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RESUMO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso refere-se ao desenvolvimento de um Conjunto 

Educativo para ensinar atividades da rotina diária para crianças com autismo, 

baseado no redesign de um sistema de comunicação alternativa por intermédio de 

figuras. Dentro da abordagem histórico cultural, as atividades lúdicas não se 

configuram apenas como um fim sem propósito para a criança, mas um meio para 

se comunicar, aprender novas habilidades, explorar suas potencialidades e assim 

mantê-las motivadas despertando sua atenção e interesse. Com isso, esse projeto 

partiu da inspiração no estilo Flat Design para reformular a interface gráfica gerando 

uma proposta diferenciada que ajuda no aprendizado da rotina diária em crianças 

com autismo. Para este fim, foram empregadas metodologias de projeto e de 

pesquisa científica para amparar a sua execução. Também foi realizada uma 

parceria com o Centro de Desenvolvimento e Aprendizagem na cidade de São 

Carlos/SP, um espaço multidisciplinar com profissionais de diversas áreas que 

oferece um atendimento individualizado com base na Análise de Comportamento 

Aplicada (ABA). Neste relatório é descrito todo o processo de desenvolvimento do 

presente trabalho, incluindo desde a fundamentação teórica até a análise e 

discussão dos resultados. 

 

Palavras-chave: Autismo. Comunicação. Crianças. Redesign. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com a perspectiva histórico cultural, a linguagem representa 

uma das mais importantes aquisições durante o desenvolvimento da infância, pois 

ela permite que a criança constitua seus próprios significados na medida em que se 

relaciona com outros membros, tornando possível sua interação com o mundo, 

modificando-o e sendo modificado pelo mesmo. Entretanto, encontramos algumas 

crianças que se comunicam de maneira peculiar, tendo dificuldades para dominar 

uma linguagem verbal ou utilizá-la de forma funcional, sendo necessário o uso 

suplementar de sistemas de comunicação alternativa. Com isso, torna-se mais 

trabalhoso compreender o propósito da prática de algumas tarefas da rotina diária, e 

assim aplicá-las por iniciativa própria. Dentre esta população especial, encontram-se 

as crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).  

O autismo pode ser visto como um tema controverso devido às incertezas 

de sua causa e aos questionamentos relacionados a sua definição, diagnóstico e 

tratamento não possuírem uma resposta única (BOSA, 2002). Em geral os 

comprometimentos mais reconhecidos podem ser observados no desenvolvimento 

atípico da comunicação e interação social, com a presença de um repertório de 

atividades e interesses restrito e estereotipado.  

No entanto, é importante ressaltar que cada indivíduo manifestará um 

comportamento distinto devido a presença de diferentes níveis de gravidade em 

cada área afetada, o que inclusive define o grau do autismo. De acordo com o 

Childhood Autism Rating Scale (CARS), o transtorno pode ser classificado em leve, 

moderado e grave. Nesse sentido, a escolha de um tratamento não é genérica para 

todos os casos, por isso cada criança deve receber um atendimento compatível com 

seu nível de desenvolvimento e que considere suas características individuais.  

Essa variação de aspectos aliada ao recente reconhecimento 

internacional da classificação da síndrome como Transtorno do Espectro Autista, 

torna o estudo e aplicação de tratamentos um campo ainda em construção. Segundo 

Bosa (2002), existe ainda a concepção por parte dos pais e por vezes dos próprios 

profissionais da existência de uma cura ou intervenção milagrosa, cujo efeito é 

imediato sobre o comportamento da criança. Essa constatação além de reforçar 
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falsas esperanças, dificulta na aceitação e entendimento do autismo como um 

transtorno neurológico que requer uma intervenção gradual a longo prazo, e que 

considere a curva de aprendizagem de cada criança. 

Apesar desse relativo desconhecimento, a Análise do Comportamento 

Aplicada (ABA) é amplamente difundida e tem apresentado ao longo de mais de 50 

anos de pesquisa científica contínua resultados efetivos utilizando a intervenção 

precoce na redução dos sintomas em crianças, quadro que permitiria oferecer uma 

base para o desenvolvimento das áreas afetadas pelo autismo (MIGUEL; KENYON, 

2005). A intervenção ABA não se baseia em um manual de regras a serem 

seguidas, mas considera o repertório de cada criança para trabalhar na 

transformação de comportamentos problemáticos e no ensino de novas habilidades. 

Sabendo disso, foi realizada uma parceria com o Centro de 

Desenvolvimento e Aprendizagem (CAD), cujo foco de trabalho incide sobre este 

programa de intervenção com crianças. Esse espaço de trabalho multidisciplinar, 

proporcionou entendimento prático tanto da problemática geral do trabalho quanto 

do programa de intervenção escolhido. Através desse referencial empírico, foi 

possível realizar pesquisas qualitativas que auxiliaram no desenvolvimento projetual 

e processo de tomada de decisão. 

Este Trabalho de Conclusão de Curso está organizado da seguinte forma. 

Inicialmente são apresentados tópicos do Planejamento (capítulo 2) tal como 

Problemática, Justificativa, Objetivos, Metodologia e descrição do CAD (seção 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4 e 2.5). O Projeto Informacional (capítulo 3), é composto por uma revisão 

bibliográfica em torno da problemática do autismo, suas características e 

abordagens de intervenção (seção 3.1), incluindo uma descrição da Intervenção 

ABA (seção 3.2). Em seguida é descrito, uma revisão teórica desenvolvimento 

infantil em geral (seção 3.3), a pesquisa de produtos similares (seção 3.5), e as 

principais diretrizes definidas para o projeto (seção 3.6). Em subsequência, no 

Projeto Conceitual (capítulo 4) são apresentadas as temáticas visuais exploradas 

(seção 4.1) e o processo de geração de alternativas (seção 4.2). Por fim, no Projeto 

Detalhado (capítulo 5), são resumidos o refinamento conceitual da alternativa final e 

a sua especificação técnica para produção. 
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2 PLANEJAMENTO DO PROJETO 

2.1 Contextualização do Problema   

A linguagem não representa apenas um instrumento de comunicação, 

mas se revela como parte constitutiva do sujeito. Nesse sentido, o processo de 

desenvolvimento do pensamento infantil parte do social em direção ao individual 

através da internalização dos conceitos (VYGOTSKY, 1994). Por isso, na medida 

em que a criança se relaciona passa a perceber as reações do ambiente, atribuir 

significações aos atos, expressões e sons. Dessa forma, a aquisição e 

aperfeiçoamento da linguagem permite a aprendizagem de novos temas e amplia as 

possibilidades de auto expressão favorecendo então o processo de socialização. 

Segundo Manzini e Deliberato (2004), o conceito de comunicação 

normalmente é associado a linguagem verbal, já que através da fala manifestamos 

emoções, sentimentos e articulamos ideias. Contudo, o processo de comunicação 

revela-se complexo e vai além do que pode ser expressado através da fala, sendo 

que, utilizamos diversos recursos durante a interação social que se misturam e 

complementam tal como a linguagem gestual, corporal, aumentativa e alternativa 

O Transtorno do Espectro Autista se manifesta de maneiras muito 

particulares e pode incluir fragilidades específicas no âmbito da interação social, 

principalmente no que se refere a aquisição e uso convencional da comunicação e 

linguagem. Desta forma, surgem adversidades no campo da percepção, seleção e 

processamento adequado de informações para responder aos estímulos do 

ambiente. Como elucida Lovaas (2003):  

De vez em nasce uma criança que não consegue desenvolver contato 
visual, que se comporta como se não pudesse ver, ouvir e falar, que resiste 
ao ser pego no colo e acariciado, e que não parece sentir falta dos 
membros da família quando eles partem. [...] Ela pode passar seus dias em 
movimentos repetitivos e sem sentido tais como balançando, olhando para 
luzes, batendo em objetos, marchando para frente e para trás ao longo do 
piso. Pode desenvolver explosões de raiva excessivas e comportamentos 
de automutilação, não conseguir aprender a dormir durante a noite, a se 
vestir, e não conseguir ser treinado no uso do banheiro [...] (ibid., p.10) 

A partir disso fica evidente a abrangência do espectro autista e as suas 

características que refletem um modo peculiar de aprender. Bosa (2001) elucida que 

há estudos relacionando um comprometimento na função executiva do sistema 

cognitivo, responsável pela habilidade de planejamento e resolução de problemas, 
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afetando dessa forma sua capacidade de execução, atenção e memória. Por isso, 

se torna mais cansativa a tarefa de compreender atividades da rotina diária e 

estabelecer metas para sua conclusão, sendo adequado dentro desse contexto focar 

no aprendizado por etapas e a sua retomada periódica. Algumas crianças podem 

sentir dificuldade em aderir a uma linguagem comum, tal como a verbal, pois não 

concebem um propósito prático na tarefa de se comunicar adequadamente, e 

porque comunicar-se por meio dessas linguagens requer a compreensão e 

memorização de combinações extensas de componentes linguísticos.  

As intervenções, nesse âmbito, atuam de maneira a integrar a criança na 

sociedade. Para isso, na intervenção ABA, as suas potencialidades são trabalhadas 

e os comportamentos problemáticos são transformados em habilidades efetivas. 

Isso permitiria então ela se socializar e atingir a autonomia em relação a algumas 

tarefas.  Nesse tipo de intervenção, a linguagem é ensinada de maneira gradual, 

visto que o excesso de funções arbitrárias pode fragilizar o discernimento pela 

criança, além da possibilidade de causar frustação. Diante disso, a dinâmica da 

intervenção acaba se tornando intensiva e exaustiva, sendo necessário agregar 

atividades lúdicas para manter a criança motivada e colaborativa com a tarefa. 

Conforme é elucidado ao longo deste trabalho, os sistemas de 

comunicação alternativa e aumentativa são empregados para complementar a fala e 

contribuir para que ocorra a comunicação efetiva. Por esse motivo, eles possuem 

diversas atribuições tornando-o presente ao longo de todo dia, sendo que ele é 

muito utilizado também para ensinar a rotina diária para as crianças. Logo, esses 

sistemas são difundidos em crianças não verbais ou com dificuldade na fala porque 

ajudam na transformação do pensamento concreto em abstrato, próprio das 

linguagens em suas diversas esferas. Com isso, ao facilitar que a comunicação 

adequada ocorra, mostra-se através desses sistemas que a linguagem é o caminho 

mais apropriado para atingir consequências modificadoras e desejáveis.  

Entretanto, na Análise de Produtos Similares (seção 3.5.6), foi verificada a 

presença de uma interface pouco lúdica com a ausência de diálogo estético com os 

elementos do universo infantil, tornando mais cansativo a tarefa de compreendê-la e 

ser habilitada ao seu uso. Além disso, os pictogramas possuem uma vista chapada, 

com elementos fragmentados e que não constroem uma relação temporal que 
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permita associar aquela figura a ação representada.  Por esse motivo, é muito 

frequente a dificuldade de entender a sequência linear de algumas atividades 

presentes no dia a dia da criança. 

Em contraposição a essa problemática, o design tem como uma de suas 

atribuições estabelecer as qualidades funcionais, estéticas e simbólicas dos 

produtos a partir da sua interação com o meio. Nesse sentido, ele é orientado 

diretamente pela adequação dos produtos a diferentes realidades e necessidades 

existentes, assim contribuindo para o propósito da inclusão social.  

Para Bonsiepe (2011), o design pode ser entendido através de um 

diagrama ontológico entre corpo, objetivo e ferramenta. Essa tricotomia compõe as 

chamadas interfaces, elemento que dita a relação dos usuários com seus objetos. 

Logo, o design cuida das preocupações de um cliente ou grupo de usuários. Tal 

ação, é indissociável de um contato mais íntimo com o usuário final, proporcionado 

por um olhar primeiro partindo do interior do contexto, pois isso gera fidelidade as 

condições nos quais o projeto se dedica a preencher. Considerando isso, a interface 

deve então dialogar com o usuário, expondo uma visão panorâmica que permita 

orientá-lo a navegar sem interferências ou ruídos que o distraiam do seu propósito 

inicial. 

Löbach (2001), em uma de suas definições, caracteriza o design industrial 

como “processo de adaptação dos produtos de uso, fabricados industrialmente, às 

necessidades físicas e psíquicas dos usuários” (p.22). Segundo o autor, as 

preferências estéticas do usuário também devem ser fatores direcionadores e 

indispensáveis à configuração do produto, já que assumem uma das três funções 

básicas e determinante no seu entendimento. 

De acordo com Löbach (2001), a palavra estética deriva do grego 

aesthesis que significa algo como percepção sensorial, ou uma ciência das 

aparências percebidas pelos sentidos. A estética se dedica então em compreender a 

imagem, os produtos, ou os signos a partir das primeiras impressões, das sensações 

imediatas.  

Nesse contexto, “[...] a figura de um produto industrial é determinada pelo 

tipo de elementos configurativos, de seu conjunto, de sua distribuição quantitativa e 
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da sua relação com o todo” (ibid. p.166). Com isso, ele menciona dois fatores 

importantes para entender as relações da figura do produto: ordem e complexidade. 

Esses dois fatores são inversamente proporcionais, sendo que a complexidade de 

um produto é definida pela quantidade de elementos configurativos presentes em 

uma figura, ao passo que a ordem determina a facilidade de leitura da figura do 

produto.  

No caso dos símbolos gráficos empregados nas pranchas de 

comunicação alternativa, há um conflito entre esses dois fatores prejudicando a sua 

rápida assimilação. Não há um destaque evidente entre figura-fundo, sendo que 

alguns pictogramas representam somente ações finais de modo fragmentado, 

dificultando a sua associação pela criança e assim inibindo o seu propósito inicial de 

inclusão e proporcionar autossuficiência. Diante desses aspectos, a questão que 

motivou o desenvolvimento deste trabalho está exposta abaixo.  

 

2.1.1 Formulação do Problema 

Partindo do pressuposto de que é por meio da linguagem que a criança 

constrói sua identidade, suas relações com o outro e com o contexto sociocultural, 

então, a questão que se apresenta é: Quais são as possíveis diretrizes para um 

projeto de produto que compreenda os aspectos do desenvolvimento da criança 

autista, direcionando elementos significativos de sua personalidade para viabilizar 

sua comunicação, aprendizagem e autonomia?  

 

2.2 Objetivos 

O objetivo geral deste projeto é desenvolver um brinquedo para auxiliar 

na intervenção em crianças com autismo não verbal entre 4 a 12 anos. Como base 

para sua execução, foram delimitados os seguintes objetivos específicos: 

a) Estudar os aspectos gerais do Transtorno do Espectro Autista  

b) Entender as características do desenvolvimento infantil em crianças 

com autismo 

c) Estudar a Análise de Comportamento Aplicada (ABA) 
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d) Compreender os aspectos gerais do comportamento verbal em 

crianças com autismo 

e) Correlacionar a importância das atividades lúdicas na intervenção ABA 

f) Identificar as principais dificuldades relacionadas ao manuseio dos 

brinquedos por crianças com autismo 

g) Aplicar as normas regulamentadoras no que se refere a segurança 

desta categoria de produtos 

 

2.3 Justificativa 

Existe uma estimativa apontando que a frequência de casos de autismo 

tenha aumentado nos últimos anos, atingindo uma prevalência tão alta quanto 1 em 

cada 68 crianças diagnosticadas (CHRISTENSEN et al, 2016), desse modo 

indicando a relevância de se desenvolver um produto dentro dessa temática. O 

aumento da prevalência pode ser justificado pela expansão dos critérios 

diagnósticos e o melhoramento de alguns dos serviços de atendimento, através de 

campanhas informativas e orientações especializadas.  

Entretanto, Lovaas (2003) aponta que apenas 5 a cada 100 crianças 

diagnosticadas são “capazes” de viver fora de instituições ou sem cuidado integral, 

mostrando que ainda é necessário trabalhar na conscientização da população em 

geral sobre as formas de intervenção existentes. Nesse contexto, este projeto tem 

como uma de suas motivações proporcionar uma oportunidade de inclusão para 

criança com autismo, auxiliando-a na compreensão da rotina diária para que ela 

consiga desempenha-la por si própria.  

As atividades lúdicas são usadas no campo da pedagogia como 

importante instrumento para o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança, 

estimulando o seu interesse e fazendo-a aprender com mais facilidade.  Isso porque 

a brincadeira para a criança não é apenas uma atividade sem propósito 

(VYGOTSKY, 1994), mas um meio para se comunicar, desenvolver a imaginação e 

também aprender novas habilidades. Através da brincadeira a criança pode construir 

um espaço de experimentação que mediará sua transição entre o mundo interno e 

externo, transpondo as situações vividas na brincadeira para aprendizados da vida 
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adulta, a preparando dessa forma para enfrentar desafios semelhantes no futuro. No 

caso de crianças com autismo, o brincar também é utilizado como instrumento para 

superarem suas dificuldades. Principalmente porque é através dele que a criança 

pode aprender o contato visual, a composição, as regras sociais, assim como pode 

auxiliá-la a conquistar gradualmente sua autonomia em relação as tarefas 

cotidianas.  

Considerando o exposto, para amenizar o esforço e intensidade 

empregados durante a aplicação dos programas estruturados, a intervenção ABA 

também utiliza as atividades lúdicas para manter por um período maior a 

concentração e interesse das crianças. Nesse âmbito, as técnicas que utilizam 

suporte visual contribuem para organização e compreensão de tarefas distintas, 

fornecendo base para o entendimento do princípio de temporalidade e sequencia 

linear das atividades (FAGGIANI, 2011). 

Acrescenta-se ainda que a ênfase lúdica nessas atividades que envolvem 

interações sociais desperte a atenção compartilhada, e assim possa ativar 

gradativamente funções superiores tal como a memória, linguagem e imaginação 

(LOVAAS, 2003).  Com isso, a criança começa a perceber o mundo em sua volta, e 

compreende que para cada ação sua há uma reação do ambiente, fazendo com que 

pouco a pouco ela possa se expressar. 

Embora fique evidente os inúmeros benefícios dessas atividades, como 

mencionado anteriormente na Problemática (seção 2.1), a produção gráfica dos 

sistemas de comunicação alternativa e aumentativa não compreende os diversos 

aspectos particulares do repertório visual das crianças, tal como a ludicidade que 

motiva o aprendizado.  

Exposto isso, a proposta de redesign dessas interfaces agregando esses 

novos elementos revela-se cada vez mais importante. Pois, como acrescenta 

Löbach (2001), esse processo de reformulação é necessário para incorporar novas 

técnicas, eliminar falhas existentes e melhorar a aparência estética do produto. O 

redesign pode surgir quando há mudanças nos requisitos do usuário e suas 

preferências formais, assim como a descoberta de novos materiais, processos ou 

modos de uso.  Diante disso, deve-se adequar a proposta dos produtos, tal como a 

do sistema PCS, para se alinhar as novas necessidades emergentes observadas 
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durante este trabalho, e assim contribuir para o propósito inicial de inclusão social e 

autonomia da criança. 

Na perspectiva histórico cultural da aprendizagem, a criança é um ser 

social que se desenvolve nas relações que constrói com membros mais experientes 

da sua cultura "o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através 

de outra pessoa." (VYGOTSKY,1994, p. 33). Nesse processo, é na interação com 

outros sujeitos que se adquire a capacidade de internalização de conceitos e de 

regulação interna das ações, sendo que o conhecimento é socialmente produzido 

para atender as necessidades humanas. Portanto esse conhecimento é dependente 

da interação entre pares e da mediação entre uma linguagem comum.  

Em crianças com autismo, esse contato reduzido ou inexistente com 

outros sujeitos, pode ser considerado um fator crucial para o seu desenvolvimento 

no campo da socialização e linguagem. Uma vez que, conforme Bosa (2002), é 

reconhecido que a convivência do autista com outras pessoas desenvolve 

habilidades, estimula suas capacidades interativas e diminui parte de uma limitação 

associada ao isolamento social. Devido a esse comprometimento, Nunes (2000) 

acrescenta que somente “64% dos indivíduos não vocais portadores de autismo 

desenvolverão habilidades comunicativas apenas se forem expostos a formas 

alternativas de comunicação” (ibid. p.7). Com isso torna-se relevante também ao 

presente projeto desenvolver um brinquedo que permita estimular esse canal. 

