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De acordo com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID-10, 1993) e a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1995), 

crianças com Transtornos Globais do Desenvolvimento reúnem condições próprias que 

penetram e transformam toda a sua vida, imprimindo-lhes condições especiais com 

alterações qualitativas na sociabilidade, no comportamento e na comunicação, 

caracterizadas por interações sociais recíprocas e modalidades de comunicação 

diferenciadas, assim com um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado 

e repetitivo.  

Essas irregularidades qualitativas constituem uma característica global do 

funcionamento do sujeito em todas as ocasiões. Pertencendo a essa classificação tem-se 

o autismo infantil; o autismo atípico; a síndrome de Rett; outro transtorno desintegrativo 

da infância; o transtorno com hipercinesia associada a retardo mental e a movimentos 

estereotipados; a síndrome de Asperger; outros transtornos globais do desenvolvimento 

e os transtornos globais não especificados do desenvolvimento. (CID-10, 1993).  

Como é possível perceber, inerente à própria definição, estão presentes a 

complexidade e a diversidade de transtornos, alguns sequer especificados, o que 

acarreta a dificuldade no diagnóstico e no atendimento educacional às necessidades 

dessas crianças. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB nº. 9.394 de 20/12/1996, em seu 

artigo 58, define a educação especial como “uma modalidade de educação escolar, 

oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos que apresentam 

necessidades especiais”; já o artigo 59 dispõe sobre garantias didáticas especiais, 

criando uma distinção entre os termos especial NA educação x especial DA educação: 

NA – a inclusão implica no inchaço do ensino regular ao se justapor em recursos, 

métodos e técnicas do ensino especial, sustentando o modelo organizacional da 

integração escolar; DA – a inclusão acontece atendendo às diferenças, nas salas de aula, 



incondicionalmente a todos os alunos, sem discriminação. As origens da dificuldade de 

aprendizagem não são mais focadas na criança. 

 Percebe-se, portanto, que, no século XX, a mudança de postura em relação à 

pessoa com deficiência provocou a exigência de uma educação separada da educação 

comum, o que produziu intervenções específicas para cada deficiência. Naquele 

momento, o surgimento de entidades privadas e associações de pais de deficientes 

despertou uma esperança de melhoria das condições educacionais, com novas 

possibilidades, que implicou no surgimento de um modelo de ensino baseado nas 

possibilidades de crescimento e conquistas educacionais. 

 No modelo atual, a sociedade é que deve adaptar-se às pessoas com necessidades 

específicas, cabendo à escola conhecer, acompanhar e respeitar o ritmo, as condições 

cognitivas e emocionais de aprendizagem dos indivíduos, tendo em vista que estes são 

dotados de empoderamento, pois podem fazer escolhas, tomar decisões e assumir o 

controle de suas necessidades e interesses. Nesse sentido, vivenciamos hoje a fase dos 

paradigmas de suporte, a partir dos quais ajuda-se o indivíduo a adaptar-se ao meio. A 

sociedade deve, portanto, buscar integrar os deficientes em ambientes comuns, pois o 

paradigma inclusivo contempla a garantia ao acesso e à permanência na escola. 

 Essa alteração foi propiciada pela conjuntura paradigmática atual, que, 

acompanhando a transformação da sociedade, faz com que o pensamento humano esteja 

em constante processo. Ademais, nada é definitivo, como enfatiza Behrens (2005, p. 

35): “nesse processo de mudanças, de provisoriedade, o pensamento sistêmico 

contempla um conhecimento construído como uma rede”. Desse modo, estamos 

envolvidos numa mudança que tem influenciado novas posturas e novos conhecimentos.  

 A tecnologia e as novas formas de comunicação – linguagens – são os caracteres 

mais marcantes dessa nova fotografia mundial, pois possibilitam, em meio às suas 

dinâmicas, que os sujeitos assumam controle por suas ações. Nesse sentido, considera-

se que o trabalho pedagógico precisa reconstruir sua ação sobre a inclusão atual, já que 

a globalização e os diversos níveis da informação foram ampliados, reestruturando 

posições e ações. Ciclos de formação e desenvolvimento, planos de desenvolvimento 

individualizados, respeito à identidade social e cultural, formação dos profissionais, são 

discutidos e analisados de acordo com essas novas concepções.  

