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“Não entendo. Isso é tão vasto 

que ultrapassa qualquer 

entender. Entender é sempre 

limitado. Mas não entender 

pode não ter fronteiras. Sinto 

que sou muito mais completa 

quando não entendo. Não 

entender, do modo como falo, 

é um dom. Não entender, mas 

não como um simples de 

espírito. O bom é ser 

inteligente e não entender. É 

uma benção estranha, como 

ter loucura sem ser doida. É 

um desinteresse manso, é uma 

doçura de burrice. Só que de 

vez em quando vem a 

inquietação: quero entender 

um pouco. Não demais: mas 
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Clarice Lispector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O presente trabalho foi realizado com o apoio da CAPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

 

RESUMO 

 

 
KHOURY, L. P. PROGRAMA DE TREINAMENTO PARA PROFESSORES NO 

MANEJO COMPORTAMENTAL DE ALUNOS COM TRANSTORNO DO 

ESPECTRO DO AUTISMO NA CONDIÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR 

 

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) se caracteriza por uma 

heterogeneidade de sinais e sintomas que afetam consideravelmente a 

adaptação psicossocial da pessoa acometida. Por exemplo, ausência de atenção 

compartilhada, déficits de comunicação, interação social, iniciação de atenção 

social compartilhada, comportamentos de solicitação e problemas de 

comportamento. Assim como outros transtornos do desenvolvimento, crianças 

com TEA desenvolvem necessidades educacionais especiais (NEE) devido às 

condições clínicas comportamentais, cognitivas, de linguagem e de adaptação 

social que elas apresentam. No Brasil existe uma legislação específica que associa 

este quadro clínico à condição de pessoa com NEE. O conjunto de todas as 

alterações comportamentais, de comunicação e de linguagem presentes no 

autismo interfere na inserção e adaptação no ambiente escolar de alunos com 

esse transtorno.  Evidências científicas em relação às estratégias de intervenção 

apontam para a abordagem comportamental como uma das modalidades que 

mais contribui com a melhora e amenização de diversos problemas tipicamente 

associados ao TEA (problemas de comportamento, habilidades sociais, 

habilidades da vida diária, comunicação social, dentre outras). O objetivo geral 

do estudo foi desenvolver, aplicar e avaliar a eficácia de um programa de 

treinamento para professores sobre estratégias de manejo comportamental de 

alunos com TEA. O projeto foi desenvolvido em cinco escolas de Ensino 

Fundamental I da secretaria municipal da cidade de Barueri. A amostra foi 

composta por cinco alunos com TEA na faixa etária de 6 a 10 anos regularmente 

matriculados em escolas do Ensino Fundamental I (EF I) do município de Barueri 

e seus respectivos professores totalizando por 10 participantes. Foram utilizados 

os seguintes instrumentos: a) Escala de inteligência de Wechsler para crianças 

(WISC III), b) Versão brasileira do Inventario de Problemas Comportamentais 
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(BPI/01), c) Inventário de Comportamentos Autísticos (ABC), d) Registro de 

observação de comportamentos, e) Questionário para verificação do nível geral 

de conhecimentos que o professor tem sobre TEA. O estudo foi realizado em três 

fases: Fase I: avaliação inicial mediante uso dos instrumentos acima; Fase 2 

Intervenção; Fase III: Pós-intervenção. Os principais resultados mostraram caso-

a-caso que todas as crianças, diminuíram os problemas de comportamento 

conforme ambos os instrumentos padronizados de avaliação comportamental e 

de acordo com as taxas de problemas de comportamento registradas antes e 

após a intervenção. Os indicadores problemas comportamentais que mais 

diminuíram as frequências foram a agressividade, autoagressividade e 

estereotipias. Na fase pós-intervenção foram registrados novos comportamentos 

adequados e adaptativos no contexto de sala de aula. Os professores melhoraram 

qualitativamente os conhecimentos sobre TEA e, conforme os resultados obtidos 

parece ser que passaram a utilizar estratégias adequadas de manejo 

comportamental desses escolares. Conclui-se que o guia de orientações 

desenvolvido mostrou uma tentativa eficaz para o manejo de contingências de 

baixo custo. Os dados, embora restritos à amostra do estudo, mostram 

viabilidade de uso do guia desenvolvido no contexto de sala de aula. 

 

 
Palavras-chaves: Transtornos do Espectro do Autismo, Problemas de 
Comportamento, Guia Psicoeducativo, Programa de Treinamento, Capacitação de 
Professores, Escola. 
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ABSTRACT  
 

 
Khoury, L. P. A TRAINING PROGRAM FOR TEACHERS ABOUT BEHAVIOR 

MANEGEAMENT TO AUTISM SPECTRUM DISORDER IN A REGULAR 

SCHOOL 

 

 

Autism Spectrum Disorder is characterized by heterogeneous signs and 

symptoms that significantly affect the psychosocial adaptation of the patient. For 

instance, the absence of joint attention, communication deficit, social interaction, 

initiation of joint social attention, solicitation behaviors and behavior problems. 

Similar to other development disorders, children with ASD develop special 

educational needs (SEN) due to specific behavioral, cognitive, language and 

social adaptation clinical conditions. In Brazil there is a specific legislation that 

associates this clinical frame to the condition of a person with SEN. The set of all 

behavioral, communication, and language alterations observed in autism 

interferes in the insertion and adaptation of patients in the school environment. 

Scientific evidence about intervention strategies indicate that the behavioristic 

approach is one of the most beneficial to the improvement and appeasing of 

several problems typically associated with ASD (behavior problems, social skills, 

daily life skills, social communication, among others). The general objetctive of 

this study was to develop, implement and assess the efficiency of a training 

program for teachers on behavior management strategies for students with ASD. 

The project was developed in five elementary schools from the city of Barueri. 

The sample was composed of five students with ASD, age range 6 to 10 years old, 

enrolled in elementary schools in Barueri, and their respective teachers, 

totalizing 10 participants. The following tools were used: a) Wechsler 
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Intelligence Scale for Children (WISC III), b) Brazilian version of The Behavior 

Problems Inventory (BPI/01), c) Autism Behavior Checklist (ABC), d) Report of 

behavior observation, e) Questionnaire to verify teachers’ general knowledge on 

ASD. The study was carried out in three steps, Step I: initial assessment through 

the use of the aforementioned tools; Step II: intervention; Step III: post-

intervention. The main results indicate a reduction of behavioral problems in all 

children, according to both behavioral assessment tests and according to 

behavioral problems rates recorded before and after the intervention. The 

indicators of behavioral problems that had the most reduced rates were 

aggressiveness, self-aggressiveness, and stereotypies. At the post-intervention 

step, new adequate and adaptive behaviors were recorded in the classroom 

setting. Teachers improved qualitatively their knowledge on ASD and, according 

to the results, they seem to have started the use of adequate behavioral 

management strategies with these students. The orientation guide proved to be 

efficient to the management of low cost contingencies. Data, though restricted to 

the sample, show that the use of the guide is feasible in the classroom setting. 

 

Keywords: Autism Spectrum Disorder, Behavior Problems, Psycho-educational 

Guide, Training program, Teacher Training, School. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A inclusão escolar de crianças com necessidades educacionais especiais (NEE) 

no Brasil é garantida por lei desde 1988 (BRASIL, 1999). De acordo com o 

especificado pela Lei de Diretrizes e Bases - LDB 9394/96, os alunos deverão 

preferencialmente ser incluídos dentro do sistema regular de ensino e espera-se que os 

professores estejam preparados para atender as necessidades educacionais desses 

alunos (BRASIL, 1996). 

Apesar da legislação, a concepção dos professores em relação à inclusão de 

crianças com NEE no ensino regular mostra que há contradições entre as propostas 

teóricas e a realidade em sala de aula. Estudos verificam que, ao mesmo tempo em 

que o professor concorda com a importância da inclusão, no Brasil ele tem se avaliado 

como não preparado para esta ação (MENDES; ALMEIDA; TOYODA, 2011). Os 

professores entendem que não foram capacitados para receberem determinados alunos 

com NEE em suas salas de aula, o que mostra, dentre outros fatores, que a formação 

profissional do educador é um dos fatores essenciais para que aconteça efetivamente 

uma inclusão (SILVEIRA; NEVES, 2006; QUATRIN; PIVETTA, 2008). 
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Uma das condições neuropsiquiátricas que conduz ao aluno à condição de 

NEE é o Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD). A versão brasileira em 

português do manual da Classificação Internacional de Doenças, CID-10 descreve 

oito tipos de Transtornos Globais do Desenvolvimento: Autismo Infantil, Autismo 

Atípico, Síndrome de Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância, Transtorno com 

Hipercinesia associada a Retardo Mental e Movimentos Estereotipados, Síndrome de 

Asperger, Outros Transtornos Globais do Desenvolvimento e Transtorno Globais não 

especificados do Desenvolvimento (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 

2000). Já a versão brasileira do manual de classificação de transtornos mentais da 

Associação Americana de Psiquiatria, DSM-IV-TR apresenta cinco tipos clínicos na 

categoria denominada Transtornos Invasivos do Desenvolvimento (TID): Transtorno 

Autista, Transtorno de Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância, Transtorno de 

Asperger e Transtorno Invasivo do Desenvolvimento sem Outra Especificação 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2002). 

Embora os manuais de classificação diagnóstica anteriormente citados 

utilizem o termo TGD e TID, há mais de 20 anos que os estudos sobre autismo 

utilizam o termo Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) para ser referir a apenas 

três transtornos relacionados ao TGD ou TID que são o Transtorno Autista, 

Transtorno de Asperger e Transtorno Global ou Invasivo do Desenvolvimento (KLIN, 

et al., 2002; VOLKMAR, et al., 2004; KLIN, 2006; MERCADANTE et al., 2006; 

SCHWARTZMAN et al., 2011; WING et al., 2011). Assim como nos estudos 

recentes sobre o transtorno, no presente trabalho adotar-se-á o termo TEA para se 

referir ao conjunto de alterações caracterizadas por um comprometimento nas áreas de 

interação social, comunicação e comportamento com início antes dos três anos de 

idade. 

Embora os dados sobre prevalência do TEA sejam variáveis entre os países, 

taxas recentes estimam uma prevalência de aproximadamente 62/10.000 para o 

transtorno (ELSABBAGH, et al., 2012).  

O presente projeto se assenta em uma das linhas de pesquisa do Programa de 

Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento (PPG-DD) da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. A saber: ‘Estudos teóricos e práticos sobre o sujeito com 

distúrbios do desenvolvimento e/ou deficiência: implicações individuais e sociais’ e 

em uma das linhas de pesquisa do Grupo de Pesquisa de Estudos em Psicodiagnóstico 
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e Intervenção em Distúrbios do Desenvolvimento (GEPID) junto ao Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A temática principal 

do mesmo é a intervenção comportamental em escolares com TEA.  

Desde 2007 o PPG-DD desenvolve no município de Barueri mais de 12 

projetos de pesquisa com a participação de docentes e discentes do programa. A 

maior parte deles abrange políticas públicas, educação especial e saúde numa 

perspectiva interdisciplinar, contribuindo com a melhora de diversas ações 

direcionadas ao atendimento educacional infantil e fundamental e no campo da saúde 

(D’ANTINO; BRUNONI; SCHWARTZMAN, 2012). Alguns desfechos finalizados 

entre 2009 e 2012 e relacionados a projetos sobre a temática de autismo têm sido: a) 

Identificação precoce de indicadores para Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) 

em crianças de 12 a 24 meses regularmente matriculadas em unidades da educação 

infantil do município (PAULA, et al., 2012); b) Levantamento de habilidades e 

competências de pediatras da rede de saúde no reconhecimento de sinais indicativos 

de TEA e realização de um programa de capacitação de pediatras para esse tipo de 

avaliação diagnóstica (DUARTE, et al., 2012); c) Realização de três capacitações a 

todos os professores da rede municipal de educação no nível do ensino fundamental I 

e II (com a presença de 300 professores em cada curso). Essas capacitações 

abrangeram transtornos do desenvolvimento em geral, manejo de transtornos do 

desenvolvimento no contexto escolar e TEA (D’ANTINO; BRUNONI; 

SCHWARTZMAN, 2012).  

Atualmente existe um projeto de pesquisa em andamento, coordenado pela 

Profa. Dra. Maria Eloisa Famá D'Antino (Políticas públicas e educação especial no 

município de Barueri da Grande São Paulo: diagnóstico da realidade do atendimento 

educacional às crianças e propostas de intervenção), financiado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (D’Antino et al., 2010). 

Como resultado desse projeto todos os escolares da rede com sinais de TEA 

regularmente matriculados nas escolas do município estão sendo avaliados com uma 

finalidade diagnóstica. Nosso trabalho é um subprojeto deste cujo principal objetivo 

foi desenvolver e aplicar um programa de treinamento para professores sobre 

estratégias de manejo comportamental de crianças diagnosticadas com TEA. 

Escolares com TEA demandam estratégias planejadas e específicas de 

educação e escolarização, pois frequentemente apresentam limitações em várias áreas 
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como representação simbólica, interação social, comunicação, comportamento, 

interesses e possibilidades de participação em atividades. O conjunto de todas as 

alterações comportamentais, de comunicação e de linguagem presentes no autismo 

interfere na inserção e adaptação no ambiente escolar de alunos com esse transtorno.  

Evidências científicas em relação às estratégias de intervenção apontam para a 

abordagem comportamental como uma das modalidades que mais contribui com a 

melhora e amenização de diversos problemas tipicamente associados ao TEA 

(problemas de comportamento, habilidades sociais, habilidades da vida diária, 

comunicação social, dentre outras) (FOXX, 2008; VISMARA; ROGERS, 2010).  

Os principais tipos de modelos de intervenção comportamental são as 

intensivas, conhecidas como Early Intensive Behavior Intervention (EIBI) e Análise 

Aplicada do Comportamento (Applied Behavior Analysis- ABA) (LOVAAS, 1987; 

MCEACHIN, et al., 1993; SHEINKOPF; SIEGEL, 1998; WEISS, 1999; HARRIS; 

HANDLEMAN, 2000; LUISELLI et al., 2000; MUSTACA, 2005; REMINGTON et 

al., 2007; ZACHOR et al., 2007; ANAN et al., 2008;  MATOS; BEN-ITZCHAK et 

al., 2008). Aspectos citados pela Análise Aplicada do comportamento são essenciais 

em qualquer prática inclusiva de educação, por exemplo: mantê-los constantemente 

em atividades, avaliar o momento apropriado para estimular habilidades de 

desempenho ou, até mesmo comportamentos, identificar estimulações que são 

aversivas para crianças com TEA, reduzir comportamentos inadequados, propiciar a 

emissão de comportamentos adequados e compatíveis com o contexto escolar, dentre 

outros. Sobre muitos desses desafios, abordagens comportamentais desenvolveram 

programas de intervenção desde a década de 60 do século XX. Por exemplo, 

LOVAAS, et al., em 1971, percebeu que crianças com TEA apresentam problemas 

relacionadas a atenção, desenvolvendo mais tarde intervenções específicas para estas.  

Resultados positivos de muitos desses tratamentos conduziram em alguns países à 

adoção em nível governamental de programas de formação e treinamento a 

profissionais para o cuidado e educação de crianças com NEE e TEA (ZAGER, 1999; 

HARROWER; DUNLAP, 2001; SIMPSON, et al., 2003). 

No Brasil são escassos os estudos que priorizam intervenções em crianças com 

autismo no ambiente escolar (SERRA, 2004, 2009; KERN, 2005; BOSA, 2006; 

MARTINS, 2007; FARIAS; MARANHÃO; CUNHA, 2008). Uma educação especial 

de qualidade exige que os educadores envolvidos nesta tarefa realizem seu trabalho de 
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acordo com algumas das principais características do aluno-receptor. Por exemplo, 

tipo de deficiência, nível de habilidades cognitivas, recursos familiares e problemas 

de comportamento mais frequentes, dentre outros. Conhecer essas características 

auxilia no planejamento de novas formas de organização curricular e de trabalho 

pedagógico, a adaptação de condições do trabalho docente e reajustes nos processos 

avaliativos e capacitação de profissionais.  

