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EIXO: 4. EDUCAÇÃO E INCLUSÃO

RESUMO

Trata-se de um relato de experiência baseado nas atividades de monitoria de extensão em Atendimento Educacional
Especializado (AEE), com sujeitos com autismo participantes do projeto Girassol, sediado no Núcleo de Autismo da
Universidade do Estado da Bahia, Campus VIII, em Paulo Afonso. Os autores de referencia são Romero (2016), Orrú
(2012), Cavaco (2015), entre outros. O AEE tem como base metodológica a formação de Grupos de Encontro
garantindo-se a livre expressão dos participantes. Conclui-se que a experiência de monitoria contribuiu para a
construção e o aprimoramento do saber-fazer em educação inclusiva no tocante a um dos seus processos de
trabalho, o ensinar-aprender, enriquecendo sobremaneira a formação acadêmica da aluna monitora.

Palavras-chave: Monitoria. Atendimento Educacional Especializado. Autismo.

ABSTRACT

This is an experience report based on the activities of extension monitoring in Specialized Educational Assistance
(AEE), with subjects with autism participating in the project Girassol, headquartered in the Autism Nucleus of the State
University of Bahia, Campus VIII, in Paulo Afonso. Os autores de referencia são Romero (2016), Orrú (2012), Cavaco
(2015), entre outros. The AEE has as a methodological basis the formation of Gathering Groups guaranteeing the free
expression of the participants. It is concluded that the monitoring experience contributed to the construction and
improvement of the know-how in inclusive education in relation to one of its work processes, the teaching-learning,
greatly enriching the academic formation of the monitoring student.

Keywords: Monitoring. Specialized Educational Services. Autism.

Introdução

O curso de Graduação em Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia, Campus de Paulo Afonso (UNEB/Campus
VIII), desenvolve diversos projetos de extensão, entre eles o projeto “Girassol”, executado por equipe multidisciplinar,
envolvendo docentes, profissionais de saúde, discentes monitores e estagiários, na perspectiva da educação
inclusiva.

Este trabalho descreve experiências de monitoria no Atendimento Educacional Especializado (AEE) de sujeitos com
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Transtorno do Espectro Autista (TEA), realizado pelo Projeto, nas instalações do Núcleo de Autismo da
UNEB/Campus VIII.

Trata-se, portanto, do relato de uma monitora sobre sua participação e resultados de aprendizagem em atividades de
suporte pedagógico com crianças e jovens com autismo, desenvolvidas sob a orientação da coordenadora do Projeto.

O interesse pelo tema Autismo emerge de inquietações frente aos preconceitos e exclusões sociais a que são
submetidos os indivíduos com o TEA em diversos contextos, sobretudo em âmbito escolar. Tais discriminações
negativas são, em parte, fruto de uma sociedade reprodutora de práticas classistas e segregacionistas; de outra parte,
da falta de informação e de espaços formativos que fomentem diálogos sistemáticos em educação inclusiva.

Diante das iniciativas e atuais políticas de inclusão, não se pode negar que ocorreram alguns avanços significativos,
principalmente, no que se refere à criação de instituições especializadas para onde crianças com autismo são
encaminhadas. Entretanto, evidencia-se que, em muitos casos, falta a devida reflexão sobre a heterogeneidade dos
sujeitos com autismo, resultando em mais segregação.

É necessário enfatizar que lidar com pessoas com autismo requer processos de desconstruções contínuas, sendo
estes, um dos principais desafios humanos atualmente. Contudo, não se pode perder de vista que, no ato mesmo de
educar, é possível promover ambientes colaborativos e múltiplas aprendizagens; na relação dialógica entre o
educador e o educando há muito a ser colhido, instigado, inquietado, conhecido, criado e produzido.

Partindo desse pressuposto, o presente trabalho tem como objetivo descrever um conjunto de experiências no campo
da educação inclusiva, com ênfase no AEE de pessoas com autismo, evidenciando ainda, a importância da
experiência de monitoria na formação acadêmica.