A escola deve estar então voltada a fornecer equiparação de oportunidades e a 

tornar acessível a informação, o conhecimento, as interações, a locomoção, os serviços 

de saúde, transporte, mídia, enfim, serviços públicos e privados, buscando fugir de um 



modelo médico-clínico, que visa à cura das deficiências e procura adequar a pessoa à 

normalidade. Essa concepção vai de encontro a um modelo social de deficiência, no 

qual os problemas da pessoa com necessidades educacionais específicas encontram-se 

mais na sociedade do que na própria pessoa, pois considera-se que é a sociedade que 

cria ambientes e situações desvantajosas para seu desempenho. É, pois, papel da 

sociedade eliminar as barreiras para que as pessoas com deficiências possam ter acesso 

aos locais, aos serviços e às informações necessárias a sua sobrevivência e ao exercício 

de sua cidadania. 

A inclusão gera, assim, então desafios, já que desaparecem as séries escolares no 

tempo determinado e se modificam as formas de avaliação tradicional.  

À medida que se lê, toma-se conhecimento da revolução paradigmática que está 

ocorrendo no mundo e sobre o surgimento de novas propostas metodológicas para a 

educação. Essas mudanças se tornaram mais evidentes na última década em 

conseqüência de um mundo excessivamente complexo e da necessidade de responder a 

essa complexidade. Chegamos a um ponto em que não se pode mais suportar mais 

olhares estreitos sobre um processo tão importante. É preciso, pois, promover ações 

educativas distanciadas de práticas arcaicas e limitantes. Nesse sentido, como podemos 

definir as práticas escolares em um trabalho de inclusão? 

 Reconhece-se que algumas deficiências são mais facilmente incluídas, como as 

motoras que, em alguns casos, necessitam apenas de adaptação física mínima nas 

edificações permitindo, por exemplo, o acesso do aluno à sala de aula; ao passo que 

outras, como os Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), mais especificamente 

o espectro autístico, os quais serão foco do presente trabalho, apresentam, além das 

dificuldades inerentes a essa condição, o desconhecimento, os preconceitos e a 

formação deficitária do professor e da escola, o que torna a inclusão mais difícil. Como 

não haver dúvidas acerca da intervenção para esses transtornos? Como gerar práticas 

pedagógicas condizentes com cada necessidade?  

Nesse sentido, quando uma criança com Transtorno Global do Desenvolvimento 

(TGD), precisa de apoio psicoterápico ou educacional nos questionamos profundamente 

sobre quais ações devemos implementar para que comportamentos disruptivos inerentes 

à sua condição não se perpetuem, ou para que possamos introduzir uma forma de 

aprendizado eficiente para ela, seus pais e os profissionais da escola que lidam 

diretamente com as contingências envolvidas.  



 As discussões sobre como ajudar uma criança autista e sua família são 

alimentadas por um volume crescente de informações acerca de intervenções que 

minimizem ou eliminem efeitos biológicos, cognitivos e comportamentais, em diversas 

áreas ou técnicas diferenciadas.  Tal volume crescente de propostas de trabalho só 

contribui para aumentar a dificuldade de escolha de um programa ou modo de 

intervenção que seja adequado para o problema. 

 Dessa forma, pensar em uma ação que aumente a probabilidade de crianças com 

esse quadro ampliarem seu repertório de construção se faz necessário. É nesse contexto 

que se insere o Acompanhamento Terapêutico (AT), que constitui uma modalidade que 

visa ampliar os modelos positivos para a criança. Na escola, funciona a partir do 

acompanhamento feito por um par mais experiente (psicólogo, fonoaudiólogo, 

pedagogo, educador físico, cuidador, entre outros profissionais com treinamento para 

desenvolver esse papel) que possibilite à criança lidar com as atividades conflitantes ou 

não inerentes do processo de inclusão, de acordo com João Ilo (2008) o 

Acompanhamento Terapêutico (AT)  

 

é um tipo de atendimento diferenciado, realizado por 

profissionais da área de saúde e voltado para aquele paciente 

que, a partir de uma avaliação psicodiagnóstica, demanda um 

trabalho mais intensivo de acompanhamento em situações 

externas, a fim de auxiliá-lo em suas dificuldades de 

interação social. Desta forma, o profissional atua diretamente 

na relação do paciente com o seu ambiente a partir do 

referencial da Análise Funcional do Comportamento. 