De acordo com Vygotsky (2005), as palavras desempenham papel central 

como função organizadora no desenvolvimento do pensamento e linguagem. É o 

significado das palavras que estabelece o elo entre o pensamento e a linguagem, 

levando a mediação simbólica entre a pessoa e o mundo, inserindo-a na realidade 

onde atua. O significado é nesse caso muito mais do que uma simples associação 

do som ao conteúdo da palavra. Enquanto generalização e conceito, o significado 

desenvolve-se e transforma-se a partir da prática social. Para Vygotsky (2005, 

p.102), “[...] não é simplesmente o conteúdo de uma palavra que se altera, mas o 

modo pelo qual a realidade é generalizada e refletida em uma palavra”. A inserção 

da criança no universo da linguagem e da vida social, se dá por meio do diálogo, 

não aquele que privilegia unicamente a linguagem verbal, mas o que constitui 

sujeitos históricos, ativos e participantes. A relação dialógica cria também pontes 
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afetivas, necessárias à sobrevivência dos sentidos e à abertura de novos campos de 

significação, elementos que se tornam extremamente relevantes no 

desenvolvimento de crianças com autismo. 

Considerando que todo ato de produção de sentidos se dá através dos 

significados que construímos nas relações, é possível afirmar que as portas das 

interações sociais passam a ser abertas quando há movimentos dinâmicos de trocas 

simbólicas. Por consequência os abismos de exclusão social podem ser reduzidos 

significativamente através da introdução de um produto seguindo a proposta deste 

projeto, permitindo assim que a criança seja inserida em um ambiente inclusivo que 

fomente o seu aprendizado integral.  

 

2.4 Metodologia  

Neste trabalho foi adotado como procedimento lógico para auxiliar no 

desenvolvimento do produto o método PDP (Figura 1) descrito por Rozenfeld et al. 

(2006). Essa estrutura possibilita uma classificação eficiente das tarefas e define 

uma linha gradual de desenvolvimento, dessa forma atendendo os prazos e 

exigências previstos pelo calendário institucional a qual este trabalho está inscrito.   

 
Figura 1 - Estrutura do método original 

 
Fonte: Rozelfeld et al., 2006, p.37. 

 

A partir disso, o método foi adaptado para melhor se adequar a realidade 

deste projeto, e o trabalho foi dividido nas quatro grandes etapas descritas a seguir 

(Figura 2), sendo cada uma complementada por ferramentas específicas de acordo 

com os requisitos de cada fase. Como referência para realização dessas etapas, foi 
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elaborado também um cronograma (Apêndice A) contendo a previsão de datas para 

execução das tarefas propostas. 

 

Figura 2 - Método adaptado para o Projeto 

 

Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

A etapa de Planejamento precede a execução de todo trabalho. Após 

uma pesquisa e visita preliminar ao CAD, foram delineadas as principais diretrizes 

para o projeto, tais como a identificação da temática central, definição da 

problemática, justificativa e motivação central do trabalho.  

O Projeto Informacional (capítulo 3) consistiu inicialmente em uma 

consulta rápida em referências genéricas com o objetivo de conhecer a problemática 

central do projeto. Para o fim de fundamentação teórica, foi adotada a metodologia 

científica apresentada por Gil (2006), o qual a pesquisa é dividida em leituras no 

âmbito exploratório, analítico e interpretativo.  A primeira leitura proporciona uma 

visão geral e aproximativa acerca de determinado fato, permitindo verificar em que 

medida a obra consultada interessa a pesquisa. Na leitura analítica, a finalidade é a 

de ordenar as informações contidas nas fontes, de forma que estas possibilitem a 

obtenção de respostas ao problema de pesquisa. Ela pode ser realizada por meio da 

leitura integral da obra ou da identificação de ideias chaves na forma de síntese ou 

fichamentos. A leitura de cunho interpretativo constitui a última etapa do processo, 

nela, procura-se atribuir um significado mais amplo aos resultados obtidos no perfil 

analítico. Além disso, é responsável por relacionar as afirmações dos autores com o 

problema a qual se propõe solucionar, neste trabalho será apresentada através de 

um relatório escrito. 

Na segunda parte do Projeto Informacional, visando levantar os principais 

problemas da interação do usuário com o produto foram realizadas observações 

assistemáticas e análises de tarefa (BAXTER, 2011), que serão descritas ao longo 

deste relatório. Nesta etapa também foi efetuada uma análise comparativa de 

produtos concorrentes e similares, incluindo uma pesquisa imagética compilada na 
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forma de painéis semântico de estilo visual e expressão do produto as quais 

auxiliam na concepção do projeto (ibid.). A partir das informações obtidas, no final 

desta etapa foram definidas as principais diretrizes para o projeto de produto com 

seus respectivos requisitos de produto. 

O Projeto Conceitual (capítulo 4) consiste na geração de alternativas de 

solução para a problemática proposta. Para auxiliar este processo, foram adaptadas 

algumas ferramentas de criatividade presentes na literatura de Baxter (2011): (a) 

Brainstorming, ou “sessão de agitação de ideias” (ibid. p.66)  tem por objetivo gerar 

deliberadamente a maior quantidade de alternativas possíveis sem restrições de 

nível técnico; (b) Analogias consiste em transferir propriedades de um objeto para 

outro diferente considerando relações como proximidade, semelhança, contraste, 

seu objetivo é criar soluções inovadoras através da experimentação do problema de 

projeto em contextos totalmente distintos; (c) Análise paramétrica “serve para 

comparar produtos em desenvolvimento com produtos já existentes baseando-se em 

variáveis chamadas de parâmetros comparativos” (ibid. p.72), que podem ser 

quantitativos, qualitativos e classificatórios. Em paralelo foram realizados também 

estudos de ordem estético, formal e funcional a partir de desenhos bidimensionais e 

modelos volumétricos. No final desta etapa também foi previsto a entrega do 

relatório e apresentação preliminar do trabalho. 

O Projeto Detalhado (capítulo 5) especifica o produto a nível de produção 

efetiva e apresentação final. Para este fim, após um refinamento conceitual com 

base no estilo Flat Design, foi descrito: as especificações de materiais e os 

respectivos processos de fabricação, o desenho técnico do conjunto de 

componentes, o memorial descritivo e uma breve análise e discussão final sobre os 

resultados. Por fim, o protótipo do produto deve ser apresentado na defesa final 

utilizando recursos de apoio visual para representar a realidade pretendida (GOMES 

FILHO, 2006) como Ilustrações manuais, renderizações digitais, e material 

multimídia sintetizando todo o processo de desenvolvimento do produto. 

 

2.5 Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento (CAD) 

O Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento (CAD), é uma associação 

sem fins lucrativos, situada no município de São Carlos (SP), sendo orientado pelo 
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seguinte tripé: Pesquisa, Atendimento ABA e Ensino. Atualmente o enfoque visa o 

trabalho com pessoas com transtorno do espectro do autismo (TEA), deficiência 

intelectual, síndrome de Down, inclusão escolar, dificuldades de aprendizagem e 

capacitação de pais e professores. O CAD (Figura 3) foi fundado em 2013, como 

fruto do projeto de doutorado da Profa. Dra. Priscila Benitez. Atualmente teve o 

CNPJ aprovado para tornar-se uma organização sem fins lucrativos, visando 

expandir o trabalho no atendimento de crianças em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica. Em função do caráter de atendimento individualizado, o centro 

atende aproximadamente 14 crianças diagnosticadas com autismo, entre 3 a 14 

anos. 

 
Figura 3 – Espaço de trabalho do CAD 

 
Fonte: CADSC, 2016. 

 

De acordo com os profissionais, o trabalho desenvolvido no CAD tem 

como modelo a estrutura curricular da equipe do ASSERT (Autism Support Services: 

Education, Research,and Training) e conta com o apoio e parceria do Diretor e Prof. 

Dr. Thomas Higbee da Universidade de Utah. Em território nacional, conta com a 

orientação e supervisão da Prof. Dra. Camila Domeniconi da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar), tanto para os atendimentos, como também para a 

elaboração e implementação de pesquisas científicas. 

A equipe de trabalho é multidisciplinar e conta com aproximadamente 11 

profissionais da área da Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Fonoaudiologia, 

Intervenção Ocupacional. O atendimento especializado de cada profissional 

acontece de maneira integrada e respeitando as diretrizes da Análise do 

Comportamento Aplicada. As contribuições individuais de cada profissional ocorrem 

durante a reunião semanal. Nesse momento, é discutido cada caso e se necessário 

http://centro-aprendizagem-desenvolvimento.blogspot.com.br/p/frentes-de-pesquisa.html
http://centro-aprendizagem-desenvolvimento.blogspot.com.br/p/curriculo-de-ensino.html
http://centro-aprendizagem-desenvolvimento.blogspot.com.br/p/ensinoformacao.html
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são replanejados os programas de ensino para cada aluno. Desse modo, é obtido 

contribuições de diferentes áreas de trabalho, o que permite a construção de um 

currículo flexível que atenda às necessidades específicas de cada aluno. Sendo 

assim, o CAD trabalha dentro desse escopo em cinco áreas de desenvolvimento 

infantil: autonomia, desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, habilidades 

sociais e linguagem. 

Além disso, no centro também são oferecidos cursos de formação em 

ABA voltados para profissionais e estudantes da área de Educação e Saúde. Dentro 

desse contexto, também atua em parceria com a UFSCar, possibilitando o estágio 

de discentes do curso de Psicologia, Pedagogia, Linguística e Educação Especial.   
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3 PROJETO INFORMACIONAL 

Como previsto na metodologia deste trabalho, este capítulo sucede a 

etapa de planejamento e tem como objetivo apresentar o processo de 

fundamentação teórica. Por isso, abaixo serão descritos tópicos tanto da revisão de 

literatura quanto a pesquisa de campo, análise de produtos similares até a 

elaboração das diretrizes centrais do projeto.  

 

3.1 Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

Existe uma controvérsia no estudo das causas e origens do autismo 

infantil, onde não há um consenso sobre qual abordagem clínica, metodológica ou 

terapêutica a ser seguida. Devido a essas constantes reformulações em termos de 

classificação e compreensão da síndrome, não é possível medi-la com precisão e 

sugerir tratamentos assertivos e genéricos para esta população em geral. (BOSA; 

CALLIAS, 2000) (LEBOYER, 1985).   

As primeiras menções formais sobre o autismo foram de autoria de Leo 

Kanner, em 1943 nos Estados Unidos, e Hans Asperger, em 1944 na Áustria, os 

quais independentemente forneceram relatos a partir da observação de um grupo de 

crianças com comportamento atípico e suas suposições teóricas sobre esta 

síndrome até então desconhecida, sob o qual cada um privilegiou o sintoma que lhe 

parecia pertinente e o mecanismo que o explicava (LEBOYER, 1985). Sendo que 

ambos empregaram a palavra autismo na sua forma de adjetivo (distúrbio autístico 

para Kranner e e psicopatia autística para Asperger), e caracterizaram a síndrome 

por uma “incapacidade” de desenvolver contato afetivo e interpessoal.  A 

coincidência da nomeação se deve ao fato da palavra derivar do dialeto grego o qual 

o prefixo autos significa si mesmo e o sufixo ismos corresponde a disposição ou 

orientação (BOSA, 2002). 

Kanner realizou um estudo com onze crianças a qual ele observou 

algumas características que a diferenciavam de outras patologias tal como a 

esquizofrenia, entre elas a inaptidão de estabelecer um contato normal, o atraso na 

linguagem e quando ela se desenvolve, uma incapacidade de lhe atribuir um valor 

de comunicação. Dentro dessas observações, Kanner constatou a convergência de 
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dois grandes padrões: o sameness e aloneness. O primeiro atributo se refere a 

dificuldade da criança em lidar com as mudanças, insistindo em atividades 

repetitivas ou estereotipias gestuais como se existisse “[...] uma necessidade 

imperiosa de manter imutável seu ambiente material” (LEBOYER, 1985, p.9). 

Enquanto que o segundo atributo descreve o isolamento autístico, a qual o autor 

descreveu como um distúrbio inato que se manifesta após 1 ou 2 anos, e se 

caracteriza pela precariedade de perceber as vontades do outro. Kanner observou 

também a chamada tríade dos prejuízos, a qual inclui três domínios: déficit na 

comunicação verbal e não verbal, interação social precária, e a presença de 

atividades e interesses singulares e repetitivos (BOSA; CALLIAS, 2000).  

Apesar de suas observações pertinentes, com o passar do tempo 

perceberam-se as limitações do seu quadro descritivo dos sintomas, principalmente 

porque nem todas crianças manifestavam as mesmas descrições. São inúmeros os 

fatores que podem ser associados ao autismo, tal como hipersensibilidade, com 

respostas imprevisíveis aos estímulos sensoriais de ordem auditiva e visual; 

anomalias motoras, a motricidade perturbada pela manifestação continua de 

estereotipias; quociente intelectual, influenciando no prognóstico dos 

comprometimentos; afetos inadequados, instabilidade emocional e a dificuldade para 

expressar e perceber a emoção dos outros; distúrbios do sono e da alimentação,  

distúrbios do desenvolvimento nos três eixos motor, social e cognitivo. Perante a 

tantas variáveis, passou a surgir um conflito entre heterogeneidade e 

homogeneidade, ou seja, entre as manifestações consideradas peculiares de cada 

criança e seu grau de autismo com o conjunto de características presentes 

normalmente em indivíduos diagnosticados com o espectro autista (LEBOYER, 

1985). 

Nesse contexto, visando uma maior uniformidade, surgiram várias 

organizações decididas a efetivar os critérios diagnóstico, entre elas a Organização 

Mundial da Saúde, com a Classificação de Transtornos Mentais e de 

Comportamento (CID); e a Associação Psiquiátrica Americana, com o Manual de 

Diagnóstico e Estatística de Distúrbios Mentais (DSM) (BOSA, 2002).  

O atraso ou ausência total de desenvolvimento da linguagem falada são 

os sintomas mais frequentemente observados em crianças com autismo. No 
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entanto, a falta da tentativa de compensar esse comprometimento através de modos 

alternativos de comunicação tais como linguagem corporal ou gestual, prejudicam a 

interação social do indivíduo. Nesse caso esse comportamento que gera isolamento, 

é o sintoma mais precocemente identificado durante a infância, sendo anterior ao da 

linguagem oral (BOSA, 2014). 

Segundo Bosa (2014), o autismo é mencionado como “uma classe de 

condições neurodesenvolvimentais que, geralmente, inclui o transtorno autístico, o 

de Asperger, o desintegrativo da infância e o transtorno global do desenvolvimento 

não especificado, também conhecido como autismo atípico”. Entretanto, em termos 

de tratamento, não é relevante para os responsáveis da criança “[...] receber um 

diagnóstico de, por exemplo, “autismo não especificado” (ibid. p.5), sendo neste 

caso mais importante para eles compreender o comprometimento funcional da 

criança nas diferentes áreas do desenvolvimento, uma vez que isto definirá a 

escolha do tipo de procedimento a ser adotado pelos responsáveis.  

Com o intuito de promover uma maior uniformidade no diagnóstico do 

autismo, de acordo com Bosa (2014) a quinta edição do Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), organizado pela American Psychiatric 

Assosiation (APA), atualizou a classificação para Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) em substituição a de Transtornos Globais do Desenvolvimento e expandiu os 

critérios diagnósticos. Neste novo enquadramento é definido que: 

As manifestações comportamentais que definem o TEA incluem 
comprometimentos qualitativos no desenvolvimento sociocomunicativo, bem 
como a presença de comportamentos estereotipados e de um repertório 
restrito de interesses e atividades, sendo que os sintomas nessas áreas, 
quando tomados conjuntamente, devem limitar ou dificultar o funcionamento 
diário do indivíduo (APA, 2013 apud BOSA, 2014, p.2). 

Essa medida ajuda a garantir também que o diagnóstico seja feito 

antecipadamente, uma vez que a padronização contribuirá para a difusão do 

conhecimento dos sintomas que podem ser observados pelos próprios responsáveis 

pela criança. A busca antecipada pela ajuda profissional pode agilizar também a 

realização da intervenção comportamental precoce, gerando desse modo melhorias 

significativas e duradouras no desenvolvimento intelectual da criança e assim 

favorecendo a descaracterização do autismo (LOVAAS, 2003). Dentro dessa 
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abordagem da psicologia comportamental, está a Análise do Comportamento 

Aplicada, detalhada no item 3.2.  

A subseção a seguir descreve a estatística dos casos de autismo assim 

como a idade de reconhecimento dos primeiros sintomas e as possibilidades de 

intervenção, o propósito é entender a sua prevalência assim como a inserção na 

sociedade. 

 

3.1.1 Estimativas, Características e Abordagens de Intervenção 

Estima-se que a frequência do autismo aumentou nos últimos anos, 

tornando-se dessa forma um dos transtornos do desenvolvimento mais comuns. De 

acordo com relatórios realizados no Estados Unidos em 2012 pelo Center of Disease 

Control and Prevention (CDC) a prevalência é tão alta quanto 1 em cada 68 crianças 

(CHRISTENSEN et al, 2016). Foi indicado ainda que os casos são mais comuns em 

meninos (1 em cada 42) do que em meninas (1 em cada 189), lançando uma 

proporção de quatro a cinco meninos para uma menina diagnosticada. Para reduzir 

casos de diagnóstico inconclusivos ou confusões com outras síndromes, a pesquisa 

foi realizada somente com crianças de 8 anos. Se comparado os dados com 

pesquisas realizadas sobre as mesmas condições no ano de 2002, a proporção 

média era de 1 em cada 150, indicando dessa forma a existência de uma possível 

epidemia.  

No Brasil os dados epidemiológicos ainda são escassos, dado que não há 

uma estatística para medir a prevalência entre crianças, somente a estimativa geral 

de 1 caso para cada 190 mil habitantes (RIBEIRO, 2010) ou de 600 mil pessoas 

afetadas pela síndrome em 1997 segundo a Associação Brasileira de Autismo 

(BOSA; CALLIAS, 2000). Além de apontar a ausência de estudos mais apurados, 

mostra a necessidade de políticas públicas que visem incluir o autismo no espectro 

de discussão do sistema de saúde nacional, permitindo dessa maneira ampliar o 

conhecimento da população em geral e incluir melhorias no diagnóstico antecipado. 

Lovaas (2003) mostra que a desinformação é um dos maiores desafios 

desse transtorno, uma vez que pode levar ao prognóstico de que "pouco ou nada 

pode ser feito em relação ao problema; somente 5 de cada 100 crianças 
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diagnosticadas com autismo são capazes de viver fora de instituições ou sem 

cuidado integral” (ibid., p.11). Essa falta de orientação por exemplo pode levar os 

pais a acreditarem que o comportamento estereotipado e o atraso na fala são 

causados pela falta de supervisão, ao passo que a dificuldade de socializar foi 

provocada pela privação de afeto pelos pais. Por conta desse sentimento de culpa, 

são gerados conflitos no núcleo familiar que contribuem para atrasar ainda mais o 

tratamento da criança, já que os pais não sabem qual procedimento adotar.  

Assim sendo, a aceitação por parte dos responsáveis é dificultada pois o 

desconhecimento da síndrome também induz ao entendimento da existência de uma 

intervenção salvadora, a qual resulte em mudanças imediatas no comportamento da 

criança (BOSA, 2002). Diante disso, se evidencia a necessidade de iniciar uma 

intervenção precoce nos sintomas com vias a prevenir futuras sequelas e que possa 

permitir também a reintrodução gradual das crianças no ensino regular. 

De acordo com Bosa (2014), a proporção crescente de crianças 

diagnosticadas não culmina necessariamente no aumento da prevalência do 

autismo. Ela indica que esse fato pode ser justificado pela expansão dos critérios 

diagnósticos, a adoção de uma definição mais ampla, por melhorias nos serviços de 

atendimento a essa população e até pela mudança na idade do diagnóstico.  

Sobre esse último aspecto, conforme critérios diagnósticos do DSM-5 

(apud BOSA, 2014), as primeiras manifestações do TEA podem ser notadas antes 

dos 36 meses de idade. Porém, como comentado previamente, devido a dificuldades 

na identificação dos primeiros sintomas, esse diagnóstico dificilmente ocorre antes 

dos 5 anos. Nos primeiros meses de idade, as crianças com TEA apresentam 

sintomas como “pouco contato ocular, falta de orientação ao ser chamado pelo 

nome e de engajamento em interações sociais, sobretudo na habilidade de atenção 

compartilhada” (ibid., p.5). Os sintomas posteriores são evidenciados por atrasos no 

desenvolvimento da fala, provocando como consequência comportamentos 

repetitivos e estereotipados com a presença de autolesão, fuga, agressão verbal e 

física. Algumas crianças podem apresentar alterações no sono, transtorno 

alimentares e dificuldades no aprendizado de tarefas cotidianas como se vestir e 

usar o banheiro.  
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Por outro lado, Lovaas (2003) acrescenta que elas podem manifestar 

desenvolvimento típico até a idade de 18 a 24 meses, entretanto podem perder 

repentinamente “todos os comportamentos lingüísticos e sociais em um período de 2 

a 3 semanas por motivos que ninguém entende ainda” (p.10). Nesse caso onde há 

regressão ou estagnação das habilidades aprendidas, o diagnóstico do TEA torna-se 

cada vez mais demorado, uma vez que os pais hesitam em procurar o atendimento 

médico. 