Aspectos históricos e conceituais do Transtorno do Espectro Autista

O termo “Autismo é uma palavra de origem grega (autós), que significa por si mesmo. É um termo usado, dentro da
psiquiatria, para denominar comportamentos humanos que se centralizam em si mesmos, voltados para o próprio
indivíduo” (ORRÚ, 2012, p. 17). No ano de 1911 do século XX, começaram a surgir às primeiras pesquisas e
explicações sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). O médico Howard Poter, em 1933, tomando por base as
pesquisas descritas por Eugen Bleuler (1857-1937), em 1911, exibiu seis casos que havia estudado, nos quais, os
sintomas tiveram início antes da puberdade, incluindo mudanças na conduta, carência de conexão emocional e
ausência da motivação para se integrar ao ambiente. Apesar de acreditar que se tratava do mesmo transtorno
fundamentado por Bleuler, denominou-o de Esquizofrenia Infantil.

Léo Kanner (1894-1981), psiquiatra austríaco, o primeiro a publicar estudos sobre o tema, em 1943 narrou sobre uma
“incapacidade de se relacionarem de maneira formal com pessoas e situações, desde o princípio de suas vidas”
(ROMERO, 2016, p. 17). Tais afirmações ocorreram após observar onze crianças internadas em uma clínica que
esboçavam comportamentos de distanciamento umas das outras, estabelecendo apenas relações robotizadas com
objetos a sua volta e apresentado um amplo conjunto de atrasos, tanto na linguagem, quanto na motricidade e
alheamento em relação à realidade vivida. Nesse contexto, nomeou sua publicação como “Distúrbios Autísticos do
Contato Afetivo”, evitando enquadrar o ainda considerado distúrbio autístico do grupo das esquizofrenias, dissentindo
do que Bleuler afirmou.

Após revisar seus conceitos sobre autismo diversas vezes, Kanner passou a conceituar o quadro como “Autismo
Infantil Precoce”, pelas características comportamentais demonstradas que acarretava em dificuldades na
comunicação interpessoal. Considerou-o como uma psicopatologia, salvo algumas observações. Cinco anos depois,
passou a referir-se ao autismo como uma psicose, por conta da falta de confirmação vinda dos laboratórios, por meio
de exames.

Após se passar um ano da publicação de Kanner, em 1944, Hans Asperger (1906-1980), médico psiquiatra, observou
e descreveu quatro crianças que demonstravam diferenças no relacionamento com o que se passava à sua volta,
escrevendo o artigo “Psicopatia Autística na Infância”, afirmando que

As características autistas apareceriam a partir do segundo ano de vida e seriam
persistentes. Haveria pobreza de expressões gestuais e faciais e, quando as crianças eram
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inquietas, sua movimentação era estereotipada e sem objetivo, podendo haver movimentos
rítmicos repetitivos. Suas falas seriam artificiais, mas teriam atitude criativa em relação à
linguagem, exemplificada pelo uso de palavras incomuns e neologismos (BRASIL, 2015, p.
21 e 22).

Acrescentando-se ainda ao conjunto de características, uma dita maturidade avançada, através da qual, elas
enxergavam eventos com mais sensatez, se interessando por objetos e assuntos diferentes comparados a outras
crianças, especialmente quando era ligado a ciências naturais. Porém, também apresentavam um egoísmo
exacerbado, peculiaridades nas reações a sons e ao toque, bipolaridade de emoções acarretando em pobreza afetiva,
relações incomuns com objetos e pessoas, rápidos olhares que perdiam o foco, e uma fascinação em colecionar
objetos inusitados ou emparelhá-los. Características que Asperger não considerou como aspectos psicodinâmicos,
mas sim, a uma disfunção biológica, principalmente genética.

A partir desses psiquiatras, outros pesquisadores e curiosos sobre o assunto surgiram, a fim de descobrir novos
conceitos e causas, a partir do convívio com sujeitos com o transtorno e, considerando-se o número de pesquisas e
interessados sobre o assunto, foi publicada em 1952, a primeira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais (DSM-I), porém, a palavra autismo foi citada poucas vezes, de maneira breve, e quando citada,
era apenas para descrever sintomas da esquizofrenia, situação que se repetiu na segunda edição do DSM, publicada
em 1968, sendo perceptível que, assim como na primeira publicação, não existia menção ao autismo e o termo não
era ligado a um diagnóstico próprio, aparecendo apenas duas vezes para retratar sintomas de outro diagnóstico.

Com o passar dos anos e, embora fosse possível perceber que existiram várias pessoas interessadas nesse tema,
tratava-se de uma definição vaga, onde até para os próprios pesquisadores os comportamentos eram confundíveis
relacionados a outras síndromes, até que em 1980, é publicado o DSM-III, passando a ser classificado amplamente
dentro da categoria de Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD). Porém, esta definição não era satisfatória, se
modificando a cada nova publicação, por ser muito comum nos diagnósticos psiquiátricos que necessitam de
observação para conseguir resultados.