(http://www.cemp.com.br/artigos.asp?id=66) 

  

Assim, um dos objetivos desse trabalho é apresentar um levantamento 

bibliográfico sobre o papel do AT, seu percurso histórico, como se fundamenta, assim 

como avaliar o trabalho do acompanhamento a pessoas autistas dentro das contingências 

naturais (análise feita através dos dados coletados em um trabalho de campo sobre a 

intervenção de um acompanhante terapêutico com uma criança autista em uma escola 

regular de Teresina). 

  

 

 

 

  



PERCURSO HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO 

 

 As décadas de 50 e 60 são descritas por alguns autores como o momento em que 

apareceram os primeiros estudos sobre o acompanhamento terapêutico como alternativa 

de trabalho e manejo do paciente. Através do movimento antimanicomial foram criadas 

“comunidades terapêuticas” que propuseram modelos diferentes do movimento de 

segregação, marcados por uma atitude mais individualizada, permitindo assim o 

surgimento dessa nova modalidade (MAUER; RESNIZKY, 1987). 

 Nas décadas seguintes cresce a idéia de um acompanhamento mais humano, 

abrindo espaço para um trabalho denominado “amigo qualificado”. Porém, com a 

oposição da política de saúde dos governos militares na década de 70 que privilegiava a 

internação asilar, esses profissionais saíram dessas comunidades terapêuticas passando 

para o espaço residencial (IBRAHIN, 1991). 

 Nesse espaço, a atuação do AT subsidiava-se nos aportes teóricos da psicanálise 

e suas ações buscavam conter o paciente, oferecer-lhe um modelo de identificação, 

trabalhar num nível dramático vivencial e não interpretativo, emprestar o próprio ego, 

perceber, reforçar e desenvolver a capacidade criativa do paciente, informar sobre o 

mundo objetivo do paciente, representar o terapeuta etc (IBRAHIN, 1991; MAUER; 

RESNIZKY, 1987; ZAMIGNANI; WIELENSKA, 1999). 

 Com o avanço dos resultados da Análise Aplicada do Comportamento no 

tratamento da doença mental, que alcançaram um espaço importante na década de 90 

com os trabalhos de Marks (1987), ampliaram-se as possibilidades de atendimento, 

permitindo um novo suporte teórico para o trabalho do AT (ZAMIGNANI; 

WIELENSKA, 1999). 

 Atualmente, no Brasil, o trabalho de Acompanhamento Terapêutico é feito, na 

maioria das vezes, por estudantes de psicologia e pedagogia e ou profissionais recém 

formados. Segundo pesquisa feita por Silva, Alencar e Dias (2006), referente à Seleção 

de Acompanhante Terapêutico, Avaliação de Acompanhantes Terapêuticos e 

Instrumentos de Registro de Comportamento na Prática do Analista do Comportamento, 

foram encontrados os seguintes dados: 

 

[...] a formação do AT mais freqüentemente utilizada pelos 

participantes é a de estudante de Psicologia (cinco), seguida pelo 

psicólogo formado (três), e a menos utilizada são outras 

formações (três), enquanto um participante opta tanto por 

estudante quanto por psicólogo. Esta informação talvez indique 



uma maior presença de pessoas ligadas à Psicologia (formadas 

ou não) nas equipes multidisciplinares de tratamentos 

terapêuticos. 