Assim, o presente estudo terá como finalidade desenvolver e avaliar a eficácia 

de uma proposta de programa de treinamento de professores para manejo 

comportamental de escolares com TEA. Em seguida o referencial teórico sobre os 

principais temas que fundamentaram o trabalho. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo serão desenvolvidos os tópicos que embasaram teoricamente o 

tema proposto do estudo. 

 

2.1. Transtornos do Espectro do Autismo 

De acordo com o DSM-IV-TR, o transtorno autista (TA) se caracteriza por um 

quadro clínico em que prevalecem prejuízos na interação social, nos comportamentos 

não-verbais (como contato visual , postura, expressão facial) e na comunicação 

(verbal e não-verbal), podendo existir atraso na linguagem ou mesmo ausência deste. 

Pode haver também ecolalia e uso de uma linguagem estereotipada. As pessoas com 

TA apresentam dificuldades no estabelecimento de relações sociais, preferindo 

atividades mais solitárias, dificuldades sociais para compartilhar interesses, iniciar ou 

manter interações sociais, dificuldades para compreender expressões faciais de 

sentimentos e afetos, comportamentos estereotipados (bater palmas ou flapping), 

interesses limitados e dificuldade para mudar rotinas, dentre outras alterações 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2002; TEIXEIRA, et al., 2010). O 

início deste transtorno ocorre antes dos três anos de idade. Importante relatar que há 

um risco maior da ocorrência deste transtorno entre irmãos (MECCA et al.,2011).  

Também de acordo com o DSM-IV-TR (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION , 2002), o Transtorno de Asperger é apresentado como um transtorno 

que ocasiona de leve a graves prejuízos na interação social, interesses e atividades 

restritas, adesão aparentemente inflexível a rotinas e rituais, alteração da prosódia e 

comportamentos repetitivos. Uma diferença clínica que existe entre o Transtorno de 

Asperger e o Transtorno Autista é que neste último geralmente tem sido identificados 

atraso de linguagem e atrasos significantes nas habilidades cognitivas e de auto-ajuda, 

diferente de pessoas com Transtorno de Asperger (KLIN, 2006; TAMANAHA; 

PERISSINOTO; CHIARI, 2008).  

O DSM-IV-TR (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2002) 

considera como classificação diagnóstica de Transtorno Global do Desenvolvimento 

sem Outra Especificação quando houver prejuízos severos na interação social, na 

comunicação verbal e não-verbal e comportamentos estereotipados que não 

satisfazem o critério de Transtorno Autista devido ao seu início tardio . De acordo 
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com Klin (2006) para esse diagnóstico ser adotado o critério deve ser o de exclusão. 

Essa condição pode ser considerada mesmo se a pessoa apresentar menos do que seis 

sintomas no total, que é o mínimo requerido pelo manual DSM-IV-TR (2002) e/ou 

apresentar uma idade de início que é maior do que os 36 meses, também requerido 

pelo DSM-IV-TR. Contudo autores destacam que o diagnóstico de TID-SOE é mais 

complexo que o diagnóstico das outras categorias (VOLKMAR; STATE; KLIN, 

2009). 

O termo denominado Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) abrange três 

dos TGD e TID e se caracteriza por uma heterogeneidade de sinais e sintomas: 

Refere-se a várias condições distintas (autismo, síndrome de Asperger e 

TID-SOE), mas, ao contrário do termo TID, refere-se a uma possível 

natureza dimensional que interconecta diversas condições mais do que a 

fronteiras claramente definidas em torno de rótulos diagnósticos (KLIN 

2006, p. 4). 

 

Atualmente, a partir de achados recentes sobre o quadro clínico dos TEA, a 

sintomatologia associada ao transtorno tem sido ampliada em relação às descritas nos 

manuais DSM IV-TR e CID 10. Assim, recomenda-se a avaliação de sinais precoces 

que apontam para ausência de atenção compartilhada, dificuldades de comunicação 

(por exemplo, olhar, expressão facial, gestos e vocalização), dificuldades de interação 

social  (interesse em outras crianças e imitação social), alterações em respostas de 

iniciação de atenção social compartilhada, comportamentos de solicitação e respostas 

de atenção compartilhada (ZWAIGENBAUM et al., 2009). 

Com os anos, os critérios diagnósticos para identificação do transtorno, assim 

como instrumentos padronizados de rastreamento e de avaliação clínica, têm se 

aperfeiçoado e, com isto, diversos estudos epidemiológicos são conduzidos para 

levantamento de taxas de prevalência (TROYB; KNOCH; BARTON, 2011).  No 

Brasil são escassos os estudos epidemiológicos sobre o transtorno. Um estudo 

desenvolvido por Paula e colaboradores na cidade de Atibaia mostrou que a 

prevalência de TGD foi de 27.2:10.000 pessoas, sendo considerada uma frequência 

baixa (PAULA et al., 2011).  Os autores interpretaram o resultado com ressalva 

devido ao número amostral restrito. O estudo também relatou que em apenas um dos 

casos avaliados o diagnóstico já havia sido realizado anteriormente à pesquisa, 

mostrando a dificuldade do diagnóstico e também de acessibilidade aos serviços de 

saúde mental.  
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Assim como outros transtornos do desenvolvimento, crianças com TEA 

apresentam necessidades educacionais especiais devido às condições clínicas 

comportamentais, cognitivas, de linguagem e de adaptação social que elas apresentam 

(GOMES, 2007; CAMARGO; BOSA, 2009; GOMES; MENDES, 2010). No Brasil 

existe uma legislação específica que associa o quadro clínico de TGD à condição de 

pessoa com NEE (MEC/SEESP POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, 2007). Sobre este 

aspecto trata o seguinte tópico. 

 

2.2 Necessidades Educacionais Especiais no contexto da inclusão escolar no 

Brasil 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDBEN 

9394/96, os alunos com necessidades educacionais especiais são aqueles que 

apresentam deficiências sensoriais, deficiência mental/ intelectual, transtornos  

globais do desenvolvimento, deficiências múltiplas (associação de duas ou mais 

deficiências primárias) e altas habilidades (superdotados), assim como outras 

condições que podem provocar dificuldades de aprendizagem caracterizadas por 

problemas de atenção e/ou hiperatividade, dislexia, entre outras (MEC/SEESP 

POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA, 2007). Estes alunos devem preferencialmente ter acesso 

à escola regular com orientação inclusiva (BRASIL, 2006, p.330). 

 A Política Nacional de Educação Especial determina que todos os alunos com 

NEE estejam matriculados em turmas regulares enquanto que as atividades 

educacionais oferecidas em escolas especiais passem a ser oferecida como um 

complemento em turno inverso da aula, chamando-se de Atendimento Educacional 

Especializado - AEE que tem como público alvo: 

Pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, de 

natureza física, mental ou sensorial que, em interação com diversas 

barreiras, pode ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e 

na sociedade. Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento são 

aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais 

recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades 

restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com 

autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. Alunos com 

altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado em qualquer 

uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, 

liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, 

envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu 

interesse (MEC/SEESP, 2008, p. 9). 
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Complementarmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDBEN 9394/96 afirma que os alunos com necessidades educacionais especiais 

devem preferencialmente ser matriculados e inseridos no sistema regular de ensino e 

os professores deverão estar preparados para atender todas as necessidades destes 

alunos dentro do contexto da sala de aula (BRASIL, 1996). 

 De Masi (2008) afirma que para que esta lei realmente se efetive, é “necessário 

uma reformulação nos currículos dos cursos de formação dos professores” (DE 

MASI, 2008 p.77). Nessa direção, os profissionais deveriam saber como exercer a 

tarefa de ensinar uma criança classificada com necessidades educacionais especiais 

(NEE) visto que cada uma delas possui fenótipos comportamentais diferenciados, que 

podem interferir no aprendizado delas e de outras crianças. 

A elaboração e aplicação de estratégias educacionais são necessárias para que 

o aluno com NEE se desenvolva dentro do espaço educacional. A educação inclusiva 

que tem sido realizada nas escolas tornou-se, conforme Leonardo, Bray e Rossato 

(2009) “uma busca ingênua por superar toda uma história de segregação, 

discriminação, preconceito e exclusão”. Estudos recentes mediante uso de 

delineamentos experimentais mostram que crianças com NEE inseridas em escolas 

especiais conseguem ser alfabetizadas melhor que crianças na mesma condição que 

frequentam salas regulares o que evidencia que essas crianças não aprendem bem em 

escolas regulares (DESSEMONTET; BLESS; MORIN, 2011). Há evidências de 

despreparo de professores para adaptar currículos escolares para estes alunos 

(LEONARDO; BRAY; ROSSATO, 2009). 

De Masi (2008) argumenta que o foco da inclusão escolar deve abranger o 

entendimento daquilo que a criança precisa para que ela seja participante e ativa neste 

contexto escolar, pois “a escola é um local importante para a aprendizagem 

intencional, uma vez que exige situações sociais específicas e instrumentos de 

mediação” (DE MASI, 2008, p. 75).  

As políticas de educação inclusiva existem enquanto leis, mas não são 

aplicadas no rigor dessas leis. Ao mesmo tempo, as políticas são 

estabelecidas de modo a não delimitar e especificar com clareza como se 

darão as ações para sua efetivação, resultando em um processo de inclusão 

perversa, em que os indivíduos possuem direitos, mas não pode usufruí-los 

de fato. Neste aspecto, uma política de educação inclusiva não se faz 

sozinha; paralela e concomitantemente a ela requer-se uma política 

nacional de inclusão social. O que vemos na realidade brasileira é a 

implantação de políticas estanques e fragmentárias, em que há 

preocupação em suprir algumas partes ou esferas da inclusão sem, no 
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entanto, considerar que, para a efetivação dessa parte, deveriam funcionar, 

pelo menos, algumas outras partes, para não dizer o todo. Compartilhando 

dos argumentos de Veiga Neto (2005), acreditamos que as políticas de 

educação inclusiva propostas parecem incluir para manter a exclusão 

(LEONARDO, BRAY e ROSSATO, 2009, p. 305). 

 

Em 1999, o Decreto nº 3.298 regulamentou a Lei nº 7.853/89, que não foi nada 

mais do que uma nova roupagem para a educação especial, definindo-a como 

modalidade transversal, e enfatizando a educação especial como complemento do 

ensino regular (BRASIL, 1998). Conforme o Parecer do Conselho Nacional de 

Educação e Câmara de Educação Básica – CNE/CEB nº 04/2009 há uma definição de 

quais e quem são os alunos que necessitam de um atendimento especializado: 

I - Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo 

de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. II - Alunos com 

transtornos globais do desenvolvimento: Aqueles que apresentam um 

quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 

comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias 

motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, 

síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da 

infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação. III - 

Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um 

potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento 

humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes 

e criatividade (BRASIL, 2009). 

  

Há autores, como, Mantoan (2003), que defendem a inclusão como um 

processo destinado a todos e que não deve apenas se basear no conhecimento 

científico. A autora também se posiciona desfavorável às escolas especiais discutindo 

a diferença entre as palavras integração e inclusão. Para Mantoan, o termo integração 

indica que nem todos os alunos com necessidades educacionais especiais podem e/ou 

devem frequentar a sala de aula do ensino regular. Já a inclusão que a autora defende 

é “incompatível com a integração, pois prevê a inserção escolar de forma radical, 

completa e sistemática. Todos os alunos, sem exceção, devem frequentar as salas de 

aula do ensino regular” (MANTOAN, 2003, p.24). 

Realmente a posição da autora não corresponde a diversos estudos atuais sobre 

o processo de educação e escolarização de uma criança com TEA (REICHOW; 

STEINER; VOLKMAR, 2012; LIGHT; MCNAUGHTON, 2011). Escolares nessa 

condição de NEE precisam de um processo de inclusão rigorosamente planejado e 

algumas condições mais graves de TEA nem se beneficiam com a inclusão escolar em 

sala regular junto a outras crianças com desenvolvimento típico (VISMARA; 

ROGERS, 2010).  
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Todos os alunos com necessidades educacionais especiais estão inseridos e 

ocupam o mesmo espaço físico que outras crianças na sala de aula de ensino regular, 

o que de acordo com Mazzotta (1987) não significa que estes estejam, de fato, 

incluídos. Glat e Blanco (2007) revelam que embora a maioria das escolas se 

denomine praticantes da educação inclusiva; a prática necessária para trabalhar com a 

diversidade e especificidade de todos os alunos na realidade não acontece. A ausência 

de recursos pedagógicos para alunos com NEE, a grande quantidade de alunos nas 

salas de aula e a ausência de suporte para os professores,  

reforçam, em numerosos casos, dificuldades para a concretização da 

inclusão escolar de tais educandos e contribuem para o entendimento 

equivocado de que caberia exclusivamente aos professores especializados 

a educação de alunos com deficiências. Além disso, não podem ser 

ignoradas as condições de acessibilidade dos edifícios escolares como 

fatores facilitadores ou dificultadores da inclusão escolar (MAZZOTTA, 

D’ ANTINO, P. 381, 2011). 

Diferente da posição de Mantoan (1997; 2003), no presente estudo 

compartilha-se da posição de outros autores brasileiros e estrangeiros cujos trabalhos 

sinalizam a necessidade de estratégias de intervenção educacional e escolar 

específicas às demandas de uma criança com TEA em sala de aula, respeitando os 

limites do fenótipo do transtorno. 

Especificamente, sobre a escolarização e educação de alunos com TEA tratará 

o seguinte tópico do referencial teórico. 

 

2.3 Escolarização, educação e manejo comportamental de alunos com 

Transtorno do Espectro Autista.  

Como apresentado em parágrafos anteriores, as alterações comportamentais, 

de linguagem e de comunicação de crianças com TEA geralmente são de muita 

variabilidade e em níveis diferentes de severidade. Isto compromete a autorregulação 

comportamental assim como o funcionamento adaptativo destas pessoas em diversos 

contextos.  

Estudos anteriores, ainda quando não era discutida com tanta veemência a 

prática escolar inclusiva, já alertavam que crianças diagnosticadas com TEA não 

conseguiam manter a atenção, responder a instruções complexas, nem manter e focar 

a atenção em diferentes tipos de estímulos simultâneos, por exemplo, visual e 
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auditivo, precisando desse modo de estratégias específicas e diferenciadas de 

intervenção e ensino (LOVAAS et al., 1971). Os custos destinados à educação de 

crianças e adolescentes com TEA são elevados tanto para as famílias como para os 

governos (FLETCHER; MARKOULAKIS; BRYDEN, 2012; PETERS-SCHEFFER, 

et al., GANZ, 2007; JÄRBRINK, 2007).  

A educação e escolarização de um aluno com TEA é complexa, pois métodos 

tradicionais de ensino podem ser adequados para alguns alunos e inapropriados para 

outros na mesma condição diagnóstica (MESIBOV; SHEA, 1996). Essas 

especificidades dependem da própria condição espectral da doença 

(SYRIOPOULOU-DELLI; CASSIMOS; TRIPSIANIS; POLYCHRONOPOULOU, 

2011). Inclusive, programas educacionais específicos podem apresentar bons 

resultados em determinados contextos e períodos de tempos e se mostrar insuficientes 

ou ineficazes em anos subsequentes para um mesmo aluno. A educação de uma 

criança com TEA deve prever modelos multinivelados que contemplem adaptações e 

acomodações tanto em sala aula regular como em ambientes especiais (REILLY, 

2012).  

Recomenda-se às equipes educacionais que na avaliação e tomadas de 

decisões sobre como alfabetizar e educar uma criança com TEA seja necessário um 

conhecimento preciso sobre o nível de comprometimento das principais 

características fenotípicas do transtorno, tais como: habilidades de linguagem, 

habilidades de comunicação, habilidades de metarrepresentação, padrões de 

socialização, processamento sensorial-perceptual, funcionamento cognitivo e 

alterações de comportamento (LEVY; MANDELL; SCHULTZPAPER, 2009; 

SYRIOPOULOU-DELLI; CASSIMOS; TRIPSIANIS; POLYCHRONOPOULOU, 

2011).  Em relação às alterações de comportamento as mais relatadas associadas ao 

transtorno são a agressividade, autoagressividade e as estereotipias comportamentais 

verbais, objetais e gestuais (BOLTON; GOLDING; EMOND; STEER, 2012). 

