0

FACULDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
GRADUAÇÃO DE PSICOLOGIA

Juliane da Silva Baptista

ENTRE O SUJEITO E O COMPORTAMENTO:
AS DIFERENTES FORMAS DE INTERVIR JUNTO AO AUTISMO

Porto Alegre
2018

1

Juliane da Silva Baptista

ENTRE O SUJEITO E O COMPORTAMENTO:
AS DIFERENTES FORMAS DE INTERVIR JUNTO AO AUTISMO.

Artigo apresentado à Faculdade São
Francisco de Assis, como parte dos
requisitos para obtenção de título de
Bacharel em Psicologia.

Orientadora: Prof. Me. Mercês Sant Anna
Ghazzi.

Porto Alegre
2018

2

“Colorless green ideas sleep furiosly”

Noam Chomsky
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RESUMO

O presente trabalho apresenta a análise dos discursos coletados em redes sociais e livros de
autoajuda de pais de indivíduos portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em suas
jornadas em busca por tratamento. Buscou-se diferenciar o trabalho realizado pela terapia
cognitivo comportamental e seu enfoque no comportamento daquele que compreende o
sujeito pelo viés da psicanálise. Pode-se observar, através da realização deste
trabalho, que métodos comportamentais e tratamentos psicanalíticos aparecem de forma
distinta nos enunciados familiares, sendo o primeiro grupo

deles

marcado

por

direcionamentos adaptativos e psicoeducativos. Já os enunciados referentes à psicanálise se
destinam a uma aposta no sujeito em constituição.

Palavras-chave: autismo; sujeito psíquico; comportamento;

ABSTRACT

This work presents the analysis of the speeches, which were collected from social networks
and self-help books, of parents of individuals with Autism Spectrum Disorder (TEA) in their
journeys in search, for treatment. We sought to differentiate the work performed by cognitive
behavioral therapy and its focus on the behavior of the one who understands the subject
through the bias of psychoanalysis. It can be observed, through the accomplishment of this
work, that behavioral methods and psychoanalytic treatments appear in a different way in
familiar wording, being the first group of theirs marked by adaptive and psychoeducational
directives. In another hand, the wordings referring to psychoanalysis are intended for a bet on
the subject in constitution.

Keywords: autism; psychic subject; behavior.
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1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, vemos um aumento progressivo dos diagnósticos do transtorno do
espectro autista (TEA), sendo que inúmeros fatores podem estar relacionados a este fato. Com
a publicação do DSM-V (2013. p.51), vemos que “indivíduos com um diagnóstico do DSMIV bem estabelecido de transtorno autista, transtorno de Asperger ou transtorno global de
desenvolvimento sem outra especificação devem receber o diagnóstico do transtorno do
espectro autista”. Esse novo critério englobou outros transtornos, o que, consequentemente, dá
margem a um aumento nos diagnósticos.
Segundo Tafuri (2006), em 1911 Bleuler introduziu o termo “autismo” buscando
trazer que o aspecto de perda de contato com a realidade, identificada por ele, seria uma
forma de estar voltado para si mesmo. Vemos, desde então, que há diferentes maneiras de
compreender esta psicopatologia, o que nos leva a pensar em formas distintas de tratamento
destes sujeitos; devido a isto, pretende-se neste trabalho explorar teoricamente estas questões,
buscando compreendê-las.
Apresentar um olhar sobre a diversidade de tratamentos acessados frente aos
diagnósticos de TEA pode não ser uma tarefa fácil, visto que a etiologia do autismo ainda é
desconhecida. Existem atualmente vários segmentos da saúde investigando sua origem bem
como avanços em abordagens teórico-clínicas utilizadas nesses casos. Assim, abordar o
espectro em suas variáveis é algo necessário quando buscamos investigar as propostas de
tratamento trazidas nos discursos parentais, bem como os métodos clínicos escolhidos
frequentemente por eles.
O autismo esteve presente em minha vida de uma forma muito próxima, pois conheci
um caso que me ajudou a entender os sintomas do TEA antes mesmo de buscar minha
formação. No entanto, meu primeiro contato com indivíduos com o espectro em um modelo
de clínica ampliada se deu no início da graduação; aos poucos fui me aperfeiçoando nos
“manejos” e aprendendo os métodos dos locais, nos quais acabei me inserindo
posteriormente, como em algumas clínicas e escolas de inclusão. Atualmente, ao atender em
um estágio clínico pela abordagem sistêmica, pude ter contato com o circuito familiar de
crianças atípicas, algumas inclusive dentro do espectro, o que me fez refletir sobre o percurso
dos pais ao se depararem com o diagnóstico de autismo de seus filhos e a incessante jornada
ocasionada após a identificação do TEA.
A partir disto, a escolha do tema direcionou-se a compreender as alternativas de
tratamento, buscando lançar luz sobre o discurso atual referente ao autismo. Desta forma,