Com algumas mudanças, em 1987, foi publicada a revisão do DSM, o DSM-III-R, mudando inicialmente o seu nome,
que era intitulado de autismo infantil, passou a ser chamado de transtorno autista e ocorreu o acréscimo de 10
critérios para o diagnóstico do autismo, passando a ter 16, sendo que a pessoa examinada deveria se encaixar em ao
menos 8 desses sintomas, dois pertencendo a categoria A, um a categoria B e um a C (ORRÚ, 2012, p. 25). Sendo
assim, o diagnóstico da pessoa com autismo seria baseado na tríade: Interação Social, Comunicação e
Comportamento.

Em 1994, surge a IV edição do DSM, onde o termo global foi substituído por invasivo, acarretando algumas mudanças
nas suas características: “anormalidades qualitativas na interação social recíproca e nos padrões de comunicação, por
repertório de interesses e atividades restritas, repetitivas e estereotipadas” (ORRÚ, 2012, p. 25). Alterou-se também a
nomenclatura da categoria que o autismo pertencia, não mais sendo considerado um tipo de psicose, mas, um
Transtorno Invasivo do Desenvolvimento (TID), conceituado como “uma família de condições marcada pelo início
precoce de atrasos e desvios no desenvolvimento das habilidades sociais, comunicativas e demais habilidades”
(ROMERO apud KLIM, 2016, p. 22).

No ano de 2013, foi publicada a versão mais atual do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o
DSM-5, sendo incluídas mudanças significativas no critério do seu diagnóstico, agrupando vários transtornos que
eram separados e classificados de modo diferente, passando a ser chamado de Transtorno do Espectro Autismo
(TEA). Seu processo de diagnóstico era anteriormente considerado a partir de uma tríade de características, como já
falado anteriormente e, após a atualização, passou a ser uma díade: Interação Social e Comunicação, junção que
ocorreu por se acreditar que não existe comunicação sem interação social e vice-versa e Comportamento.

Portanto, o autismo é considerado como um espectro, pelo fato de se mostrar de maneiras e gravidades diferentes,
sendo classificado como níveis: leve, moderado e severo, evitando que as pessoas com autismo fossem
diagnosticadas como Síndrome de Asperger, Autismo Infantil, Autismo Atípico, Síndrome de Rett, e Transtorno
Degenerativo da Infância.

A maneira como os déficits demonstrados na díade para diagnóstico do autismo irão aparecer em cada individuo de
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modo muito particular é imprevisível. Sabe-se que a comunicação e interação social são de suma importância para o
avanço do envolvimento social e definição da própria identidade do indivíduo e é justamente nessa área que os
autistas possuem seu maior empecilho, dificultando bastante os avanços, visto que uma pequena quantidade de
“autistas desenvolvem habilidades para conversação, embora muitos desenvolvam habilidades verbais e grande parte
consiga desenvolver somente habilidades não verbais de comunicação” (ORRÚ, 2012, p. 38).

Em algumas crianças a fala pode surgir de maneira isolada e breve, apenas mencionando ou indicando objetos,
canções, cores, frases oriundas de poemas ou aprendidas de cor, podendo ser repetidas imediatamente ao serem
ouvidas, se tratando da ecolalia imediata, ou sendo faladas posteriormente, sendo a ecolalia tardia. Apresentando-se
não apenas em autistas com nível severo, mas também com os que possuem grau leve.

A interação social também se trata de uma das maiores dificuldades encontradas pelos autistas, sendo falada
brevemente pela literatura, dando-se “a denominação de desenvolvimento social ao processo de incorporação da
criança ao grupo social em que vive” (ORRÚ, 2012, p. 41). Porém, essa falta de interesse para se conhecer a
interação “da pessoa com autismo percorre tanto a área educacional quanto a área clínica, evidenciando a falta de
mais estudos para proporcionar-lhes melhor qualidade de vida” (ORRÚ, 2012, p. 41), sendo necessária também
dedicação e paciência por parte dos pais e profissionais para desenvolver a socialização com as demais pessoas,
convivência que deve ser aprendida ao longo do tempo, pois, para eles, não existe sentido em integrar-se, sem
entender sua necessidade.