Metas educacionais adequadas exigem: salas de aula com infraestruturas 

rigorosamente planejadas, que possibilitem processamentos adequados de 

informações de acordo com as alterações cognitivas e sensoriais do aluno; currículos 

escolares criteriosamente adaptados ao nível de funcionamento cognitivo desde os 

anos iniciais até os níveis mais elevados do ensino; equipes educacionais com 

formação especial em análise do comportamento para utilizar estratégias adequadas 
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de manejo de problemas comportamentais, dificuldades de comunicação e déficits de 

socialização típicas do transtorno (SYRIOPOULOU-DELLI; CASSIMOS; 

TRIPSIANIS; POLYCHRONOPOULOU, 2011).  

Na medida em que necessidades educacionais de crianças com TEA sejam 

atendidas respeitando a condição espectral do transtorno, muitas ações educacionais 

poderão garantir estudos de ensino superior, inclusive qualidade de vida individual e 

familiar e inserção social no mercado de trabalho sempre que as condições fenotípicas 

da doença o possibilitem. Quando há prejuízos cognitivos e comportamentais graves a 

adaptação de um aluno com TEA a contextos de sala de aula regular inclusiva torna-

se inviável. Isto configura um dos fatores pelos quais a inclusão de muitas crianças 

com TEA no contexto escolar brasileiro tem ocasionado mais prejuízos do que 

benefícios tanto ao aluno quanto às equipes educacionais. O não atendimento à 

condição espectral em termos educacionais conduziu em diversos países ao 

questionamento da inclusão escolar ou escola para todos, no caso do TEA 

(SYRIOPOULOU-DELLI; CASSIMOS; TRIPSIANIS; POLYCHRONOPOULOU, 

2011).  

 Estudos brasileiros que focam o tema do autismo em contextos escolares têm 

identificado tanto prejuízos como benefícios dependendo de diversos fatores. Castro 

(2005) divulgou um trabalho de tipo qualitativo em que seguindo um desenho 

metodológico de pesquisa participante junto a seis professores, confirmam a 

necessidade de capacitação profissional para manejar um escolar com TEA. Sereno 

em 2006 utilizando a abordagem comportamental salienta que acompanhantes 

terapêuticos podem agir como mediadores da inclusão no ambiente escolar ajudando 

dessa maneira na inclusão. Gomes (2007) conduziu um trabalho para desenvolver 

habilidades escolares de desempenho em matemática em uma criança com TEA, 

mostrando que ambientes controlados podem contribuir favoravelmente para a 

aprendizagem de determinados repertórios de habilidades escolares. No estudo de 

Farias, Maranhão e Cunha (2008) foram discutidas as práticas profissionais de duas 

professoras de duas escolas particulares no Rio de Janeiro. As escolas tinham 

matriculados alunos com autismo em classes de educação infantil. O estudo abordou 

questões de relacionamento entre professores e alunos assim como aspectos afetivo-

emocionais desses professores perante demandas da inclusão. Entretanto o trabalho 

não apresenta estratégias concretas de manejo comportamental desses alunos 
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(FARIAS; MARANHÃO; CUNHA, 2009).  

 Camargo e Bosa (2009) em estudo de revisão de literatura sobre competências 

sociais, inclusão escolar e autismo já identificavam um número escasso de trabalhos 

nacionais sobre este tema e os que eram publicados apresentavam limitações 

metodológicas. De acordo com as autoras o desenvolvimento de possíveis 

competências sociais em crianças com autismo no contexto escolar depende de vários 

fatores referentes à qualificação do professor, infraestrutura, nível de deficiência da 

criança e funcionamento adaptativo (CAMARGO; BOSA, 2009, p.71). Outro estudo 

brasileiro pertence a Gomes e Mendes (2010). No mesmo, foram averiguadas junto a 

33 professores de uma rede regular de ensino de um município brasileiro evidências 

decorrentes de práticas inclusivas de crianças com autismo. Os principais resultados 

foram os seguintes: pouca participação dos alunos nas atividades da escola, índices 

baixos de interação com colegas e baixo desempenho acadêmico, falta de preparação 

do professor, defasagem entre a idade cronológica da criança no ensino fundamental I 

e a idade estipulada para a série, falta de adequação pedagógica de conteúdos 

curriculares, dentre outros problemas (GOMES; MENDES, 2010).  O trabalho de 

Santos e Santos (2012) também mostrou em uma amostra de 16 professores que estes 

se avaliam como despreparados.  

 De um lado a legislação brasileira exige a inclusão escolar. De outro, 

pesquisadores e educadores ainda não têm consenso sobre possíveis benefícios e 

prejuízos da inclusão nos moldes em que está sendo desenvolvida. Os desacordos são 

não só em relação à inclusão escolar propriamente dita devido à ampla gama de níveis 

de deficiência intelectual e alterações na comunicação e comportamento, mas também 

à maneira como deve ser conduzida a intervenção de uma criança com TEA.  

Até o presente um único estudo brasileiro de revisão sistemática foi publicado 

que mostra o estado da arte da produção científica nacional sobre TEA. O trabalho 

analisou a produção científica dos pesquisadores no período de 2002 a 2009 

(TEIXEIRA et al., 2010). Nele foram avaliados 93 artigos publicados em revistas 

científicas e 140 trabalhos de conclusão de pós-graduação (resumos de dissertações e 

teses). Os estudos sobre intervenção em TEA compuseram a categoria com maior 

número de trabalhos. Entretanto, as intervenções eram muito abrangentes focando uso 

de hormônios, aprimoramento de funções comunicativas, intervenções clínicas 

psicanalíticas, procedimentos fonoaudiológicos, o uso de ambientes digitais de 
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aprendizagem adaptados, dentre outros. No estudo os autores não identificaram 

trabalhos direcionados ao treinamento de professores para manejo comportamental de 

TEA em contextos escolares seguindo uma abordagem behaviorista (TEIXEIRA et 

al., 2010). 

As primeiras contribuições da teoria comportamental em relação à intervenção 

clínica-comportamental e educacional de crianças com autismo começou a ser 

divulgada a partir dos anos de 1960. Em linhas gerais, a abordagem comportamental 

tem contribuído com uma série de estratégias de manejo comportamental e técnicas 

de modificação do comportamento cuja finalidade é melhorar repertórios 

comportamentais de alunos com NEE e, consequentemente, facilitar o processo de 

ensino em sala de aula (MARTIN; PEAR, 2009). Martin e Pear (2009) identificam 

três momentos cronológicos distintos no esforço para desenvolver programas de 

tratamento e treinamento para todos os níveis de déficits de desenvolvimento. Os 

autores descrevem que a partir de 1970 podem ser identificadas três grandes linhas de 

pesquisa mundiais dentro da área da educação especial, seja ela inclusiva ou não: a) 

Linha que defende a normalização de pessoas com transtornos graves do 

desenvolvimento na tentativa de comparar habilidades destes com habilidades de 

pessoas com desenvolvimento típico. Foi esta linha a que conduziu a diferentes 

movimentos de desinstitucionalização e ao desenvolvimento de vida em comunidade, 

nem sempre com sucesso; b) Linha representada pelos defensores dos direitos civis e 

por pais de pessoas com diferentes tipos de deficiências em pró do direito civil de 

educação destas pessoas; c) Linha representada pelos profissionais interessados em 

modificar repertórios comportamentais de pessoas com transtornos e atrasos graves 

do desenvolvimento.  

A última linha tem recebido especial atenção por parte de diversos 

pesquisadores da área comportamental, interessados especificamente no trabalho de 

junto a pessoas com TEA. Em decorrência disto diversos estudos são publicados com 

evidências favoráveis nos temas de treino de habilidades de autocuidado, 

comportamentos socialmente adaptativos, habilidades de comunicação, habilidades de 

desempenho acadêmico, dentre outras (LOVAAS, 1987; HARRIS et al., 1991;  

MCEACHIN; SMITH; LOVAAS, 1993; LUISELLI et al., 2000; BAKER-ERICZÉN; 

STAHMER; BURNS, 2007; BEN-ITZCHAK; ZACHOR, 2007; REED; OSBORNE; 

CORNESS, 2007; REMINGTON et al., 2007; REICHOW; WOLERY, 2009; 
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ELDEVIK et al., 2009; RIBELA; REIS; GIOIA, 2009). Seguidamente apresentam-se 

alguns pressupostos teóricos sobre o Behaviorismo Radical focando a Análise 

Aplicada do Comportamento. 

 2.4. Aspectos teóricos da Análise do Comportamento 

Os pressupostos teóricos da teoria comportamental são a Análise Experimental 

do Comportamento (AEC) e os princípios básicos da aprendizagem do 

comportamento estabelecidos pelo fundador da teoria comportamental B.F Skinner 

(CARVALHO NETO, 2002; FRUTUOSO; CIRINO, 2006; TOURINHO; LUNA, 

2010). 

 Um das premissas essenciais desenvolvidas pelo Behaviorismo Radical de 

Skinner para entender o termo comportamento, é contemplar esse conceito no âmbito 

dos pressupostos filosóficos da teoria (LOPES, 2008). Para o Behaviorismo Radical 

não há estímulo que não esteja relacionado com uma resposta, nem resposta que não 

esteja em relação funcional com um estímulo (LOPES, 2008, p. 3).  Todo organismo 

ou indivíduo estabelece uma complexa relação com o ambiente. Para que uma análise 

do comportamento consiga explicar comportamentos específicos de um indivíduo, a 

proposta é entender o episódio comportamental como uma relação entre eventos 

comportamentais (respostas) e eventos ambientais (estímulos). Nesse sentido, é a 

partir da descrição de um episódio comportamental que se torna possível estabelecer a 

relação entre topografia (o que o indivíduo faz) e função de um evento 

comportamental (sentido atribuído ao comportamento) (LOPES, 2008). 

 A interação que se estabelece entre um organismo e o ambiente está 

representada no conceito de contingências. Para compreender essa interação é 

necessário que sejam especificados três eventos: a) ocasião em que a resposta ocorre; 

b) a própria resposta; c) as consequências reforçadoras. A inter-relação entre elas 

constitui as ‘contingências de reforço’ (Skinner, Apud LOPES, 2008, p.7). Na prática 

de um analista de comportamento é imprescindível o estudo de contingências em seu 

efeito cumulativo sobre o desempenho dos organismos (SKINNER, 2000; MATOS, 

2001). Os três eventos em destaque neste parágrafo são os elementos do termo 

‘contingência tríplice’, que indica o modo de organização da relação entre eventos 

comportamentais e ambientais na Análise do Comportamento (LOPES, 2008).  Nem 

todas as consequências em destaque no terceiro evento podem ser consideradas 

reforçadoras. Somente são reforçadoras aquelas consequências que ao retroagir sobre 
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o comportamento aumentam a probabilidade futura de ocorrência deste quando as 

condições em que a resposta ocorre são semelhantes às da primeira ocasião em que a 

resposta ocorreu. 

Certos eventos podem ter um efeito reforçador sobre o comportamento quando 

aumentam a probabilidade daquele comportamento se repetir no futuro.  Os eventos 

ou estímulos que devem ser considerados na avaliação de um comportamento 

operante são os antecedentes e as consequências. Diferenças entre eles têm fins 

didáticos, pois nas situações reais da vida diária elas são interdependentes. Assim, 

comportamento operante envolve pelo menos duas relações: 

a) Relação entre a resposta e sua consequência: entende-se como 

consequência todo tipo de evento que ocorre logo depois do 

comportamento e que retroage sobre o comportamento em questão no 

sentido de aumenta-lo, diminuí-lo ou mantê-lo. 

b) Relação entre a resposta e os estímulos que a antecedem e que estavam 

presentes na ocasião em que essa resposta foi emitida. O evento 

antecedente é aquele evento que estava presente no momento que o 

comportamento ocorreu. Entretanto, ele só terá uma função discriminativa 

para o comportamento quando a consequência (evento que ocorre após a 

emissão do comportamento), também retroage sobre este comportamento.  

A ciência do comportamento visa avaliar e intervir naquelas condições sob as 

quais eventos comportamentais ocorrem. Isto é, modificar e/ou manejar antecedentes 

e consequências de um comportamento para conseguir efetuar mudanças neste. Todo 

comportamento pode ser modificado pelas consequências que ele próprio produz no 

ambiente. Repertórios comportamentais são testados continuamente e tendem a ser 

repetidos em condições semelhantes às que anteriormente funcionaram (SKINNER, 

2007). A suscetibilidade às consequências da ação do organismo sobre o ambiente foi 

uma das características básicas do comportamento humano (SKINNER, 2007). Isto é, 

trata-se de um comportamento que deve ser explicado a partir do pressuposto de uma 

interação constante de controle com o ambiente, sabendo que nesta relação pode 

haver tanto um organismo intacto como não intacto. Este último compatível com a 

condição de TEA.  

Do ponto de vista da análise do comportamento, comportamentos operantes 

diferentes dos reflexos, devem ser entendidos de acordo com sua sensibilidade aos 
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estímulos que antecedem a resposta na presença de determinados eventos 

consequentes. Os dois tipos principais de controle de comportamento estão 

representados pelo: controle dos estímulos antecedentes e controle dos estímulos 

consequentes reforçadores (SKINNER, 1999; 2000). O três termos que devem ser 

considerados ao analisar um comportamento operante são: o estímulo discriminativo, 

a resposta e o estímulo reforçador. “A produção de reforço por uma determinada 

resposta propicia a emissão da reposta (‘correlação de resposta e reforçamento’), mas 

exige também que a resposta seja emitida em determinada situação (‘correlação com 

estimulação anterior’) (SÉRIO et al., 2004, p. 11). 

 

2.4.1. Controle dos estímulos consequentes sobre a emissão de comportamentos 

Em relação ao controle dos estímulos consequentes sobre a emissão da 

resposta, a AEC estabelece diferentes tipos de consequências. Quando as 

consequências de um determinado comportamento são positivas são chamadas de 

reforçadoras positivas porque tendem a reforçar o comportamento. Nessa condição, 

comportamentos são fortalecidos e tem maior probabilidade de acontecer no futuro. 

Um reforçador positivo (Sr+) é a adição de algum evento que resulta no 

fortalecimento do comportamento (SKINNER, 2000). Já um reforçador negativo (Sr-) 

implica na remoção de algum evento aversivo que resulta também no fortalecimento 

do comportamento que o removeu. Reforçadores positivos e negativos tendem a 

fortalecer ou aumentar comportamentos (SKINNER, 2000). Existem diferentes tipos 

de eventos que são utilizados para reforçar positivamente o comportamento. Por 

exemplo, os reforçadores primários são eventos ou estímulos imprescindíveis para 

poder sobreviver (ar, água e comida). Os reforçadores secundários podem ser 

classificados em cinco tipos básicos: tangíveis (brinquedos, figurinhas); comestíveis 

(doces, frutas, biscoitos); atividades (assistir um filme, jogar videogames, tempo 

livre); sociais (elogios, sorrisos, aplausos); físicos (cócegas, abraços, beijos, toques) 

(SKINNER, 2000). Outras consequências do comportamento são denominadas 

aversivas ou punitivas. Procedimentos de punição são eventos consequentes que 

quando aplicados tendem a enfraquecer o comportamento punido (SKINNER, 2000; 

MARTIN; PEAR, 2009).   

