Os anos noventa - a vida do adulto: casa e trabalho
Foi somente a partir do final nos anos 80 , passam a ocorrer mudanças significativas em face das reais
necessidades dos adolescentes e adultos. Foi mantida a ênfase no envolvimento dos pais no processo de
desenvolvimento dos programas em cada um dos três níveis (casa, escola, comunidade) e na manutenção da
prioridade do serviço nas áreas de pesquisa, capacitação de profissionais e conscientização da comunidade.
-Em 86, o emprego com apoio foi incluído na legislação (Rehabilitation Act). Trata-se de um indivíduo com
deficiência grave tendo emprego regular no comércio e indústria da comunidade local cumprindo pelo menos 20
horas semanais, recebendo os mesmos salários e benefícios dos empregados não deficientes, juntamente com
serviços contínuos de apoio (Wehman, Moon,
Everson,Wood e Barcus, 1988). O TEACCH passou a oferecer quatro modelos nesta modalidade, para pessoas
com autismo de bom nível de funcionamento : 1. o técnico de trabalho (job coach), 2. o enclave; 3. a
"tripulação"móvel; e 4. pequenos negócios (Bourgondien e Woods, 1992). Os clientes de alto nível de
funcionamento passam a ter como opções de moradia os apartamentos e as residências comunitárias semiindependentes.
- Os anos noventa foram marcados por uma maior clareza nas propostas de tratamento para adolescentes e
adultos de alto nível de funcionamento, incluindo a indicação de psicoterapia individual (aconselhamento) e
oportunidades de vida social (Mesibov, 1992).
- Em 90 , o presidente Bush assinou a Lei Federal 101-476, garantindo a portadores de distúrbios do
desenvolvimento igual acesso à educação especial em ambientes menos restritivo quanto fosse possível,
enfatizando uma educação que não somente os preparasse para a vida adulta , quanto planejasse esta
transição.
- Em 83 a Assembléia Geral da Carolina do Norte montou uma comissão para estudar as necessidades de
adolescentes e adultos no estado e fazer recomendações para o lelislativo. A comissão incluía pais, membros
do TEACCH, do Depto de Recursos Humanos, Reabilitação Vocacional e Educação Pública. O resultado foi a
aprovação de um projeto para desenvolvimento de um continuum de serviços, variando desde a contratação de
profissionais adicionais para os centros, adaptações dos modelos correntes para os deficientes mentais, até a
construção de mais residências comunitárias concebidas especialmente para clientes com autismo. Para tal, o
TEACCH estendeu seus serviços através de um convênio firmado com o Departamento Estadual de Recursos
Humanos. A última recomendação foi a criação de programas que integrassem residência e capacitação
vocacional (Bourgondien e Elghar, 1990). Sendo assim, foi criado o sétimo centro TEACCH (adultos): o Carolina
Living and Learning Center(CLLC), instalado em área rural de 8 acres, um projeto com ênfase na pesquisa e
capacitação de profissionais, e na extensão da proposta de co-terapia incluindo professores, consultores, pais e
a colaboração entre profissionais e residentes. O programa clínico para 30 adultos com autismo, está sendo
construído em estágios, pretendendo envolver uma abordagem estruturada e individualizada de ensinar
habilidades de independência, comunicação funcional e habilidades de comunicação com base em experiências
compartilhadas, atividades de lazer e vocacionais. O modelo será de aprendizagem, trabalhando a parceria
entre outros profissionais, os técnicos da residência e os residentes. O programa vocacional pretende ser algo
que irá ter mais flexibilidade e variedade, como atividades de horticultura, programas de agricultura e
panificação. As atividades vocacionais adicionais estão sendo desenvolvidas com base nos interesses e nas
necessidades específicas dos clientes e técnicos participantes do programa (Schopler, Bourgondien, 1991). É
imprescindível salientar aqui, que apesar de todo o esforço, a demanda tem sido maior do que o serviço oferece
até o momento.
Princípios cardeais "sobreviventes"
O TEACCH se propõe atualmente a garantir de forma vitalícia, o desenvolvimento de uma ampla gama de
serviços para pessoas com autismo e suas famílias. Para tanto, acreditam que os programas de atendimento
deveriam ser tão abrangentes quanto o próprio continuum autístico, demandando múltiplas abordagens,
estruturas administrativas complexas e serviços extensivos.
É importante salientar que os princípios adotados pelo TEACCH relativos à natureza e tratamento do autismo
tem sido constantemente reavaliados frente aos avanços correntes (Van Bourgondien e Mesibov, 1989). Os
princípios cardeais"sobreviventes" são (Schopler e Van Bourgondien, 1991; Schopler, 1995) :
1. O objetivo do programa é promover a adaptação de cada criança de duas formas interatuantes, a primeira é
melhorar todas as habilidades para o viver através das melhores técnicas educacionais disponíveis; a segunda
,na medida em que existe um déficit envolvido, entender e aceitar esta deficiência, planejando estruturas
ambientais que possam compensá-la;
2. Estas crianças são melhor apoiadas através de seus pais e outros membros da família e com os pais como
coterapeutas. Na verdade, isto se traduz por uma colaboração mútua a nível de trabalho ativo onde os
profissionais aprendem com os pais e usam suas experiências particulares relativas a seu próprio filho e em
contrapartida, os profissionais oferecem aos pais seu conhecimento na área e sua experiência com várias

crianças. Juntos definem as prioridades dos programas, na escola, em casa e na comunidade. Esta união é
politicamente a mais potente, tanto para o tratamento quanto para a pesquisa;
3. A base dos programas de tratamento é a avaliação que permita o compreensão de quais são as habilidades
atuais da criança, as habilidades emergentes e o que se deve ajudar a desenvolver. Os programas específicos
de ensino e tratamento são individualizados e baseados em uma compreensão personalizada de cada criança.