Algumas pessoas com TEA apresentam certos comportamentos característicos, como resistência a mudanças, apego
a rotinas, indiferença diante da dor, estereotipias, identificada como movimentos que acontecem de maneira repetitiva,
como bater as mãos e balançar o corpo, sensibilidade exacerbada a estímulos sensoriais, “ansiedade, perturbações
do sono e alimentares, perturbações gastrointestinais, birras violentas por vezes com comportamentos
autoagressivos” (CAVACO, 2015, p. 137) e vários outros. Além de existir uma variedade relacionada ao nível cognitivo
de cada indivíduo, “deve ser mencionado que em três quartos dos casos do espectro do autismo existe
concomitantemente uma deficiência mental” (CAVACO, 2015, p. 137).

Hoje, se sabe que o autismo consiste em um transtorno neurológico que se apresenta desde a infância,
independentemente de condições sociais, econômicas ou étnicas (ROMERO apud MERCADANTE; ROSÁRIO, KLIM,
2016, p. 20) e é preciso salientar que embora as pesquisas tenham avançado e seja possível um conhecimento mais
claro sobre o TEA, fechar o diagnóstico desses indivíduos ainda é algo que necessita de várias avaliações e do apoio
de vários profissionais, pois, para o indivíduo ser classificado pelo grau, depende de como suas características irão
aparecer, levando em consideração todas as especificidades e prejuízos na comunicação e comportamentos dessas
pessoas, mesmo porque a partir desse diagnóstico é que serão realizadas as futuras intervenções, a fim de
proporcionar uma melhor qualidade de vida, afinal, “não existem padrões fixos para o aparecimento dos distúrbios do
espectro autismo (ASD), nem idade determinada para o aparecimento de sintomas, estes se tornam evidentes
gradativamente, variando bastante” (CAVACO, 2015. p. 126).

Diante do exposto até o momento reafirma-se a necessidade de ampla discussão acerca do espectro autista, bem
como de profundo senso de humildade frente ao universo particular que envolve esse transtorno. Os que estudam o
transtorno defendem que é essencial entender as limitações dos autistas, para poder impulsionar suas qualidades e,
que oferecer um atendimento acolhedor no dia a dia é uma das estratégias para a inclusão.

Orientações Metodológicas

Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, elaborado no contexto da atividade de monitoria de
extensão no projeto Girassol, que tem como objetivo principal a intervenção psicopedagógica em casos de Transtorno
de Espectro Autista, com vistas à inclusão escolar, a partir do desenvolvimento de práticas de suporte pedagógico
através do Atendimento Educacional Especializado, tendo como espaço de funcionamento o Núcleo de Autismo da
UNEB/Campus VIII, em Paulo Afonso, sob a coordenação da professora Dilma Carmem Costa da Silva.

As atividades educacionais especializadas desenvolvidas pelo projeto Girassol tem como base metodológica a
formação de Grupos de Encontro, relativamente não estruturados, sem a exigência de que sejam formados em função
de algum conteúdo de interesse, sendo apenas necessário que haja um facilitador e os participantes do Grupo
(ROGERS, 2002; RIBEIRO, 1994).
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Nesse contexto procedimental o Grupo constitui “[...] uma estrutura de interação, o que o torna uma unidade básica de
trabalho, de investigação e de mudanças” (RIBEIRO, apud ANDRADE, 2016, p. 25) e, ao facilitador compete garantir
segurança ao Grupo, criando um ambiente de livre expressão, a fim de que sejam evitadas atitudes de autodefesa dos
participantes (RIBEIRO, 1994).

Ressalta-se que as descrições contidas neste relato partem da vista de um ponto, isto é, do ponto de vista da monitora
e, por vezes, facilitadora de Grupo e que a captação da realidade se caracteriza como a etapa do conhecimento da
realidade, o qual se trata de uma aproximação e nunca um conhecimento total da mesma, uma vez que essa é
dinâmica e por isto há necessidade de sempre estar sendo revisitada.

O Espaço Vivencial da Monitoria

A “flor do sol”, também conhecida como girassol, é uma flor que significa equilíbrio e felicidade, simbolizando, através
dos seus tons de cores, alegria, lealdade, felicidade e vitalidade. Possui a particularidade de ser uma planta
heliotrópica, ou seja, seu caule gira em direção do sol, sendo que tais características definem o movimento do girassol
sempre em busca de luz e espaço para se desenvolver.