Devido ao desenvolvimento precário da socialização, a criança com TEA 

apresenta dificuldades em entender situações de empatia, onde é requerido a 

compreensão de fatos a partir da perspectiva do outro. A capacidade de imitação 

comportamental, considerada um mecanismo essencial para o aprendizado em 

crianças de desenvolvimento típico, também é comprometida nesse caso fazendo 

com que haja um atraso na aquisição de novas habilidades (LOVAAS, 2003). Essa 

dificuldade em perceber e compreender expressões emocionais em outras pessoas 

pode limitar a imaginação da criança. Com isso fica evidente os percalços no que se 

refere a capacidade criativa e de meta-representação (PRESTES, 2008). 

A intervenção nos sintomas do autismo pode ocorrer em diferentes níveis 

desde o treinamento e orientação aos pais, até o tratamento biomédico para suprir 

comorbidades associadas, tal como a hiperatividade, fobia social, hipersensibilidade 

sensorial (auditiva, visual, tátil), distúrbio de sono e alimentação.  

Existe uma abordagem psicoeducacional envolvendo a inclusão de 

crianças em sala de aula através de programas individuais estruturados como o 

Tratamento e Educação para Crianças Autistas e Crianças com Déficit relacionados 

com a Comunicação (TEACCH). Esse programa visa identificar os pontos fortes e 

fracos de cada criança com a finalidade de preparar uma infraestrutura adequada 

para mantê-la envolvida com o ambiente escolar (NAOI, 2009). A inclusão nesse 

ambiente, proporcionaria então a criança além da convivência social a capacidade 

de atuar com maior grau de sentido e independência possível na comunidade 

(MARQUES, 2005). Através da integração ela aprende a escutar histórias contadas 

por outros, contar suas próprias histórias e assim usar a linguagem para auxiliar em 

outros processos cognitivos, como a imaginação. 
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Dentro da Intervenção ocupacional, existem também estudos utilizando 

métodos educacionais que trabalham a coordenação motora e a linguagem corporal, 

tal como a equoterapia.  Nessa abordagem, ao interagir com outro ser vivo a criança 

aprende postura corporal e reconhece que o animal tem a sua própria reação que 

requer a sua compreensão e afeto.  

Outro estudo dentro dessa linha de ação, se refere a musicoterapia. 

Nesse caso, a experiência compartilhada com a música pode contribuir para a 

construção de relações sociais significativas, conferindo momentos desafiadores por 

estimularem o desejo de imitação por parte da criança e assim permitirem o 

aprendizado de novas habilidades (PRESTES, 2008). A música também ajuda a 

repelir atitudes de isolamento, dado que facilita a expressão e interação com outras 

crianças por não exigir necessariamente o uso da linguagem verbal. 

Ao revisar a literatura atual sobre as diferentes intervenções que tem sido 

difundida, constatou-se que assim como as controvérsias em torno da etimologia do 

autismo, não existe uma única abordagem que seja totalmente eficiente para todos 

os casos. Isso porque cada intervenção pode contribuir de uma maneira específica 

para cada fase da vida da criança e assim ser alterada conforme suas 

necessidades. Embora exista diferentes concepções sobre as eficácias de cada 

tratamento, há um consenso sobre a importância do diagnóstico preciso e os 

benefícios de se realizar uma intervenção precoce o mais rápido possível.  

Apesar da Análise de Comportamento Aplicada (ABA) apresentar-se 

flexível, pois possibilita trabalhar na transformação pontual de comportamentos 

problemáticos, ela não permite por exemplo identificar as causas idiossincráticas ou 

multifuncionais de um comportamento (BOSA, 2006).  Ao presumir que todo 

comportamento possui uma função, assume-se uma abordagem pragmática onde 

ignora-se outras peculiaridades da subjetividade.  

Contudo, de acordo com a revisão teórica e a pesquisa de campo 

(Apêndice B –  3.4), essa abordagem aponta melhorias significativas na redução dos 

comportamentos problemáticos em crianças, isso porque como exposto 

anteriormente, elas demonstram uma dificuldade evidente no campo da cognição, 

linguagem e social. Essa abordagem também é a mais abrangente visto que inclui 

um trabalho interdisciplinar entre os profissionais, escola, pais e outros ambientes a 
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qual a criança frequenta. Além disso, os profissionais acrescentam durante a 

pesquisa de campo que cada criança recebe um atendimento individualizado e 

intensivo focado em seu perfil de carências, permitindo avaliar a evolução do seu 

comportamento e alterando os programas conforme a necessidade. Nesse sentido, 

a subseção a seguir é direcionada ao estudo dessa abordagem, adotada como 

referência para o desenvolvimento do brinquedo proposto neste trabalho. 

 

3.2 Análise do Comportamento Aplicada (ABA) 

A Análise do Comportamento Aplicada é a tradução para o português da 

sigla ABA (Applied Behavior Analysis), sendo popularmente conhecida por Terapia 

ABA, embora a denominação mais adequada seja intervenção em ABA. Essa 

abordagem é derivada de princípios da psicologia comportamental, tal como o 

condicionamento operante postulado por B.F. Skinner em 1938 (NAOI, 2009). Nessa 

perspectiva, o comportamento humano pode ser analisado por uma tríade de 

variáveis que determinam o condicionamento operante: os antecedentes, que se 

referem as causas ou motivação; a resposta, o próprio comportamento observado; e 

a consequência, constituída por estímulos que decorrem do comportamento.  

Considerando isso, podem ser observados comportamentos que 

prejudicam o desenvolvimento e interação da criança com o meio, e assim 

modificados através de um programa estruturado de intervenção (Figura 4), que 

pode incluir o Ensino de Tentativas Discretas (DTT). Esse procedimento é conhecido 

como “Tarefas de Mesinha” (seção 3.4) porque são realizados em uma mesa junto a 

criança em um ambiente controlado no qual podem ser obtidos dados para 

posteriores avaliações de progresso. Ele consiste basicamente em apresentar uma 

instrução de tarefa para a criança, podendo ceder uma dica conforme o seu grau de 

orientação, e então aguardar a resposta. Se o comportamento resultante for o 

desejado, a criança recebe o reforço, se não ocorrer o esperado não recebe a 

recompensa. O objetivo é repetir o procedimento até que a criança adquira 

independência suficiente para executar a tarefa futuramente sem ajuda.  
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Figura 4 - Exemplos de programas estruturados dentro da ABA 

 
Fonte: GETTYIMAGES, 2016 

 

Ivar Lovaas foi quem conduziu pesquisas utilizando os princípios 

comportamentais em programas de intervenção envolvendo crianças com autismo. 

Estima-se que “[...] 19 crianças que receberam tratamento intensivo baseado na 

ABA, 9 (47%) foram completamente reintegradas na escola regular” (MIGUEL; 

BRAGA-KENYON; KENYON, 2005a, p.150). Apesar da controvérsia gerada por 

esses resultados, eles serviram de inspiração para o aprofundamento do estudo e 

difusão da aplicação em diversas instituições de atendimento a crianças. Tanto 

nesta abordagem quanto nas suas variantes, são aplicadas técnicas de modificação 

de comportamento, tendo como foco o ambiente físico e social onde os individuos 

estão inseridos.  

Outros conceitos importantes extraídos da perspectiva comportamental 

são: o Reforço, a Punição e Extinção (ANDRADE et al., 2014).  Quando a introdução 

ou remoção de um estímulo aumenta a probabilidade de que o comportamento vai 

ser repetido no futuro, sua consequência é considerada um Reforço. Por outro lado, 

quando esse estimulo diminui a probabilidade de repetição do comportamento, a 

consequência é referida como uma Punição.  

O procedimento da Punição não é difundido na ABA, pois pode induzir a 

coerção uma vez que é apontado a criança o que ela não deve fazer, mas não 

explica sua utilidade e a proporciona uma alternativa ao comportamento (ibid.). Além 

disso, esse tipo de método pode gerar uma função aversiva associada ao ambiente 

fazendo com que a criança passe a evitar determinados lugares e situações sociais. 

 A imposição pode provocar ainda confusão na criança devido a atenção 

dedicada exclusivamente a mudar aquele comportamento problemático. Por outro 



34 

 

34 

 

lado, através da conversa e do reforço social se antecipa a criança pistas sobre o 

comportamento esperado naquele momento, possibilitando assim que ela entenda o 

propósito e respeitando a sua autonomia individual (BOSA, 2006). 

O Reforço ocorre quando a probabilidade de um determinado 

comportamento aumenta devido à apresentação de um estímulo (reforço positivo) ou 

a remoção de um estímulo (reforço negativo) como consequência do 

comportamento. Além disso, quando um comportamento que era positivamente 

reforçado no passado já não é reforçado, a probabilidade de que o comportamento 

irá ocorrer no futuro também diminui. Este procedimento é conhecido como Extinção 

(ANDRADE et al., 2014).    

Os elementos reforçadores podem ser classificados em primários e 

secundários (MIGUEL; BRAGA-KENYON; KENYON, 2005a). O primeiro grupo se 

refere aos reforçadores naturais da criança, são os estímulos gustativos provocados 

pela água e comida, o sono, a respiração. Enquanto que reforçador secundário é 

introduzido por estímulos adquiridos, como a preferência tangível por um brinquedo 

ou atividade social ou física.  Por esse motivo, os reforçadores variam para cada 

criança e o programa de intervenção deve ser elaborado a partir do repertório inicial 

de cada uma (seção 3.2.2).   

Existem ainda Esquemas de Reforço que variam de acordo com a sua 

periodicidade, podendo ser Contínuo (liberado toda vez que um comportamento 

desejado é emitido) ou Intermitente (nem toda ocorrência de um comportamento 

desejado é reforçado) (ibid.). Para evitar que aquele comportamento seja 

estereotipado pela criança com o propósito de continuar recebendo o mesmo 

reforço, o arranjo dos esquemas pode variar de acordo com cada situação. Também 

é necessário um planejamento da substituição de reforçadores artificiais (tangentes) 

por reforçadores sociais que são mais presentes em um ambiente natural de 

convívio social.  

Uma estratégia adotada para retirar gradualmente a dependência de 

reforçadores artificiais é a economia de fichas (MIGUEL; BRAGA-KENYON; 

KENYON, 2005a, p.154). Nesse procedimento, a criança acumula pontos para trocar 

pelo reforçador desejado, evitando assim que ela fique saciada (no caso do 

reforçador primário da comida) bem como utiliza um reforçador social 
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(agradecimento) e ensina o respeito as regras (esperar a recompensa). Acrescenta-

se ainda que é importante também ampliar o repertório de reforçadores da criança, 

visto que assim ela poderá se manter interessada e aprender novas atividades.  

É importante esclarecer também que o uso constante do elemento de 

repetição não é uma prática exclusivamente presente na ABA, mas presente em 

intervenções devido ao comprometimento da linguagem que afeta a compreensão 

de instruções com sequencias longas e complexas. Por exemplo, instruções do tipo 

verbal devem ser de alto teor pragmático e fragmentadas, sendo reduzidas sempre 

que possíveis a uma única palavra, evitando dessa forma o excesso de informações 

irrelevantes para a realização da tarefa (BOSA, 2006). Além disso, como discutido 

anteriormente no trabalho, a criança com autismo apresenta dificuldade na aceitação 

de mudanças e uma necessidade constante em manter seu ambiente imutável, 

sendo necessário através da repetição trabalhar gradualmente a inserção de novos 

elementos na rotina diária.  

Essa necessidade constante de repetição acaba tornando a dinâmica de 

trabalho intensiva e monótona a longo prazo para criança. Por esse motivo, para 

poder manter a criança ativa e concentrada, a ABA caracteriza-se também como 

uma intervenção lúdica, que direciona os seus diferentes interesses e capacidades 

para a realização de tarefas prazerosas durante o intervalo dos programas 

estruturados. Dessa forma, a ABA utiliza o elemento lúdico como potencializador do 

ensino, trabalhando brincadeiras que ensinam o contato social por meio da troca de 

gestos, olhares e da repetição de palavras. 

 

3.2.1 Metodologia da Intervenção ABA 

A intervenção ABA pode ser estruturada através de quatro fases 

fundamentais: avaliação comportamental; a seleção de metas e objetivos a serem 

alcançados; elaboração de programas de tratamento; e a intervenção propriamente 

dita incluindo a avaliação do progresso. (WINDHOLZ, 1995). 

A avaliação comportamental (seção 3.2.2) inclui uma avaliação de 

repertório inicial do aluno que serve para estabelecer uma linha de trabalho, 

identificando o que precisa ser desenvolvido, mantido, ou minimizado no que se 
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refere ao nível de aprendizado, suas preferências e o repertório de comportamento 

de cada criança com TEA. 

É comum que os primeiros objetivos definidos para uma criança com 

autismo seja aumentar o tempo de contato visual, prolongar o tempo sentada, 

ensinar a relacionar palavras com figuras ou a reconhecer e nomear objetos 

(MIGUEL; BRAGA-KENYON; KENYON, 2005a). Tarefas básicas da rotina diária 

também são ensinadas, como escovar os dentes, lavar as mãos, se vestir, ir ao 

banheiro. Como mencionado na seção anterior, esse planejamento pode incluir 

também o objetivo de reduzir a frequência de comportamentos problemáticos tal 

como aqueles provocados por explosões de raiva ou estereotipias. O intervalo de 

tempo para avaliar os registros e gráficos de aprendizado de cada tarefa pode variar 

para cada criança, o essencial é manter uma rotina continua de avaliação e 

adaptações de programa assim que forem necessárias (ibid.). 

Na seção 3.1 deste trabalho foram abordados alguns dos 

comprometimentos mais reconhecidos na criança com autismo, entre eles a função 

de imitação que se encontra fragilizada, trazendo à tona outra preocupação para 

efetividade do programa ABA: a generalização das habilidades aprendidas. Nesse 

aspecto, o objetivo é fazer com que a criança consiga transpor o aprendizado de 

dentro de um ambiente controlado, como o consultório, para ambientes externos 

menos estruturados e mais naturais, tal como em casa, na escola, nos passeios 

(FIALHO, 2015b). No caso do ambiente escolar, é preciso que haja uma ação 

colaborativa entre os envolvidos, de maneira que os materiais introduzidos no 

aprendizado sejam semelhantes visualmente facilitando assim a assimilação dos 

conceitos pela criança. 

Um esquema de intervenção comportamental é definido por Lovaas 

(2003) com uma base de 40 horas semanais durante dois anos, podendo ser 

estendido dependendo de cada caso. Esse quadro pode ser dividido em 5 dias 

semanais com 8 horas de duração na proporção de: 2 horas de intervenção ABA 

individualizada, 4 horas de inclusão escolar com professores e acompanhantes, e 

mais 2 horas de aplicação de programas pelos pais e/ou cuidadores (FIALHO, 

2015a). Nesse contexto, fica evidente mais uma vez que para haver uma integração 
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e consistência do programa, é necessário o trabalho interdisciplinar entre os 

diversos profissionais que compõe o quadro da Intervenção ABA. 

 

3.2.2 Avaliação Comportamental 

A análise funcional parte da premissa básica de que todo comportamento 

possui uma função. Essa fase da intervenção comportamental auxilia no 

entendimento do que mantém, motiva e aumenta as probabilidades de um indivíduo 

se comportar de determinada maneira. Considerando que a criança está 

constantemente interagindo e, portanto, ampliando e modificando seus significados, 

a análise funcional não é realizada somente na fase anterior a intervenção, mas 

deve se tornar um procedimento contínuo visando atualizar o repertório 

(WINDHOLZ, 1995). Com isso, essa seção é dedicada a compreensão dos 

principais passos que permeiam essa importante etapa.  

No caso das crianças com autismo, deve-se procurar entender a 

influência de variáveis biológicas, ou de sócio culturais que considere diferentes 

perfis de faixa etária e relacionamento afetivo.  Sobretudo, deve-se considerar 

também a influência de fatores externos sobre dado comportamento, que possam 

fazer ele se repetir somente em algumas ocasiões restritas. (ibid.). 

Na Intervenção ABA, os comportamentos observados são vistos como 

passíveis de modificação, nesse sentido comportamentos considerados 

problemáticos ou inadequados, aqueles que interferem no desenvolvimento e 

interação da criança, não são encarados como sintoma de uma patologia. Por isso é 

necessário fazer uma análise comportamental que vise identificar qual é a função ou 

as variáveis que mantém aquele comportamento para, posteriormente ensinar a 

melhor alternativa para atingir aquela mesma consequência com um comportamento 

diferente, assim sendo livre de constrangimentos. Por exemplo, se a análise 

funcional identifica que um aluno emite um comportamento agressivo ou 

autodestrutivo e “[...] como consequência escapa das atividades propostas, 

podemos ensiná-lo a entregar ao professor um cartão pedindo um intervalo, ou 

ainda, um cartão pedindo uma tarefa mais fácil”. (MIGUEL; BRAGA-KENYON; 

KENYON, 2005a, p.156).   
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Os comportamentos desafiadores podem surgir para “[...] indicar a 

necessidade de auxílio ou atenção; escapar de situações ou atividades que causam 

sofrimento; obter objetos desejados; protestar contra eventos não-desejados; obter 

estimulação“ (BOSA, 2006, p.4). O reconhecimento da função desses 

comportamentos desafiadores é importante para o entendimento, por exemplo, da 

sua relação com o comprometimento da linguagem e socialização. Nesse sentido, a 

criança poderia emitir um comportamento agressivo de forma não deliberada (tal, 

como o impulso de um grito) com o objetivo de interromper determinada interação, já 

que não domina tanto a expressão verbal como as regras do discurso social. O 

propósito da intervenção nesse caso seria transformar esse comportamento em um 

ato comunicativo, fazendo com que a criança consiga se expressar em uma 

linguagem comum que possa ser compreendida por vários interlocutores e não 

somente pessoas específicas com maior proximidade a ela.  

Considerando esses aspectos a análise funcional deve ser realizada 

meticulosamente, pois quando as funções não são corretamente identificadas o 

programa de intervenção pode agir de maneira a reforçar outro comportamento 

problemático, assim criando margem para o risco de a criança substituir um ritual 

obsessivo compulsivo por outro ainda mais degradante. Após essa etapa, o 

planejamento das ações deve ser paulatino respeitando o tempo de aprendizagem 

de cada criança, sendo seu foco a minimização da ansiedade e do sofrimento 

provocado pelos comportamentos desafiadores (BOSA, 2006). 

Na Intervenção ABA existem procedimentos para identificar a função do 

comportamento na criança, as quais podem ser executados em ambientes 

controlados sob supervisão do profissional, tal como no setting terapêutico, que 

pode ser a clínica, no contexto domiciliar ou no contexto escolar (FIALHO, 2005a). 

Dentro desse ambiente, podem ser aplicados também testes de preferência de 

estímulos com o fim de identificar possíveis reforçadores a serem utilizados durante 

a Intervenção (FIALHO, 2005a) (MIGUEL; BRAGA-KENYON; KENYON, 2005a). 

Nesse teste, com base em entrevista com familiares, o avaliador seleciona sete itens 

do interesse da criança e coloca a sua escolha, classificando-os de acordo com a 

sua preferência. 
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Para obter as informações desejadas, o analista de comportamento pode 

explorar também outras alternativas para realizar a análise funcional, onde não são 

necessários treinos especializados para aplicação e podem ser realizados no próprio 

cotidiano da criança. Esses métodos indiretos incluem questionário preenchido pelos 

os pais e professores; tabela para identificar antecedentes, comportamentos e 

consequências; tabelas para identificar outros padrões contidos na tarefa.  

Acrescenta-se também abordagens do tipo direta, com entrevistas abertas, escala 

de avaliações, e principalmente observação direta no ambiente natural 

(WINDWOLTZ, 1995). 

 

3.3 Desenvolvimento Infantil  

Além da abordagem comportamental, também foi realizado estudo de 

alguns aspectos gerais do desenvolvimento infantil tendo como referência a teoria 

sócio interacionista de Vygotsky, no qual o conhecimento humano resulta de uma 

interação entre indivíduos.  