5

pretende-se nesse trabalho apresentar os relatos trazidos pelos familiares em diferentes meios
de comunicação, associando-os às diferentes teorias e propostas clínicas voltadas ao
tratamento dos indivíduos com o espectro.
O objetivo desta pesquisa é investigar, a partir de publicações nas redes de
comunicação e demais literaturas, os enunciados familiares relativos aos tratamentos para
indivíduos com autismo, visando correlacionar os discursos maternos com as diferentes
posições epistemológicas relacionadas ao autismo, evidenciar tratamentos acessados por
familiares para atender os sintomas do TEA e refletir sobre o tratamento do autismo a partir
das redes sociais e livros de autoajuda escritos por familiares dos portadores de autismo.

2 AUTISMO: ENTRE O SUJEITO E O COMPORTAMENTO
Segundo Amy (2001), Leo Kanner em seu artigo “Os distúrbios autísticos da relação
afetiva” nomeou de “autismo infantil precoce” o que descreveu como uma doença particular,
investigando os sintomas similares presentes em onze crianças descritas em seu artigo. “Se o
termo entra na clínica pela via de Bleuler, ele é definido como uma entidade clínica autônoma
a partir dos estudos de Leo Kanner.” (CALAZANS e MARTINS, 2007, p.147). Pensar no
autismo desde os instrumentos diagnósticos, intervenções e tratamentos realizados é
contribuir para identificação de seus diferentes quadros e origens diversas. Fernandes (2017,
p.5) aponta a leitura proposta por Asperger na qual ele “inova no seu estudo sobre o exercício
intelectual do autista, difere de Kanner que acha que todos os autistas são inteligentes,
Asperger aceita que pode estar ligado a um déficit intelectual[...].” Isto nos aponta que, desde
sua identificação, há diferentes teorias e formas de compreensão sobre o autismo.
É interessante destacar a modificação realizada na nova classificação do DSM-IV
(1994), pois, os Transtornos Globais do Desenvolvimento englobavam cinco transtornos
caracterizados por comprometimentos em inúmeras áreas do desenvolvimento, sendo estes;
Transtorno Autista, Transtorno de Rett, Transtorno de Asperger e Transtorno Global do
Desenvolvimento Sem Outra Especificação. A partir do DSM-V (2013) o Transtorno do
Espectro Autista (TEA) passa a englobar o autismo infantil precoce, autismo infantil, autismo
de Kanner, autismo de alto funcionamento, autismo atípico, transtorno global de
desenvolvimento sem outra especificação, transtorno desintegrativo da infância e Transtorno
de Asperger de acordo com nível e gravidade do espectro. Essa mudança diferencia os
diagnósticos obtidos desde a publicação do manual, assim como os diagnósticos
anteriormente recebidos. O conjunto de sintomas e níveis é amplo, mesmo com a nova
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classificação do manual que abrange muitas nuances do espectro. As estratégias em equipe
auxiliam a detecção de sintomas e chegada ao possível diagnóstico. Algumas dessas
estratégias são realizadas em conjunto ou de forma independente, nos modelos de clínica
multidisciplinar e interdisciplinar.

A interação é interdisciplinar quando alguns especialistas discutem entre si a
situação de um paciente sobre aspectos comuns a mais de uma especialidade. É
multidisciplinar quando existem vários profissionais atendendo o mesmo paciente de
maneira independente. (TONETTO; GOMES, 2007, p.89)

Sendo o autismo um transtorno de desenvolvimento de manifestação precoce é
necessário distinguir entre diferentes condições que englobam os distúrbios de
desenvolvimento. “Crianças com distúrbios de fala e da linguagem tampouco apresentam
comportamentos estereotipados ou interesses perseverativos e repetitivos” (SAULIER et al.
2011, p.169), portanto o diagnóstico diferencial é algo a ser pensando na detecção de
sintomas. A avalição psicológica é pertinente em caso de suspeita de autismo, para isso o
psicodiagnóstico é uma ferramenta potente para diferenciação estrutural e andamento do
processo terapêutico, “o psicodiagnóstico tem, como método, a observação e a interpretação
e, como técnica a anamnese, o exame psicológico e a avaliação psicológica”, já na avaliação
neuropsicológica são considerados “indicadores de uma relação específica entre o cérebro e o
comportamento” (SAULIER et al. 2011, p.174). Essas e demais avaliações se fazem
necessárias durante a identificação de uma hipótese de autismo, para isso os profissionais
devem partir de uma premissa investigativa e um cálculo clínico cuidadoso.
No constructo da neurobiologia, “prejuízos combinados na atenção articulada e na
orientação social distinguem crianças mais novas com autismo de outras sem essa
condição[...]” (TUCHMAN; RAPIN, 2009, p.30), contudo para Schwartzman (2011, p.106),
um neuropediatra, os TEA “envolvem, sempre, o comprometimento das áreas da relação
interpessoal, linguagem/comunicação e comportamento / jogo simbólico”. Pelo que
conhecemos atualmente, os quadros de TEA não são específicos e têm causas multifatoriais.
Mediante as identificações e diagnósticos alguns percursos realizados pelos pais em
busca de tratamento compõem muitas interfaces sobre métodos utilizados, recursos acessados
e demais jornadas produzidas pelos familiares da criança com autismo. Para uma melhor
compreensão desta trajetória, foram selecionados, no presente trabalho, discursos parentais
nos quais a terapia cognitivo comportamental e à psicanálise se destacam. Enfatizando aquilo
que pertence a ordem do sujeito, segundo a psicanálise e do comportamento pelo viés da
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TCC, poderemos articular diferentes formas de intervir frente ao autismo, por via dessas duas
abordagens, compondo junto ao discurso parental a utilidade que cabe as circunstâncias
vividas por cada uma dessas famílias.