2.4.2. Controle dos estímulos antecedentes sobre a emissão de 

comportamentos 
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Comportamentos operantes podem ser emitidos dependendo dos estímulos 

antecedentes presentes no momento em que a resposta foi reforçada ou punida após 

esta ocorrer. Dessa maneira, a presença de determinados estímulos alterará a 

probabilidade de emissão futura desse comportamento. Então, de acordo com Sério e 

colaboradores (2004) pode-se afirmar que: 

O estabelecimento do controle dos estímulos antecedentes sobre a emissão 

da resposta é, por sua vez, produto de uma historia especifica de 

reforçamento. Uma história na qual a resposta foi seguida de reforço 

quando emitida na presença de determinados estímulos e não foi seguida 

de reforço quando emitida na presença de outros estímulos. Dito de outra 

forma, uma história de reforçamento diferencial (reforçamento de algumas 

respostas e de outras não) tendo como critério os estímulos na presença dos 

quais a resposta é emitida a produção de reforço para determinada resposta 

depende, não simplesmente da emissão da resposta, mas sim dos estímulos 

presentes quando a resposta é emitida, como resultados dessa história: a) a 

resposta será emitida dependendo dos estímulos presentes e b) a 

apresentação de determinados estímulos alterará a probabilidade da 

emissão da resposta. Isso significa que, se a história de reforçamento 

diferencial for conhecida, é possível prever quando a resposta ocorrerá e, 

mais, é possível aumentar a probabilidade de ocorrência de uma resposta, 

apresentando os estímulos antecedentes que a controlam (p. 12-13). 

 

 O fenômeno de controle da resposta pelos estímulos antecedentes pode ser 

compreendido a partir dos conceitos de discriminação e generalização de estímulos. 

Quando o controle de estímulos foi estabelecido de maneira tal que o comportamento 

muda diante a presença de estímulos diferentes denomina-se discriminação, ou seja, 

este processo de discriminação abrange a experiência do individuo com no mínimo 

duas classes de respostas e estímulos. Os estímulos antecedentes que aumentam a 

probabilidade de um comportamento ocorrer novamente (estímulos na presença dos 

quais a resposta foi reforçada) são chamados de estímulos discriminativos (Sd ou S+). 

Já os estímulos que diminuem a probabilidade de a resposta ocorrer (estímulos na 

presença dos quais a resposta não foi seguida de reforço) são chamados de estímulos 

delta (S∆ ou S-) (MATOS, 1995; SKINNER, 2000; SÉRIO et al., 2004; TODOROV; 

HANNA, 2010).  

Junto com a discriminação, ocorre outro processo denominado generalização. 

A generalização de estímulos deriva da seguinte condição: determinados 

comportamentos podem ser aprendidos num determinado contexto de estímulos, mas 

um estímulo pode passar a controlar um comportamento em razão do reforço em 

situações onde estão presentes estímulos diferentes, porém percebidos como 

semelhantes, ou seja, houve uma extensão do efeito de um estímulo para outros 
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estímulos e assim um responder similar na presença de estímulos diferentes 

(DEBERT; MATOS; ANDERY, 2006). 

Modificar um comportamento requer mudar os eventos ambientais 

(antecedentes e consequentes) sob os quais ele ocorre. Isto pressupõe aceitar que há 

uma relação funcional entre essas condições e o comportamento (SKINNER, 2000). 

O manejo de comportamentos é complexo pelas diversas funções que ele pode adotar 

dependendo do ambiente onde a pessoa está inserida. Muitos comportamentos 

indesejáveis/inadequados ou não adaptativos podem ser reforçados devido a um 

controle de estímulos antecedentes e consequentes inadequados que estimula 

respostas inadequadas também.  

Skinner utiliza o termo ‘avaliação funcional’ para se referir à necessidade de 

identificar eventos ambientais que são relacionados funcionalmente ao 

comportamento. Existem relações funcionais entre eventos ambientais de 

comportamentos desejáveis (adaptativos) e indesejáveis (não adaptativos ou 

comportamento-problema/comportamentos-alvo). A avaliação funcional é um 

procedimento que permite coletar informações sobre os antecedentes e consequências 

que estão relacionadas funcionalmente à ocorrência de determinados problemas de 

comportamento (MILTENBERGER, 2001). Outra ferramenta de trabalho essencial 

para um analista de comportamento é a análise funcional. 

A compreensão da análise funcional deve considerar todas as probabilidades 

condicionais que relacionam um determinando evento a outro, ou seja, qual é a 

probabilidade de um comportamento ocorrer na presença de outro evento ou na 

ausência deste (COSTA; MARINHO, 2002). Uma análise funcional possibilita o 

manejo de relações de contingência com o objetivo de introduzir, modificar, 

enfraquecer ou extinguir comportamentos do indivíduo (DE SOUZA, 1995). Sempre 

que o objetivo for de predição ou de controle do comportamento, este tipo de análise é 

importante. Geralmente quando ocorrem mudanças nas contingências ou contextos 

onde o comportamento ocorre, estas repercutem no próprio comportamento (MEYER, 

2001). O planejamento de ambientes mediante uso de estímulos antecedentes 

adequados pode contribuir para um controle eficaz de estímulos para respostas 

adequadas e assim antecipar e evitar respostas indesejáveis antes que elas ocorram 

(MARTIN; PEAR, 2009). 
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O comportamento apresenta diferentes funções e isto possibilita lidar com elas 

a partir de intervenções apropriadas a essas funções. Para introduzir comportamentos 

adequados um dos procedimentos mais desenvolvidos teoricamente e aplicados do 

ponto de vista prático é a modelagem. A mesma é considerada como um dos 

procedimentos mais eficazes de modificação do comportamento (MARTIN; PEAR, 

2009). Comportamentos podem ser gradualmente modificados mediante uso de 

estratégias planejadas, por exemplo, uso do reforçamento diferencial para 

comportamentos adequados e qualitativamente distintos de um comportamento 

considerado problema. 

O uso do reforçamento diferencial para modelar o comportamento pode ser 

realizado de formas diferentes, porém sempre direcionada à redução de 

comportamentos-alvo ou comportamentos -problema. Conforme descrito em Martin e 

Pear (2009, p. 107-108) são elas: a) Reforçamento diferencial de comportamentos 

alternativos (Differential reinforcement of Alternative Behaviors - DRA): consiste na 

identificação e reforçamento de um comportamento adequado, apenas alternativo, ao 

comportamento-alvo que se deseja extinguir; b) Reforçamento diferencial de 

comportamentos incompatíveis (Differential reinforcement of Incompatible Behaviors 

- DRI): consiste na identificação e reforçamento de um comportamento absolutamente 

incompatível e adequado ao comportamento-alvo que se deseja extinguir; c) 

Reforçamento diferencial de baixas taxas de resposta (Differential reinforcement of 

low rates of Behavior - DRL): consiste em um tipo de reforçamento quando o 

comportamento que se deseja reforçar somente é tolerável numa frequência baixa ou 

quando é preferível uma frequência menor do comportamento se comparado àquela 

que vem ocorrendo rotineiramente. A partir disto é necessário especificar um número 

máximo de respostas permitidas durante certo intervalo de tempo para reforçar 

diferencialmente esta resposta; d) Reforçamento diferencial de outros 

comportamentos (Differential Reinforcement of Other Behaviors) (DRO): consiste em 

apresentar um reforçador somente quando uma determinada resposta-alvo 

considerada inadequada não ocorrer em determinado período de tempo. 

A partir dessa síntese teórica sobre Behaviorismo Radical e Análise do 

Comportamento, serão descritas as principais contribuições da Análise Aplicada do 

Comportamento para o manejo comportamental de pessoas com TEA. 
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 2.5. Análise Aplicada do Comportamento, contextos escolares e 

Transtornos do Espectro do Autismo. 

Baseado nos pressupostos de aprendizagem desenvolvidos no contexto da 

Análise Experimental do Comportamento, Skinner publicou sua obra ‘Tecnologia do 

Ensino’ na qual a principal preocupação foi a utilização dos princípios da 

aprendizagem na organização dos ambientes educacionais no intuito de torná-los 

contextos reforçadores de aprendizagem (SKINNER, 1972). O livro apresenta 

diversas estratégias de manejo e modificação comportamental para situações de 

ensino que visam o planejamento desse contexto para possibilitar a emissão de 

comportamentos adequados mediante o controle de antecedentes e de consequências. 

Professores em contextos de sala de aula podem, em situação de sala de aula, manejar 

não apenas estímulos pedagógicos, mas também outros estímulos ambientais que 

afetam o comportamento do aluno (SKINNER, 1972). O autor valorizou o efeito das 

contingências de reforçamento adequadas sobre a aprendizagem. Uma das figuras 

mais importantes deste processo é o professor, que poderá oferecer de maneira eficaz 

tanto as instruções para a realização das tarefas como as consequências ao 

comportamento do aluno (SKINNER, 1980).  

Canaan-Oliveira (2003) em estudo teórico sobre o método ABA examina a 

lógica do uso do termo ‘aplicada’ na análise do comportamento a partir de dois 

argumentos: a) de um lado, aplicar significa de acordo com o dicionário de língua 

portuguesa sobrepor, pôr em prática, adaptar. Assim, pode ser entendido que ABA 

enquanto aplicação é uma prestação de serviço; b) de outro, há de ser salientado que 

também é uma forma de pesquisa já que o método ABA é uma atividade científica que 

visa compreender o comportamento mediante a investigação das variáveis das quais o 

mesmo é função.   

As características gerais da Análise Aplicada do Comportamento foram 

desenvolvidas pela primeira vez por Bear, Wolf e Risley (1968). Os autores a 

descrevem como: aplicável, comportamental, analítica, tecnológica e 

sistematicamente conceitual que permite generalizações. O termo aplicável refere-se 

aos comportamentos que são escolhidos como alvo da intervenção por sua implicação 

social para a pessoa e sociedade. O termo comportamental pressupõe focar naqueles 

eventos que os indivíduos podem fazer/realizar, ou seja, seus comportamentos ou 

respostas. A perspectiva analítica situa o comportamento como um evento físico e por 
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isto seu estudo exige uma medição precisa do comportamento-alvo, dos antecedentes 

e de suas consequências. O termo tecnológico diz respeito à ênfase dada aos meios 

tecnológicos destinados ao controle e modificação do comportamento. A 

característica de sistematização conceitual refere-se ao arcabouço teórico que sustenta 

a análise aplicada em associação com as técnicas comportamentais utilizadas. 

Finalmente a generalização diz respeito àquelas mudanças de comportamento 

resultantes que devem ser duráveis ao longo do tempo e, sempre que possível, 

passíveis de generalização a outros contextos (BAER; WOLF; RISLEY, 1968). 

Um dos princípios básicos da Análise Aplicada do Comportamento para 

avaliar e intervir no comportamento humano é compreendê-lo de acordo com a 

contingência de três termos. Isto é, quando se deseja modificar um determinado 

comportamento ele passa a ser denominado comportamento-alvo. Em relação a este 

comportamento-alvo deverão ser obtidas informações sobre sua frequência, 

intensidade e sobre as condições em que o mesmo ocorre. Esta última informação diz 

respeito ao controle de estímulos definido como o conjunto de condições no qual o 

comportamento ocorre na presença dessas condições (antecedentes e consequentes) e 

não ocorre na ausência delas ou na presença de outras condições. Assim, os três 

termos acima citados são: - antecedentes, - comportamento-alvo, - consequências 

(RONGDAHI; KOPELMAN; FALCOMATA, 2009).  

A intervenção comportamental baseada nos princípios gerais da aprendizagem 

da teoria behaviorista, especificamente tem mostrado indicadores de eficácia 

comprovada (LOVAAS, 1987; LOVAAS, 1993; SHEINKOPF; SIEGEL, 1998;  

WEISS, 1999; HARRIS; HANDLEMAN, 2000;  LUISELLI, et al., 2000; SMITH; 

WYNN, 2000; CAMPBELL, 2003; MUSTACA, 2005; MATOS et al., 2005; BEM-

ITZCHAK; ZACHOR, 2007; REMINGTON et al. 2007; ZACHOR, et  al., 2007; 

ANNAN et al., 2008; MCEACHIN; SMITH; ITZCHACK et al., 2008; MOLLOY et 

al., 2009).  

Toda intervenção comportamental exige a avaliação de habilidades e 

repertórios comportamentais da pessoa em relação ao comportamento-alvo que se 

deseja manejar/intervir. Para efetuar uma análise funcional é necessário realizar uma 

avaliação funcional de todas as possíveis variáveis antecedentes e consequentes 

relacionadas ao comportamento problema ou comportamento-alvo. A análise 

funcional permitirá identificar as variáveis controladoras dos comportamentos-
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problema e a testagem dos efeitos destas sobre o comportamento que se deseja 

modificar (MARTIN; PEAR, 2009). 

Em relação à avaliação funcional de eventos antecedentes, o profissional 

deverá registrar quando e onde o comportamento-problema usualmente ocorre, quem 

estava presente quando ocorreu, quais as atividades ou eventos aconteceram 

imediatamente antes da ocorrência do comportamento, o que as pessoas disseram e 

fizeram imediatamente antes do comportamento problema ocorrer, observar se a 

pessoa emitiu quaisquer outros comportamentos antes do comportamento-problema e 

quando, onde, com quem e sob que circunstâncias é menos provável que o 

comportamento-problema ocorra. Já na avaliação funcional de variáveis consequentes 

dos comportamentos-alvo, espera-se que seja registrado o que aconteceu depois que o 

comportamento-problema foi emitido, que outras pessoas fizeram quando o 

comportamento-problema ocorreu, que mudanças ocorreram depois da ocorrência do 

comportamento-problema, o que a pessoa recebeu depois da ocorrência do 

comportamento-problema, o que a pessoa evitou ou do que ela escapou depois do 

comportamento-problema (MARTIN; PEAR, 2009). 

A análise funcional consiste na manipulação sistemática de eventos ambientais 

para testar o papel que tais eventos (antecedentes ou consequências) têm sobre o 

comportamento. Significa manipular esses eventos partindo do pressuposto que são 

eles os que controlam, determinam, influenciam a emissão de tais comportamentos-

problema (MARTIN; PEAR, 2009). 

Na visão analítica-comportamental, a função do professor é “planejar as 

contingências instrucionais sob as quais os alunos aprendem” (MARMO, 2002, p.41), 

possibilitando uma aprendizagem prazerosa e produtiva. Marmo (2002) complementa 

afirmando que: 

Esta é uma função bastante complexa e as dificuldades encontradas pelos 

professores para realiza-la tem-se evidenciado, quer pelo uso abusivo de 

controle aversivo quer pela insistência na utilização de reforçadores 

naturais na sala de aula. Tais práticas são reveladoras de uma 

incompreensão da natureza da atividade de ensino e de um 

desconhecimento de princípios básicos da análise do comportamento por 

parte dos professores, aspectos fundamentais a serem contemplados em um 

programa de formação de professores (p. 41). 

 

De acordo com o estudo realizado por Marmo em 2002, somente uma pequena 

parcela das pesquisas na área de educação são realizadas com os educadores. Desde a 

década de 80 poucas pesquisas que possuem o objetivo de treinamento com 
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professores foram desenvolvidas. Este termo desde então tem sido alvo de muitos 

preconceitos, sendo entendido como adestramento por muitos profissionais 

(MARMO, 2002). Entretanto, Marmo (2002), já afirmava que a análise do 

comportamento teria muito a contribuir, ainda mais que a inclusão de crianças e 

adolescentes com necessidades educacionais especiais se tornou obrigatória e 

garantida por leis. Deste modo, o ambiente escolar deveria ser o foco de muitas 

pesquisas científicas com o objetivo de orientar educadores, modificar e ensinar novas 

habilidades, entre outros (RIBELA; REIS; GIOIA, 2009). 

Os pressupostos teóricos do método para tratamento de pessoas com TEA 

derivaram da Análise Experimental do Comportamento (AEC) e dos princípios 

básicos da aprendizagem do comportamento estabelecidos pelo fundador da teoria 

comportamental B.F Skinner (CARVALHO NETO, 2002; FRUTUOSO; CIRINO, 

2006; TOURINHO; LUNA, 2010). No presente estudo utilizar-se-á a sigla ABA para 

se referir a esse método, pois a mesma indica o nome por extenso em inglês Applied 

Behavior Analysis. O método ABA para avaliação e modificação de comportamentos 

do espectro do autismo baseado nos pressupostos teóricos do condicionamento 

operante de Skinner, foi reconhecido como área aplicada da AEC na segunda metade 

do século XX (SMITH; LOVAAS, 2011).  