O projeto Girassol, intitulado assim por essa simbologia, desabrochou em meados de 2011 como atividade de
extensão universitária vinculada ao Colegiado de Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB/Campus
VIII), com o objetivo de oferecer apoio educacional multidisciplinar para pessoas com Transtorno do Espectro Autista
(TEA). Para tanto, reuniu discentes, docentes e profissionais da área da educação e da saúde em torno de uma
proposta de atuação fundamentada no princípio básico de educação para todas as pessoas, independente de suas
condições físicas, sensoriais, psicológicas, cognitivas, motoras ou, ainda, por diferenças em aspectos
socioeconômicos, culturais, étnicos, raciais e religiosos (NUPE/UNEB, 2011).

As intervenções de apoio pedagógico promovidas pelo projeto Girassol são de natureza multidisciplinar e focalizam
principalmente o desenvolvimento integral da pessoa com o TEA. Nessa perspectiva, visam contribuir com encontros
informativos e orientadores das famílias dos sujeitos participantes do projeto, além do trabalho de acompanhamento e
formação de profissionais das escolas regulares que atendem pessoas com autismo.

Vale dizer que o projeto Girassol vem se configurando lócus especializado em diálogos no campo da educação
inclusiva, constituindo-se espaço para pesquisa acadêmica, realização de estágios em educação especial e
elaboração de instrumentos pedagógicos para o trabalho didático com crianças com deficiências e transtornos.

Atualmente, participam do Projeto 53 pessoas com autismo, sendo 41 do sexo masculino e 12 do feminino. O trabalho
desenvolvido com os participantes intenciona contribuir com o processo amplo de aprendizagem, sobretudo a escolar,
os quais incluem atividades psicomotoras, natação e o Atendimento Educacional Especializado (AEE). Para a
realização das atividades psicomotoras e recreativas o Projeto Girassol conta com algumas parcerias, a exemplo da
atuação voluntária de profissionais de educação física, além de estagiários das licenciaturas em matemática e
pedagogia da UNEB/Campus VIII, ocorrendo às quintas feiras, em turnos opostos aos horários escolares dos sujeitos
atendidos pelo Girassol. Os movimentos integrados e organizados são trabalhados com o objetivo de melhorar o
desempenho motor, a linguagem e a socialização de cada sujeito, refletindo no seu prazer sensório-motor, através do
movimento e da regulação tônica, sendo feitos desde circuitos com níveis de complexidade, até pular corda,
integrando sempre a ludicidade na ação pedagógica desinibidora.

Outro importante parceiro é o Exército Brasileiro que, através da 1ª Companhia de Infantaria, disponibiliza a estrutura
física do Clube da Vila Militar para a realização das práticas de natação em três dias por semana. De acordo com
Naoki Higashida, que é um jovem com o TEA, estar na água dá uma sensação de calmaria; lá ninguém os incomoda,
assim, eles podem de fato estar harmonizados com o compasso do tempo, pois, “do lado de fora, sempre existe muito
estímulo para os olhos e ouvidos e se torna impossível para nós distinguir entre um segundo e uma hora”
(HIGASHIDA, 2014, p. 116 e 117). A atividade no ambiente aquático representa inúmeros benefícios para esses
sujeitos, desde o desenvolvimento das noções espaciais, temporais e de ritmo, do fortalecimento da musculatura,
melhoraria neuromotora, até a estimulação para um sono mais tranquilo.

Os procedimentos pedagógicos que se desenvolvem no AEE serão descritos a seguir uma vez que dizem respeito ao
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objeto próprio deste trabalho, ou seja, ao relato de experiência de monitoria no atendimento de pessoas com TEA, no
projeto Girassol.

A Experiência de Monitoria no Atendimento Educacional Especializado

O ingresso como monitora no projeto Girassol foi motivado pela curiosidade acerca da temática e pela busca de
conhecimento empírico no campo da educação inclusiva, ocorrendo em 2016, quando ainda cursava os primeiros
semestres de Pedagogia, atuando, naquela ocasião, como monitora voluntária.

Inicialmente, existia um receio de lidar com crianças e jovens com autismo. No entanto, como as atividades sempre
eram desenvolvidas sob a orientação e supervisão da coordenadora do Projeto, logo foram ocorrendo situações de
aprendizagens que possibilitaram aos afazeres monitorados uma progressiva segurança, destreza e habilidades
necessárias para o desempenho mais autônomo das funções requeridas no grupo de trabalho multidisciplinar.