3 O SUJEITO

Diferentes abordagens dentro da psicanálise vêm, desde há muito, buscando
compreender os processos psíquicos envolvidos no autismo. Inicialmente, diferentes autores
dedicaram-se ao tema, como o pioneiro Bruno Bettelheim com sua hipótese de isolamento
autístico em A fortaleza vazia, France Tustin, Donald Melzter, Esther Bick e Genievève Haag
que independentemente da abordagem clínica da psicanálise, compreendiam o autismo como
um distúrbio do laço do sujeito com o outro. Sendo assim para o tratamento psicanalítico o
envolvimento com os pais se torna indispensável. (AMY, 2001)
Atualmente, também pelo viés da psicanálise, vemos diferentes trabalhos voltados aos
primeiros meses de vida, como o Preaut que, segundo Ferreira (2013, n.p.), busca “avaliar se
um conjunto tal de instrumentos pode ser considerado capaz de verificar a presença de
perturbações precoces de comunicação”. Nessa perspectiva o Preaut pode ser usado como
uma possibilidade de prevenção de um desenvolvimento autístico, instrumento que avalia
precocemente possíveis indicadores de TEA. A mesma autora traz um apontamento sobre a
alta incidência do autismo.

A enorme elevação dos números de incidência de autismo tem levado ao uso de
expressões como “epidemia de autismo”. Muito embora esta observação (relativa a
uma suposta epidemia), possa ser questionada, por exemplo, através da crítica de
classificação diagnóstica (como o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais – DSM, da Associação Psiquiátrica Americana- APA -2002), a questão do
autismo vem cada vez mais ocupando a atenção dos profissionais da saúde e da
educação, em seu desejo de minimizar o sofrimento do autista e de suas famílias.
(FERREIRA, 2013, n.p.)

Considerando o trecho trazido abaixo pelo autor, para a linguagem se estabelecer é
necessário, segundo a psicanálise, um enlace com o outro para que a partir disso surja o
sujeito.