A grande maioria dos alunos com TEA precisa de contextos de ensino 

programados, de maneira tal que sejam minimizados aqueles estímulos que afetam de 

maneira acidental o comportamento desse aluno. A aplicação do método ABA no 

contexto de ensino junto a alunos com TEA denomina-se método de ensino 

programado. O mesmo prevê a utilização de instruções programadas (BAGAIOLO; 

GUILHARDI; ROMANO, 2011). Os princípios dessa instrução foram resumidos por 

Bagaiolo, Guilhardi e Romano (2011). Sobre essa síntese, as principais referências 

teóricas da instrução programada de acordo com as autoras são: a) Planejar para que o 

aprender seja mantido por consequências que reforçam positivamente o 

comportamento; b) Usar reforçadores naturais ao próprio comportamento; c) 

Disponibilizar ao aluno feedback imediato sobre o comportamento emitido; e) 

Comparar o aluno com ele mesmo; f) Orientar o aluno a compor suas respostas 

passando por todos os passos; g) Apresentar conteúdos em ordem crescente de 

dificuldade; h) Expor o aluno ao material para o qual ele está preparado; i) Monitorar 

o desempenho e o comportamento constantemente. Assim, os itens anteriores 
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possibilitariam ao aluno uma aprendizagem sem erros, privilegiando comportamentos 

de acertos em detrimento de comportamentos inadequados em relação ao estudar 

(BAGAIOLO; GUILHARDI; ROMANO, 2011, p. 280-81).  

Subentende-se que para organismos intactos como é caso de crianças com 

desenvolvimento típico, ensinar é uma tarefa difícil. Já para crianças com TEA 

(organismo não intacto, devido à condição do transtorno), ensinar e manter esta 

criança adaptada ao ambiente escolar é ainda mais difícil. Na visão analítico-

comportamental, mesmo comportamentos considerados desajustados, como os 

apresentados por indivíduos autistas, são provocados por eventos específicos e são 

mantidos por suas consequências (GOULART ; ASSIS, 2002). Ainda Goulart e Assis 

(2002) complementam que quaisquer intervenções que ignorem as consequências na 

condição de variáveis controladoras dos comportamentos (considerando apenas a 

topografia do comportamento, por exemplo) tendem a não ser bem-sucedidas, seja na 

eliminação de comportamentos-problema ou no estabelecimento de novas 

habilidades. Tanto o educador quanto o próprio aluno precisam de intervenções.  

Ribela, Reis e Gioia (2009) publicaram um artigo em que se verificou a 

eficácia de um programa de orientações e treinamento de professores cujo objetivo 

era proporcionar a melhoria de interações sociais entre os alunos com 

desenvolvimento atípico e seus colegas. Este estudo mostrou a grande importância e a 

eficácia de realizar orientações e treinamento com os professores. Outro artigo de 

Gioia e Fonai (2007) apontou que:  

A preparação do professor torna-se então um pilar fundamental na 

construção de um sistema de ensino eficaz. E assim como a educação do 

aluno deve ser cuidadosamente estudada e planejada para ser eficaz, a 

formação do educador também pressupõe uma análise das contingências 

que atuam sobre o seu comportamento e o planejamento para sua mudança 

(p.180). 

 

O desconhecimento ou a identificação imprecisa das variáveis ambientais que 

controlam o comportamento-problema levam facilmente à utilização de estratégias de 

intervenção pouco apropriadas, e que podem inclusive trazer prejuízos ainda maiores 

para o indivíduo. Por exemplo, comportamentos autolesivos idênticos 

topograficamente apresentados por indivíduos diferentes, podem estar sendo mantidos 

pela atenção de outros, em um caso e, no outro, pelo encerramento de tarefas que são 

aversivas para o indivíduo. Procedimentos do tipo ‘receita de bolo’, que levarem em 

consideração somente a forma dos comportamentos apresentados pelos dois 
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indivíduos, provavelmente terão pouco efeito na sua eliminação; e se forem eficazes 

em um dos casos, não o serão no outro.  

Sobre o método ABA de intervenção comportamental para crianças com TEA 

trata o seguinte tópico. 

2.6. O método ABA como modelo comportamental de intervenção para pessoas 

com Transtorno do Espectro do Autismo 

O método ABA pressupõe que eventos comportamentais e habilidades que se 

desejam introduzir no repertório comportamental de uma criança devem ser separados 

em passos menores e respostas apropriadas deverão ser seguidas por consequências 

que sejam reforçadores efetivos para a criança em questão. Já os comportamentos 

problemáticos como birras, estereotipias e autolesão devem ser explicitamente não 

reforçados e requerem uma análise sistemática para determinar que eventos 

exatamente funcionam como reforçadores para essas respostas. A criança, sempre que 

possível, deve ser induzida a se engajar em respostas apropriadas que são 

incompatíveis com as respostas problema (GOULART; ASSIS, 2002; BAGAIOLO; 

GUILHARDI; ROMANO, 2011). 

As estratégias de intervenção do método ABA podem ser classificadas em 

dois grupos: a) Controle de estímulos: seu objetivo principal é a identificação de 

variáveis que auxiliam ou interferem no desenvolvimento do controle de estímulos 

(antecedentes e consequentes) que podem estimular repertórios comportamentais não 

adaptativos em pessoas com TEA; b) Operantes verbais: seu objetivo é focar também 

o controle de estímulos, porém apenas para o estabelecimento e manutenção de 

operantes verbais, geralmente muito prejudicados no repertório autista (Lovaas, et al., 

1973, Lovaas, 1993).  

Manejo de comportamentos inadequados em crianças com TEA contribui 

positivamente para a aquisição de repertórios de aprendizagem e de indicadores 

maiores de adaptação psicossocial (GOULART; ASSIS, 2002; LEITE, 2005). Esse é 

um dos fatores que justifica que desde a década de 1960 até a atualidade, estudos 

baseados no modelo comportamental de intervenção continuam sendo desenvolvidos 

e validados. As intervenções precoces são importantes de serem realizadas como 

forma de prover educação formal para a aquisição e manutenção de habilidades 

adquiridas pelo indivíduo (PIRES, 2010). Com isso, é possível diminuir e evitar 
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problemas de saúde e comportamentais, além de ser um meio facilitador para a 

aprendizagem.  

De acordo com Pires (2010), as principais estratégias de intervenção 

comportamental utilizadas até a atualidade são: 

-  Método ABA, 

- Método TEACCH - Treatment and Education of Autistic and related 

Communication-Handicapped Children (Tratamento e Educação para Autistas e 

Crianças com déficits relacionados à Comunicação), 

- Terapia Precoce Comportamental Intensiva - Early Intensive Behavior 

Intervention (EIBI), 

- Intervenção Floortime para o desenvolvimento de competências por meio de 

atividades lúdicas; a terapia de intervenção para o desenvolvimento de interações 

sociais, 

- Modelo Denver de estimulação precoce reconhecido como Early Start 

Denver Model, 

- Terapia comportamental verbal, 

- Tratamento de resposta pivotal, reconhecido como Pivotal Response 

Treatment.  

Em linhas gerais, essas estratégias comportamentais abrangem o ensino de 

comportamentos sociais, a eliminação ou diminuição de comportamentos auto-

estimuladores, estereotipais comportamentais/gestuais/verbais e o desenvolvimento de 

habilidades de comunicação social e linguagem, dentre outros (BOLSONI-SILVA; 

MARTURANO, 2002; PEAR; MARTIN, 2009). 

O método ABA foi desenvolvido por Lovaas especificamente direcionado a 

crianças com autismo. A partir de 1965, Lovaas e colaboradores passaram a publicar 

estudos sobre a aplicação da avaliação funcional e da análise funcional na redução de 

comportamentos não adaptativos em crianças com autismo. Os trabalhos enfatizavam 

o uso do reforçamento positivo e raramente o uso de estratégias de controle aversivo. 

Foi Lovaas quem em 1987 utilizou pela primeira vez o termo intervenção 

comportamental intensiva para destacar que a eficácia de um tratamento 

comportamental dependia diretamente do número de horas de intervenção. Por 

exemplo, hoje a EIBI estipula um mínimo de 40 horas semanais (SMITH; LOVAAS, 

2011). 
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O método ABA atualmente é a modalidade de intervenção mais utilizada para 

o tratamento de indivíduos com TEA (SMITH; LOVAAS, 2011). Estudo recente de 

revisão sistemática de literatura cujo objetivo foi avaliar a eficácia da intervenção 

comportamental intensiva no tratamento de TEA em crianças até 12 anos de idade 

mostrou evidências de eficácia em relação ao método ABA. O trabalho examinou três 

bases de dados no período de 2000 a 2010 (Medline, PsycINFO e ERIC). Os 

resultados apontaram que as diferentes modalidades deste método baseado nas 

contribuições da intervenção comportamental intensiva de Lovaas e o método Denver 

mostram ganhos maiores em relação a desempenho cognitivo, habilidades de 

linguagem e habilidades de comportamento adaptativo (WARREN, et al., 2011). 

Em linhas gerais, as duas modalidades de intervenção comportamentais mais 

usadas em crianças com TEA a partir de seis anos de idade são o método ABA e o 

método TEACCH. Já, para crianças abaixo de seis anos, o EIBI tem sido mais 

utilizado (DAWSON; BURNER, 2011). 

Callahan e colaboradores (2009) resumiram as principais diretrizes e 

componentes gerais do método ABA. Sobre as especificidades desse método, os 

autores apresentam os seguintes componentes: 

- Promoção e utilização de instruções claras, diretas e concisas de 

maneira bastante intensiva.  

- Avaliação contínua e individualizada de habilidades específicas com o 

objetivo de medir o progresso do aluno e o planejamento de instruções futuras. 

- Estipula-se um número pequeno de alunos/pacientes, pois é necessário 

que recebam instruções individualizadas e atenção suficiente. 

- Realização de avaliação funcional e análise funcional dos 

comportamentos, das competências e dos conhecimentos dos profissionais. 

- Uso sistemático de reforço para ensinar novas habilidades. 

- Frequente coleta de dados para análise de habilidades especificas com 

o objetivo de determinar a quantidade/taxa de respostas emitidas pelo 

estudante para realizar modificações caso sejam necessárias. 

- Uso de programas de motivação/incentivo baseado no reforçamento 

positivo (Por exemplo: economia de fichas). 

- Reforços positivos são baseados nos interesses do estudante. 
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- Realização de uma avaliação do reforço para determinar sua 

efetividade. 

- Utilização sistemática de controle de estímulos e estratégias de reforço 

(incluindo antecedente-comportamento-conseqüência). 

- Uso de estratégias de reforçamento diferencial com o objetivo de 

eliminar e diminuir comportamentos inapropriados. 

- Utilização da técnica Hierarquia de dicas. 

- O uso de extinção a fim de diminuir comportamentos inadequados. 

- O uso da modelagem a fim de ensinar a imitação e aprendizagem de 

novas competências. 

 

De um lado, observa-se no método ABA a importância dada à avaliação 

funcional como procedimento que permite coletar informações sobre os antecedentes 

e consequências que estão relacionadas funcionalmente à ocorrência dos problemas 

de comportamento.  (MILTENBERGER, 2001). De outro, essa avaliação é a que 

permite ao especialista o levantamento de hipóteses funcionais sobre as 

probabilidades condicionais que relacionam um determinando comportamento à 

presença ou ausência de outros eventos. Em suma lhe permite realizar uma análise 

funcional do comportamento. A partir dos pressupostos teóricos acima serão redigidos 

os objetivos do presente trabalho.  
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3. OBJETIVOS 

 

A seguir os objetivos da pesquisa. 

O objetivo geral do estudo foi desenvolver, aplicar e avaliar a eficácia de um 

programa de treinamento para professores sobre estratégias de manejo 

comportamental de alunos com Transtorno do Espectro do Autismo. 

Os objetivos específicos foram: 

a) Avaliar padrões comportamentais de cinco alunos com Transtorno do Espectro 

do Autismo. 

b) Identificar o grau de conhecimentos do professor sobre o tema Transtorno do 

Espectro do Autismo. 

c) Capacitar os professores desses alunos sobre caracterização geral dos 

Transtornos do Espectro do Autismo. 

d) Desenvolver um programa de treinamento para professores sobre estratégias 

de manejo de problemas de comportamento de autoagressão, estereotipia e 

agressividade de alunos com Transtorno do Espectro do Autismo. 

e) Orientar e supervisionar a aplicação do programa pelo professor no contexto 

de sala de aula. 

f)  Avaliar a eficácia do programa.  
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4. MÉTODO   

4.1 Local de realização do projeto de pesquisa 

O projeto foi desenvolvido em cinco escolas de Ensino Fundamental I da 

secretaria municipal da cidade de Barueri. O município de Barueri está localizado na 

região metropolitana de São Paulo a 29 km da capital, possui uma área de 64 km
2
, 

100% urbanizada, que abriga quatro distritos: Centro (30 km
2
), Aldeia de Barueri (20 

km
2
), Jardim Belval (8 km

2
) e Jardim Silveira (6 km

2
). Possui 274.201 habitantes 

fixos, uma população flutuante de cerca de 170 mil pessoas e uma densidade 

demográfica de 4.178 habitantes por km
2
. Barueri é um dos dez municípios de maior 

concentração populacional do Estado de São Paulo (Relatório do II Censo da Pessoa 

com Necessidades Especiais de Barueri, 2008). Apresenta quase a totalidade de suas 

vias com pavimentação asfáltica (99,9%). A extensão da rede de água é de 420 

quilômetros, abrangendo toda a área do município, e a extensão da rede de esgoto é de 

270 quilômetros (MS/SE/DATASUS). 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie sob o protocolo 1425/03/2012. 

 4.2 Participantes 

A amostra foi composta por cinco alunos com TEA na faixa etária de 6 a 11 

anos regularmente matriculados em escolas do Ensino Fundamental I (EF I) do 

município de Barueri e seus respectivos professores totalizando 10 participantes.  

Os critérios de inclusão para as crianças participarem do estudo foram: a) 

diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo de acordo com os critérios do 

DSM-IV-TR (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2002) que foi 

emitido por médicos, especialistas em genética e neurologia; b) repertórios verbais, 

com pelo menos uso de 10 frases e compreensão de instruções simples que foi 

avaliado mediante aplicação dos subtestes cubos e vocabulário da Escala de 

Inteligência Wechsler para crianças (MELLO; ARGOLLO; SHAYER et al., 2011). 

Os critérios de exclusão da amostra foram presença de outras comorbidades 

psiquiátricas ou doenças genéticas concomitantes ao TEA, mediante avaliação 

neuropediátrica e genética.  

Na tabela 1 apresenta-se uma caracterização geral dos alunos de acordo com 

idade, sexo, uso de medicação, nível de escolaridade, frequência e tipo de 

atendimentos de saúde mental recebidos (fonoaudiologia, psicologia, terapia 



77 
 

 
ocupacional, apoio psicopedagógico) e dados socioeconômicos da família de origem 

(Critérios de classificação sociodemográfica da Associação Brasileira de Estudos 

Populacionais - Anexo 2 (http://www.abep.org.br/usuario/GerenciaNavegacao). 

 

Tabela 2: Descrição dos alunos em função da idade, sexo, escolaridade, QI estimado, 

categoria de QI, composição familiar e uso de medicação.  
 

 

 

 

Partici

-pante 
Idade Sexo Escolaridade 

QI 

Estimado 

pelo 

WISC-III 

e 

Classificaç

ão 

Tratamentos 

recebidos 

Uso de medicamentos 

 

Fase pré-

intervenção 

Fase de 

seguimento 

   1 6 M 1 º ano 

(ensino 

fundamental) 

Médio 

Inferior 

CAPSI- grupo 

com terapeuta 

ocupacional e 

consultas de 3 

em 3 meses 

com o 

psiquiatra e 

APAE.  