Embora a concepção de fases fixas e lineares não se apliquem ao 

desenvolvimento de crianças com autismo, considerou-se relevante desconstruí-las 

com o propósito de entender um pouco das regras que regem o comportamento e 

pensamento das crianças, desse modo identificando os elementos comuns e 

possíveis diretrizes para este trabalho. Sobretudo, buscou-se entender que as 

singularidades do espectro autista convergem em alguns aspectos, mas não são 

enquadrados pela divisão de fases de desenvolvimento por faixa etária. Nesse caso, 

crianças que apresentam grau de autismo severo não irão necessariamente 

corresponder a um estágio antecessor de desenvolvimento típico, uma vez que os 

comprometimentos não serão sempre os mesmos e o quadro evolutivo não seguirá 

um padrão linear. 

A partir de observações minuciosas sobre a natureza da criança, Piaget 

(1999) desenvolve uma metodologia própria de pesquisa para mostrar que, ao 

contrário do que se pensava na época, as crianças não pensam como os adultos, 

visto que certas habilidades ainda não foram desenvolvidas. Com isso, ele busca 

mostrar que a construção do pensamento infantil até a fase adulta acontece através 
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de estágios e dos fatores que os influenciam, partindo dessa forma sempre do 

individual para o social.  

Vygotsky (2005) identifica algumas limitações dentro dessa teoria 

construtivista, argumentando que, ao conceber o desenvolvimento como um estágio 

de maturação de uma perspectiva egocentrista para uma visão holística de mundo, 

Piaget encara “a socialização do pensamento como uma abolição mecânica das 

características do pensamento próprio da criança, como o seu gradual apagamento” 

(ibid. p.86). Nesse caso, é como se tudo que fosse novidade fosse externo ao 

pensamento próprio da criança, como se a sua própria natureza não 

desempenhasse nenhum papel construtivo no seu desenvolvimento intelectual. 

Excluíra-se por exemplo, a importância da sua experiência particular com o 

aprendizado escolar, considerado por Vygotsky indispensável ao desenvolvimento.  

Em contraposição ao exposto por Piaget, para Vygotsky, a interação 

social assume um papel fundamental como parte de sua natureza, assim sendo, ele 

defende a ideia de que o curso real do processo de desenvolvimento do pensamento 

infantil parte na verdade, do social em direção ao individual. Nesse sentido, o 

desenvolvimento ocorre de fora para dentro através da internalização dos conceitos.  

A partir disso, subentende-se que o desenvolvimento da criança seja mais 

uma questão associada as relações de significação que constrói nas interações 

sociais, do que uma experiência exclusivamente individual e imutável. Diante do 

exposto, a seção a seguir dedica-se a compreensão aprofundada dessa perspectiva 

histórico cultural. 

 

3.3.1 A Teoria do Desenvolvimento de Vygotsky  

Na perspectiva histórico cultural, a criança nasce inserida em um meio 

social e é constituída pelas relações que estabelece com membros mais experientes 

da sua cultura, onde inicialmente podem ser os membros da sua família. Nesse 

caso, o conhecimento é socialmente produzido para atender as necessidades 

humanas. Portanto esse conhecimento é dependente da interação entre pares que 

darão sustentação para a transição das chamadas zonas de desenvolvimento 

proximal.    
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Vygotsky (1994) explica a conexão entre desenvolvimento e 

aprendizagem através da zona de desenvolvimento proximal, que seria a distância 

entre a capacidade de um sujeito em resolver problemas de maneira autônoma 

(nível de desenvolvimento real), para um nível de desenvolvimento potencial, aquele 

em que o sujeito deverá receber ajuda de um membro mais experiente para em 

seguida utilizar suas potencialidades para resolver os problemas por conta própria. 

Nesse sentido, para ocorrer a aprendizagem, a interação social deveria acontecer 

explorando os limiares dessa zona, entre aquilo que o sujeito já sabe e aquele que 

necessita de auxílio para aplicar. Com isso, o autor menciona a importância da 

aprendizagem escolar e da função do professor enquanto mediador do processo. 

Aprender, para Vygotsky, não é o mesmo que desenvolver e não é 

delimitada pelo seu estágio mental como em Piaget. Com isso, o aprender é 

considerado uma força propulsora ao desenvolvimento, sendo amplamente 

necessária. Ele entende que toda aprendizagem e desenvolvimento estão ligados 

desde a infância pelo paradigma da linguagem, porém o primeiro é que torna 

possível a progressão do outro. Seguindo esta concepção, não se deve restringir, 

por exemplo, a aprendizagem de uma criança com autismo devido aos seus 

comprometimentos, posto que se limitaria também a possibilidade de 

desenvolvimento que a aprendizagem promove. 

Dentro desses processos de internalização, é mencionado ainda a 

relevância do papel da imitação para o aprendizado, tal como é presente nas 

intervenções em crianças com autismo (seção 3.2). Vygotsky (2005) diz que, existe 

“a convicção de que a imitação é uma atividade mecânica e que qualquer pessoa 

pode imitar praticamente tudo o que quiser se lhe mostrarem como” (p.103), em 

algumas escolas de educação especial, por exemplo, se tem a concepção que a 

criança com deficiência tem o pensamento abstrato ausente, e por isso, se trabalha 

somente o pensamento concreto, deixando de lado o verdadeiro papel das tarefas 

de “observar e ver” (VYGOTSKY, 1994).  

Esse pressuposto só reforçaria o quadro de dependência da criança, uma 

vez que a tarefa seria executada sem atribuição de algum sentido ou correlação com 

uma utilidade prática, sendo, portanto, desprovida do desenvolvimento intelectual 

inerente a tarefa de imitação. Isso inibiria, por exemplo, o processo de cognição, que 
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permite processar a informação com a finalidade de compreender, integrar e 

responder adequadamente à cada situação distinta. Considerando isso, sem 

discernimento e pensamento reflexivo, a criança não seria capaz de desenvolver 

também a generalização das habilidades aprendidas (seção 3.2.1), que a conduz 

avaliar por conta própria maneiras de se cumprir determinada tarefa ou atividade 

social em um contexto diferente daquele aprendido.  

Ao contrário do exposto, para imitar “[...] é preciso dominar os meios 

necessários para avançar de algo que conhecemos para algo que desconhecemos” 

(VYGOTSKY, 2005, p.103), ou seja, a criança só será capaz de imitar aquilo que 

corresponda aos atributos da sua zona de desenvolvimento próximo. A imitação é 

indispensável para se aprender a falar, assim como para se aprender os conteúdos 

escolares, pois “[...] a criança fará amanhã sozinha aquilo que hoje é capaz de fazer 

em cooperação” (ibid. p.104). Assim sendo, é necessário a escola assumir o papel 

de direcionar as potencialidades da criança para que ela atinja uma forma mais 

elaborada de pensamento abstrato. Exposto isso, o autor esclarece que os 

processos de imitação e ensino desempenham um papel fundamental no 

desenvolvimento infantil.  

Dentro dessa perspectiva, o brinquedo também assume uma função 

importante na zona de desenvolvimento proximal, fazendo com que diminua a 

distância entre o que a criança já sabe fazer e o que ela tende a aprender com o 

meio. Nesse caso, com esse objeto “[...] a criança sempre se comporta além do 

habitual de sua idade, além de seu comportamento diário; no brinquedo é como se 

ela fosse maior do que é na realidade” (VYGOTSKY, 1994, p.69). O autor 

acrescenta ainda que a importância do brinquedo no desenvolvimento das 

operações cognitivas, uma vez que elas podem aprender com as situações criadas 

pelo brinquedo. Não somente utilizando a percepção para resolver problemas, mas 

também desenvolvendo o raciocínio e o pensamento abstrato próprio das 

linguagens, que é deficiente em crianças com autismo por exemplo. A partir desses 

aspectos, a seção a seguir visa compreender mais detalhadamente a presença da 

brincadeira na infância, assim como seu papel enquanto instrumento de 

aprendizagem e promovedor de interações sociais.  
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3.3.2 A Brincadeira na Infância 

Jogos e brinquedos se diferenciam de outras atividades lúdicas pois 

permitem uma livre experimentação por parte da criança, permitindo que elas 

manipulem e explorem sua interface. Através desses artefatos mediadores, elas 

comunicam-se com outras crianças e adultos, aprendendo conceitos como 

integração, organização e o respeito a regras de convívio, itens que são cruciais ao 

desenvolvimento de uma criança com autismo.  

Conforme Fortuna (2000), a palavra jogo vem do latim jocus, que quer 

dizer “brinquedo, folguedo, divertimento, passatempo sujeito a regras”, sendo base 

para jocularis, cujo significado é divertido, risível enquanto que brincar resulta das 

diversas formas que assumiu a palavra vinculum, no sentido de laço, adorno enfeite, 

até chegar à ideia de brinquedo e brincadeira. Em muitos casos essas atividades 

estão associadas pejorativamente à improdutividade e imaturidade, ao prazer 

momentâneo e inconsequente, o que acaba por desqualificar a atividade lúdica e 

gerando uma tendência de repulsa desde cedo para as crianças que passam a não 

desejar mais brincar e ser classificada como “infantil, imatura”. 

A brincadeira para a criança, não é apenas um meio de se divertir ou uma 

atividade sem propósito, mas uma forma de se comunicar, desenvolver e também 

aprender (VYGOTSKY, 1994). Jogos, brinquedos e atividades lúdicas (Figura 5) são 

usados no campo da pedagogia como importante instrumento para o 

desenvolvimento cognitivo e emocional da criança, estimulando o seu interesse e 

fazendo-a aprender com mais facilidade por exemplo.  

 
Figura 5 – Atividade Lúdica 

 

Fonte: GETTYIMAGES, 2016 
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Além do aprendizado e entendimento do mundo físico e social, as 

crianças exercitam sua personalidade, seu caráter, suas mentes com brincadeiras. 

De acordo com Walter Benjamin (apud FORTUNA, 2000), é através do brincar que a 

criança se encontra com o mundo de corpo e alma, podendo se entregar a seus 

instintos mais primitivos e também a aprendizagem de regras sociais de convívio, 

como a empatia, respeito e colaboração em atividades coletivas. Através da 

brincadeira elas também podem expressar e compartilhar suas características 

particulares da personalidade que ainda estão em desenvolvimento na infância, tal 

como como sentimentos, aspirações e anseios.  

De acordo com a teoria histórico cultural, na infância há uma grande 

quantidade de tendências e desejos que não podem ser realizados de imediato, 

nesse momento os brinquedos e as brincadeiras atuam de maneira a proporcionar a 

criança a experimentação de tendências irrealizáveis. Na brincadeira do faz-de-

conta, por exemplo, a criança pode exercer papéis diferentes da realidade, ou 

imaginar-se em um contexto totalmente novo livre de restrições.  

Benjamin (apud FORTUNA, 2000) elucida que apesar dos adultos 

desenvolverem os brinquedos para a criança, são elas que os definem em questão 

de funcionalidade e significância.  As crianças podem determinar o tipo de interação 

com o objeto, sendo possível atribuir diferentes aplicações para um brinquedo de 

acordo com as suas representações e concepções particulares do mundo. Por 

exemplo, um graveto encontrado no chão pode se transformar numa espada ou 

numa varinha mágica dependendo da perspectiva e imaginação da criança que o 

manejar. Por sua vez, Bertoldo e Ruschell (2016) afirmam que apesar do brincar 

representar algo tão nato e espontâneo, seria difícil para a criança realizar a 

atividade lúdica sem o suporte do brinquedo, pois ele que permite simular situações.  

Segundo Vygotsky (1994), brincar não significa simplesmente recrear-se 

ou sentir prazer, mas sim a forma mais completa da criança comunicar-se consigo 

mesma e com o mundo.  No brinquedo a ação está subordinada ao significado ao 

passo que em situações da vida real a ação domina o significado. Nesse caso, fica 

evidente que apesar de não ocupar parte dominante das atividades durante a 

infância, na simples brincadeira está presente complexos fatores, como a 
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verbalização, o pensamento, a ressignificação, motricidade, gerando amplos canais 

de comunicação.  

Diante desse contexto, a ludicidade representa uma necessidade interior 

da criança, que desperta o fruto de sua personalidade, criando meios de raciocínio e 

aprendizagem que geram um entendimento mais claro delas mesmas, e do mundo 

em que vivem. Nesse caso o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal 

na criança, no qual ela “sempre se comporta além do desenvolvimento habitual da 

sua idade, no brinquedo é como se ela fosse maior do que é na realidade” (ibid. 

p.69). Com isso é preciso respeitar o desenvolvimento cognitivo da criança, uma vez 

que ela não é um adulto em miniatura, assim como a sua mente não é a de um 

adulto em escala menor, a diferença entre o pensamento infantil e o pensamento 

adulto é mais qualitativa do que quantitativa (PIAGET apud VYGOTSKY, 2005). 

Embora os fatores apresentados anteriormente realcem a importância da 

ludicidade na infância, há uma crescente tendência em substituir brincadeiras 

tradicionais por aplicativos em mídias digitais que possuem outro tipo de interação 

ou por brinquedos de personagens famosos que vem com conjunto pré-determinado 

de ideias indicando quem são e como a criança deve brincar. Esse roteiro 

previamente definido, pode privar a imaginação da criança e inibir sua autonomia. 

Dentro dessa nova tendência também está presente riscos ligados a introdução 

precoce de hábitos de consumo, já que nesse meio digital a criança e os 

responsáveis ficam expostos a publicidade persuasiva. Com o intuito de 

compreender essa problemática que assola atualmente a realidade da criança, a 

seção a seguir dedica-se a uma investigação mais aprofundada sobre o tema em 

questão. 

 

3.3.3 A Criança e o Consumo na Contemporaneidade 

No decorrer dos últimos anos o acelerado processo de disseminação das 

novas tecnologias da informação e comunicação transformou-se em um alvo de 

preocupação quanto os seus efeitos sobre o ensino/aprendizagem da criança, tendo 

em vista que são mais vulneráveis que os adultos.  
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Oliveira (1999) alerta sobre desvantagens no uso de uma dessas novas 

tecnologias, especificamente o computador, onde este não deverá substituir, por 

exemplo, a manipulação do objeto tangível, indispensável ao processo de ensino-

aprendizagem. 

Por lidar com realidades virtuais, o computador jamais poderá ser utilizado 
de forma a ameaçar o contato com a própria realidade, a alienar a criança; 
mas, ao contrário, deverá ser usado sempre para fortalecê-la, por meio da 
tomada de consciência de si mesma como alguém capaz de lidar com 
representações simbólicas, mantendo os pés bem firmes no chão. (ibid. p. 
11) 

Nesse caso parte-se do pressuposto de que o computador deve ser visto 

como um instrumento de aprendizagem a serviço da criança, e não o contrário. O 

computador é mais um recurso o qual deve ser usado conforme necessidades 

existentes e não gerar novas, uma vez que o seu uso excessivo pode levar a falta de 

autocontrole e o bloqueio dos pensamentos criativos.  

Uma pesquisa em base de dados virtuais e visita preliminar ao CAD (3.4), 

apontaram que existe uma tendência ao uso de mídias digitais como suporte em 

programas de ensino envolvendo crianças com autismo, por exemplo jogo de sons 

de animais, sequencia musical e aplicativos para instruções de tarefa cotidianas. No 

entanto, este uso exclusivo pode implicar em uma limitação inicial que é a questão 

da criança com autismo necessitar da generalização, que é a transposição daquela 

situação aprendida para aplicar em diferentes contextos. Como folhear a página de 

um livro com cores e texturas diferentes daquela aprendida, até mesmo fazer isso 

em um local diferente daquele aprendido (e.g. casa, escola, consultório).  

O uso indeliberado de mídias digitais pode comprometer também o 

desenvolvimento do engajamento social, uma vez que ao dificultar a função de 

mediação do brinquedo, a criança com autismo tende a permanecer isolada em seu 

universo particular. Outro problema identificado nos aplicativos é a limitação do tipo 

de licença oferecido, sendo que a maioria é gratuita e estão repletas de 

propagandas, dificultando dessa forma a sua interação e entendimento.  

Acrescenta-se ainda, a existência de lojas virtuais “especializadas” na 

distribuição de brinquedos e equipamentos direcionados para o “público autista”, 

classificados em diversos âmbitos (apoio escolar, visual, motor, sensorial, moda). 

Uma breve pesquisa nesta categoria de produtos (Figura 6) permite a constatação 
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que não são específicos para as necessidades das crianças, e são, por outro lado, 

oferecidos a um preço exorbitante só pela vantagem do ambiente exclusivo e 

diferenciado.  

 
Figura 6 – Produtos “específicos” para o “público autista”  

 
Fonte: Alma Azul, 2016 

 

Considerando esses fatores, pode estar presente também uma 

publicidade persuasiva voltada para os pais da criança, os conduzindo a buscar 

ajuda mediante a aquisição daqueles produtos específicos. Como evidenciado 

anteriormente neste trabalho, e também na visita de campo, os responsáveis pela 

criança, por vezes, encontram-se fragilizados numa condição de desconhecimento 

sobre o Transtorno, incluindo a sua causa e as formas de intervenção mais 

adequadas para cada caso. Logo, essa falta de orientação condiciona a busca 

recorrente por medidas paliativas para amenizar a frustação sofrida diariamente pela 

criança, assim sustentando a condição de dependência daqueles produtos. 

Diante desses aspectos, torna-se relevante realizar um breve estudo 

sobre os impactos do consumo na infância em geral, a fim de que se entenda as 

suas peculiaridades e assim possa definir algumas das diretrizes metodológicas 

deste trabalho. 

Dorigoni e Silva (2008) acrescentam a problemática do consumo um dado 

estatístico a qual revela que houve um rápido crescimento da internet em relação a 

outras mídias, pois enquanto “[...] o rádio levou 38 anos para atingir um público de 

50 milhões nos Estados Unidos, o computador levou 16 anos, a televisão 13 anos e 

a Internet levou apenas quatro anos para alcançar a marca de 50 milhões de 

Internautas” (p.7). Lembrando que alguns desses meios ainda atua de maneira 

unilateral, sem interatividade alguma fazendo com que o espectador assista passível 
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de tudo. Portanto não são estimuladas habilidades físicas ou cognitivas, uma vez o 

usuário pode incorporar somente as informações transmitidas sem analisá-las.  

Segundo uma pesquisa levantada pelo IBGE em 2010, a criança 

brasileira é a que mais assiste televisão no mundo, em média 5 horas por dia. Nesse 

momento, muitas vezes a criança encontra-se fragilizada e passível de coação por 

propagandas incentivando a aquisição de hábitos precoces de consumo. Atualmente 

os brinquedos mais vendidos são aqueles veiculados pela televisão, sendo seus 

requisitos uma fácil comunicação por meio de poucas imagens, limitando os 

brinquedos a indústria da imagem. Segundo uma pesquisa divulgada pela 

Interscience, em 2003, nota-se o crescimento do marketing voltado ao público 

infantil, o qual possui forte influência nos hábitos de consumo da família em geral. 

Influência essa que ultrapassa o valor de US$ 600 bilhões em gastos anuais, em 

torno dos itens de consuma da família (HARTUNG, 2008).  

Dentro desse contexto, torna-se evidente durante a última década a 

tendência ao encurtamento da infância, ou a preconização para atingir mais 

rapidamente um novo público alvo. No Brasil foi lançado a Resolução 163/2014 pelo 

Conselho Nacional dos Diretos da Criança e do Adolescente (CONANDA) que 

considera abusivo o direcionamento da publicidade e de comunicação 

mercadológica a criança (OLMOS et al., 2016). No entanto, a validade dessa 

resolução vem sendo contestada por empresas de publicidade, afirmando que o 

CONANDA não tem competência legislativa para tornar ilegal tal atividade. Nesse 

caso, há um histórico de luta para aprovação de projetos de lei e inclusão no Código 

de Defesa do Consumidor pareceres favoráveis a censura da publicidade infantil. 

Porém, apesar desse progresso, essa medida não impediu que as campanhas 

publicitárias atuem indiretamente através de espaços públicos frequentados pelas 

crianças, tal como a escola.   

A falta de censura também não impede a publicidade persuasiva de 

veicular a necessidade de amadurecimento precoce em detrimento da banalização 

da infância, sugerindo para as meninas através de bonecas e desfiles de moda que 

devam se comportar como adultas. Além de sustentar um arquétipo ultrajado do 

gênero feminino, conforme Pedro (2009) isso também gera uma erotização precoce 

sobre elas, enquanto que para os meninos nota-se a banalização da violência 
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através da introdução de jogos virtuais contendo conteúdo impróprio para esta faixa 

etária.  