A avaliação cuidadosa de cada indivíduo envolve tanto um processo de avaliação formal (os melhores e mais
adequados testes disponíveis),quanto informal ( observações melhores e mais perspicazes quanto possível dos
pais, professores e outras pessoas em contato regular com a criança);
4. Dos sistemas teóricos as teorias cognitivistas e behavioristas são as mais úteis, e guiam tanto a pesquisa
quanto os procedimentos educacionais desenvolvidos pelo TEACCH;
5. Um modelo generalista, no qual os profissionais de qualquer disciplina interessados em trabalhar com esta
população são capacitados como generalistas. Isto significa que se espera que eles tenham uma habilidade
funcional de lidar com toda a ampla gama de problemas provocados pelo autismo, independentemente de suas
áreas de especialização. Isto permite que estes assumam a responsabilidade pela criança como um indivíduo
(um todo), assim como de consultar especialistas quando necessário ,no entanto é a equipe que cabe a
decisão. Com este modelo eles também aprendem a conhecer o ponto de vista dos pais, pois deles se espera a
função de generalistas em relação a seu filho, tendo este necessidades especiais ou não.
6. É fundamental que os profissionais que trabalham com pessoas com autismo recebam capacitação interna
em oito áreas, cujos conceitos e questões tem dirigido a maior parte da atividade de pesquisa do TEACCH
durante os últimos 30 anos:
1. Avaliações da criança diferentes situações;
2. Envolvimento dos pais em colaboração com a família;
3. Ensino estruturado;
4. Manejo de comportamento;
5. Desenvolvimento e aquisição de comunicação espontânea;
6. Aquisição de habilidades sociais;
7. Como ensinar capacitando nas áreas de independência e vocacional;
8. O desenvolvimento de habilidades de lazer e recreação.
Sobre a questão da transculturalidade
Schopler (1991) afirma que a proposta do TEACCH é transcultural, que pode ser transferida para outros países
com outro milieu cultural com as devidas adaptações. No entanto, ele cita como exemplos a Bélgica e a
Inglaterra, países socialmente desenvolvidos cujos governos assumem boa parte da responsabilidade política e
financeira, nas áreas de saúde e educação, assim como participam da sensibilização da comunidade. No
relatório anual do TEACCH (1991-1992), é comentado que muitos países tem adotado legislação dando direitos
a oportunidades educacionais para todas as crianças, e tem tomado a proposta como modelo de atendimento.
O modelo em questão , pressupõe a criação de estruturas organizacionais e administrativas para a viabilização
do atendimento, ou seja de uma clara definição e delimitação de papéis, desde a descentralização do serviço
até a localização geográfica dos diferentes atendimentos.
Por exemplo, o encargo financeiro é do estado, o atendimento diário à criança é encargo da escola (média de 7
horas diárias),os serviços individualizados à criança e pais e assessoria contínua aos professores é do centro
TEACCH, que por sua vez trabalha juntamente com um órgão de saúde para acompanhamento médico.
Paralelamente trabalham as associações locais de pais e profissionais com uma perspectiva de aliança política,
apoio mútuo(emocional), mobilização para levantamento de problemas e recursos locais, legislação e
sensibilização da comunidade. Os serviços são coordenados de forma a minimizar o ruído na comunicação das
partes envolvidas e o contato entre elas não implica em interrupção do atendimento, nem em sobrecarga de
trabalho ou acúmulo da papéis.

Como pensar então sua transferência para um país como o Brasil ? Dado que no país muito tem sido feito no
sentido de absorver e viabilizar o atendimento psicoeducacional, inclusive segundo a proposta TEACCH, sendo
que as iniciativas de peso foram das associações de pais e instituições particulares, isto permite o levantamento
de certas questões que geram reflexões representativas do processo em curso :
a. A falta de recursos financeiros implica na tarefa política de organização e contato com o governo, a nível
local, estadual e federal, simultânea divulgação e sensibilização da comunidade;
b. A organização de grupos e fóruns para crítica e/ou absorção dos esquemas teóricos e estruturais, deve levar
em conta diferentes perspectivas e possibilidades de recorte, desde que planeje e implemente estratégias
alternativas para cada elemento-chave;
c. Urge que se considere como condição imprescindível para atuação a capacitação interna dentro da
abordagem, a co-terapia , a criação de centros de estudos e pesquisa que se propuzessem a avaliar
constantemente as possíveis adaptações e acompanhar a literatura na área;
d. Que se priorize desde já as possibilidades de mobilização política de iniciativas não-governamentais,
implicando na constituição e colaboração entre instituições, tais como: Projetos-piloto em instituições ligadas à
universidades, Associações de pais, Instituições particulares e ONGs.
A intelecção da abordagem TEACCH como um todo,inserida em seu contexto cultural próprio, fará com que
nosso entendimento seja forçado a se constituir segundo seu próprio limite. Mas isso não nos livra do patamar
de reflexão que aponta para aspectos políticos que dizem respeito à forma de organização das instituições.
A relação inter-institucional, a organização intra-institucional, a maneira não-governamental de existir como
legítimo interlocutor diante do governo instituído, tudo isto deve ser pensado, rechecado e posto adiante. São
tais os vetores políticos implícitos na abordagem TEACCH.
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