relacionais ao 

longo de nossas vidas, e de que a qualidade destas relações influenciará o 

desenvolvimento cognitivo, interativo e comunicativo da criança com TEA, como bem 

aponta Barbosa (2007). Estas pontuações corroboram então com o fato da necessidade 

de pesquisas no ambiente escolar.  

 Estudos que investiguem estes aspectos poderão contribuir para a dissolução de 

diversas crenças em torno das possibilidades de desenvolvimento apresentadas pela 

criança com autismo, fornecendo evidências de que é possível o estabelecimento de 

relações de apego no contexto escolar. Pesquisas nesta direção contribuem para a 

minimização de crenças distorcidas sobre as (in)capacidades associadas ainda à criança 

com autismo, e nos ajudam a compreender a escola como espaço de convívio entre as 

diferenças, espaço esse que acima de tudo é um direito. 

 Dito isto, penso que cabe agora, mencionar certas fragilidades deixadas pela 

nossa pesquisa. Considero que a primeira delas está na delimitação do tempo para a 

construção dos registros videográficos. Penso que se a quantidade de dias fosse 

aumentada para um mês, ou então, se tivéssemos construído os registros videográficos 

por seções, de forma fragmentada, por exemplo: a primeira semana de cada mês seria o 

tempo para irmos à escola e realizar as videogravações; num espaço de seis meses, 

teríamos seis semanas de videogravação. Se assim fosse, teríamos uma quantidade 

expressiva de registros para a análise, o que nos proporcionaria, possivelmente, analisar 

outras questões – além das encontradas - pertencentes às relações que poderiam emergir 

neste contexto investigativo.  

 Esta questão tem influência direta na relação construída por João e Paula. Pois, 

como o período para a realização das videogravações restringiu-se apenas a uma semana 

e, João tem encontros duas vezes por semana com Paula, torna-se difícil analisar uma 

relação a partir de apenas dois encontros, tendo sido cada um com um hora e alguns 

minutos. Ou seja, é pertinente que outras pesquisas considerem um tempo maior para a 
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realização das videogravações para que se possa acompanhar a relação por um período 

de tempo maior, que poderia favorecer não só caracterizar a relação, mas também 

acompanhar possíveis trasnformações ao longo do tempo. 

 Outra fragilidade diagnosticada está na restrição da escolha dos instrumentos 

metodológicos. Acredito que trazendo a contribuição da entrevista ou de questionários, 

como instrumentos metodológicos, ter-se-ia uma maior compreensão sobre os 

participantes da pesquisa, principalmente, sobre os responsáveis pela criança, com o 

objetivo de entender com mais clareza certos dados sobre a história de vida de João, 

sobre sua configuração familiar, sobre sua chegada à família, sobre a reação ao 

diagnóstico e formas de enfrentamento, etc. Penso que estes dados teriam fornecido à 

pesquisadora uma visão mais completa e anterior a sua entrada ao contexto escolar. 

 Para finalizar, gostaria de concluir com as palavras do psicólogo espanhol, 

Angel Revière, aquilo, que para mim, neste momento de finalização da dissertação, se 

aproxima do que compreendo sobre desenvolvimento, inclusão e possibilidades: 

 

“Não sou só autista, também, sou uma criança, um 

adolescente, ou um adulto. Compartilho muitas 

coisas das crianças, adolescentes e adultos como os 

que chamais normais.” 

Angel Revière 
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