 

Fluoxetina de 

20Ml (15 

gotas toda 

manhã) 

Fluoxetina de 

20Ml (15 

gotas toda 

manhã) 

2 10 M 4 º ano 

(ensino 

fundamental) 

Médio Nenhum Nenhum Fluoxetina 

(Iniciou 

tratamento na 

quinta 

semana de 

intervenção) 

 

3 6 M 1 º ano 

(ensino 

fundamental) 

 

Médio Nenhum Nenhum Nenhum 

4 11 M 5 º ano 

(ensino 

fundamental) 

 

Médio 

 

Nenhum Nenhum Nenhum 

5 10 M 4 º ano 

(ensino 

fundamental) 

– repetiu de 

ano 

Médio 

Inferior 

Psiquiatra de 

3 em 3 meses, 

neurologista e 

pedagoga 2 

vezes por 

semana 

Imipramina- 

25 mg, 

Carbamazepin

a 10 mg 

Tofranil 75mg 

(Todas as 

noites) 

Imipramina- 

25 mg, 

Carbamazepi

na 10 mg 

Tofranil 

75mg (Todas 

as noites) 

 

Na tabela 2 observa-se uma caracterização geral dos professores de acordo 

com tipo de formação acadêmica, tempo de trabalho com crianças com necessidades 

educacionais especiais, sexo, idade, tempo de convivência em ambiente escolar com o 

aluno participante. 
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Tabela 2. Caracterização dos professores dos alunos participantes. 

 

Variáveis/ 

Professores 

 

 

 

 

 

 

Idade 

 

 

 

 

Sexo 

 

 

 

 

Formação 

 

 

Tempo 

de 

trabalho 

 

Tempo de 

trabalho 

com alunos 

com NEE 

Tempo 

de 

trabalho 

com um 

aluno 

com 

TEA 

Tempo de 

trabalho 

com o 

participante 

Professor 1 

40 

anos 
F 

Magistério e 

pedagogia 
12 anos 

Desde 2005 
Primeiro 

ano 

Primeiro ano 

Professor 2 26 

anos 

F Pedagogia 6 anos Desde 2011 Primeiro 

ano 

Primeiro ano 

Professor 3 52 

anos 

F Magistério e 

Pedagogia 

25 anos Desde 2010 Primeiro 

ano 

Primeiro ano 

Professor 4 

48 

anos 

F Magistério, 

Pedagogia, 

Especialização 

em 

psicopedagogia 

 

23 anos Desde 1991 Segundo 

ano 

Primeiro ano 

Professor 5 55 

anos 

F Magistério e 

Pedagogia 

32 anos Desde 2011 

(seu 

primeiro 

aluno de 

NEE foi o 

aluno atual) 

Segundo 

ano (com 

o mesmo 

aluno) 

Segundo ano 

 

Na tabela 3, observa-se uma caracterização geral da família do aluno 

participante em função de constituição familiar, idade, sexo, relação de parentesco 

com o aluno e número de irmãos. 
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Tabela 3. Caracterização geral da família do aluno participante em função de 

constituição familiar, idade, sexo, relação de parentesco com o aluno e número de 

irmãos. 

Família/Características 

Idade 

Sexo Classe 

Sócio 

Econômica 

Constituição 

Familiar 

Relação 

de 

parentesco 

com a 

criança 

 

Mae de C1 24 

anos 

Feminino C2 

Mãe, 

padrasto, 

filho 1(C1) 

e filho 2. 

 

Mãe 

biológica 

Mae de C2 37 

anos 

Feminino C1 Mãe, pai e 

filho 

 

Mãe 

biológica 

Mae de C3 33 

anos 

Feminino C1 Mãe, pai, 

avó, filho 1, 

filho 2(C3), 

filho 3, irmã 

do pai. 

 

Mãe 

biológica 

Mae de C4 34 

anos 

Feminino C2 Mãe, filho, 

avó. 

 

Mãe 

biológica 

Mãe de C5 35 

anos 

Feminino B2 Mãe, pai e 

filho 

Mãe 

biológica 

  

 

4.3 Instrumentos 

Junto às crianças participantes foram utilizados os seguintes instrumentos: 

a) Escala de Inteligência Wechsler para crianças (WISC-III): a escala 

permite avaliar habilidades de inteligência verbais e de desempenho executivo. O 

WISC-III é composto por 13 subtestes. Os subtestes verbais são: informação, 

semelhanças, vocabulário, aritmética, dígitos e compreensão. Os subtestes de execução 

são: código, cubos, completar figuras, arranjo de figuras, procurar símbolos, labirintos 

e armar objetos (CUNHA, 2002).  No presente estudo optou-se pela classificação de 

inteligência mediante cálculo do quociente de inteligência (QI) estimado com a 

aplicação dos subtestes cubos e vocabulário como recomendado por Mello e 

colaboradores (MELLO et al., 2011) para uso do QI estimado em situação de pesquisa. 

Para a classificação de inteligência (conforme mostrado na tabela 1) foram utilizadas as 

normas padronizadas referentes ao QI total  
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b) Registro de observação de comportamentos em sala de aula: sua 

finalidade foi estabelecer a linha de base comportamental das crianças antes de iniciar 

o programa de manejo comportamental. A Folha de Registro Contínuo da frequência 

de comportamentos que foi utilizada para a observação. As características mensuradas 

na observação foram referentes à topografia do comportamento (frequência) e a 

identificação de eventos antecedentes e consequentes dos comportamentos 

observados (controle de estímulos) (CATANIA, 1999). Os padrões comportamentais 

estabelecidas foram compatíveis com os subtipos (1) Estereotipias Gestuais, 

Corporais e Verbais; 2) Agressividade; 3) Autoagressividade; 4) Interação social e 

respostas sensoriais. A mensuração de frequência e identificação do controle de 

estímulos foi realizada mediante a técnica de registro contínuo de comportamentos-

problema. O tempo de observação de cada criança em sala de aula foi de 60 minutos 

dividido em dois registros de 30 minutos cada um em aulas de português e 

matemática. Foi estipulado para contagem de um comportamento 20 segundos. 

Seguidamente, no quadro 1 a descrição operacional das topografias de resposta que 

foram observadas em cada padrão comportamental. 

Quadro 1. Descrição das topografias de resposta observadas conforme os 

padrões comportamentais de estereotipia, agressividade, autoagressividade, 

comunicação, área de interação social e respostas sensoriais. 

 
Padrão 

comportamental 

Topografias de 

respostas do padrão 

comportamental 

Descrição das respostas 

E
st

er
eo

ti
p

ia
s 

G
es

tu
a

is
, 

C
o

rp
o

ra
is

 e
 V

er
b

a
is

 

 

Balanço da cabeça e/ou 

do corpo 

Balançar o corpo para frente e 

para trás; balançar a cabeça. 

Movimentação  Balançar os braços, balançar as 

mãos, bater palmas, fazer 

movimentos estranhos com as 

mãos e/ou dedos; pular 

repetidamente; correr e/ou andar 

repentinamente. 

Posturas corporais 

estranhas 

Manter posturas corporais 

estranhas/fora do comum; fazer 

caretas estranhas; olhar fixamente 

para as mãos. 

Uso inapropriado de 

objetos 

Olhar fixamente para objetos; 

cheirar e/ou lamber objetos; girar 

ou rodopiar objetos; cutucar 

objetos e/ou roupa. 

Cheirar e/ou lamber o 

próprio corpo 

Cheirar e/ou lamber partes do 

corpo. 

Gritos Emitir gritos, berros ou 

grunhidos. 
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Ecolalia Repetição de frases ou sons 

particulares que não tem relação 

com a situação. Fala repetitiva 

(de conteúdo) que foi ouvido 

recentemente ou tardiamente. 
A

g
re

ss
iv

id
a

d
e
 

Agressão física a outras 

pessoas 

Bater em outros; chutar; 

empurrar; morder; agarrar e 

puxar; arranhar; beliscar; cuspir. 

Agressão verbal a 

outras pessoas 

Emitir gritos, berros ou grunhidos 

direcionados a outras pessoas. 

Destruição de objetos 

de outras pessoas 

Rasgar roupas, jogar cadeiras, 

quebrar objetos e utensílios dos 

outros. 

Ataque de raiva 

(tantrums) 

Ataque súbito de raiva associado 

ou não a sons ou gritos 

subitamente direcionados a outras 

pessoas. 

A
u

to
a

g
re

ss
iv

id
a

d
e
 Autoagressão Morder a si próprio; bater na 

cabeça com a mão ou com outra 

parte do corpo; bater no próprio 

corpo (exceto cabeça) com as 

mãos ou outra parte do corpo; 

arranhar-se; beliscar-se; roer e 

arrancar as unhas das mãos ou 

pés; puxar o cabelo; ranger os 

dentes. 

In
te

ra
çã

o
 s

o
ci

a
l 

e
 

re
sp

o
st

a
s 

se
n

so
ri

a
is

 

Resposta a estímulos 

sociais 

Deixar de olhar e/ou responder o 

professor quando solicitado. 

 

 

 

 

Hipersensibilidade 

sensorial 

Respostas súbitas a ruídos 

tampando ou não os ouvidos. 

 

Foi realizada uma validação do protocolo de observação realizada por duas 

pesquisadoras com formação básica em Psicologia e especialização em Análise de 

Comportamento, devidamente treinadas.  A observação ocorreu em ambiente de sala de 

aula durante 60 minutos com um participante com diagnóstico clínico-médico de TEA. 

Todos os cuidados éticos foram adotados de acordo com recomendações do Comitê de 

Ética que avaliou o projeto. Decorrente destas duas observações foi calculado o índice 

de concordância (IC) entre observadores que indicou a precisão da folha de registro de 

observação. Aceitou-se como adequado o IC≥0,80.  Os resultados obtidos das 

observações estão descritas na tabela 4. Os índices de concordância das topografias e o 

índice total que foram obtidos permitiram avaliar o protocolo de registro como 

adequado para dar prosseguimento ao estudo de intervenção. 
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Tabela 4. Validação do protocolo de observação 

Topografia Observador 

1 

Observador 

2 

 

Discordâncias Índice de 

Concordância 

Movimentação 7 7 0 

 

100% 

Posturas 

estranhas 

 

28 28 0 100% 

Uso 

Inadequado de 

objeto 

 

6 5 1 83,73% 

Cheirar o 

próprio corpo 

 

1 1 0 100% 

Balanço da 

cabeça e do 

corpo 

 

14 13 1 92,85% 

Total 56 54 2 96,42% 

 

 

Junto aos professores das crianças participantes foram utilizados os seguintes 

instrumentos: 

a) Questionário para verificação do nível geral de conhecimentos que 

o professor tem sobre o TEA. As perguntas formuladas foram: o que é Autismo? 

Quais são os principais problemas de comportamento de uma criança autista? Como 

se realiza o diagnóstico de TEA? Quem deve efetuar o diagnóstico de TEA? Como 

você tem lidado no ambiente escolar com seu aluno com TEA? Você conhece alguma 

técnica específica para manejar as dificuldades que acontecem em sala de aula com 

esse aluno? Explique. 

b) Checklist para controle de implementação das estratégias do 

programa. Trata-se de um material que foi utilizado pelos professores na ausência da 

presença do pesquisador do estudo para acompanhar o processo da aplicação da 

intervenção. Como mostrado no quadro 2, o checklist permitiu ao professor avaliar o 

seguimento das orientações de manejo mediante registro de frequência de aplicações 

das mesmas. Os professores preencheram semanalmente o checklist e uma vez por 

mês era conduzida uma reunião com cada professor individualmente para 

esclarecimento de dúvidas e orientações do programa. Foi adotado 3 para a estratégias 
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aplicadas muitas vezes, 2 para a estratégias aplicadas algumas vezes, 1 quando eram 

utilizadas apenas em algumas aulas e 0 quando as estratégias não eram utilizadas.                                                               

 

Quadro 2. Checklist para controle de implementação das estratégias do programa. 

Estratégias de Intervenção Implementação Comentários/Justificativa 

Uso de instruções claras e diretas para cada 
tarefa orientada 

Muitas vezes                          (     ) 
Algumas vezes                        (     ) 

Estratégia utilizada apenas em 

algumas aulas                          (     ) 
Não foi utilizada a estratégia em sala                                                              

(     ) 

 

Uso de estímulos visuais no estabelecimento 
de rotinas,  

Muitas vezes                            (     ) 
Algumas vezes                         (     ) 

Estratégia utilizada apenas em 

algumas aulas                           (     ) 
Não foi utilizada a estratégia em sala                                  

(     ) 

 

Desenvolvimento de comportamentos de 

solicitação e seguimentos de ordens, 

Muitas vezes                            (     ) 

Algumas vezes                         (     ) 
Estratégia utilizada apenas em 

algumas aulas                           (     ) 

Não foi utilizada a estratégia em sala                                                         
(     ) 

 

Desenvolvimento de autonomia e 

independência,  

Muitas vezes                             (     ) 

Algumas vezes                          (     ) 
Estratégia utilizada apenas em 

algumas aulas                           (     ) 

Não foi utilizada a estratégia em sala                                      
(     ) 

 

Controle de estímulos antecedentes para 

facilitar a emissão de comportamentos 
adequados e concorrentes com os padrões 

comportamentais de 

agressividade/autoagressividade/estereotipias,  

Muitas vezes                             (     ) 

Algumas vezes                         (     ) 
Estratégia utilizada apenas em 

algumas aulas                           (     ) 

Não foi utilizada a estratégia em sala                                      
(     ) 

 

 

Uso avaliação funcional e análise funcional 

para identificar e manejar variáveis 
controladoras de comportamentos-alvo,  

 

Muitas vezes                            (     ) 

Algumas vezes                         (     ) 
Estratégia utilizada apenas em 

algumas aulas                           (     ) 

Não foi utilizada a estratégia em sala                                      
(     ) 

 

Ensino de cadeias comportamentais com 

auxílio da tríplice contingência (antecedente-
comportamento-consequência). 