(http://www.redepsi.com.br/portal/modules/smartsection/item.ph

p?itemid=310) 

 

   Em Teresina- PI
1
, o acompanhamento terapêutico nas escolas ainda é incipiente 

e feito por profissionais de diferentes áreas, como pedagogos, enfermeiros, estudantes 

de diversas graduações, não havendo um perfil homogêneo de profissionais e quaisquer 

cursos de aperfeiçoamento nessa área na cidade. Tal fato pode ser explicado por não 

haver subsídios legais ao trabalho do AT nessas instituições, implicando em 

dificuldades quanto à remuneração, obrigações e direitos do campo. 

 

CARACTERÍSTICAS DO ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO   

  

As características do trabalho deste profissional são correlatas e abrangem os 

seguintes aspectos, de acordo com os autores, a seguir descritos: Interesse em trabalhar 

em equipe; 

 Maturidade que lhe traga segurança; 

 Alto grau de compromisso; 

 Iniciativa em tomar decisões em situações inesperadas; 

 Atitudes firmes e flexíveis; 

 Ter capacidade de tolerância às frustrações 

   (BALVEDI, 2003)  

 Conhecimentos dos conceitos básicos em análise do 

comportamento; 

 Conhecimento de técnicas de entrevista; 

 Possibilidade de desenvolver uma boa relação terapêutica; 

 Conhecimento racional da aplicação de técnica;  

     (ZAMIGNANI, 1999)   

 

 Ser continente às angústias do paciente; 

 Servir de modelo; 

 Perceber, reforçar e desenvolver as aptidões que os 

pacientes ainda possam produzir para si e para sociedade; 

 Representar o terapeuta e a equipe multidisciplinar; 

 Atuar como agente ressocializador; 

 Evitar a exaustão familiar; 

                                     (ZAMIGNANI, 1999) 

                                                           
1
 Dados coletados pela autora do artigo 



 

 

 

 

O ATENDIMENTO TERAPÊUTICO E O PROCESSO DE INCLUSÃO 

Os aspectos educacionais não podem ser esquecidos durante o processo de 

acompanhamento, pois entendemos que para educar devemos definir a maneira e a 

causa do saber, ou seja, a função daquilo que vai ser ensinado para a criança. Nesse 

sentido, devemos então saber as conseqüências decorrentes do aprender. Assim, a 

instrução e o ensino do aluno abrangem mais do que assuntos acadêmicos, envolvendo a 

criança como um todo, cultivando suas habilidades, atitudes e conhecimentos 

necessários para sua inclusão na sociedade.  

Esse trabalho é fundamentado na psicoterapia comportamental-

cognitiva. João Ilo (2008) afirma que esta abordagem 

terapêutica parte do princípio de que muitos comportamentos 

vivenciados como problemáticos são resultantes de um processo 

de aprendizagem. “Do mesmo modo que aprendemos 

comportamentos mais comuns, também aprendemos certas 

formas de pensar e sentir. Sejam elas saudáveis ou patológicas”. 

A partir disto, a psicoterapia comportamental-cognitiva procura 

fazer uma análise de como esta aprendizagem se deu e busca 

identificar as variáveis que foram determinantes na maneira 

como o indivíduo pensa e age. 

(www.cemp.com.br/artigos.asp?id=67) 

 

 As escolas devem fornecer aos estudantes uma oportunidade de descobrir, 

partilhar experiências e aprender conseqüências, ou seja, um panorama amplo de 

oportunidades para sujeitos com ou sem dificuldades, dessa forma, o trabalho do AT 

torna-se extremamente relevante para crianças com desenvolvolvimento atípico, com 

dificuldades em habilidades sociais, emocionais, de comunicação e motora.  

O trabalho do AT nas escolas é discutido brevemente na bibliografia atual. 

Através de uma pesquisa de campo, na qual suscitou esse artigo, constatamos a atuação 

desse profissional em algumas escolas da rede particular de Teresina, nas quais 

verificamos os seguintes aspectos relevantes que possibilitam discutir as tarefas desse 

profissional.  