Os veículos de comunicação massivo também podem impulsionar a 

necessidade extrema de competir por status e destacar-se através de bens 

materiais. Não só na propaganda, isso tudo ocorre também em filmes, novelas, 

desenhos, seriados, brinquedos, revistas e outros meios que chegam até a criança, 

resultando num desvio de valores durante o seu desenvolvimento. Não há 

preocupação nesse tipo de publicidade dirigida com o que ela realmente precisa ou 

com quais consequências esses produtos podem gerar. O objetivo é torna-la uma 

consumidora em potencial (OLMOS et al., 2016). 

O consumismo se iniciaria então antes mesmo das crianças começarem a 

formar suas personalidades. É um pulo na fase infância, onde deveria ocorrer a 

formação de valores éticos e morais. Além do atrofiamento da imaginação com 

tantos brinquedos de funcionamento repetitivo e predefinido há a falta de autonomia 

para explorar o produto além do que o próprio propõe, resultando na obsolescência 

da diversão. Isso se tornou um problema, uma vez que crianças estão caminhando 

para o lado “ter” ao invés do “ser”. Fortuna (2004) acrescenta a essa discussão que 

quem brinca deve ser sujeito da brincadeira, e não mero espectador, por isso 

“nenhum brinquedo ou jogo pode ser assim designado sem a ação de quem brinca” 

(ibid. p.4) do contrário será apenas um objeto qualquer. Assim sendo, como 

evidenciado também por Vygotsky (1994), a brincadeira não é uma atividade sem 

atribuição de propósito, sendo objeto de constante resignificações pela criança.   

Partindo do pressuposto que os brinquedos da atual indústria cultural 

destacam o consumo e a posse, essas crianças exibem os brinquedos como roupas 

e acessórios que vestem e não como brinquedos. Nesse caso fica evidente a 

relevância do “ter” em detrimento do brincar com o brinquedo, até porque seus 

usuários não sabem fazê-lo visto que essa mesma indústria enfatiza o consumo e 

não a criação. Essas são as referentes crianças da contemporaneidade nos quais 

foram identificadas fragilidades, pois “não sabem brincar, não inventam o seu mundo 

imaginário, apropriam-se de outro que os adultos lhe preparam com gestos sem 

aventura, sem espanto, sem alegria. ” (ibid. p. 13). Com o propósito de investigar a 

natureza desse pensamento criativo, na seção a seguir será abordada uma de suas 
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formas de manifestação, a brincadeira do faz-de-conta, e as suas contribuições para 

o desenvolvimento durante a infância.  

 

3.3.4 As Contribuições do Jogo Imaginário 

O jogo é concebido como um recurso capaz de promover um ambiente 

organizado, motivador e propicio para a aprendizagem de várias habilidades, 

atuando como um agente facilitador na compreensão dos diferentes conteúdos 

pedagógicos. Por sua vez, a palavra jogo tem sua origem no vocábulo ludus, que 

também equivale a lúdico, diversão, brincadeira. Piaget elucida sobre os benefícios 

da presença da atividade lúdica no desenvolvimento intelectual da criança: 

O jogo é, portanto, sob as suas formas essências de exercício sensório-
motor e de simbolismo, uma assimilação do real à atividade própria, 
fornecendo a esta seu alimento necessário e transformando o real em 
função das necessidades múltiplas do eu. Por isso, os métodos ativos de 
educação das crianças exigem que se forneça a elas um material 
conveniente, a fim de que, jogando cheguem a assimilar as realidades 
intelectuais que, sem isso, permanecem exteriores à inteligência infantil” 
(PIAGET apud ALVES, 2010, p.284) 

 

A partir desse posicionamento fica evidente que o lúdico não configura 

uma pratica para consumir a energia das crianças, mas um meio impulsionador para 

o processo de desenvolvimento intelectual dela. Isso acontece porque a criança, em 

início de desenvolvimento, vive em um ambiente em constante mudança e com uma 

imensa quantidade de objetos que ela não conhece e domina (ALVES, 2010). É 

através da prática do jogo que a criança experimenta, aprende, e aprimora suas 

habilidades. Nesse momento, ela pode se sentir mais confortável e despojada, 

favorecendo seu engajamento social, concentração e imaginação.  

No caso de crianças com deficiência, apesar das dificuldades no campo 

da coordenação motora, os jogos também são utilizados como instrumento para 

incentivarem a superarem suas dificuldades. Por mais trabalhoso e demorado que 

possa parecer este processo, elas também são incentivadas a encontrar sua 

autonomia (MARTINS, GOÉS, 2013). Um estudo realizado sobre o brincar de 

crianças com autismo, mostrou que durante as brincadeiras as mesmas chegaram a 

mostrar intenções imaginativas, permitindo-as deslocar-se do seu plano de ações 

imediata e concreta para atuar no campo dos jogos de papéis. Apesar de incipiente 
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e pouco desenvolvida, a capacidade de interagir e agir imaginativamente propicia a 

elevação dos níveis de funcionamento da criança (VYGOTSKY apud MARTINS, 

GOÉS, 2013) 

Os jogos mudam conforme a faixa etária da criança, então se altera a sua 

concepção em relação aos problemas diversos que começam a ocupar suas 

mentes. Por meio de brincadeiras, como o faz de conta, o jogo simbólico, a vivência 

de papeis, criando e recriando situações agradáveis ou não, a criança pode realizar 

atividades próprias do mundo adulto.  Esse tipo de jogo configura desafios e 

questões para serem por elas mesmas resolvidas, oferecendo oportunidade de elas 

criarem hipóteses de soluções para os problemas colocados. Essa habilidade 

confere à criança a possibilidade de diferenciar-se do outro, percebendo-se como 

um sujeito que possui seus próprios pensamentos, intenções e sentimentos. O faz-

de-conta ou jogo imaginário é uma prática que oferece à criança a possibilidade de 

descentrar-se da realidade concreta, para operar numa realidade paralela, 

imaginária. Além disso, durante essa brincadeira a criança aprende a habilidade de 

compartilhar com outra sua experiência e respeitar as regras do diálogo social.  

Dessa maneira, é no espaço das ações lúdicas que a criança reelabora 

suas vivências cotidianas e apresenta sua concepção do conjunto de valores, 

hábitos e convenções em que está inserida como membro de um grupo social. Góez 

(2010) inclui com base nas discussões de Vygotsky que a atuação no plano 

imaginário é uma experiência que permite à criança compreender aquilo que 

caracteriza os personagens, as relações sociais em que ele se insere e as regras de 

comportamento implicadas, também é nesse aspecto da brincadeira do faz de conta 

que ela gera imagens de membros do grupo social e sobre modos culturais de agir e 

de estabelecer relações interpessoais conforme ilustrado abaixo (Figura 7). 
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Figura 7 - A linguagem do faz-de-conta e a criação de personagens 

 

Fonte: GETTYIMAGES, 2016. 
 

Com isso, torna-se essencial ao referente trabalho compreender a 

natureza do jogo de faz-de-conta a fim de que se possa interpretar com maior rigor 

as necessidades no que se refere a presença da ludicidade na infância. Vygotsky 

(1994) acrescenta que “a criação de uma situação imaginária pode ser considerada 

como um meio para desenvolver o pensamento abstrato” (p.70). Assim sendo, fica 

recorrente mais uma vez que esse tipo de brincadeira não se configura somente 

como um passatempo, mas um objeto de constante ressignificação através do qual 

a criança representa seus desejos que não podem ser realizados imediatamente. É 

com jogos e brincadeiras que a criança desenvolve o seu raciocínio e conduz o seu 

conhecimento de forma lúdica e espontânea.  

Para manter o seu equilíbrio com o mundo a criança precisa brincar, criar 

e inventar, e isso não é diferente em crianças diagnosticadas com autismo. Através 

da brincadeira ela constrói assim um espaço de experimentação que mediará sua 

transição entre o mundo interno e externo, transpondo as situações vividas na 

brincadeira para aprendizados durante o seu crescimento.  
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3.4 Relatório das Visitas ao CAD 

Após firmar a parceria, foram realizadas algumas visitas para estudo da 

aplicação do programa de intervenção e contato com profissionais para 

esclarecimento de dúvidas. Ao todo, foram observadas 4 crianças, com idade de 4, 

6, 7 e 8 anos com autismo leve e moderado, sendo uma com o quadro revertido 

mediante a aplicação da intervenção ABA.  

As sessões tiveram duração aproximada de duas horas, sendo dividida 

em programas estruturados de ensino que visavam acompanhar o nível de 

aprendizado em determinadas tarefas. Todas notações eram preenchidas em 

formulários com gráficos de desenvolvimento, variando intervalos de 30 a 60 dias, 

com 15 dias de manutenção ou prazo de 60 dias para voltar a executar aquele 

programa, mostrando se a criança realmente aprendeu a longo prazo determinada 

tarefa. O tempo de cada programa varia de 5, 10 a 15 minutos, depende do nível de 

comprometimento funcional da criança e o tempo necessário para ensinar cada 

tarefa. As sessões no CAD são supervisionadas por profissionais com duração geral 

de duras horas, sendo complementadas por 18 horas em casa acompanhada pelos 

pais. No final, pretende-se fechar 20 horas de treinamento semanal com a criança, 

compondo dessa forma uma rotina de trabalho consistente.  

Alguns dos programas trabalhados são chamados de “Tarefas de 

Mesinha”, que é quando o terapeuta senta junto a criança em uma mesa para 

ensinar e avaliar determinadas tarefas sob um ambiente controlado. Nesse caso, o 

responsável apresenta uma instrução e aguarda a resposta da criança, dando ou 

não o suporte ou a dica para concluí-la, para que então o comportamento seja 

reforçado imediatamente. A ajuda deve seguir uma ordem de dicas, começando por 

um contato físico mais intrusivo, até uma dica mais leve como um gesto. Esse 

procedimento pode ser repetido várias vezes durante uma sessão e também 

treinado com os pais em casa até que a criança consiga executar a tarefa sozinha 

sem precisar de dica.  

Esses programas podem ser classificados em grandes grupos, tal como: 

desenvolvimento da coordenação motora e fina; identificação, nomeação e 

pareamento de objetos, numeral e quantidade, família e pessoas; conversação; 
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programas de brincar. Dentre as tarefas desempenhadas durante as sessões, são, 

por exemplo: retirar brinquedo do balde; pressionar brinquedo com barulho; 

rosqueamento de peças; passar argolas por um trilho de aramado; pasta: encaixe e 

desencaixe visando o pareamento por cores (cada círculo deve encaixar na cor 

correspondente) e formas; folhear páginas de um livro; apertar massinha e retirar 

palito.  

Em geral, observou-se o interesse das crianças por atividades que 

envolvam música, temática animal, brincadeiras ao ar livre (escorregador e jogar 

bola), plataformas eletrônicas e brinquedos diferenciados com cores contrastantes e 

formas lúdicas. As dificuldades estão mais relacionadas a concentração por um 

período mais longo, e de compreender de imediato as instruções e sequencias 

verbais. Parte disso pode ser explicado pela presença de ruídos na interface de 

alguns jogos, e a transmissão de sequencias muito longas ou complexas de 

instruções, fazendo com que a criança acabe esquecendo o procedimento. No caso 

da comunicação por troca de figuras, há um esforço adicional para entender o 

significado dos pictogramas assim como assimilar a sequência das ações 

representadas. Não há uma pregnância da forma, com a presença de pictogramas 

saturados por linhas e com contrastes desarmônicos de cores e tipografias. 

O contato visual é focado em todas as atividades, como forma de 

incentivar a interação social e provocar a atenção compartilhada, mostrando que 

para cada ação há uma reação no ambiente ao redor. Considerando isso, no 

intervalo dos programas ou no início da intervenção, são empregados brincadeiras 

lúdicas de interesse da criança, para poder mantê-la motivada nas tarefas. Nesse 

sentido, os brinquedos atuavam como reforçadores, ou seja, um estimulo para 

incentivar a continuidade de um comportamento desejável, bem como a própria 

interação social que se dá através do contato visual e o toque manual. 

Foi sugerido fortemente pela mãe de uma das crianças incluir um novo 

programa na rotina envolvendo tablet, pois ela observou que recentemente este 

objeto despertou interesse no irmão. A ação primária seria estimular o toque na tela, 

mostrando que há uma reação diferente em relação a outra superfície. A ABA 

trabalha com aprendizado sem erros, por isso a criança deve aprender 

gradualmente do nível mais simples ao complexo. Começando com a simples tarefa 



55 

 

55 

 

de compreensão do toque, para posteriormente interagir com a interface. Isso inclui 

também a questão do pareamento, uma regra ou etapa de cada vez para que se 

possa expandir o aprendizado para um nível maior, dessa forma evitando margem 

de erro.  

Por fim, constatou-se que a Intervenção ABA é um trabalho diretivo, 

intensivo e dirigido, e que a curva de aprendizagem de cada criança é variada, 

podendo levar desde meses até anos para transformar um comportamento 

problemático em uma habilidade efetiva de comunicação. 

. 

3.5 Análise de Produtos Similares 

Com base no método de Baxter (2011), foi realizado uma análise 

comparativa dos produtos concorrentes e similares, visando levantar e relacionar as 

principais características da categoria de brinquedos educativos com as 

peculiaridades do espectro autista. Para isso, foram considerados o acervo de 

brinquedos utilizados no CAD e na Brinquedoteca da UFSCar, assim como os seus 

similares nas redes de distribuição local. Em um segundo momento, realizou-se um 

estudo dos principais sistemas de comunicação alternativa e aumentativa utilizados 

no desenvolvimento da linguagem em crianças com autismo. A partir disso, também 

foram realizadas visitas às livrarias para identificar os principais elementos gráficos 

difundidos na literatura infantil. 

 

3.5.1 Atividades Lúdicas no CAD 

Os brinquedos utilizados durante a intervenção (Figura 8) são muito 

variados e dependem do roteiro de atividades previsto para cada criança, sendo que 

a partir disso são selecionados de acordo com o repertório de interesses e 

preferências previamente identificados (seção 3.2.1).  Com propósito de manter a 

criança sempre motivada e concentrada nas tarefas, a Intervenção ABA caracteriza-

se pela presença constante de atividades lúdicas. Por isso, durante o intervalo dos 

programas, são realizadas brincadeiras coletivas para despertar a atenção que 

incentivam também o contato social, tais como brincar de passar a bola, 

instrumentos musicais, entre outros. 



56 

 

56 

 

 

 

Figura 8 – Atividades lúdicas no CAD 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

Em geral, são trabalhados brinquedos para estimular psicomotricidade, 

ensinando habilidades de coordenação motora fina e grosa, assim como a 

identificação e generalização dos diferentes manejos para cada categoria de objetos 

e suas funções. Para este fim, são utilizados brinquedos adaptados que ensinam 

movimento de rosquear e encaixe. Também são trabalhados jogos de encaixar 

formas geométricas (triângulo, círculo, quadrado) em uma prancha de madeira, 

desenvolvendo o movimento de pinça. Quebra cabeças com figuras de animais, 

paisagens da natureza e outros temas de interesse da criança, também são 

utilizados, sendo que auxiliam na discriminação e percepção e imagens, ensinando 

elementos como cor, forma e tamanho.   

No entanto observou-se algumas dificuldades da criança para lidar com 

brinquedos que continham muitos elementos e a distraiam do propósito da tarefa, 

tais como aramados muito complexos. Outro ponto foi a dificuldade para parear as 

peças do quebra cabeça, isso porque as vistas do desenho são chapadas com cores 

que não permitiam sua fácil identificação e com contraste pouco pregnante entre 

figura-fundo (GOMES FILHO, 2009). Por vezes, era necessário colocar abaixo do 

tabuleiro uma folha de papel em branco para facilitar o entendimento. Nesses casos, 

a criança precisava buscar a dica do encaixe através do ressalto da superfície do 

tabuleiro, pois isso permitia identificar uma diferença na ordem. 
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Referente ao desenvolvimento da linguagem articulada, são trabalhados 

exercícios de repetição contendo: cumprimentos sociais, letras de música favorita, 

indicação de nomes pessoais, partes do corpo e objetos manuseados durante a 

Intervenção. O comportamento verbal é trabalhado também através de uma versão 

adaptada do Picture Exchange Communication System (PECS), um sistema de troca 

de figuras que visa incentivar a criança a se comunicar de forma funcional (seção 

3.5.6). Nesse tipo de exercício, fica evidente para criança que através da fala ela 

pode atingir a consequência desejada, atribuindo-lhe uma utilidade concreta. 

 

3.5.2 Brinquedoteca UFSCar 

A Brinquedoteca (Figura 9) do Curso de Educação Especial da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), é um espaço aberto destinado a 

acadêmicos e comunidade externa para a realização de práticas pedagógicas que 

favorecem o brincar. Com o propósito de trabalhar nas diferentes áreas do 

desenvolvimento infantil, o acervo, que pode ser emprestado, é adaptado 

considerando as especificidades da educação especial. 

Os brinquedos confeccionados manualmente são no material EVA e 

poliestireno, estimulando a percepção tátil, enquanto que os demais são fabricados 

em madeira. Os brinquedos são catalogados e divididos em grandes áreas: 

Linguagem e Escrita; Matemática; Movimento, Música e Artes Visuais; História, 

Geografia e Ciências.  

 
Figura 9 – Brinquedos da Brinquedoteca UFSCar 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 
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Na primeira categoria encontram-se brinquedos em diferentes plataformas 

voltados alfabetização na língua portuguesa, Libras e Braile.  São eles: jogos de 

encaixe, bingo, jogos da memória e dominó contendo alfabeto e composição de 

palavras.  Jogos de dominó são interessantes porque trabalham a percepção visual 

através da organização espacial (pareamento de formas), análise e síntese visual e 

integração com o meio. Incentivam também o raciocínio lógico, a linguagem oral e 

trabalham conteúdos pedagógicos que oferecem uma interação social. Entretanto, 

além de não serem agradáveis visualmente para crianças, com formas quadradas e 

cores pouco vibrantes, esses jogos podem apresentar também restrições referentes 

ao nível de alfabetização, não sendo indicados para crianças com autismo já que 

apresentam comprometimento grave de linguagem.  

 O jogo Audição e Linguagem, é composto por fichas com figuras 

impressas e um CD com sons gravados de temas diversos, onde o propósito é 

executar os sons e aplicar um questionário dirigido a criança visando verificar seu 

entendimento das relações dos sons com o contexto. Esse jogo possibilita melhorar 

a compreensão auditiva e estimular a fala através da repetição das palavras em 

diferentes faixas etárias, trabalhando em um conjunto de funções relacionadas a 

percepção, discriminação, imaginação, memória, figura/fundo e análise/síntese. Por 

outro lado, por depender de um suporte eletrônico para poder executar os sons, seu 

uso em diferentes ambientes é dificultado. A falta de uma interface tangível exige 

também mais concentração da criança, recorrendo ao seu pensamento abstrato 

para poder construir as relações de significação, sendo que esse tipo de raciocínio é 

normalmente precário em crianças com autismo. 

 

3.5.3 Visita às Lojas 

Em um primeiro momento, foi realizada na cidade de São Carlos (SP) 

uma visita às lojas que trabalham com a distribuição de brinquedos educativos que 

são utilizados tanto no CAD, quanto na Brinquedoteca de Educação Especial da 

UFSCar.  Constatou-se que a maioria das fabricantes opta pela produção dos 

brinquedos em madeira devido à baixa tiragem de produção, proporcionando um 

custo final menor e uma flexibilidade maior ao desenho do projeto.   
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Produzir um brinquedo em madeira, diferente de seus concorrentes 

fabricados em polipropileno, dispensa a necessidade de utilização de um molde 

industrial para sua fabricação, sendo produzidos artesanalmente em escala menor e 

de acordo com a demanda dos pedidos das lojas. No entanto, devido as suas 

propriedades, esse material pode oferecer uma limitação estética formal (GOMES 

FILHO, 2006), além dos brinquedos não possuírem um acabamento atraente com 

uma superfície lisa e dura. Em sua maioria são projetados desconsiderando regras 

de composição visual com um apelo puramente funcional (Figura 10). Também é 

preciso ter cuidado com o tipo de revestimento aplicado de maneira a evitar tintas 

tóxicas e riscos à saúde, já que durante o manuseio a criança pode colocar na boca. 