Muitas vezes                            (     ) 

Algumas vezes                         (     ) 
Estratégia utilizada apenas em 

algumas aulas                          (     ) 

Não foi utilizada a estratégia em sala                                      
(     ) 

 

Modelagem de novos comportamentos 

adequados mediante uso de reforçamento 

diferencial do tipo DRI, DRA, DRL e DRO 
 

Muitas vezes                             (     ) 

Algumas vezes                         (     ) 

Estratégia utilizada apenas em 
algumas aulas                           (     ) 

Não foi utilizada a estratégia em sala                                      
(     ) 

 

 

c) Guia psicoeducativo: o guia foi dividido em duas partes. A primeira 

parte abordou caracterização geral do TEA focando as principais alterações 

comportamentais, interação social e comunicação e linguagem. A segunda parte focou 

as principais estratégias de manejo comportamental de crianças com TEA baseado na 

ABA (Anexo IV).  
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d) Inventário de Comportamentos Autísticos (Autism Behavior 

Checklist) (ABC): este inventário foi traduzido no Brasil como Inventário de 

comportamentos Austísticos (ICA) por Marteleto et al., (2005). O mesmo auxilia no 

rastreamento de sinais e sintomas de TGD em crianças a partir de 2 anos de idade, 

podendo ser aplicado em informantes que convivam rotineiramente com a criança. Este 

instrumento consta de 57 itens comportamentais considerados atípicos compatíveis 

com TGD distribuídos em cinco escalas diferentes: imagem corporal, sensorial, 

linguagem, relacional, autocuidado e interação social. São geradas duas pontuações: 

uma parcial de cada área e outra global obtida pela soma de todas as escalas do 

inventário. O instrumento prevê que o cuidador identifique responda a cada item de 

comportamento na forma de presença ou ausência, o que permitirá posteriormente 

pontuar os indicadores de problemas nas cinco escalas do inventário. Os pontos de 

corte da escala estabelecem: - pontuação global menor que 47 é o resultado esperado 

para uma criança de desenvolvimento típico;  - pontuações entre 47 e 53 indicam leve 

probabilidade para o autismo; - pontuações entre 54 e 67 indicam probabilidade 

moderada para autismo; - pontuação acima de 68 indicam que a criança apresenta 

alterações compatíveis com o espectro do transtorno do autismo. 

e) Inventário de Problemas Comportamentais (Behavior Problems 

Inventory/BPI-01(Versão Brasileira, BARALDI, 2010): é um inventário de avaliação 

especifica de problemas de comportamento associados à deficiência intelectual em 

pessoas de todas as idades e níveis de funcionamento. Avalia diferentes tipos de 

problemas de comportamento de acordo com os padrões de estereotipia, 

autoagressividade e agressão/destruição. Está composto por 52 itens organizados em 

três escalas relacionadas aos tipos problemas de comportamento. A primeira contém 14 

itens relacionados a comportamentos de autoagressão, a segunda sub-escala, 24 itens 

relacionados a comportamentos estereotipados e a terceira, 11 itens relacionados a 

comportamentos agressivos ou destrutivos. Os comportamentos de autoagressão (CAA) 

causam dano ao próprio corpo, os comportamentos estereotipados se referem aos atos 

voluntários que ocorrem repetidamente e da mesma forma e são característicos da 

pessoa e, os comportamentos agressivos/destrutivos são ações ofensivas ou ataques 

manifestos deliberados em direção a outro indivíduo ou objeto. O instrumento prevê 

que o cuidador identifique apenas comportamentos que tenham ocorrido pelo menos 

uma vez durante os últimos dois meses. Além dos itens de comportamento descritos, é 
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permitido ao informante/cuidador relatar quaisquer outros problemas comportamentais 

não referidos nas áreas das três escalas. Cada item de comportamento pode ser marcado 

em duas escalas, uma escala de cinco pontos que avalia frequência de ocorrência 

(nunca = 0, mensalmente = 1, semanalmente = 2, diariamente = 3, o tempo todo = 4) e, 

outra escala relacionada à gravidade do problema comportamental, que varia de 1 a 3 

(leve = 1, moderado = 2, grave = 3) (BARALDI, 2011). Estudo de validação do 

instrumento de Baraldi (2010) mostrou indicadores preliminares de validade 

convergente adequados entre as escalas do BPI-01 e o Inventário de Comportamentos 

para Crianças e Adolescentes entre 6 e 18 anos-CBCL/6-18 e o Autism Screening 

Questionnaire-ASQ. Os valores dos coeficientes Alfa de Cronbach mostraram 

propriedades estatísticas adequadas de fidedignidade da versão brasileira do 

instrumento. 

f) Diário de campo: permitiu registrar diversos eventos relatados pelos 

professores no acompanhamento dos checklists para controle da implementação das 

orientações. Por razões logísticas de finalização do estudo, esses dados não fizeram 

parte das presentes análises. Em publicações futuras os dados serão utilizados. 

4.4. Programa de intervenção. Treinamento de professores para manejo 

comportamental de crianças com TEA 

O guia psicoeducativo desenvolvido no presente estudo utilizou estratégias de 

ABA passíveis de utilização em sala de aula de acordo com recomendações de Levy e 

colaboradores (LEVY; MANDELL; SCHULTZPAPER, 2009; SYRIOPOULOU-

DELLI; CASSIMOS; TRIPSIANIS; POLYCHRONOPOULOU, 2011). Nesse 

sentido, o projeto foi desenvolvido em quatro fases. 

            Na figura 1 apresenta-se o fluxograma de execução do presente estudo de 

acordo com as fases de pré-intervenção, intervenção, pós-intervenção e seguimento. 
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Figura 1. Fluxograma de execução. 

 

 

Fase 1 - Pré-intervenção  

Foram utilizados os seguintes instrumentos descritos no quadro 3. 

Quadro 3. Instrumentos utilizados na avaliação pré-intervenção 

Avaliação de QI 

estimado de 

inteligência 

a) Escala de Inteligência Wechsler para crianças (WISC-III) 

Avaliação 

Comportamental 

a) Versão Brasileira do Inventário de Problemas Comportamentais/BPI-01. 

b) Autism Behavior Checklist (ABC) 

c) Registro de observação de comportamentos 

 

Verificação de 

conhecimentos 

sobre TEA 

d) a) Questionário para verificação do nível geral de conhecimentos que o 

professor tem sobre o TEA. 

 

Fase 2 - Intervenção  

Esta fase teve duração de dois meses e seguiu as seguintes etapas: 

1ª etapa: nos primeiros 15 dias foram realizados dois encontros individuais 

com os professores com duração aproximada de 90 minutos cada encontro. No 

primeiro encontro foi abordada a caracterização geral do TEA, principais alterações 

Fase 1- Pré-intervenção. 
 Apresentação  

 Informações gerais sobre o projeto e assinatura de 

documentos do Comitê de Ética. 

 Aplicação dos instrumentos de coleta de dados nas 

crianças e professores. 

 Entrega de Guia Psicoeducativo para leitura 

(AnexoIV) 

Fase 2- Intervenção (Duração: 2 meses) 
 Capacitação de professores sobre TEA (uso de Guia 

Psicoeducativo) 
 Treinamento de professores para aplicação de 

estratégias de manejo comportamental em sala de 
aula 

 Treinamento de professores para preenchimento 
dos checklists 

 
 

FASES DO 
ESTUDO 

Fase 3- Pós-intervenção  
 Aplicação dos instrumentos de coleta de dados nas 

crianças (exceto WISC-III) e professores. 
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comportamentais, de interação social e comunicação e linguagem. No segundo 

encontro foram apresentadas as estratégias de manejo comportamental de crianças 

com TEA baseado no método ABA.  Esses conteúdos de ambos os encontros fazem 

parte do Guia Psicoeducativo conforme descrito no anexo IV. No quadro 4 é 

apresentado um resumo dos tópicos abordados do guia. 

 

Quadro 4. Síntese de conteúdos do guia psicoeducativo apresentado aos professores. 

ENCONTRO 1 
TEMA OBJETIVO CONTEÚDO MATERIAIS 

- Caracterização do 

TEA 

- Análise Aplicada 

do Comportamento 

(ABA) e TEA. 

Apresentar a definição e as 

características do TEA. 

 

- Critérios clínicos para o autismo conforme 

o DSM-IV-TR. 

- Significado do termo espectro do autismo. 

- Principais comprometimentos nas áreas 

comportamental, sensorial, relacional, 

pessoal social. 

- Método ABA 

 

Slides 

ENCONTRO 2 
TEMA OBJETIVO CONTEÚDO MATERIAIS 

Análise Aplicada 

do Comportamento 

(ABA) e TEA. 

- Apresentar e instruir o 

professor sobre estratégias 

de manejo comportamental 

de alunos com TEA. 

-Instruir e treinar o 

professor sobre estratégias 

de manejo comportamental 

baseadas na análise 

funcional e reforçamento 

diferencial. 

- Estratégias de controle de estímulos 

baseadas no uso de instruções para 

realização de tarefas, uso de estímulos 

visuais no estabelecimento de rotinas, 

desenvolvimento de comportamentos de 

solicitação e seguimentos de ordens, 

desenvolvimento de autonomia e 

independência. 

- Identificação e manejo de problemas de 

comportamentos ou comportamento-alvo.  

- Avaliação funcional e análise funcional 

para identificar e manejo de variáveis 

controladoras de comportamentos-alvo. 

- Modelagem de novos comportamentos 

adequados mediante uso de reforçamento 

diferencial do tipo DRI, DRA, DRL e DRO. 

- Slides 

- Guia 

- Checklist 

 

 

Tendo em consideração que intervenções baseadas no método ABA somente 

podem ser executadas por profissionais que receberam o correspondente certificado 

de treinamento desse tipo de formação, o programa de treinamento utilizado no 

presente estudo se baseou apenas em alguns componentes do método que foram 

descritos no guia psicoeducativo. Esse guia possibilitou aos professores terem uma 

lista de estratégias de manejo comportamental em sala de aula baseadas nos seguintes 

procedimentos: a) uso de instruções claras e diretas para cada tarefa orientada; b) uso 

de estímulos visuais no estabelecimento de rotinas; c) desenvolvimento de 

comportamentos de solicitação e seguimentos de ordens; d) desenvolvimento de 

autonomia e independência; e) controle de estímulos antecedentes para facilitar a 

emissão de comportamentos adequados e concorrentes com os padrões 
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comportamentais de agressividade/autoagressividade/estereotipias; f) avaliação e 

análise funcional para identificar e manejar variáveis controladoras de 

comportamentos-alvo; g) identificação de cadeias comportamentais com auxílio da 

tríplice contingência (antecedente-comportamento-consequência); h) modelagem de 

novos comportamentos adequados mediante uso de reforçamento diferencial do tipo 

DRI, DRA, DRL e DRO. 

2ª etapa: no terceiro encontro, com duração de 60 minutos, todos os 

professores foram instruídos no preenchimento do checklist para controle de 

implementação das estratégias de manejo comportamental do programa. O 

preenchimento ocorreu semanalmente.  

Fase 3 - Pós-intervenção  

Após finalização da intervenção foram aplicados novamente os instrumentos 

BPI/01 e ABC e novamente procedeu-se com o registro de observação de 

comportamentos das topografias de resposta descritas no quadro 1. 

 

    4.5. Procedimentos de coleta de dados 

  Os dados de inteligência dos alunos participantes foram coletados nas 

residências dos alunos participantes em local apropriado para esses fins. As instruções 

seguidas para a avaliação do QI estimado foram as estipuladas pelo manual da escala 

WISC-III. Os professores responderam a um questionário para avaliar conhecimentos 

gerais sobre TEA antes e após o programa. A avaliação comportamental dos alunos 

participantes conforme os inventários BPI-01 e ABC seguiu as instruções estabelecidas 

em cada instrumento.  

O tempo de registro de observação de comportamentos em sala de aula 

conforme as topografias descritas no quadro 1 foi de 60 minutos dividido em dois 

registros de 30 minutos em aulas diferentes de português e de matemática. O intervalo 

de tempo que foi utilizado para estabelecer início e fim de um comportamento foi de 20 

segundos.  

Os professores preencheram semanalmente cada checklist para controle de 

implementação das estratégias de manejo comportamental do programa. Esses 

checklists eram retirados na escola a cada 15 dias. No dia da retirada, cada checklist foi 

revisado e discutido (duração 30 minutos) junto ao professor para esclarecimento de 

dúvidas e orientações de manejo comportamental conforme as estratégias gerais 
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estipuladas para o treinamento (descritas na 2ª etapa da fase de intervenção). Uma vez 

por mês foi conduzida uma reunião de aproximadamente 30 minutos de duração para 

esclarecimentos e orientações em relação ao programa aplicado. 

 

  4.6 Procedimentos de análise de dados 

Foram realizadas análises qualitativas e quantitativas dos dados com base nas 

três fases do estudo. Em todas as análises, as crianças foram utilizadas como seu 

próprio controle. As análises quantitativas consistiram na comparação das pontuações 

totais dos instrumentos ABC e BPI-01 antes e após a intervenção. Especificamente em 

relação ao ABC o uso desse inventário teve como finalidade avaliar possíveis 

modificações decorrentes da intervenção. Daí, que o uso deste instrumento esteja 

restrito à soma de comportamentos presentes. Em outras palavras, a análise adotada 

não compromete o resultado referente à condição clínica e de possível diagnóstico de 

TEA avaliada pelo inventário ABC. Já os dados provenientes do registro de 

observação comportamental foram comparados (antes e após a intervenção) em 

função da frequência da resposta. Na observação pós-intervenção foram registrados, 

além dos comportamentos inadequados que faziam parte do protocolo, outros 

comportamentos adequados emitidos pelas crianças.  
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5. Resultados 

 

 Os resultados serão apresentados conforme as fases de aplicação do projeto 

seguindo o desenho do estudo de caso. Dessa maneira os dados sobre as crianças 

serão descritos separadamente. Será apresentada a descrição de resultados sobre dados 

de comportamento a partir dos inventários aplicados a professores, posteriormente os 

resultados do registro de observação e finalmente os resultados referentes ao 

cumprimento das estratégias do guia psicoeducativo de intervenção. 

 

Criança 1 (C1) 

Antes de iniciar o programa de treinamento foram exploradas informações 

com a professora de C1 sobre o transtorno em termos de etiologia, caracterização e 

formas de manejo em sala de aula. Os resultados apresentam-se no quadro 5. As 

respostas da professora de C1 antes de iniciar a intervenção evidenciam que ela 

conhece superficialmente o transtorno, focando apenas nos prejuízos de socialização, 

comportamentos agressivos e a variabilidade cognitiva em termos de níveis de 

deficiência intelectual. Em relação à realização de um diagnóstico, a professora de C1 

desconhece que esse tipo de transtorno de acordo com a legislação brasileira deve ser 

emitido por médicos. Sobre estratégias de manejo adaptadas às necessidades de um 

escolar com TEA observa-se que as respostas não permitem identificar nem 

habilidades nem competências adequadas. Diferentemente, observam-se no quadro 5 

as respostas da professora à mesma entrevista após a fase de intervenção. Verifica-se 

nas respostas da professora de C1 que em relação ao quadro clínico e diagnóstico, ela 

apresenta respostas compatíveis com critérios clínicos estabelecidos nos manuais de 

classificação diagnóstica de transtornos mentais, por exemplo, a Classificação 

Internacional de Doenças – CID-10 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 

2000). A mesma evolução observa-se nas respostas às perguntas sobre formas de 

manejo desse escolar em sala de aula. 
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Quadro 5. Informações da professora de C1 sobre aspectos gerais do Transtorno do 

Espectro do Autismo nas fases pré e pós intervenção. 

Informações sobre 

o transtorno 

Fase Pré-intervenção Fase Pós-intervenção 

Definição de autismo 

 

 

 

Socialização prejudicada e tem 

autista que tem cognitivo bom e 

autista que não. 

 

Percebe a complexidade do transtorno, mas 

reconhece que tem uma etiologia biológica 

atingindo as áreas de comunicação, relação e 

aprendizagem 

Principais problemas de 

comportamento 

Isolamento e agressividade de não 

querer o contato 

Estereotipias, não olhar nos olhos, muitas vezes 

não responde, dificuldade para se comunicar, 

isolamento 

Critérios para 

realização de 

diagnóstico 

Não sabe ‘Olhar’ clínico e uso de testes. Complementa 

que a avaliação é complexa. 

Especialista 

responsável pelo 

diagnóstico 

Recomenda que o diagnóstico seja 

realizado por psicopedagogo 

Médico equipe multidisciplinar 

Manejo de aluno com 

TEA em sala de aula 

Conduz atividades isoladamente 

sem previsão de resultados por 

desconheci-mento do transtorno. 

Atualmente realizo atividades diferenciadas dos 

outros alunos e estimulando, mas ainda não 

conheço todas as potencialidades de C1 

Técnicas e estratégias 

utilizadas em sala de 

aula 

Não utiliza nenhuma estratégia 

especial ou adaptada à criança 

Uso de reforços, uso de respostas e instruções 

claras, estímulos visuais, entender e controlar o 

antecedente para melhorar o comportamento 

Número de crianças por 

sala de aula 

37 alunos 37 alunos 

 

Resultados comportamentais obtidos em C1 mediante uso de 

instrumentos padronizados nas fases pré-intervenção e pós-intervenção 

 Os resultados referentes ao preenchimento do BPI/01 pela professora de C1 

mostram-se na tabela 5. Observa-se na tabela 5 que a única escala que havia pontuado 

frequências elevadas de problemas de comportamento foi a de estereotipia 

verificando-se uma redução de 24 comportamentos da fase pré para a fase pós do 

estudo. Dentre as topografias comportamentais que foram extintas citam-se balançar 

para frente e para trás, esfregar-se, acenar e balançar os braços, balançar as mãos, 

bater palmas, exibir continuamente movimentos com os dedos, fazer caretas, ficar 

mexendo na blusa e bater o material na mesa. Apenas um novo comportamento 

apareceu no repertório de C1 que foi o riso imotivado, codificada no inventário BPI-

01 no espaço ‘outros comportamentos’. 
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Tabela 5. Resultados das pontuações brutas de frequência obtidas no Inventário de 

Problemas Comportamentais BPI-01 de acordo com relato de professor de C1. 
 