O nosso adorável bebê ainda não é um sujeito, e supomos que ele é um ser de
necessidade. Quem atende a esta necessidade? Outro ser de necessidade, tão imerso
quanto ele na natureza? Não. Quem o atende, e que já propusemos chamar de mãe,
mesmo se o ser em questão não for a genitora (como muitas vezes não é), é um ser
de linguagem, alguém que já está do lado “de lá” do muro da linguagem, de onde só
pode atender à necessidade do bebê com a linguagem. (ELIA, 2004, p.50)
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Kupfer apud Araújo (2009, p.97) nos diz que, “para psicanálise de inspiração
lacaniana, no autismo não há como supor a existência de um sujeito prévio, já que o sujeito é
efeito da operação significante, efeito da instalação na linguagem.” Portanto o autista está fora
do campo da linguagem, o tratamento psicanalítico volta-se em uma busca dos restos das
marcas que não se “significantizam” para, a partir delas, introduzir uma operação significante.
Sendo assim, é importante refletirmos sobre a possibilidade de um tratamento psicanalítico
em uma primeira instância, devido ao possível resgate da linguagem e introdução à rede de
significantes.
De acordo com Jerusalinsky (2010), o trabalho terapêutico realizado segundo a
psicanálise percorre em um processo de operações capazes de ocasionar ao autista a separação
entre o traço e a coisa e assim buscar a inserção no campo da linguagem. O psicanalista passa
a convocar o autista a uma comunicação enlaçada a algo que inicialmente pode originar uma
nova forma de linguagem, um percurso realizado junto ao Outro como uma mediação ainda
não existente frente ao objeto.
Crianças com autismo apresentam déficit nos processos afetivos-sociais básicos e comorbidades distintas desde idade muito precoce (JÚNIOR; KUCZYNSKI, 2009), identificar
esses processos pode não ser simples, sendo o autismo um transtorno complexo e de difícil
entendimento. Os critérios diagnósticos do autismo incluem a presença de padrões restritos,
repetitivos e estereotipados de comportamento interesses e atividades (APA, 1994).
Tipicamente os comportamentos apresentados podem surgir na infância e persistir na idade
adulta e exigem uma revisão constante, discutindo para além de estereotipias e os mecanismos
neurobiológicos e em conjunto com a subjetividade no contexto em que o indivíduo está
inserido em suas particularidades.
“A psicanálise infantil, no seu início esbarra, quanto a sua técnica no problema
pedagógico. Nos nossos dias, as diferentes formas de reeducação tomaram, em muitos casos,
o primeiro lugar, em detrimento da análise propriamente dita” Manonni (1991, p.108), o que
pode favorecer a procura por tratamentos comportamentais que seguem o viés da
psicoeducação. Sendo assim é necessário além de buscar um trabalho psicoeducativo, um
tratamento voltado a inserção da criança na linguagem, para tal, segundo Sibemberg (2015, p.
105), “a potencialidade da criança para o vir a ser um sujeito habitado pela linguagem e que
possa compartilhar do discurso social, fazendo um laço com os semelhantes, não é estática
como pressupõe um diagnóstico seja ele qual for.” Sendo desta forma, para além de um
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indivíduo inclinado ao saber educacional é primordial supor que ele entre na linguagem
intersubjetivamente.
Pensando no discurso social uma orientação é válida inicialmente, para Jerusalinsky,
na entrevista concedida à Corso et. al. (1993, p. 70)“a primeira indicação nunca pode ser para
uma instituição, porque evidentemente tem de se atravessar um tempo de tentativa de intervir
a nível familiar e no discurso parental para tentar reverter a posição em que esta criança tem
sido colocada em relação ao significante”. Desta forma, segundo o autor, é importante refletir
sobre a inserção de crianças muito pequenas em instituições de psicoeducação, antes mesmo
de haver uma tentativa de trabalho junto à família, um investimento no sujeito em
constituição.

4 COMPORTAMENTO

Em indivíduos autistas comportamentos repetitivos surgem desde muito cedo sendo
eles: estereotipias, comportamentos auto agressivos, compulsões, tiques, rituais e
uniformidade (MINK; MANDELBAUM, 2009). Alguns desses comportamentos possuem
origem motora, entretanto é necessário observar o comportamento por muitas vezes como
função de comunicação ou tentativa de transpor algo, pois de acordo com Ferreira e Vorcaro,
(2017, p.85), alguns desses comportamentos “[...]para a psicanálise tem função na
(des)organização psíquica do sujeito, devendo ser acolhida e não impedida ou modificada sob
treinamentos”.
É importante destacar como é visto o autismo na Teoria Cognitivo Comportamental
que busca uma adaptação e uma melhoria dos sintomas para o portador do TEA,
estabelecendo um funcionamento adequado às demandas sociais e para isso a utilização de
métodos de psicoeducação, como por exemplo, o Método Aba e Teacch, que são trazidos no
discurso parental na categoria; adaptação, enunciadas nas análises que seguem a posteriori.
Pelo enfoque comportamental, para Lewis e Leon (1995, p.235), “os princípios da
terapia comportamental procuram estudar as condições prévias e posteriores a toda e qualquer
conduta emitida pela criança a fim de atingir um nível satisfatório de habilidades”. Para isso é
determinante que o indivíduo esteja em um programa que visa trazer funcionamentos
adaptativos para o indivíduo em instituições especializadas nos métodos comportamentais,
como um exemplo, temos o ABA (análise aplicada do comportamento), a técnica que,
segundo Silva (2012, p.216), “consiste em modificar os comportamentos inadequados,
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substituindo-os por outros mais funcionais”, modelo geralmente procurado pelas famílias em
busca de adaptações e autonomia para os filhos.
Segundo Schwartzman (1995), o modelo estruturado do Método Teacch (Treatment
and Education of Autistic and Related Communication Handcapped Children) possui uma
base objetiva e fundamentada nos resultados obtidos no mundo todo, seguindo técnicas
incorporadas e propostas eficazes. O método ajuda a compreender por meio de habilidades de
comunicação visual uma possibilidade de relacionar-se com o outro de acordo com as
necessidades de cada indivíduo com o TEA.
De acordo com Mello (2001), no método ABA, a análise aplicada do comportamento,
advinda da terapia comportamental, tem como objetivo que as atividades sejam realizadas no
plano individual, com enfoques indicativos e de instrumentalização para o desenvolvimento
das crianças para uma possível autonomia.
Para Bondy e Frost (1994), os PECs (Picture Exchange Communication System) ou
Sistema de comunicação por troca de figuras, utilizado pelos métodos ABA e Teacch, foi
produzido devido à dificuldade na comunicação verbal ou de sinais de uma parcela
significativa de pacientes com autismo, para acessar por meio das imagens uma linguagem
que pudesse estabelecer autonomia aos pacientes.
Segundo Leon e Osório (2011), devido às desordens associadas na área da linguagem,
cognição e comportamento social foram construídas estratégias, a exemplo o Método Teacch,
para uma adequação nas dificuldades de planejamento, por meio de uma rotina baseada em
informações visuais e intervenção terapêutica. Partindo dessas premissas, observaremos essas
duas abordagens distintas no discurso parental, podendo discutir através de diferentes
categorias de análise, como cada uma aparece nos relatos de pais e mães em suas trajetórias
em busca de tratamento para seus filhos.