As aprendizagens decorrentes das práticas pedagógicas no AEE com sujeitos com TEA possibilitam o
reconhecimento das contribuições da experiência de monitoria na formação acadêmica, principalmente se a atividade
de monitoria for concebida como

[...] princípio interdisciplinar, considerando-se que as ações ocorrem articuladas com os
estudos teóricos que o discente desenvolve no curso, com a interlocução destes estudos
com as ações desenvolvidas, a integração destes estudos com os saberes da comunidade
onde a ação será realizada e ainda, com a produção de relatórios de trabalhos acadêmicos
que são submetidos a eventos internos e externos (UNEB, 2017, p. 01).

De acordo com o Programa de Monitoria da UNEB, “há também nessa ação, o princípio do diálogo de saberes a partir
da dinâmica de trocas que podem ser configuradas no princípio de Reflexão-ação-reflexão” (UNEB, 2017, p. 02).
Sendo assim, os diálogos ocorridos ao longo da monitoria têm suscitado uma escuta pedagógica sensível em
educação inclusiva, suscitado também, curiosidade epistemológica, de modo que se constituiu área temática de
estudo, em especial de pesquisa monográfica em andamento.

Como já citado anteriormente, a monitoria no Projeto Girassol se deu no âmbito do Atendimento Educacional
Especializado com crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autismo. Compreende-se que no AEE

As atividades desenvolvidas [...] diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula
comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou
suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e
fora dela (MEC/SEESP, 2007, p. 10).

Sendo assim, as funções coordenadas atribuídas à monitoria consistem no desenvolvimento de atividades variadas de
suporte pedagógico multidisciplinar. Os atendimentos ocorrem durante a semana, alternando os dias e os grupos que
são atendidos, desse modo, os participantes que frequentam nas segundas-feiras, consequentemente estarão nas
quartas-feiras; já os que participam nas terças-feiras, também estarão nas quintas-feiras.

As reuniões de planejamento ocorrem quinzenalmente, sempre às sextas-feiras e, constituem momentos muito
significativos para a aprendizagem no exercício da monitoria. Nelas, a equipe multidisciplinar discute os processos de
desenvolvimento dos sujeitos com autismo, analisando avanços, possibilidades, limites e aspectos facilitadores. A
partir de então, são definidas uma ou mais áreas a serem priorizadas no trabalho dos próximos atendimentos, sendo
que as atividades propostas são planejadas conforme os objetivos de cada área priorizada, a saber:

a) Regras – procura-se trabalhar a compreensão, a responsividade aos comandos e ao conceito de limites, e a criação
de eventuais rotinas;

b) Sexualidade – trabalha-se a conceituação do esquema e diferenças corporais, a orientação e a adequação da
masturbação, do pudor e da censura, e a regulação e autorregulação da ansiedade, focalizando as regras sociais;

c) Interação Social – busca-se incentivar o contato visual, estabelecer toques iniciais e o compartilhamento de objetos,
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jogos, entre outros, além de estimular a responsividade pela resposta verbal e a troca visual;

d) Processamento Sensorial – o objetivo é estimular todos os sentidos corporais, como visão, audição, olfato, tato,
paladar, vestibular e o proprioceptivo, tendo como base a hipo/hipersensibilidade apresentada;

e) Comunicação – procura-se instigar a resposta verbal e não verbal adequada, diminuição do uso da ecolalia e
identificação das causas dos sons emitidos fora do contexto, e estimular a fala na continuidade das atividades;

f) Pensamento – procura-se intervir na estimulação do raciocínio e da concentração, por meio de atividades de
sequenciação, de resgate da memória imediata, recente e remota, de ampliação na concentração individual e em
grupo, de criatividade e de literalidade, na relação entre concreto e abstrato;

g) Comportamentos – procura-se identificar o que desencadeia as estereotipias, além de diferenciar a birra da
descompensação, trabalhar a quebra de rotina e o apego a ela, a fixação a objetos específicos, a insegurança em
relação ao pertencimento ao espaço e a regulação e autorregulação;

i) Autonomia/Atividades da Vida Diária – focaliza em todas as questões relacionadas à vida diária e a independência
necessária para realização destas;

j) Motricidade – busca-se atender a todos os aspectos motores, incluindo coordenação ampla e fina, dominância
lateral e a percepção corporal e espacial.

Faz-se necessário mencionar que a proposta de caracterização das áreas descritas foi elaborada conjuntamente pela
equipe multidisciplinar do Projeto.