Nesse sentido, é fundamental que ele estabeleça um bom vínculo com a criança, 

os pais e a escola; que tenha um repertório conceitual teórico básico acerca das teorias 

cognitiva e comportamental, da inclusão, das práticas pedagógicas, dos processos de 

http://www.cemp.com.br/artigos.asp?id=67


aprendizagem e desenvolvimento, da psicomotricidade etc; trace uma linha de base; 

apresente um comportamento criativo frente a situações inusitadas; desenvolva alta 

resistência às frustrações; Conheça a rotina escolar; adapte as tarefas executadas em sala 

de aula conforme as necessidades individuais; tenha um repertório lúdico e execute 

programas de intervenção complementares ao atendimento psicoterápico. 

É importante para a criança que apresenta algum comprometimento no 

desenvolvimento cognitivo estar integrada e adaptada ao contexto escolar, por isso 

acreditamos na importância do Acompanhante Terapêutico como agente propiciador de 

motivação no processo de ensino- aprendizagem.  

Como explica Solé (2003), a aprendizagem não envolve somente instrumentos 

intelectuais, mas também os aspectos de caráter emocionais e a capacidade de equilíbrio 

pessoal, ou seja, a representação que o sujeito faz da situação, as expectativas que 

geram seu autoconceito. Esses fatores são essenciais em uma situação desafiadora como 

é aprender, principalmente para essas crianças que já possuem um diagnóstico que 

indica uma dificuldade de aprendizagem. 

De acordo com Catania (1999, p. 77), “motivação não é uma força ou impulso 

especial a ser localizado em algum lugar dentro do organismo, e sim, um tempo 

ampliado a muitas variáveis orgânicas e ambientais, que tornam vários estímulos 

importantes em um organismo”, ou seja, a motivação está relacionada as variáveis 

ambientais controladoras do comportamento, o que torna a inserção de um profissional 

em meio a essas variáveis imprescindível. 

Assim, concluímos que no trabalho do AT é extremamente enriquecedor que o 

profissional busque recursos pedagógicos diferenciados e alternativos que motivem a 

essa criança a apreender de uma forma mais eficaz os conteúdos pedagógicos 

programados pela escola, usando de materiais que reforcem e estimulem essa 

aprendizagem. O AT poderá hierarquizar uma lista de reforçadores para auxiliar esse 

processo, como por exemplo: brinquedos, miniaturas, livros infantis, levando em conta 

a necessidade e o gosto de cada criança.  

Vale ressaltar ainda que as representações que “os pares mais experientes” têm 

acerca das crianças (o que pensam e esperam dele, a capacidade e as intenções que lhe 

atribuem) contribuem para o desenvolvimento. Por tal motivo, é importante que o AT 

busque sempre reforços como elogios e incentivos a cada comportamento e 

aprendizagem que avalie como positivo.  



De acordo com Fontana e Cruz (1997), o professor, em seu papel de parceiro 

social da criança, participa ativamente dos seus processos de conhecimento e 

desenvolvimento. Para isso, deve elaborar conceitos mediados pela produção científica 

e pelos dizeres pela verbalização da criança. O professor, então, ensina as crianças a 

compararem suas definições iniciais com os sentidos históricos dos conceitos, de modo 

a que elas sistematizem o conhecimento com o auxílio do professor. 

Já no caso da criança com necessidades específicas, a possibilidade de realizar 

essas sistematizações pode estar comprometida por alguma lesão cerebral, deficiência 

percepto-sensorial ou transtorno global do desenvolvimento, dentre outros. Gallagher 

(1996) afirma que tipos diferentes de ambientes de aprendizagem podem ser necessários 

para ajudar a criança com necessidades especiais a dominar melhor o conteúdo e as 

habilidades de ensino. Complementa posteriormente dizendo que um conjunto de 

serviços especiais e pessoal especializado tem que ser enquadrado no sistema para 

identificar as crianças e desempenhar os serviços especiais. 

É nessa interface do papel do professor e a necessidade de ampliar as 

possibilidades de aprendizagem das crianças com dificuldade que se insere o AT na 

escola. No contexto escolar, o acompanhamento terapêutico surge relacionado à 

demanda de que o AT possa responder pela atitude e pela educação da criança ainda não 

adaptada ao universo escolar e com a qual o corpo docente apresenta dificuldade ao 

lidar. 
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