5 METODOLOGIA DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS

11

Conforme Córdova e Silveira (2009) a pesquisa realizada neste trabalho se classifica
como qualitativa e exploratória, utilizando-se como material de pesquisa diferentes
documentos bibliográficos ou das redes sociais, sendo uma pesquisa bibliográfica, realizada
principalmente em livros e materiais científicos impressos ou digitais. Para outros autores
como Lakatos e Marconi (2003) todas as fontes, sejam científicas ou não, são pesquisas
bibliográficas.
Os dados a serem analisados nesta pesquisa foram coletados partir de publicações nas
redes de comunicação e demais literaturas, sendo os enunciados familiares relativos aos
tratamentos para indivíduos com autismo. Busca-se questionar através dela como os
familiares e grupos voltados ao TEA descrevem sua trajetória por atendimento nas redes
sociais e livros de autoajuda.
Para refletir sobre diferentes estratégias parentais de busca por tratamento frente ao
diagnóstico de autismo, apresentarei nessa pesquisa alguns enunciados retirados das redes
sociais e livros de autoajuda para pais, buscando demonstrar pelo método da análise de
conteúdo (BARDIN, 1977), as questões enfrentadas constantemente por familiares em seus
percursos em virtude da procura pelas alternativas de tratamento viáveis para o autismo. A
partir destes textos, emergiram, posteriormente à leitura, três dessas categorias de análise, que
serão expostas e descritas a seguir.

5.1 Apresentação e Análise dos Dados

Situaremos, a partir de agora, as categorias de análise apriorística eleitas para a
compreensão deste tema. Estas categorias surgiram da leitura dos textos referentes à análise
de conteúdo do discurso, sendo divididas em discurso parental sobre o diagnóstico, métodos
comportamentais e a adaptação à aposta no sujeito. Os discursos parentais foram retirados de
redes sociais de livros de autoajuda para enriquecer a pesquisa, sendo dados qualitativos que
expressam de forma real as vivências dessas famílias.

6 CATEGORIA DISCURSO PARENTAL SOBRE O DIAGNÓSTICO
Segundo Laurent (2012, p.19), “tanto para as pessoas autistas quanto para seus pais, é
crucial manter uma pluralidade de abordagens, bem como interlocutores oriundos de vários
horizontes”. Assim, buscar diferentes possibilidades frente à diversidade de tratamentos
possíveis dentro do espectro, é para o autor uma estratégia viável frente aos entraves trazidos
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pelo TEA. Para Mariotto (2012), quando às questões relacionadas às debilidades de uma
criança são direcionadas pelos pais ao saber médico, numa tentativa de compreender o que
devem fazer, a família passa a estar habitada pelas dificuldades da criança e assim uma
possível impotência se instala e passa a marcar esses familiares. Os recursos da família por
muitas vezes, ficam inviabilizados pela vivência de perda de outros projetos familiares que o a
patologia inscreve no circuito familiar.
Frente às diferentes estratégias parentais em busca de um possível diagnóstico,
Sibemberg (2015, p.103) relata que “quando os pais recebem o diagnóstico de que seu filho é
autista, ou apresenta traços autistas, ou está no espectro autista, fazem significação do que
escutam do especialista”, dando sentido à disfunção nomeada e constelada pela construção
social trazida por um diagnóstico. Para Mannoni (1991) o questionamento referente à
veracidade do diagnóstico será frequentemente levantado, travando uma investigação
constante frente à afirmação de incurabilidade da doença. A criança passa então dentro desse
contexto, a estar habituada aos consultórios médicos, e, segundo Sibemberg (2015, p. 103)
“entre tantas emoções possíveis a angústia é uma constante”. Podemos refletir sobre esta
questão a partir da fala de um familiar, que ilustra no parágrafo abaixo a categoria de análise
proposta.