 
Figura 10 – Jogos de madeira 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

Outra constatação obtida foi a respeito da classificação desses 

brinquedos na categoria “educativo”, sendo que a maioria apresenta mais uma 

preocupação em despertar o interesse dos pais para a aquisição de um produto 

dentro dessa proposta do que realmente trabalhar no aprendizado da criança. A 

maioria dos brinquedos por exemplo, refere-se a números e letras como elementos 

“pedagógicos” ou “educativos”, contudo não apresenta propósitos desafiadores que 

permitam incentivar novas habilidades cognitivas na criança. Nesse contexto, a 

criança não é conduzida a questionar diferentes alternativas possíveis para se 

realizar uma tarefa, visto que a cognição não assume a função de processar 

informações que permitam perceber, integrar, avaliar e reagir adequadamente aos 

estímulos do ambiente.  

Para reforçar esse quadro, os brinquedos encontrados que são utilizados 

no CAD e na Brinquedoteca, em sua maioria, contém indicação de faixa etária até 3 
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anos, sendo muito inferiores a idade das crianças atendidas. Quando questionado 

para as distribuidoras se haviam brinquedos específicos para educação especial, foi 

relatado que os mesmos não existiam, uma vez que, o profissional é quem deve 

selecionar e adaptar os brinquedos conforme a deficiência tratada. Além disso, 

brinquedos nessa categoria foram definidos como fora do propósito da “inclusão”, já 

que são “exclusivos” e não seriam bem aceitos por pais de crianças com 

desenvolvimento típico.  

Como observado na literatura, as crianças com autismo não apresentam 

necessariamente uma deficiência cognitiva, sendo apenas uma comorbidade 

associada. Nesse caso, os brinquedos devem considerar as características 

singulares do espectro, pois crianças com grau de autismo severo não são 

equivalentes a crianças com desenvolvimento típico de idade inferior. Em 

contraposição ao observado, brinquedo educativo é aquele que respeita os direitos 

de igualdade de acesso para toda criança, e que considera as suas competências 

particulares como ponto de partida para trabalhar seu desenvolvimento nas 

diferentes esferas. Esse tipo de pressuposto evitaria despertar na criança com 

autismo uma frustação por não ter conseguido realizar uma tarefa complexa com 

demasiadas decisões. Na intervenção ABA, o ensino de novas habilidades tal como 

a brincadeira, deve ser também gradual de maneira a prevenir erros, para que a 

criança permaneça sempre focada e motivada em continuar aprendendo (seção 

3.2). 

 

3.5.4 Visita às Livrarias 

Em um segundo momento, foi realizada uma pesquisa no setor infantil de 

grandes livrarias em São Paulo e Campinas. O objetivo foi expandir o conhecimento 

sobre os brinquedos educativos explorando novas plataformas de apresentação, fins 

que contribuíram para o refinamento conceitual da alternativa final proposta para 

este trabalho.   

Os livros interativos (Figura 11) mostram uma proposta distinta com uma 

estética voltada para o universo infantil e com alta pregnância da forma. Isto é, 

apresentam uma eficiente organização visual, com harmonia e equilíbrio dos 

elementos, que juntos favorecem a fácil e rápida assimilação pelo usuário (GOMES 
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FILHO, 2009). Dessa forma, a dinâmica da sua leitura torna-se mais fluente e 

dirigida. 

 
Figura 11 – Livros interativos para crianças 

 
Fonte: Autoria própria, 2016 

 

Parte disso pode ser notado pela simplificação das formas ou iconização, 

com contornos pretos acentuados e alto contraste de cores vibrantes e texturas 

diferenciadas que permitem a identificação e agrupamento (ibid.). Por esse motivo, o 

tom das cores do fundo segue um padrão uniforme, sem gradiente, e que cria uma 

dica visual facilmente perceptível pela criança. Existe também um cuidado com a 

escolha da tipografia, sempre regular em caixa alta para favorecer a leitura e 

entendimento.  

Além disso, esses livros agregam novas possibilidades de interação com 

a sua interface, através de abas salientes ou com encaixes em ímãs, com texturas, 

sons e aromas indicativos. Esse conjunto de atributos sinestésicos desperta o 

interesse da criança, rompendo com a monotonia e inércia atrelados ao ritmo 

continuado da leitura verbal convencional.  
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3.5.5 Pesquisa Virtual 

Para complementar as informações obtidas com a pesquisa de campo, foi 

realizada também uma pesquisa em bases de dados virtuais. Esse breve estudo 

contemplou brinquedos da categoria educativo tanto de fabricação nacional (Figura 

12) quanto internacional (Figura 13). 

 Foram levantados também a paleta de cores presente nesses produtos 

para servir de base para etapa conceituação. A análise dos produtos similares 

considerou os pontos fortes e fracos em relação as diretrizes deste trabalho, ou seja, 

a pertinência de cada aspecto dos brinquedos em relação as necessidades do 

espectro autista na criança. A seleção dos produtos teve como critério aqueles 

utilizados no CAD e mencionados pelos profissionais como interessantes para 

serem trabalhados. 
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Figura 12 – Análise de Produtos Similares de Fabricação Nacional 

 

Continua na próxima página 
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       Figura 12- Continuado da página anterior 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 
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Figura 13 – Análise de Produtos Similares Importados 

 Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

 



66 

 

66 

 

3.5.6 Comunicação Alternativa e Aumentativa 

A Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA)1, é uma área específica 

da Tecnologia Assistida, a qual refere-se a um conjunto de métodos e técnicas que 

facilitam a comunicação em indivíduos não vocais, ampliando as possibilidades de 

interação com o outro (Figura 14). Elas podem incluir o uso de técnicas 

suplementares da fala, tais como “gestos manuais, expressões faciais, código Morse 

e signos gráficos (incluindo escrita, desenhos, gravuras e fotografias) ” (NUNES, 

2000, p.22).  

Figura 14 – Dispositivos de CAA 

 
Fonte: GETTYIMAGES, 2016. 

Os sistemas de CAA possuem em geral uma estrutura semelhante de 

funcionamento, como representa o esquema gráfico abaixo (Figura 15). Os 

dispositivos (digital ou concreto), são alimentados por um sistema gráfico 

(pictográfico, ideográfico ou aleatório) utilizado em conjunto com um acionador que 

comunica a palavra escrita ou vocalizada artificialmente a seu interlocutor (MANZINI; 

DELIBERATO, 2004). 

 
Figura 15 – Esquema gráfico de funcionamento dos Sistemas de CAA 

 
Fonte: Autoria própria, 2016 

 

 

                                            

1 Existem inúmeros sistemas de comunicação alternativa com ou sem apoio de 
tecnologia assistiva, como sistemas computadorizados e softwares específicos, sendo que a escolha 
é decorrente do tipo de dificuldade cognitiva ou motora do usuário (MANZINI; DELIBERATO, 2004). 
Para este projeto considerou-se somente o estudo dos recursos compreendidos como “baixa 
tecnologia” (ibid., p. 4), tal como o PECS, devido a sua predominância durante as intervenções em 
função do seu custo, interface tangível e facilidade para adaptação de acordo com as necessidades 
de cada criança 
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Devido ao emprego do termo “comunicação alternativa”, existe a 

preocupação de que ela possa substituir a linguagem oral, surtindo o debate em 

torno da adequação para “suplementar” ou “ampliada”, pois permitiria designar uma 

comunicação de suporte a fala, promovendo e incentivando-a (MANZINI; 

DELIBERATO, 2004). Ademais, as evidências apontam justamente contrário, 

mostrando um sistema complementar que incentiva através da troca a imitação e 

vocalização das palavras, podendo ser utilizado em diversos âmbitos pela criança, 

tal como para representar e estruturar a rotina diária. 

Um estudo realizado por Nunes (2000) envolvendo crianças com autismo 

visou identificar os principais benefícios da introdução de um sistema de CAA, assim 

como os aspectos referentes a capacitação da criança para seu uso. Nele, verificou-

se que, embora a interlocutora dos experimentos incentivasse o uso de toda 

capacidade comunicativa da criança como verbalizações, gestos e uso de símbolos, 

observou-se tendência crescente no uso de símbolos gráficos. Com isso, “esses 

dados sugerem a tendência do sujeito em produzir uma forma não transiente de 

linguagem, calcada no uso de símbolos pictográficos”. (NUNES, 2000, p.93). Isso 

porque, pesquisas sobre o déficit cognitivo no autismo indicam que sistemas não 

vocais de comunicação se revelam mais adequados para o desenvolvimento da 

linguagem em relação a fala, uma vez que que a dificuldade no processamento de 

informações está mais atrelada ao canal áudio-vocal do que o canal visual e motor 

(ibid.). 

Conforme elucida Bosa (2006), a escolha do tipo de sistema mais 

adequado para cada caso depende do nível de habilidade e grau de 

comprometimento de cada criança, sendo que sistema baseados em figuras exigem 

outros requerimentos cognitivo ou linguístico, já que os pictogramas podem 

representar concretamente a ação desejada.  

O Picture Exchange Communcation System (PECS) ou, em português, 

Sistema de Comunicação por Troca de Figuras, consiste em um método para 

ensinar pessoas com distúrbios de comunicação e/ou com autismo, a comunicarem-

se de forma funcional por intermédio da troca de figuras (símbolos gráficos). Nele, 

conforme os níveis aplicação, a criança (locutor) pode entregar ou sinalizar para 

outra pessoa (sua interlocutora) a figura referente ao seu pedido, ou retirar a figura 
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da pasta e encaixar sobre uma tira de sentença elaborando um pedido mais 

complexo. O material utilizado inclui basicamente, uma prancha de comunicação no 

formato A4, uma tira de sentença e cartões ou fichas de papel com velcro contendo 

figuras que representam objetos e situações que a criança gostaria de expressar 

(MIGUEL; BRAGA-KENYON; KENYON, 2005b). 

O PECS é baseado no estudo empírico do comportamento verbal 

desenvolvido por Skinner (SUCHOWIERSKA; RUPIŃSKA; BONDY, 2013). Nesse 

contexto, assim como a intervenção ABA, esse método utiliza um sistema de 

solicitações que permite negociar com a criança a sua recompensa, atuando dessa 

forma como um reforçador espontâneo que mostra a ela que a fala traz consigo 

consequências desejáveis e modificadoras do ambiente social. Esse propósito de 

solicitar vocalizações de acordo com a troca de figuras é baseado no princípio de 

transferência de estímulos, explicado anteriormente na seção 3.2 deste trabalho.  A 

intenção seria fazer com que aos poucos a criança passe a emitir vocalizações no 

lugar da troca de figuras. Apesar dessas referências, esse projeto parte da 

perspectiva histórico cultural para compreender as potencialidades da criança e 

assim trabalhar os atos comunicativos para obter resultados concretos. 

Com o objetivo de garantir uma aprendizagem sem erros, esse sistema 

de comunicação em seu formato original é dividido em sete fases de aplicação (ibid.) 

que aumentam conforme o desenvolvimento, nível de compreensão da criança e a 

capacidade para organizar sentenças. As fases se estendem desde a capacitação 

para manusear a figura, até consultá-la e encaixá-la adequadamente na prancha de 

comunicação formando sentenças mais complexas. 

Esse sistema é definido como flexível porque pode ser utilizado em 

diversos ambientes de convívio diário da criança. Isso porque, a princípio, não 

requer materiais complexos nem suporte de equipamentos eletrônicos de alto custo, 

dispensando também técnicas altamente especializadas para o seu uso. 

Apesar disso, foram relatados pelos profissionais um custo muito alto em 

relação a aquisição do kit completo (Figura 16), incluindo o pacote de figuras que 

retém os direitos autorais de distribuição no Brasil. Ao consultar o site oficial, 

verificou-se que a mídia contendo 3200 pictogramas custa R$ 290,00 enquanto que 

o encarte com 150 figuras impressas e já plastificadas são vendidas pelo preço de 
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R$ 128,00. Os valores altos não são diferentes para os materiais individualizados, 

que incluem as pranchas de comunicação, suas divisórias e alça, que juntos podem 

somar um investimento inicial para cada criança de mais de R$ 300,00. Além disso, 

são ofertados manuais e cursos de treinamento com custo adicional para qualificar 

os profissionais para a sua aplicação. 

 
Figura 16 – Kit de Utilização PECS 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

Quando não se opta pela compra dos encartes, deve-se imprimir os 

pictogramas, destacá-los e plastificá-los devido a maleabilidade do papel e para 

aumentar sua rigidez.  Após isso, ainda tem um processo adicional que é colar 

manualmente os velcros tanto nos cartões quanto nas pastas de comunicação. 

Considerando além do alto investimento inicial, somando-se todas essas tarefas no 

final (Figura 17) é necessário demandar um tempo muito longo para poder utilizar 

esse sistema. 

Figura 17 – Processo de confecção do PECS 

Fonte: Autoria própria, 2016. 
 

Devido a esses fatores, grande parte dos profissionais, tanto no CAD 

como em geral, opta por adaptar o sistema (Figura 18) e confeccioná-lo 

manualmente de acordo com as preferências previamente identificadas na análise 

de repertório de cada criança (seção 3.2.2).   
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Figura 18 – Pranchas de comunicação adaptadas no CAD 

 

Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

Em vista disso, visando otimizar o tempo empreendido na confecção, 

grande parte das figuras são extraídas de banco de imagens, tais como google 

imagens, sem qualquer discernimento ou preocupação com a composição visual e 

arranjos finais das pranchas. Em sua grande maioria, são mescladas figuras de 

diversas origens, que acabam afetando a compreensão do signo pela criança. Isso 

se deve à incoerência presente no uso de linguagem formais distintas e conflitivas 

que geram esses resultados desintegrados e desarmônicos (GOMES FILHO, 2009).   

Outro problema é o agrupamento das pranchas de comunicação dentro 

de uma pasta, que conforme são montadas acabam ficando carregadas de fichas 

(Figura 19). Nesse caso, a fragmentação (ibid.) torna-se evidente, com a falta de 

contrastes claros, regularidade e ordenação formal desarticulada. Além disso, a cola 

não adere eficazmente à superfície do velcro e do cartão plastificado, sendo 

frequente descolarem e caírem das pastas 
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Figura 19 – Exemplos de pranchas adaptadas 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

Os pictogramas empregados em sistemas de comunicação gráfica 

(Picture Communication System – PCS) são produzidos com o auxílio do software 

Boardmaker. Como o próprio nome sugere, Board significa prancha e Maker 

produtor, nesse sentido, esse programa contém um banco de imagens próprio no 

qual o usuário tem a possibilidade de selecionar e editar alguns recursos para gerar 

a instrução desejada.  

O Boardmaker não possui a licença livre, e precisa ser adquirido por fora 

para construção das pranchas de comunicação, gerando um custo adicional. Ele 

pode ser utilizado em conjunto com um vocalizador, servindo de comunicador para a 

criança, ou no desenvolvimento de conteúdos pedagógicos, como: tarefas de livros 

didáticos, pasta de atividades, programas TEACCH, e quadros contendo as 

atividades planejadas para a rotina diária.  

Os símbolos gráficos empregados nos cartões de comunicação (Figura 

20) possuem um aspecto extremamente simples e icônico (GOMES FILHO, 2009), 

com vistas e cores chapadas que remetem a simbologia de testes adultos 

psicotécnicos. Durante as visitas no CAD, percebeu-se que as crianças 

apresentaram uma certa dificuldade para compreender de imediato os pictogramas, 

uma vez que o seu pensamento é concreto e apresentam dificuldades para 

generalizar e transpor a imagem para uma situação cotidiana.   
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Figura 20 – Exemplo de prancha de comunicação 

 
Fonte: Assistiva, 2016 

 

Parte desse impedimento pode ser explicado pelo desrespeito às técnicas 

de composição visual ou as leis da Gestalt do Objeto2, mencionadas por Dondis 

(2007) e Gomes Filho (2009), tal como contraste, harmonia, fragmentação e 

pregnância da forma. A ausência da pregnância, pode ser notada pela combinação 

desarmônica de geometrias com uma transição pouco suave entre diferentes 

elementos e sem continuidade que acaba por atrapalhar a sua rápida identificação e 

associação mental (ibid.).  

Como elucidado pela pesquisa de campo, as instruções devem ser mais 

evidentes e diretas possíveis, sendo que, para isso, precisam ser estruturadas em 

passo a passo para que o autista possa se situar no processo. Nesse sentido, um 

pictograma que representa a ação de comer ou escovar os dentes, podem ser 

confundidos entre si devido à semelhança do utensílio manuseado, e porque não 

                                            

2 A Gestalt foi uma escola da psicologia experimental que nasceu na Universidade de 
Frankfurt com o objetivo de estudar o sistema de leitura visual da forma e compreender as reações 
dos indivíduos em relação a esses princípios de composição imagética (GOMES FILHO, 2009). A 
partir disso, o design incorpora os seus pressupostos para melhorar o entendimento e assimilação 
das interfaces do produto pelos seus usuários.  
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apresentam uma sequência clara da tarefa que permita associar (generalizar) a 

situação vivenciada anteriormente pela criança.  

Quando as cores são empregadas para distinguir as ações dos cartões 

parecem ser aplicadas de maneira aleatória também, gerando um contraste 

dissonante entre figura-fundo. Além de que a cor azul, por exemplo, que indica 

distanciamento, inércia ou frio (PEDROSA, 2004), é utilizada para referir-se a 

sensações em transição ou opostas, com a presença de contraste dissonante entre 

quente/frio. 

Não há também um cuidado com a escolha da tipografia, sendo que o 

texto fica desalinhado com o pictograma e acaba ficando sem destaque. Ademais, 

não há uma padronização, com a mesclagem de fonte em caixa alta e baixa sem 

negrito, dessa forma atrapalhando a sua leitura por terceiros. 

Com o programa Boardmaker é possível carregar a partir do diretório local 

fotos digitalizadas de diversas origens (Figura 21), o que acaba contribuindo para 

dificultar ainda mais o entendimento das pranchas de comunicação. Posto que essa 

funcionalidade de importação de imagens não oferece suporte para arranjos pré-

definidos, fica a critério do usuário definir arbitrariamente uma melhor configuração 

visual, sendo que, em sua maioria é desprovido de conhecimento técnico a respeito 

das técnicas e regras adequadas a serem empregadas.  

 
Figura 21 – Exemplo de prancha de comunicação com foto 

 
Fonte: Assistiva, 2016 
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 Portanto, é possível concluir que, esses símbolos gráficos não dialogam 

com a linguagem visual do universo infantil verificada na pesquisa dos brinquedos 

existentes. Desse modo, distanciando-se cada vez mais da ludicidade observada e 

apontando a necessidade de uma reformulação nesse sentido que contemple as 

características peculiares da infância e do espectro autista.  Assim sendo, como 

elucida Löbach (2000), as preferências estéticas do usuário devem ser fatores 

norteadores e indispensáveis à configuração do produto, já que assumem uma 

função básica e determinante na escolha final. 
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3.6  Diretrizes Gerais do Projeto 

Com base na revisão bibliográfica, nas observações de campo e na 

pesquisa de produtos similares, ao final da etapa do Projeto Informacional, são 

definidas as principais diretrizes e requisitos do produto que orientam a execução do 

presente projeto (Quadro 1). Todos os direcionamentos foram elaborados com o 

objetivo de viabilizar o desenvolvimento da fala, focando desde o primeiro contato 

visual da criança com o produto até questões de ordem mais técnica como a sua 

segurança.  

Quadro 1 – Diretrizes Gerais do Projeto 

 

Considera-se relevante agregar elementos estéticos do universo infantil 

tornando a interface agradável e que diferencie dos seus concorrentes. Nesse caso, 

a ludicidade também mantém a concentração e motivação na tarefa. O atributo de 

interação permite trabalhar a socialização e atribuir um significado e utilidade para 

linguagem. Para garantir uma aprendizagem por etapas sem erros, o produto deve 

conter também instruções claras, limpas e simples. Por último, aspectos como a 

segurança devem considerar os diversos usos e atribuições do produto, incluindo 

cuidados durante o seu manejo. 
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4 PROJETO CONCEITUAL 

Após a finalização do Projeto informacional, considerando todas as 

informações compiladas e o levantamento dos principais direcionamentos do projeto, 

foi iniciada a fase de concepção das alternativas de solução para a problemática do 

trabalho, descrita neste capítulo. Como suporte para esta etapa, buscou-se 

referências visuais em painéis semânticos (seção 4.1), com a posterior geração de 

estudos estéticos formais (seção 4.2) a partir das ferramentas de criatividades 

(seção 2.4) definidas para esta etapa do trabalho. 

