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Resumo
Oliveira, Stephan Malta; Lampreia, Carolina (Orientadora). A Clínica
do Autismo sob uma Perspectiva Desenvolvimentista: o Papel do
Engajamento Afetivo no Desenvolvimento da Comunicação e da
Linguagem. Rio de Janeiro, 2009. 135p. Dissertação de Mestrado –
Departamento de Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro.

O trabalho intitula-se “a clínica do autismo a partir de uma perspectiva
desenvolvimentista: o papel do engajamento afetivo no desenvolvimento da
comunicação e da linguagem”. Segundo a perspectiva adotada, o engajamento
afetivo é fundamental para o desenvolvimento da intersubjetividade, da
comunicação não-verbal e da comunicação verbal do ser humano. Dentro desta
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perspectiva, portanto, todas as alterações características do autismo, como o
prejuízo na comunicação e nas interações sociais, bem como o padrão restrito e
repetitivo de interesses e atividades, se devem, em grande parte, às alterações
primárias no engajamento afetivo. O objetivo do trabalho foi a implementação
de um programa de intervenção clínica para o autismo, que visa ao
desenvolvimento do engajamento afetivo e da comunicação na criança autista.
O trabalho com a música, dentro de um contexto de interação, constitui um dos
pilares deste programa de intervenção. A importância deste trabalho consiste,
sobretudo, no fato de que há uma similaridade entre elementos presentes na
música e elementos presentes nas interações humanas. A implementação do
programa de intervenção clínica para o autismo compreendeu duas partes: uma
teórica e uma prática. A primeira buscou oferecer uma fundamentação
epistemológica à implementação do programa, enquanto a segunda, que
correspondeu à pesquisa de campo, consistiu na aplicação do programa de
intervenção a uma criança autista, bem como em avaliar, se o programa
proporcionou ou não, o desenvolvimento do engajamento afetivo e da
comunicação, não-verbal e verbal, na criança, além de estabelecer se houve ou
não, uma relação entre estes aspectos.

Palavras-chave
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Abstract
Oliveira, Stephan Malta; Lampreia, Carolina (Advisor). A Clínica do
Autismo sob uma Perspectiva Desenvolvimentista: o Papel do
Engajamento Afetivo no Desenvolvimento da Comunicação e da
Linguagem. Rio de Janeiro, 2009. 135p. MSc Dissertation –
Departamento de Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro.
The tittle of this study is “the autism’s clinic under a developmental
perspective: the effect of the affective engagement on the communication and
language development”. According to the adopted perspective, the affective
engagement is important for the development of the intersubjectivity, verbal
and nonverbal communication of the human being. In this perspective, all the
autism’s clinical features like impaired development of communication and
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social interaction, the restricted and repetitive patterns of interest and activities
occur, especially, because of primary disorders at the affective engagement.
The objective of this study was the implementation of a clinical intervention
program that stimulates affective engagement and communication development
in the autistic child. The work with music, in an interaction concept, is one of
the pillars of this intervention program. The importance of this work is at the
fact that there is a similarity between presenting elements in music and in
human interaction. The clinical intervention program implementation for
autism has two parts: one theoretic and one experimental. The first offers an
epistemologic basis for the program implementation. The second is a field
research which the intervention program was applied at an autistic child with
the evaluation of the success or not of the program in developing the affective
engagement, the verbal and nonverbal communication and to establish if there
was or there was not a relation between them.
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