A fala não vinha, e o fantasma do autismo se tornava, mais e mais real.
Perguntávamos a terapeuta e ela falava em “características autistas”, “traços
autistas”, mas não batia o martelo. Se eu e a mãe não exigíamos uma resposta firme,
certamente era por medo. Não queríamos ter a confirmação de um diagnóstico que
se mostrava inevitável. (VIANNA, 2017, p.22)

O caso acima traz um cenário que antecede o diagnóstico, é importante refletir que a
partir disso [...] “os pais de uma criança deficiente estão num eterno luto pela perda do filho
saudável que não veio; o que existe é uma criança substituta que está definitivamente lesada”
(GAUDERER, 1985 apud MARQUES, 1995, p. 122). Vemos esta questão no trecho abaixo,
no qual uma mãe reflete sobre o alívio de receber a notícia do diagnóstico e os entraves do
início da procura por atendimento.

No momento em que ele finalmente conseguiu o seu diagnóstico, eu estava aliviada
por ter uma palavra que me deu uma direção para procurar organizações e recursos
para ajudá-lo a ser o melhor que ele poderia ser. Eu não podia lamentar seu
diagnóstico, porque não há nada para mudá-lo. Claro, nossos primeiros anos foram
estressantes, mas eu me lembro de nunca desejar que ele fosse diferente. Porque ele
é um garoto é incrível. (WINEGARDNER, Blog 2014)
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Buscaglia (2006, p.86), infere que “a presença de uma pessoa deficiente na casa
continuará a causar problemas que exigirão, de cada membro da família, redefinição de papéis
e mudanças, mesmo após a absorção do impacto inicial”, sendo assim a disponibilidade da
família em acolher a demanda trazida pelas debilidades da criança atípica causará mudanças
no funcionamento familiar, após a confirmação do diagnóstico. “Diante a notícia transmitida
pelo neuropediatra, pelo psiquiatra, pelo psicólogo, pelo psicanalista ou por outro especialista,
buscam uma segunda e até terceira palavra para dar conta do peso que o diagnóstico [...]”
(JERUSALINSKY, 2015, p.97). No trecho abaixo há um relato de uma mãe sobre a trajetória
por muitas vezes longa até o recebimento de um diagnóstico de autismo para seu filho.

Em meu caso, iniciar o contato com a questão ocorreu de forma relativamente
rápida, visto que era meu segundo filho e a comparação com o primeiro foi
inevitável. Isto é, percebemos logo que havia algo diferente, porém passamos por
um caminho bastante longo e doloroso até se chegar ao diagnóstico e aos eventuais
possíveis tratamentos. O processo de identificação, constatação e aceitação do
problema é muito complicado. (NOTO, 2009,p. 133)

Para tal análise, enunciar o discurso médico de um diagnóstico é de total importância
frente às possíveis direções de um tratamento para um familiar com uma criança com o TEA.
“A notícia do diagnóstico de seu filho deixou o casal perplexo. “Autismo não tem cura e nem
tratamento”, essa era a ideia que tinha sobre o transtorno do filho” O trecho trazido por Silva
(2013, p.207) implica uma situação comum aos consultórios em uma outra época e que vem
sofrendo mudanças devido a diversidade de tratamentos possíveis na atualidade.

7 CATEGORIA METODOS COMPORTAMENTAIS E ADAPTAÇÃO

Os estudos do TEA apontam para uma variedade de alterações comportamentais, estas
estão ligadas aos aspectos cognitivos da linguagem e consequentemente às dinâmicas sociais.
Vemos que, diante do diagnóstico de TEA muitos tratamentos são oferecidos, pois segundo
Sibemberg (2015) os pais buscam alternativas de tratamentos e métodos para o alívio dos
sintomas e melhor adaptação ao convívio social, caminho atravessado por muitas
dificuldades. A inserção nas escolas pode ser uma primeira tentativa de socialização em um
cenário adaptativo. Numa primeira forma de trabalho utilizado no tratamento é possível
observar alguns relatos a respeito da inclusão escolar e métodos psicoeducativos, como neste
depoimento de uma mãe em rede social:
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A inclusão já melhorou muito, os meninos não são rejeitados mais em escolas, por
exemplo, mas falta suporte, acompanhamento, adaptação de material, e ainda
existem muitos problemas no serviço da saúde. (MUZZI, Luiza, n.d., n.p.)