 

4.1 Temáticas Exploradas 

A pesquisa e análise dos produtos similares, evidenciou uma limitação no 

que se refere a composição visual dos brinquedos educativos. Por esse motivo, foi 

realizada uma pesquisa imagética com brinquedos infantis em geral visando 

sintetizar visualmente as diretrizes propostas para o trabalho. Considerando isso, as 

informações foram compiladas na forma de painéis semânticos (BAXTER, 2011) que 

servem de inspiração para a conceituação do projeto.  

Os painéis de Linguagem Visual (Figura 22 e Figura 23) compreendem os 

principais elementos do estilo visual do universo infantil presente em brinquedos. 

São aspectos como a ludicidade, espontaneidade, sensibilidade e conforto, redução, 

iconização e a presença de combinações cromáticas contrastantes e harmoniosas. 

Adicionalmente também foi representado a personificação de animais e instrumentos 

musiciais, preferência observada durante a pesquisa de campo com as crianças no 

CAD. 
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Figura 22 – Painel de Linguagem Visual 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

Figura 23 – Painel de Linguagem Visual com Brinquedos de Espuma 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 
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O painel de estilo de vida (Figura 24) buscou expressar algumas das 

adversidades do cotidiano das crianças com autismo, tal como o contato diário 

constante com profissionais e a Intervenção intensiva com atividades lúdicas. 

Também foi registrada a tendência ao isolamento com interesse em tarefas restritas, 

e a dificuldade para se comunicar com a presença de comportamentos explosivos. 

Com base nas referências visuais apresentadas serão desenvolvidas as 

alternativas de solução para a problemática central deste projeto, visando 

desenvolver um produto em sintonia com o universo infantil, representando seus 

interesses e repertório visual. 

 
Figura 24 – Painel de Estilo de Vida 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

4.2 Geração de Alternativas 

A partir das temáticas visuais exploradas, foram desenvolvidas algumas 

alternativas de estudo estético formal utilizando recursos de representação gráfica 

do Illustrator e Photoshop.  Visando se distanciar da linguagem técnica presente nos 

sistemas de comunicação alternativa, foi utilizada a Analogia (BAXTER, 2010) que 

permite a abstração do conceito através da transferência da problemática do projeto 

para um contexto distinto, nesse caso, de brinquedos lúdicos. Essa ferramenta 

também permitiu a inclusão de elementos próprios da linguagem do universo infantil 
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e a maturação conceitual e refinamento estético da alternativa final.  Em um 

segundo momento, também foram realizadas Análises Paramétricas (ibid.) para 

verificar as melhorias propostas nas alternativas desenvolvidas em relação aos 

brinquedos educativos (3.5) mencionados anteriormente neste trabalho. Exposto 

isso, abaixo será descrito uma parte deste processo.  

A alternativa Supernova (Figura 25) é a proposta de uma luminária com 

projetor de luz, composta por bonecos bipartidos de material maleável e 

fosforescente, que brilha no escuro e pode ser utilizado pela criança durante a noite. 

Na face inferior desses componentes há ressaltos com figuras geométricas que são 

acoplados de acordo com a sua forma correspondente na base da luminária. Essa 

alternativa contém dica visual através das informações luminosas, e pode variar os 

conteúdos refletidos pelo projetor, desse modo auxiliando também no aprendizado 

escolar. Nela, também foram trabalhadas algumas expressões tal como alegria, 

confusão, medo e enjoo, sendo possível encaixar as diferentes partes para formar 

novas expressões e combinações cromáticas.  

   
Figura 25 - Supernova 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

A alternativa Caras e Blocos (Figura 26), também explora algumas 

expressões (dúvida, alegria, tristeza e brincalhão) com o desenvolvimento da 

percepção visual através da organização espacial (pareamento de formas), análise e 
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síntese visual. Jogos de quebra cabeça são muito utilizados durante as 

intervenções, com isso a proposta seria agregar uma temática mais educativa e 

direcionada, ensinando conteúdos do cotidiano da criança. 

  
Figura 26 - Caras e Blocos 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

O Tangram é um quebra cabeça chinês composto por 7 formas básicas, 

muito utilizado em atividades pedagógicas devido a sua versatilidade. Esta 

alternativa (Figura 27) transfere o conceito de composição para aplicação nos 

programas estruturados durante as intervenções. Assim, como mostra a 

ambientação virtual no canto superior da Figura 25, substituiria-se a tarefa de 

“Associar figura a ação”, trabalhada durante as intervenções, por este quebra 

cabeça interativo que permite explorar também a proporção geométrica e a 

sobreposição de cores primárias, assim trabalhando a imaginação da criança.  
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Figura 27 – Tangram Figura Fundo 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

O aramado trabalha a coordenação motora fina, percepção e 

discriminação espacial e a destreza manual. Essa proposta (Figura 28) agregaria 

elementos lúdicos de interesse da criança (tal como a temática animal), para gerar 

um estímulo estético e sonoro com guizos nas peças. Isso contribuiria para 

despertar o interesse e concentração na tarefa de deslocar as peças pelo fio.  

 
Figura 28 - Aramado dos bichos 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 
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A relação entre as cores está presente nas intervenções de uma maneira 

mais objetiva. Nesse sentido, na alternativa Espiral das cores (Figura 29) pensou-se 

em incluir elementos estéticos do universo infantil para criação de uma interface 

amigável e interativa, oferecendo a possibilidade de combinação de cores e 

numerais em um circulo cromático. Considerando que as tarefas são cronometradas 

durante os programas estruturados, o brinquedo incluiria um temporizador e um 

alerta luminoso e sonoro para indicar as combinações corretas.   

 
Figura 29 - Espiral das cores 

 Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

A relação algarismo e quantidade também é muito trabalhada nas 

intervenções. Nessas alternativas (Figura 30), propõe-se a criação de uma interface 

para auxiliar na execução desta tarefa, ensinando de uma maneira lúdica além da 

coordenação viso motora, a preposição (acima, abaixo, do lado), e o pareamento por 

cor, forma e numeral. Trata-se de um jogo sensorial que permite trabalhar em um 

ambiente controlado os diferentes estímulos individualmente.  
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Figura 30 - Algarismos e quantidade 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

Foi explorado também a personificação dos elementos como um fator 

diferencial e muito relevante para ajudar na associação e reconhecimento da 

expressão emocional e contato visual. Os componentes deste jogo seriam 

preenchidos por espuma macia e revestidos por tecido com texturas diferenciadas 

que atuam como dica visual e tátil para a criaça, facilitando sua identificação e 

agrupamento. A volumetria também permite exercitar os músculos e movimentos 

das mãos.  
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Perante ao formato metodológico deste trabalho, e a amplitude das 

possibilidades e abrangências da utilização de um sistema de comunicação 

alternativa, tal como o PECS, optou-se pela ênfase na temática das atividades de 

rotina diária da criança. Esse critério de seleção teve como fundamento a revisão 

teórica deste trabalho, a qual aponta uma dificuldade relacionada ao campo do 

planejamento e compreensão de instruções muito longa e complexas de ações. 

Essa necessidade foi validada também mediante o acompanhamento com as 

crianças e os pais, e a conversa com profissionais da área, incluindo um cartunista 

com autismo. Com isso, contatou-se que os suportes visuais potencializam o 

aprendizado da criança, introduzindo o princípio de compreensão temporal e 

sequencialidade.  

Exposto isso, esse trabalho centrou-se na proposta de um conjunto 

educativo para dar assistência no entendimento das atividades diárias em crianças 

com autismo. A configuração desse conjunto, seria, essencialmente: um livro 

interativo, uma tag, e uma embalagem para organizar e transportar os componentes. 

Sendo que, o livro principal contém ilustrações que representam as fases do dia, 

com possibilidades de peças interativas para elaborar uma rotina individual. A tag 

segue um formato portátil para ser carregado durante o dia, e abrange conteúdos 

que orientam sobre a sequência de atividades de higiene pessoal (ir ao banheiro, 

lavar as mãos e escovar os dentes), vestir-se (de acordo com o clima), e 

alimentação (apresentando uma dieta balanceada para cada refeição).  

 
Figura 31 – Alternativas da proposta selecionada 

 

Fonte: Autoria própria, 2016. 
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5 PROJETO DETALHADO 

O capítulo descrito a seguir se refere a última etapa deste Trabalho de 

Conclusão de Curso. Nele, são detalhados aspectos conceituais e técnicos do 

projeto em ordem de viabilizar sua prototipagem e produção final. Com isso, será 

apresentado todo o processo de finalização incluindo uma análise e discussão dos 

resultados com ambientações do produto.  

 

5.1 Refinamento Conceitual 

A partir do estudo da linguagem visual dos brinquedos e da literatura 

infantil, buscou-se referências em um estilo que fosse de fácil entendimento para 

criança e que, simultaneamente dialogasse com os elementos estéticos pretendidos 

para este trabalho, com isso selecionou-se o Flat Design (Figura 32). Esse estilo se 

configura como uma tendência visual amplamente difundida em projetos de interface 

de sistemas e aplicativos móveis, bem como em projetos de design gráfico tal como 

campanhas publicitárias, identidades visuais e corporativas. 

 
Figura 32 - Aplicações inspiradas na tendência de Flat Design 

 

Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

O Flat Design, de um modo geral, prioriza a leveza e a clareza no layout, 

com uma composição com cores sólidas livre de bordas, gradientes, sombras e 

reflexos, bem como objetiva a criação de uma experiência de usuário que se 

aproxime das interfaces interativas e naturais, em vez de limitar o usuário as “telas” 

convencionais do mundo analógico. Nesse estilo, o design “plano” raramente 

introduz dimensionalidade, sombras ou texturas, recorrendo a uma abordagem 

minimalista para expressão gráfica (SÁ, 2014).  
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Algumas técnicas visuais podem servir de fundamento para este estilo, tal 

como os pressupostos da psicologia da Gestalt, entre eles, a Proximidade e 

Semelhança, onde formas que estão próximas tendem a se agruparem constituindo 

uma unidade, pois quanto menor a distância entre elas maior é a unificação; e o 

Contraste, aplicado em cores e formas para destacar informações dentro de uma 

composição respeitando as regras de harmonia (DONDIS, 2007). O Flat Design 

também é influenciado pelo sistema iconográfico Isotype no que se refere ao 

predomínio do caráter simbólico em seus elementos gráficos, assim como a 

padronização e simplificação (SÁ, 2014). 

Dentro do Flat Design, a tipografia se apresenta de uma forma plena, com 

um tom harmônico e sem a utilização de efeitos, gradientes ou contornos que 

possam induzir a noção de profundidade, evitando também estilos de tipografia 

rebuscada, com detalhes exagerados ou com serifa (RAMOS, TRISKA, SOUZA, 

2015).  A partir disso, foram realizados estudos da aplicação da tipografia (Figura 

33) para melhor se adequar aos requisitos deste estilo e as características deste 

projeto.  

 
Figura 33 – Estudo da Aplicação da Tipografia 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

O Flat Design possui uma tabela de cores particular, que remetem ao 

estilo retrô e infantil (RAMOS, TRISKA, SOUZA, 2015), considerando isso, foi 

realizado um estudo do contraste entre a cor do fundo e da tipografia visando 

identificar a combinação mais harmônica e adequada para o conteúdo dos 

pictogramas. Para esses testes, foi utilizado o recurso de regras de harmonia na 

guia de cores do Illustrator a partir da seleção da propriedade matiz. Posteriormente 

com o conjunto educativo definido, também foram executados estudos cromáticos a 

partir do mesmo princípio utilizando recursos gráficos do Photoshop (Apêndice G). 
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Figura 34 – Estudo do Contraste de Cores 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

Embora exista uma grande quantidade de pictogramas, observou-se uma 

redundância na representação, posto que, mesmo em um nível mais avançado de 

comunicação, a criança faça somente o uso de cerca de 30 a 100 figuras. Com isso, 

o processo de seleção e mapeamento dos pictogramas para efetuar o redesign da 

interface gráfica, partiu do estudo das figuras utilizadas no CAD (Apêndice D) 

referente a rotina diária, e da adaptação de alguns vetores no estilo Flat Design no 

Freepik, um banco de imagens gratuito. Todo processo foi desenvolvido utilizando 

os softwares de edição matricial e vetorial mencionados anteriormente, sendo que 

as ilustrações foram desenhadas com o suporte de uma mesa digital. 

Para evitar a fragmentação observada nos pictogramas do PECS, o 

enquadramento das cenas teve como princípio a decomposição dos elementos 

considerados indispensáveis para a assimilação das ações e cenários 

representados. Por isso, alguns pictogramas enfatizaram ações (Figura 35), para 

viabilizar o seu rápido entendimento a longa distância, enquanto que outros 

enquadraram a cena integralmente. Por exemplo, na Terapia ABA as tarefas de 

mesinha são marcantes para a criança pois a maior parte dos programas são 

trabalhados nessa plataforma; ao tocar um instrumento musical como o violão, o 

foco é nos membros superiores, e assim por diante. Por outro lado, em ações como 

dançar, jogar bola e trocar, todo o corpo é envolvido no processo. Esse princípio 

pode ser explicado também pela Gestalt do Objeto, uma vez que quando elementos 

semelhantes estão próximos com uma transição suave, eles tendem a se unir 

constituindo um único cenário (GOMES FILHO, 2009), evitando dessa forma um 

ruído no agrupamento.  
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Figura 35 – Enquadramento das cenas 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

Os cenários dos pictogramas são classificados de acordo com a cor do 

fundo e com os personagens para cada contexto. Conforme recomendação dos 

profissionais, os títulos dos pictogramas foram aplicados em negrito e em caixa alta, 

com uma moldura no fundo para proporcionar destaque e orientação ao sentido da 

leitura escrita e visual. A cor de moldura identifica o grupo correspondente para 

facilitar o seu agrupamento e diferenciação pela criança, sendo atribuída a cor 

amarela para ações e azul para lugares ou cenários específicos (Apêndice C). Já a 

disposição em letras maiúsculas é muito presente na literatura infantil, pois facilita a 

assimilação pela criança em fase de alfabetização. 

 

5.1 Memorial Descritivo 

“ABAcadabra!” é um Conjunto Educativo (Figura 36) para auxiliar no 

aprendizado de rotinas diárias em crianças com autismo. Com ele, é possível que os 

pais, e colaboradores, elaborem a rotina em conjunto com a criança, estruturando, 

nomeando e modificando conforme a necessidade de cada uma. Para este fim, foi 

desenvolvido um livro interativo contendo fichas magnéticas, com ilustrações de 

ações e cenários do cotidiano da criança, que podem ser combinadas de diferentes 

formas para compor uma sequência de atividades diárias. Para complementar esse 

quadro de rotinas, também foi elaborado um livro com instruções de higiene pessoal 
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referente a atividades em que a criança mais encontra dificuldade em memorizar a 

sequência.  

 
Figura 36 – Protótipo do Conjunto ABAcadabra! 

 

Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

O nome “ABAcadabra!” foi inspirado na abordagem de intervenção 

considerada referência para a fundamentação teórica, sendo trabalhada também 

com as crianças no CAD, a Análise do Comportamento Aplicada (ABA). A partir 

disso, mesclou-se a expressão “cadabra!”, que embora não exista uma tradução 

assertiva, está presente em diversos filmes infantis para referir-se a atos de mágica. 

Com isso, seguindo a motivação central que orientou o desenvolvimento deste 

trabalho, pretende-se agregar uma experiência lúdica dentro do contexto técnico das 

intervenções em crianças com autismo.  

Após a etapa de refinamento conceitual, foi realizada a especificação 

técnica do conjunto e seus componentes (Figura 37). As proporções consideraram 

critérios como portabilidade, legibilidade dos pictogramas, e relação de tamanho 

entre figura-fundo e tipografia.  
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Figura 37 – Dimensões do Conjunto ABAcadabra! 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

O Livro Interativo principal é composto por 10 páginas (Apêndice D), com 

um layout de distribuição de 3 pictogramas por página e no máximo 6 quando aberto 

em 180º, uma vez que durante as fases iniciais de capacitação de um sistema como 

o PECS é empregado no máximo oito figuras ao longo de todo dia para não 

confundir a criança (SUCHOWIERSKA; RUPIŃSKA; BONDY, 2013). No fundo das 

páginas há um retângulo arredondado no formato das fichas, com opacidade de 

40% para fornecer a dica visual de encaixe para criança, além de conter um 

algarismo correspondente a sequência da atividade. As cores temáticas das páginas 

(Apêndice D) seguem a progressão do círculo cromático, com a ascendência de 

cores frias a cores quentes identificando cada período do dia. Os padrões de 

superfície gráfica também foram aplicados para dar assistência ao delineamento e 

distinção das fases do dia pela criança.  

O Livro Gancho de Porta, como o próprio nome sugere, possui essa 

configuração pois é voltado para consulta rápida, nesse sentido ele pode ser 

pendurado em portas de cômodos, armários entre outros locais de fácil acesso pela 

criança (Figura 38).  
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Figura 38 – Ambientação do Livro de Higiene Pessoal 

 

Fonte: Autoria própria, 2016. 
 

As ilustrações do passo a passo das atividades de higiene pessoal 

(Apêndice E) foram elaboradas com base no gênero masculino, tendo em vista que 

a prevalência dos casos de autismo é mais alta em meninos do que meninas 

seguindo uma proporção de 5 para 1 (seção 3.1.1). As sequencias das ilustrações 

foram estruturadas a partir do procedimento de trabalhar a rotina na intervenção 

ABA (FAGGIANI, 2011), no qual são detalhadas algumas atividades relatadas com 

maior dificuldade pela criança, tal como ‘Ir ao banheiro, lavar as mãos e escovar os 

dentes”.  

A escolha da cor do tema principal, em ambos os livros, se deu devido a 

sua aproximação com alguns conceitos pretendidos para esta proposta, tal como a 

higiene e limpeza. Em vista da cor azul ser fria e inerte (PEDROSA, 2004), ela não 

provoca um contraste dissonante com o restante da composição informacional o 

qual requer atenção da criança, como fica evidente em outras composições 

cromáticas que foram experimentadas (Apêndice G). Além disso, azul é a cor oficial 

no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, em 2 de abril, pois visa alertar sobre 

a prevalência dos casos de autismo em meninos. 

A Embalagem (Figura 39) organiza, armazena e transporta os 

componentes do conjunto. Diferente da proposta com ênfase técnica observada na 

utilização de fichários no PECS, as dimensões desta embalagem (Apêndice G) são 

apropriadas para uma criança, tornando a experiência mais lúdica e confortável. 
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Figura 39 – Rendering Digital da Embalagem 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

Para facilitar o transporte, a embalagem agrega alguns componentes 

(Figura 40), tal como uma alça superior semelhante as maletas de brinquedos 

infantis. O fechamento das abas ocorre por meio de uma alça elástica, garantindo 

praticidade e segurança ao abrir e fechar a embalagem.  

 
Figura 40 – Componentes da Embalagem 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

Para proporcionar um equilíbrio na composição das cores da identidade 

visual do conjunto, optou-se pela cor violeta pois mescla tons de magenta e ciano, 

enquanto a cor laranja é a sua complementar, pois está no lado oposto do círculo 

cromático, constituindo uma composição harmônica (PEDROSA, 2004). Foram 

aplicados os mesmos padrões de fundo (Figura 41) presentes nas páginas do livro 
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interativo, conferindo identidade e harmonia ao conjunto. Na face interna da aba de 

encaixe, foi empregado o símbolo do quebra cabeça que expressa a complexidade, 

elemento constituinte também da fita que representa o Dia Mundial da 

Conscientização do Autismo. 

 
Figura 41 – Planificação da Embalagem 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 
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A Embalagem contém também informações de rotulagem (Figura 42), tal 

como a identificação do conteúdo e recomendação da faixa etária. A montagem é 

feita através de abas laterais, proporcionando sustentação e dispensando o uso de 

cola, logo tornando o processo produtivo mais rápido e econômico. 

 
Figura 42 – Rotulagem da Embalagem 

 

Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

Da soma de 50 pictogramas contidos no Conjunto “ABAcadabra!”, 12 são 

cópias, visto que algumas atividades são recorrentes durante o quadro de rotina 

diária, por exemplo: as refeições em uma dieta balanceada devem ocorrer cerca de 

cinco vezes por dia para não ultrapassar o período de 3 horas; a intervenção ABA é 

recomendada duas vezes por dia para compor o quadro semanal de 20 horas; as 

atividades de higiene pessoal são cautelares ao longo de todo dia. 