O Atendimento Educacional Especializado nas Áreas de Interação Social, Comunicação e Pensamento –
Grupos de Encontro

O atendimento ora descrito se insere na modalidade Grupos de Encontro que de acordo com Rogers (2002, p. 38),
dentre outras vantagens, “[...] sobressai o fato de os indivíduos tomarem entre si um contato mais íntimo e direto do
que frequentemente na vida corrente”.

Nesse caso, trata-se de um grupo formado por três crianças com encontros ocorridos no período de 15 dias. Em
reunião de planejamento as áreas de interação social, comunicação e pensamento foram identificadas para a
realização das intervenções especializadas. Sendo assim, na elaboração da proposta de intervenção foram incluídas
atividades tais como, de jogo da memória, quebra-cabeça, contação de história com uso de fantoches, confecção de
objetos com massa de modelar, entre outras.

Uma das principais dificuldades do autismo é a capacidade de concentração, compreensão e atenção aos comandos,
visto que muitas crianças apresentam dispersão em relação a atividade trabalhada, gerando consequente
desregulação, isto reflete nos outros colegas e no seu desempenho

O suporte pedagógico oferecido pela monitora nesse atendimento buscou instigar a interação entre os membros do
grupo, objetivando “acentuar o crescimento pessoal e o desenvolvimento e aperfeiçoamento da comunicação e
relações interpessoais, através de um processo experiencial” (ROGERS, 2002, p. 5).

Nos atendimentos ocorridos com esse Grupo foi fácil perceber o quão satisfatório é compor a equipe de AEE do
Projeto Girassol. No início dos acompanhamentos do grupo, as crianças não demonstravam interesse na interação
entre os pares, nem com a monitora, ainda que a mesma atuasse como mediadora do grupo. Além disso,
apresentavam alguns comportamentos fora do contexto, tais como, sons emitidos pela necessidade de
autorregulação, pouca comunicação verbal e aparente falta de percepção das pessoas no ambiente do atendimento.

É oportuno ressaltar que o motivo do atendimento dessas crianças ter sido em grupo foi em razão de todas
apresentarem algum grau de dificuldade nas mesmas áreas, sendo recomendado em reunião de planejamento o
atendimento em Grupos de Encontro pela probabilidade de maior avanço através dos atendimentos interativos e
consequente convivência nesse micro espaço social, pois, o grupo tem um ritmo que tende a mobilizar e energizar os
participantes, assim como os obriga a serem mais espontâneos (VARAS, 2011). Tal suposição foi confirmada no
decorrer dos atendimentos e vivencias desse grupo, sendo notórios os avanços do mesmo.
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Considerações

A atividade de monitoria em AEE com sujeitos com autismo possibilita a aproximação com o universo da educação
inclusiva e o aprimoramento da relação teoria-prática em suporte pedagógico através das práticas de intervenção
desenvolvidas nesse tempo de vivências.

Tal atividade contribui, ainda, para a construção do saber-fazer da Pedagogia no tocante a um dos seus processos de
trabalho, o ensinar-aprender, enriquecendo sobremaneira a formação acadêmica em educação, de modo crítico, pois
coloca a aluna monitora em contato com princípios organizacionais da educação especial e inclusiva, de forma que
considere as especificidades dos sujeitos com autismo e os desdobramentos desse transtorno no contexto escolar e
na família.

As parcerias institucionais merecem destaque nesse relato pelas aprendizagens propiciadas quanto às possibilidades
estratégicas para a superação das dificuldades encontradas, sendo que, através da articulação de ações
interinstitucionais se realiza boa parte da proposta pedagógica e psicopedagógica do projeto Girassol, em relevo para
as atividades corporais e aquáticas.

Outra importante aprendizagem é o trabalho em equipe, não só pela necessidade de aprender a conviver com os
pares, mas, também, pela diversidade de olhares sobre um mesmo objeto. O alargamento da visão traz a
possibilidade de melhor conhecimento da realidade em estudo porque promove o aumento da capacidade de
observação. Por sua vez, os que observam melhor são os que mais conhecem a realidade.

Por fim, em conformidade com as vivências relatadas, constata-se que a monitoria no referido projeto de extensão
permite vislumbrar caminhos e cenários de atuação capazes de renovar o exercício do processo educativo inclusivo,
tendo em vista a superação de práticas pontuais e lineares de atendimento.
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