Gomes (2010) relata sobre o direito à matrícula de alunos com necessidades especiais,
garantido no Brasil desde 1988, e dentre os alunos enquadrados na definição de necessidades
especiais estão os autistas. O direito à inclusão facilitou acessos e trouxe ao ensino
convencional ferramentas psicoeducativas, as quais descreveremos a seguir. O conceito de
educação é amplo e em um modelo de inclusão gradual requer um planejamento e por muitas
vezes trazendo técnicas provindas de métodos comportamentais, dadas as características
propostas dentro desses modelos, muito utilizados no campo de ensino.
Assumpção e Pimentel (2000) retratam o autismo infantil, a partir da teoria cognitivo
comportamental, como sendo um transtorno que possui complexas questões e precisa ser
avaliado em diferentes abordagens. De acordo com o depoimento abaixo, os métodos
cognitivos comportamentais podem ser utilizados na aprendizagem. Como exemplo, os
programas TEACCH, ABA e PECs são citados por uma mãe no trecho a seguir dentro do
movimento educacional de inclusão:

As aulas mais gerais, como música, artes e educação física, ele fazia com as crianças
das turmas regulares da mesma idade. A matemática e pré-alfabetização), ele fazia
na sala especial, com material pedagógico adaptado, pessoas especializadas em
educação especial que sabiam desde TEACCH e PECs até princípios de análise do
comportamento (ABA). (Blog Lagarta vira pupa.)

Para Leon e Osório (2011, p.264 e p.265), o método TEACCH, é uma metodologia
que abrange construções da ordem diagnóstica e psicoeducacional e pode ser atribuído ao
trabalho nas escolas e demais locais de trabalho com indivíduos com TEA. O espaço físico
fundamental nesse modelo é uma sala de aula, como ambientes diferenciados entre atividades
dirigidas e atividades livres. Assim como o modelo TEACCH, o modelo ABA para educação
segundo BAGAIOLO et. al. (2011, p.278) “[...] planeja e manipula variáveis particulares que
afetam o comportamento de ensinar e aprender em grupo, ou seja, os comportamentos de
EDUCAR E SER EDUCADO”. Partindo dessa premissa, abaixo é trazido no discurso de
mães de crianças autistas o que a adaptação no meio social colabora junto as famílias de quem
tem TEA e as dificuldades muitas vezes enfrentadas no ambiente escolar.
Uma criança com autismo que esteja recebendo tratamento e acompanhamento
profissional adequado conseguirá adaptar-se à escola se lá encontrar acolhimento,
paciência e carinho. (Puly, Blog Clube Materno)
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O processo de adaptação pede que os pais estudem profundamente os problemas que
afetam as crianças, como comportamentos mais difíceis, os maiores déficits de
desenvolvimento; quais as restrições que a escola tem com o autista, entre outros.
(Blog, Entendendo o autismo)

O autismo levanta questões junto à família e apesar das variadas formas de se pensar o
autismo, em suas tendências e pesquisas profissionais, a família deve ser considerada um eixo
fundamental em qualquer tratamento realizado. Segundo Sprovieri (2009, p.234), “a unidade
de tratamento excede a pessoa individual, sendo seu objeto um conflito familiar”, em
recorrência dos discursos familiares trazidos observamos o quando o transtorno pode
fragilizar e mobilizar devido ao transtorno e dificuldades entrelaçadas ao espectro autista.

8 CATEGORIA TRATAMENTO PSICANALÍTICO E À APOSTA NO SUJEITO

Discorrer sobre os métodos e alternativas parece auxiliar os pais em suas demandas,
visto que esses sofrem com o diagnóstico classificatório que recusa a possibilidade de
reversão do TEA, já que isto é algo frequente. Entretanto é importante mencionar que para
Jerusalinsky (2010), é possível haver uma cura para o autismo, dependendo da precocidade
em que se inicia o tratamento. O trecho a seguir traz um apontamento do autor, quanto à
afirmação sobre a incurabilidade do autismo.

[...] os pais que costumam de incluir nas associações de pais autistas, geralmente são
pais de filhos que não se curaram; seja porque tentaram a cura psicanalítica e ela não
prosperou, seja porque se resignaram muito cedo concordando com alguma
declaração profissional de incurabilidade. (p.123.)

Riavier (2010 apud JERUSALINSKY, 2010. p.122), um terapeuta cognitivista
espanhol, discorda de que exista um sujeito quando o autismo está instalado no indivíduo,
apontando que dizer aos pais que isto é possível é lhes dar falsas esperanças. Já Jerusalinsky
(2010), contesta que ao poupar os pais de uma tentativa de tratamento psicanalítico, frente à
suposição de que isto iria trazer-lhes esperanças falsas já é um ato desperançoso. Nos
discursos dos pais e familiares percebemos a disposição em avançar frente os sintomas e
minimizar o sofrimento dos portadores de TEA.