A partir do estilo Flat Design e dos requisitos deste projeto, selecionou-se 

as tipografias (Figura 43) Effra para o corpo do texto e GoodDog para título, 

considerando a harmonia entre as duas. 
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Figura 43 - Tipografias utilizadas no produto 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

A Effra é um fonte Sans-Serif, do francês sem serifa, ou seja, sem traços 

prolongados nas hastes das letras, recomendada para uma leitura mais clara e 

objetiva condizente com a proposta do Flat Design.  Essa tipografia possui linhas 

limpas e se caracteriza como mono espaçada, a exemplo da Helvetica, com um 

espaçamento uniforme e com a largura regular entre os caracteres, logo, quando 

aplicada para identificar os pictogramas, oferece uma melhor legibilidade para a 

leitura a longo prazo.  

Por outro lado, a tipografia GoodDog possui um estilo mais lúdico e 

descontraído, remetendo as características do universo infantil, sendo aplicada nos 

títulos para despertar a atenção. Diferente da Effra, a sua configuração despojada 

não possui um espaçamento regular entre os caracteres, e é recomendada para 

textos curtos, onde a leitura não é constante ou intensiva.  

 

5.2 Materiais e Processos de Fabricação 

A matéria prima de todo conjunto é o papel, sendo estruturada por 

diferentes gramaturas. Esse material, quando recebe o acabamento apropriado, 

oferece a vantagem do custo e peso reduzido, se adequando a diferentes aplicações 

(GOMES FILHO, 2006).  
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No caso dos livros do Conjunto “ABAcadabra!”, recomenda-se a utilização 

de papel couchê L1, pois recebe uma camada de revestimentos com aditivos que 

deixam sua superfície lisa e uniforme conferindo alto brilho e cores mais vibrantes na 

arte final. Esse material é amplamente difundido em embalagens, revistas e cartazes 

porque recebe esse tratamento para impressão somente em uma das faces, 

enquanto que o outro lado poroso pode ser colado sobre outro papel mais rígido, 

assim reduzindo os custos finais com a matéria prima.  

Nesse sentido, torna-se pertinente a utilização deste material, já que o 

miolo do livro interativo é revestido por uma folha imantada (Figura 44) que serve de 

apoio para fixação das fichas. A encadernação em capa dura, com abertura mínima 

de 180º até 270º permite a fácil utilização sob uma mesa plana. As fichas 

magnéticas foram impressas em papel laminado colado sobre uma folha imantada 

adesivada e cortados através de uma guilhotina.   

 
Figura 44 – Estrutura de montagem das páginas do Livro Interativo 

 

Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

Já as capas e o miolo do Livro de Higiene Pessoal são impressos e 

fixados sobre papel cartonado através de uma máquina acopladeira com um 

processo automatizado, conferindo maior rigidez, volume e menor custo de 

produção em relação a imprimir diretamente em um papel de gramatura alta. O 

livreto é encadernado em espiral, proporcionando uma fácil abertura em 360º e a 

possibilidade de pendurá-lo em diferentes páginas.  

Por ser uma composição policromática, recomenda-se posteriormente a 

impressão em offset a partir de um sistema plano, onde a tinta à base de óleo seca 



97 

 

97 

 

mais rápido e evita que a impressão fique borrada em uma superfície lisa e 

acetinada como do papel couchê. No entanto, devido à baixa tiragem prevista para 

um produto desta categoria, esse processo torna-se mais caro e requer 

investimentos iniciais maiores alocando recursos adicionais para preparo das 

chapas metálicas e processo de impressão.  

Para impressão de baixas tiragens, o sistema digital a laser é o mais 

indicado, pois em relação aos seus similares tal como jato de tinta, oferece riscos 

menores de borrar ou sobrepor as camadas de cores da arte gráfica. Nesse tipo de 

processo, o pó do toner é depositado diretamente no papel através da eletricidade 

eletrostática, com isso requer menos preparo para produção porque dispensa a 

gravação de matrizes para montagem e impressão.    

Por fim a laminação brilhante é recomendada para acabamento nas faces 

das capas e páginas, pois confere maior durabilidade e resistência ao toque e 

umidade baixa. Nesse processo uma fina camada de filme plástico é aplicada no 

papel por meio de cola ou calor, assim acrescentando um revestimento de proteção. 

O Livro de Higiene Pessoal, também pode ser produzido em PVC revestido por EVA 

para garantir impermeabilidade com maciez e volume no toque, entretanto, esse tipo 

de aplicação seria indicado para fabricação individual e para o uso específico no 

banho. 

A Embalagem deve ser em papel cartão tríplex 300 g para prover maior 

estabilidade e proteção. Esse tipo de material é recomendado para embalagens de 

pequeno porte, com conteúdo leve, visto que oferece um alto custo benefício em 

relação a qualidade da impressão e custo da matéria prima. O tríplex apresenta 

revestimento em ambos os lados, não deixando um acabamento grosseiro no 

interior da embalagem, além de que a sua espessura suporta laminação e 

dobraduras sem ocorrer o envergamento.   

Após a impressão e laminação da Embalagem, há o preparo da faca de 

corte, no qual são fixados sobre uma chapa de madeira lâminas afiadas para corte, 

e não afiadas para vinco, se necessário. Em seguida essa matriz é transferida para 

uma máquina que automatiza o processo. Embora o vinco acrescente um tempo 

adicional na montagem, devido as propriedades intrínsecas da fibra do papel, ele 
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deve ser realizado em papéis com gramatura superior a 150 g como medida 

paliativa para evitar quebras e rasgos resultantes da dobra.  

 

5.2.1 Protótipo do Produto 

O protótipo do Conjunto “ABAcadabra!” (Figura 45) foi desenvolvido 

conforme algumas recomendações descritas anteriormente para a produção em 

baixa tiragem, assim como suas dimensões técnicas. Alguns processos foram 

adaptados de acordo com a disponibilidade de material, gramatura e dos serviços de 

impressão terceirizados, tal como a utilização de refiladoras manuais e estiletes para 

corte e vinco; acabamento com cola PVA atóxica; impressão em papel offset 

adesivado para emular o processo de acoplagem das páginas e encadernação. 

 
Figura 45 – Elaboração do Protótipo 

 

Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

Diante do exposto, este modelo final com dimensões reais permitiu a 

validação dos processos e materiais levantados, além de servir para a execução dos 

testes ergonômicos e de usabilidade. Por fim, através da sua elaboração foi possível 

estruturar a Análise e Discussão dos Resultados, detalhados a seguir. 

 

5.3 Análise e Discussão dos Resultados 

O Projeto Conceitual abrangeu diferentes segmentos que permitiram 

amadurecer o conceito da alternativa final, pois buscou explorar as potencialidades 

da criança mostrando a importância da expressão e reconhecimento de sua 
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singularidade. As atividades lúdicas também foram focadas através de propostas 

que trabalharam cores e formas atrativas, e o foco na autossuficiência, buscando 

agregar conteúdo educativo que vai além das técnicas convencionais de 

intervenção, tal como aqueles utilizados no PECS e nos programas para treinar 

coordenação motora e fina.  

Sobretudo, após esse processo ficou evidente que a assistência de 

técnicas visuais contribui para organização das informações e o entendimento de 

sequencialidade para a criança, uma vez que expõe de modo panorâmico a 

sequência linear do passo a passo das atividades. Isso, pois, a dificuldade no 

processamento de informações em crianças com autismo está mais relacionada ao 

canal áudio vocal do que visual e motor (NUNES, 2001), assim busca-se explorar as 

suas potencialidades ao invés de ater-se somente as suas dificuldades. Desta 

forma, dialoga-se também com a dinâmica de atividades presente na intervenção 

ABA, cumprindo um dos objetivos deste trabalho. 

Dentro do prazo estipulado para este trabalho não foi possível realizar a 

validação dos resultados em conjunto com as crianças no CAD. Em vista da 

singularidade e amplitude do espectro autista, os procedimentos para estudo 

tornam-se intensivos, como elucidado por Nunes (2001), podendo levar de 6 a 8 

meses para realizar a capacitação ou habilitação da criança para o uso de novos 

sistemas de comunicação, para então a partir disso obter-se resultados significativos 

que permitam trabalhar no aprimoramento da proposta. Salienta-se também que 

existem trabalhos correlatos em Design de Produto3 o qual também não efetuaram a 

validação dos resultados mediante pesquisa de campo, posto que além dos fatores 

mencionados, é preciso depreender um período adicional para aproximação do 

projetista com a nova área de conhecimento visando corresponder às necessidades 

do usuário (BONSIEPE, 2011). 

Exposto isso, os resultados foram inferidos a partir da fundamentação 

teórica e do contato com profissionais especializados, que repassaram o seu 

parecer sobre as implicações desta proposta. Além disso, foi realizada uma análise 

                                            

3 SILVA, C.S.M.R. Design de Produto para Crianças Autistas. 2011. 114p. Dissertação 
(Mestrado em Design de Produto) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Técnica de Lisboa, 
Lisboa, 2011. 
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ergonômica para verificar a adequação das dimensões do produto às medidas 

antropométricas, tendo como referência uma criança com 8 anos (Figura 46). 

 
Figura 46 – Validação Ergonômica 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

Foram observados os dois tipos de manejos básicos, definidos por Iida 

(2003) como: fino ou preciso, aquele executado unicamente com as pontas dos 

dedos e que não envolve a palma da mão e o punho; e grosseiro ou de força, 

quando a pega envolve os braços, punho e palma da mão enquanto que os dedos 

servem para segurar.  

Em geral verificou-se um dimensionamento coerente com as proporções 

do percentil das mãos das crianças, permitindo um manejo leve, ágil e sem 

constrangimento muscular. A redução da área total do layout, em relação ao formato 

A4 presente nas pranchas do PECS, não gerou dificuldades no manuseio, e 

proporciona o benefício de ser transportado facilmente pela criança ao longo do dia. 
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Considera-se que o produto (Figura 46) atingiu a maioria dos requisitos 

pretendidos para este trabalho, proporcionando uma nova possibilidade dos pais e 

colaboradores interagirem com o universo da criança. Com este conjunto, é possível 

facilitar a interação em diferentes níveis, servindo de apoio visual durante a 

explicação da rotina diária pelos pais e profissionais, e também em atividades 

simultâneas de identificação, classificação e verbalização dos pictogramas. 

Partindo do pressuposto de Löbach (2001), onde o design deve trabalhar 

para transformar a interface dos produtos considerando seus aspectos estéticos 

para mediar essa relação, esse trabalho investigou e decompôs os principais 

elementos do universo infantil para criar a proposta de uma experiência diferenciada. 

 
Figura 47 – Ambientação Digital do Conjunto ABAcadabra! 
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O Conjunto Educativo “ABAcadabra!” é discreto, e se assemelha aos 

livros infantis (seção 3.5.4), podendo ser utilizando em diversos âmbitos pelas 

crianças e os pais, assim desvinculando-se da abordagem técnica evidente na 

configuração dos kits do PECS.  Com isso, ao final de um projeto desta amplitude, 

obteve-se o resultado de um produto lúdico com uma interface estética agradável, 

harmônica ou com alta pregnância da forma (GOMES FILHO, 2006), que permite a 

adequação de diferentes rotinas por meio de informações claras e perceptíveis aos 

usuários (Figura 48). Através dessas diretrizes, a criança pode se sentir incluída no 

universo infantil, sendo incentivada a utilizar o Conjunto sempre que for necessário, 

e assim atingindo pouco a pouco sua autonomia em relação a algumas atividades 

diárias. 

 
Figura 48 – Detalhes do Conjunto ABAcadabra! 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

Pensando nos seus diversos usos pela criança, requisitos como a 

segurança também foram cumpridos, posto que não há arestas salientes, cantos 

pontiagudos ou rebarbas resultantes do processo produtivo que possam oferecer 

risco de corte ou perfuração por seus usuários. Além disso, também foram 

respeitadas dimensões técnicas estipuladas pela certificação de brinquedos, tal 

como não conter peças inferiores a 30 mm que possam ser ingeridas pela criança e 

classificação indicativa da faixa etária.  
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Em vista da variedade de pictogramas oferecidos, o seu uso 

personalizado dispensa a impressão e montagem manual das fichas, mas considera 

como oportunidade futura desenvolver pacotes adicionais de pictogramas, uma vez 

que a seleção da temática atual partiu da adequação ao formato e cronograma deste 

Trabalho de Conclusão de Curso.  

Exposto essa perspectiva, mantem-se a preocupação em se conformar 

sempre as novas necessidades das crianças, logo, convergindo ao propósito do 

redesign descrito por Löbach (2001), no qual um produto obsoleto deve 

constantemente ser adaptado para corresponder as condições emergentes.  Sendo 

assim, as potencialidades das crianças devem ser estudadas e reconsideradas para 

melhor trabalhar sua autonomia de maneira lúdica e progressiva. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partindo da concepção de Vygotsky onde as palavras desempenham um 

papel central no desenvolvimento do pensamento e consciência, esse projeto teve 

como uma das suas motivações propor um produto que incentive o desenvolvimento 

da linguagem e assim permita que a criança crie seus próprios significados na 

medida em que se relaciona.  

Atualmente, os métodos de abordagem do autismo, em sua maioria 

comportamentais, são empregados em diversos âmbitos para garantir que as 

crianças recebam acompanhamento direcionado às suas potencialidades e assim 

sejam integradas a sociedade. Este trabalho identificou e correlacionou os requisitos 

do projeto com os principais elementos que regem o funcionamento da intervenção 

ABA, caracterizada pela ação colaborativa entre diferentes profissionais e os pais da 

criança. Com isso, essa proposta de produto pode ser utilizada em todos os níveis, 

ampliando, estruturando e modificando a experiência de construção de significados 

pela criança.  

Perante a complexidade do espectro autista, ao longo de todo processo 

foi necessário depreender um período adicional para maturação conceitual do 

trabalho. Essa fase de imersão incluiu o contato com profissionais da área, e a 

observação das crianças em situações espontâneas. Exposto isso, na etapa de 

detalhamento deste projeto, foi verificado o cumprimento com os requisitos 

propostos inicialmente e foram aplicadas melhorias para melhor se adequar a essa 

realidade projetual. Para posterioridade, espera-se ampliar a disponibilidade 

mediante a produção e distribuição massiva do produto em locais de atendimento a 

crianças. 

Os resultados esperados para esse Trabalho de Conclusão visam 

também provocar uma reflexão sobre a prática, discurso e papel social do Design. 

Desse modo ampliando a visão de estudantes e profissionais sobre a abrangência 

dessa atividade e revelando, sobretudo, seu caráter interdisciplinar e sua relevância 

na construção de um repertório de produtos baseado na perspectiva da inclusão 

social.  
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Os usuários diferem em suas potencialidades, conhecimentos e na sua 

concepção do mundo, por isso suas particularidades devem ser consideradas a 

favor da construção de um design para todos. Em crianças com autismo, ficou 

evidente que a sua configuração visual deve ser diretiva com informações 

perceptíveis, sendo que os estímulos devem ser cuidadosamente planejados para 

melhorar o desempenho durante o processo de aprendizagem.  

Diante desses aspectos, o Design assume uma postura de mediar as 

relações do homem com o meio circundante, apenas na posição de facilitador ou 

tradutor de suas necessidades, e não como aquele que interfere deliberadamente 

em sua natureza. Logo, seu papel nada mais é do que conviver, interpretar e 

apresentar soluções na forma de produtos. 
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APÊNDICE A – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS TAREFAS 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM A PARCERIA DO CAD 

O CAD Oferece cursos de formação ABA, projeto de extensão e IC na UFSCar. 

Serve de suporte para estágios de psicologia, TCCS e mestrado, fomentado tanto 

esse lado da pesquisa quanto a prática.  Equipe modelo ASSERT (modelo de 

currículo exportado da universidade de Utah através da visita técnica da 

coordenadora) 

1.1 Informações gerais 

a) Quanto tempo existe? 

1 ano, 2014 como fruto do projeto de doutorado da Priscila Benitez 

a) Quantos profissionais envolvidos?  

11 profissionais com várias formações 

b) Quantidade de crianças atendidas?  

Aproximadamente 14 crianças 

c) Faixa etária das crianças?  

Depende do nível de desenvolvimento de cada criança, tem adultos que não são 

alfabetizados e ainda fraldados. Crianças com 9 anos que brincam como 4. Delimitar 

a faixa etária nesse caso não é muito recomendado.  

1.2 Sobre o trabalho: 

a) Acompanhamento interdisciplinar?  

Atendimento nas áreas comunicação, funcionamento motor, comportamental, 

sensorial 

b) Intervenção ou tratamento?  

Tratamento traz a ideia de que há uma cura, quando na verdade é apenas uma 

intervenção por vezes precoce na questão social, essa palavra reforça essa ideia 

principalmente pelos pais das crianças e pessoas que não aceitam. Já a palavra 

terapia é associada a psicoterapia, foco distinto do trabalho no CAD. Intervenção foi 

a palavra sugerida, pois é uma nomenclatura baseada no programa ABA. 
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c) Que tipo de abordagem psicológica está sendo considerada? Que tipo de 

tratamento?  

Análise aplicada ao comportamento (ABA), aplicada na prática e não experimental 

(desenvolvida em laboratório), única comprovada cientificamente 

 

1.3. Investigar necessidades/problemática: 

a) Brinquedo para auxiliar na Intervenção dentro dessa concepção, iria 

contribuir/agregar?  

No ABA todo ato social começa inicialmente com suporte do brinquedo questão do 

visual é inicial e precisa do objeto, da figura, da dica, ela não entende a regra 

somente através do diálogo vocalizado, brinquedo é uma outra forma de linguagem.  

b) Do que a criança precisa durante a Intervenção (como é feito)?  

No tratamento dos sintomas escolhido pelo CAD, cada atendimento é 

individualizado, portanto os suportes necessários variam. 

c) Que tipo de brincadeiras/brinquedos são utilizadas?  

Jogos educativos, jogos de lógica (quebra cabeça, memória, xadrez), bola, artes em 

geral (desenho livre, tracejado), bonecos e carrinhos. São utilizados para momentos 

de recreação, ou crianças em estágio mais avançado com sintomas de supressão 

social menos acentuados 

d) Os brinquedos existentes dão conta?  

Durante a sessão com o Henrique, notou em geral que os brinquedos utilizados 

durante os programas eram adaptados a necessidade de cada criança, sendo a 

maioria adaptados. Isso já aponta de imediato a necessidade de se pensar em uma 

solução versátil, que possa se encaixar em vários programas. 

e) Como é esse tipo de interação? 

Rápida, imita a tarefa executada pelo profissional. Sugeriu visita à Brinquedoteca 

curso de Educação Especial UFSCar. 

f) Produto para auxiliar no diagnóstico do transtorno, tem abertura?  
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Dispensável posto que os sintomas são visivelmente identificáveis e os métodos de 

diagnósticos não são discutidos, mas sim a forma de tratamento.  

1.4.  Sugestões durante a conversa 

 Brinquedo mediador criança com autismo para desenvolver habilidades 

sociais. Todo ato social começa inicialmente com suporte do brinquedo, 

questão do visual é inicial e precisa do objeto, da figura, da dica, ela não 

entende a regra somente através do diálogo vocalizado, brinquedo é uma 

outra forma de linguagem.  

 Brinquedo que sinaliza (dá a dica) através de um alerta luminoso, ou sonoro. 

Como um robô que imita o comportamento. 

 Brinquedo simulando corpo humano, abordagem da temática violência 

doméstica, abuso e exploração sexual. Ensinar tarefas rotineiras como despir-

se, ir ao banheiro, tomar banho, existem tirinhas que indicam o passo a passo 

de cada tarefa 

 Brinquedo para desenvolver linguagem alterativa (algumas crianças não 

chegam a desenvolver uma linguagem falada, fazendo uso de “plaquinhas”), 

Pasta de comunicação alternativa (Libras, PECS). 
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APÊNDICE C – RELAÇÃO DOS PICTOGRAMAS DE ROTINA 

DIÁRIA 
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APÊNDICE D – EXEMPLO DE MONTAGEM DE ROTINAS 

DIÁRIAS 
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Apêndice E – Livro Gancho de Porta 
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APÊNDICE F – COMPARAÇÃO DOS PICTOGRAMAS 
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APÊNDICE G – ESTUDO DE COMPOSIÇÃO CROMÁTICA 
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APÊNDICE H – DESENHO TÉCNICO DA EMBALAGEM 

 