[...] você come, respira e dorme autismo. Luta contra o autismo a cada momento
desperto e quando adormece sabe que poderia – que deveria – ter feito mais. Como
existem muitas provas de que a melhora depende da quantidade de intervenção que a
criança recebe antes dos cinco anos, a vida com uma criança autista é uma constante
corrida contra o relógio para fazer, mais, mais, mais. (BARNETT, 2013, apud
FERREIRA; VORCARO, 2017, p.41)
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No discurso abaixo o tratamento recomendado seria psicanalítico e intensivo com três sessões
semanais. Com um trabalho intensivo de todos envolvidos com a criança, aos poucos é
possível realizar avanços. Abaixo relato de um pai sobre o início do tratamento psicanalítico.

Imediatamente após o diagnóstico, vem a proposta de trabalho: três sessões
semanais de acompanhamento em casa.com uma pessoa supervisionada por ela. A
fonoaudióloga, a seu ver, era dispensável, pois a fala não estava ligada a técnica,
mas ao emocional. Tudo isso ficava monetariamente muito caro. (Oliveira, 2012,
apud FERREIRA e VORCARO, 2017, p.41)

Para Ferreira e Vorcaro (2017, p.110), “Podemos dizer que a clínica do autismo é uma
clínica com o corpo do analista, que às vezes se vê na função de oferecê-lo como instrumento
de trabalho com essas crianças”. Na prática em setting o analista apoia e intervém de forma
ativa, durante o processo terapêutico.

[...] as pessoas me perguntavam qual era a coisa mais difícil em ter um filho autista,
e para mim a resposta era fácil. Qual mãe não quer ouvir o filho dizer que a ama e
sentir seus braços em torno do pescoço? (BARNETT, 2013, apud FERREIRA e
VORCARO, 2017, p,51, 61)

A partir do enunciado acima podemos refletir sobre como esses familiares transitam
em processos de frustração e constante aposta ao investirem todas as suas fichas em melhoras
dos sintomas e em supor em seus filhos avanços, mesmo mediante a tantos percalços,
ocasionados pelo espectro.
No caso Bernardo, Medina (2015), mãe do menino, relata sua trajetória em busca por
tratamento psicanalítico. Após muitas etapas desde o diagnóstico até sua inserção na escola,
foi possível que Bernardo recebesse alta e que mesmo com algumas características
particulares de quem já esteve dentro do espectro, “características essas que se apresentam
somente na relação com os outros, coisa que autista não tem” (Medina, 2015) Bernardo
obteve alta após anos de atendimento. Em sua narrativa biográfica sua mãe traz a alegria de
perceber que seu filho não estava mais dentro do espectro:

Perguntei aos terapeutas se Bernardo precisaria de algum tipo de acompanhamento
psicológico ou até mesmo de algumas sessões esporádicas para controle, e eles
disseram que não, que ele estava totalmente liberado. Em fevereiro de 2009,
Bernardo teve suas últimas consultas. (MEDINA, 2015, p. 137)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o processo de escrita pude constatar na coleta de discursos dos familiares de
portadores do TEA, visando uma análise de conteúdo posterior, um índice numeroso de pais e
cuidadores relatando suas rotinas e demandas trazidas após o diagnóstico de autismo nas redes
sociais e livros de autoajuda, literatura a qual me dispus pesquisar ao longo de alguns meses e
dentre esses enunciados a procura por métodos comportamentais se evidencia. Percebo que
muitos desses métodos também são disponibilizados em cursos para um público não somente
destinado aos profissionais da saúde e educação, mas também aos familiares de autistas e isso
aparece de forma constante nas publicações realizadas por eles nas redes sociais. Os métodos
citados são alternativas psicoeducativas e tem como propostas desenvolver habilidades e
autonomia muito procuradas pelas famílias, pois são adaptativas e proporcionam manejos
comportamentais, o que ocasiona por muitas vezes alívio e organização para o circuito
familiar.
Nos discursos parentais foi possível também realçar a expressão daqueles que
buscaram tratamento psicanalítico, trazendo suas angústias e dificuldades presentes em todo
tratamento que se submete a construir algo a partir da manifestação do sujeito e seus possíveis
resgates e abrindo a indagação de pensar o sujeito autista para além de um excluído da
linguagem, mas de alguém com potencial de transpor esse lugar e passar a contemplar o
cenário social não apenas adaptado, mas fora de um fechamento relacional intersubjetivo.
As manifestações do autismo possuem diversas interfaces, sendo necessário revisitar e
dialogar com as vertentes direcionadas a tratar e investigar o transtorno, possibilitando assim
a assistência portadores do espectro visando sua subjetividade e condições particulares.
Refletir sobre a relação entre o sujeito e o comportamento inspira uma ótica integradora para
além dos estigmas postulados relativos aos legados teóricos das duas vertentes pesquisadas,
permitindo avançar nas perspectivas contemporâneas para tratar o TEA.
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