Fases do estudo/ Escalas do 

BPI/01 
Fase Pré-

Intervenção 

 

Fase Pós 

Intervenção 

 

Diferença de 

frequência 

comportamental 

entre fases pós e 

pré 

Frequência Frequência Frequência 

Comportamento autoagressivo 0 0 0 

Comportamento estereotipado 26 2 -24 

Comportamento agressivo 0 0 0 

 

 

 Os resultados referentes ao preenchimento do ABC pela professora de C1 

mostram-se na tabela 6. Como explicado no método, o uso desse inventário para 

avaliar possíveis modificações decorrentes da intervenção estará restrito à soma de 

comportamentos presentes de acordo com o instrumento. Em outras palavras, a 

análise adotada não compromete o resultado referente à condição clínica e de possível 

diagnóstico de TEA avaliada pelo inventário ABC. Observa-se na tabela 6 que em 

todas as escalas houve redução do número de indicadores de comportamentos 

inadequados avaliados pelo ABC ao comparar a fase pós com a fase pré-intervenção. 

As frequências de comportamentos nas que foi observada maior redução de 

problemas foram as estímulo sensorial e uso de objetos.  Alguns dos comportamentos 

que apresentaram diminuição nos resultados na fase pós de acordo com as escalas do 

ABC foram os seguintes: a) Escala estímulo sensorial: pobre uso da discriminação 

visual, frequentemente não reage visualmente a presença de novas pessoas; b) Escala 

relacionamento: é raro atender a estímulos não verbais; c) Escala uso do objeto e do 

corpo: balança-se por longos períodos de tempo, balança as mãos, d) Escala 

linguagem:  ausência de respostas para solicitações verbais, ausência de respostas a 

solicitações verbais envolvendo o uso de referenciais de espaço; e) Escala pessoal 

social: prefere manipular e ocupar-se com objetos inanimados. Entretanto, a 

professora relatou que os comportamentos como parece não escutar, dificuldade para 

fazer amigos, usar de 0 a 5 palavras para dizer o que quer continuam a persistir. 
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Tabela 6. Resultados das pontuações brutas de frequência obtidas no Inventário de 

Comportamentos Autísticos ABC de acordo com relato de professor de C1. 
 

Escalas do ABC 

 

Fase Pré-

Intervenção 

 

 

Fase Pós 

Intervenção 

 

Diferença de frequência 

comportamental entre fases pós 

e pré 

Estímulo Sensorial 16 7 -9 

Relacionamento 19 15 -4 

Uso do objeto e do corpo 14 0 -14 

Linguagem 12 6 -6 

Pessoal Social 8 3 -5 

 

  

Seguidamente apresentam-se os resultados referentes ao registro de 

observação comportamental de C1 em sala de aula nas fases pré e pós. Na tabela 7 

observa-se uma redução expressiva das respostas nos dois padrões comportamentais 

que haviam pontuado taxas elevadas de respostas na fase pré-intervenção. Na fase 

pré-intervenção C1 emitiu um número elevado de respostas do tipo, balançar a cabeça 

e o corpo, movimentação, posturas corporais estranhas, cheirar e lamber o próprio 

corpo, ecolalias, ausência de respostas a estímulos sociais, andar pela sala, tirar a 

linha da roupa, fazer caretas e balançar os braços. A resposta uso inapropriado de 

objetos passou a ser emitida, nesse caso foram manipulações estereotipadas com o 

lápis. Além das respostas operacionalizadas no protocolo descrito na tabela 1 foram 

registrados novos comportamentos do tipo: pegar e guardar seu próprio material no 

armário (frequência=5); solicitar material escolar para professora (através do apontar) 

(frequência=6); seguir a instrução da professora de distribuir materiais para os colegas 

(frequência=5). 
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Tabela 7. Topografias de respostas dos padrões comportamentais observados em C1. 

Padrão 

Comportamental 
Topografia de respostas  

Fases 

Fase Pré 

intervenção 

Fase Pós 

Intervenção 

Frequência Frequência 

Estereotipias gestuais, 

corporais e verbais 

A – Balanço da cabeça e do 

corpo 

 

 

22  

 

0 

 

B - Movimentação 49 4 

C – Posturas Corporais 

Estranhas 
31 

0 

D- Uso Inapropriado de 

Objetos 
0 

8 

E- Cheirar e/ou lamber o 

próprio corpo 
47 

1 

F- Gritos 
0 

 

0 

 

G- Ecolalias 41 0 

Agressividade 

H-  Agressão Física a outras 

pessoas  
0 

0 

I  - Agressão verbal a outras 

pessoas 
0 

0 

J  -  Destruição de objetos de 

outras pessoas 
0 

0 

K- Ataque de raiva (tantruns) 0 0 

Autoagressividade L- Autoagressão 
 

0 
0 

 

Interação Social e 

respostas sensoriais  

M- Respostas a Estímulos 

Sociais (ausência) 
4 

1 

N- Hipersensibilidade sensorial  0 

 

0 

 

  

 

A seguir, são apresentados os dados referentes ao acompanhamento da 

implementação das estratégias do guia em relação à professora de C1, na tabela 8. 

Como apresentando no método, a atribuição de valores entre 0 e 3 à frequência de 

cumprimento das estratégias entre nunca ter sido utilizada até uma utilização diária 

nas aulas permitiu quantificar essas medidas de aplicação das estratégias e, 

consequentemente verificar valores médios de utilização das mesmas. Observa-se que 

as três estratégias mais utilizadas foram desenvolvimento de autonomia e 

independência, uso de instruções claras e diretas e utilização de DRI, DRO, DRA e 

DRL, com uma média de utilização igual a 2,5. Já as estratégias menos utilizadas 

foram: ensino de cadeias comportamentais com auxílio da tríplice contingência 

(média= 1,8), desenvolvimento de comportamentos de solicitação e seguir ordens 



96 
 

 
(média=2) e uso de estímulos visuais (média=2.1). As justificativas oferecidas pela 

professora quanto ao não cumprimento das mesmas foram as seguintes: necessidade 

cumprimento de rotina escolar  e falta de tempo que permitisse a implementação das 

atividades estipuladas no guia. Nos encontros de acompanhamentos dos checklist a 

professora de C1 realizou as seguintes observações ao longo dos dois meses de 

utilização do guia em relação à aplicação das estratégias: C1 aprendeu novos 

comportamentos como solicitar através do apontar e autonomia para pegar e guardar 

os materiais dele e dirigir-se até a sala de aula sem a companhia do cuidador. A 

professora também identificou que o excesso de ruídos é um dos fatores que mais se 

desencadeava problemas de comportamento.  

Tabela 8. Frequências absolutas e médias do cumprimento das estratégias do guia 

pela professora de C1. 

Legenda 

Checklist=Ch 

MCh=Média de cumprimento das estratégias do Checklist 

 

Seguidamente, serão descritos os comentários e justificativas realizados pela 

professora de C1 durante o preenchimento dos checklists para controle de 

implementação das estratégias do programa. 

- Uso de instruções claras e diretas: a professora relatou que começou a dividir 

uma instrução complexa em várias instruções simples separadamente e que desta 

Estratégias 
Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7 Ch8 MCh 

1. Uso de instruções claras 

e diretas 
3 3 3 1 1 3 3 3 2,5 

2.Uso de estímulos visuais 1 2 3 2 1 3 2 3 2,1 

3. Desenvolvimento de 

comportamentos de 

solicitação e seguir ordem 

2 2 2 1 1 3 2 3 2 

4. Desenvolvimento de 

autonomia e independência 

 

3 2 3 2 2 2 3 3 2,5 

5. Controle de estímulos 

antecedents 

 

2 3 3 1 2 3 2 2 2,25 

6. Uso de avaliação e 

análise funcional 

 

2 3 3 1 2 3 2 3 2,3 

7. Ensino de cadeias 

comportamentais com 

auxílio da tríplice 

contigência 

 

2 2 3 1 1 2 2 2 1,8 

8. DRI, DRA, DRL e DRO 
3 2 3 2 1 3 3 3 2,5 
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maneira C1 passou a executar as atividades de maneira adequada. Relatou que esse 

tipo de divisão consumiu mais tempo de trabalho com C1 tendo em conta o número 

elevado de alunos na sala (37). Entretanto, relata que começou a perceber uma 

melhora nos problemas de comportamento  e no desempenho escolar. 

- Uso de estímulos visuais: antes da intervenção, a professora relatou que C1 

não prestava atenção enquanto ela falava com toda a classe. Após o treinamento ela 

percebeu que podia utilizar-se de estímulos visuais em algumas aulas para que C1 

entendesse o conteúdo das aulas. Ela passou a introduzir livros com desenhos e 

figuras relacionadas ao tema das aulas, C1 começou a apontar para as figuras 

relacionadas quando ouvia os nomes. Adicionalmente a professora começou a 

desenvolver novas estratégias de aula mediante uso de figuras para ensinar as letras 

do alfabeto e estimulá-lo a falar e participar. 

- Desenvolvimento de comportamentos de solicitação e seguir ordens: a 

professora relatou que C1 pegava os materiais em cima da mesa dela sem pedir ou 

muitas vezes não fazia a tarefa na ausência destes materiais. Ela passou a ensiná-lo a 

pedir seja apontando ou falando repetidas vezes todos os dias e ele aprendeu a apontar 

para os objetos quando os queria ou precisava.  

- Desenvolvimento de autonomia e independência: a professora de C1 sugeriu 

que C1 se dirigisse até a sala sem a companhia do cuidador, assim como frequentar 

outras aulas em ambiente externo à sala se deslocando junto às outras crianças. Ele 

passo também a comer o próprio lanche sem a ajuda da cuidadora. C1 foi estimulado 

a pegar seus próprios materiais e brinquedos no armário e guarda-los quando não 

precisasse mais, C1 e entregar tarefas para outros alunos. A professora de C1 relatou 

que antes do treinamento C1 não apresentava comportamentos funcionais como esses, 

só levantava da mesa para andar sem objetivo pela sala e que agora isto não ocorre 

mais.  

- Controle de estímulos antecedentes: a professora afirmou que começou a 

entender quando certos comportamentos problemas ocorrem e passou a evitá-los. Ela 

relatou sua compreensão entre problemas de comportamento de C1 e falta de 

atividades prazerosas. Dessa maneira ela passou a modificar fatores ou variáveis do 

ambiente para reduzir esses problemas.  

- Uso de DRI, DRA, DRL e DRO: a professora relatou utilizar a estratégia de  

reforçamento diferencial para comportamentos adequados. Disse perceber que C1 
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entendia e que isso ajudava a controlar os comportamentos dele, assim como ensinar 

comportamentos adequados. Inclusive preencheu nas observações que passou a 

utilizar também essas estratégia com outras crianças da sala. 

 

Criança 2 (C2) 

 

As informações que a professora de C2 tinha sobre transtorno antes da 

intervenção e após a mesma apresentam-se no quadro 6. As respostas da professora de 

C2 evidenciam que os conhecimentos sobre o transtorno e sobre estratégias de manejo 

eram predominantemente leigos. Se comparadas essas mesmas informações com as 

obtidas na fase pós-intervenção, observa-se que a professora passou a utilizar termos 

científicos para se referir à doença tanto em relação ao diagnóstico como às 

estratégias de manejo, percebendo inclusive progressos comportamentais 

identificados por ela como novos comportamentos adquiridos por C2. 

Quadro 6. Informações da professora de C2 sobre aspectos gerais do Transtorno do 

Espectro do Autismo nas fases pré e pós intervenção. 

Informações 

sobre o 

transtorno 

Fase Pré-intervenção Fase Pós-intervenção 

Definição de 

autismo 

 

 

 

Admitiu que seu conhecimento é 

leigo e complementou  dizendo 

que o transtorno significa : viver 

em um universo paralelo, 

possuir habilidade em alguma 

área  e dificuldade de se 

relacionar. 

 

É um transtorno que tem vários níveis de 

comprometimento, principalmente relacional, 

social, que consequentemente afeta a 

aprendizagem. Tem aquelas pessoas que tem 

uma área melhor trabalhada que outras 

pessoas da mesma idade e também tem 

aquelas que tem o cognitivo afetado. 

Principais 

problemas de 

comportamento 

Repetição, fuga de uma situação 

difícil, dificuldade de se 

relacionar com as pessoas. 

Repetição de gestos e movimentos, 

estereotipia, ritual, isolamento. 

Critérios para 

realização de 

diagnóstico 

Não sabe. Através dos profissionais da saúde que 

aplicam instrumentos e avaliações clínicas 

Especialista 

responsável pelo 

diagnóstico 

Psicopedagogo Profissionais da saúde. 

Manejo de aluno 

com TEA em sala 

de aula 

Pesquisa atividades 

diferenciadas para o aluno na 

internet, resume o assunto para 

que ele copie e leia e realiza um 

trabalho diferenciado da melhor 

maneira possível. 

Eu continuo pesquisando materiais e fazendo 

o material diferenciado dele. Desde que você 

veio aqui eu comecei a estimulá-lo mais para 

participar da aula e agora não é que ele presta 

atenção e ainda contribui! 

Técnicas e 

estratégias 

utilizadas em sala 

de aula 

Não sabe. Reforço, como elogiar os comportamentos 

adequados, explicação simples e clara, 

amenizar a situação que pode ser prejudicial. 

Número de 

crianças por sala 

de aula 

32 alunos 32 alunos 
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Resultados comportamentais obtidos em C2 mediante uso de 

instrumentos padronizados nas fases pré-intervenção e pós-intervenção 

 

A tabela 9 apresenta os resultados obtidos no inventário BPI-01 de acordo 

com o relato da professora sobre o comportamento de C2 no contexto de sala de aula 

nas fases pré e pós. Foi constatado de acordo com a tabela, que houve uma redução de 

comportamentos de C2 nas duas escalas que haviam pontuado comportamentos, no 

caso a de autoagressividade e comportamento estereotipado. Na fase pré-intervenção, 

C2 emitia comportamentos estereotipados do tipo balançar a cabeça, pular, olhar 

fixamente para as mãos ou objetos, fazer caretas e manipular objetos repetidamente. 

No espectro comportamental de autoagressão foram identificados pela professora 

respostas de bater na cabeça com a mão e puxar os cabelos. Na fase pós-intervenção, 

C2 diminuiu a frequência de comportamentos estereotipados já que algumas das 

respostas percebidas pela professora na fase pré foram extintas e somente dois 

comportamentos se mantiveram (olhar fixamente para mãos e objetos e fazer caretas). 

Na escala de comportamentos autoagressivos, a professora afirmou que C2 parou de 

bater com as mãos na cabeça, mas ainda o comportamento de puxar os cabelos era 

emitido numa frequência descrita por ela como mensal.  

Tabela 9. Resultados das pontuações brutas de frequência obtidas no Inventário de 

Problemas Comportamentais BPI-01 de acordo com relato de professor de C2. 
 

Fases do estudo/ Escalas do 

BPI/01 
Fase Pré-

Intervenção 

 

Fase Pós 

Intervenção 

 

Diferença de 

frequência 

comportamental 

entre fases pós e 

pré 

Frequência Frequência Frequência 

Comportamento autoagressivo 4 2 -2 

Comportamento estereotipado 10 5 -5 

Comportamento agressivo 0 0 0 

 

 

Os resultados referentes ao preenchimento do questionário ABC pela 

professora de C2 mostram-se na tabela 10. Observa-se na tabela 10 que em quatro das 

cinco escalas houve redução do número de indicadores de comportamentos 

inadequados avaliados pelo ABC ao comparar a fase pós com a fase pré-intervenção. 

Dentre os comportamentos não identificados pela professora na fase pós encontram-se 

os seguintes: a) Escala estímulo sensorial: pobre uso de da discriminação visual, b) 
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Escala relacionamento: ausência de sorriso social resiste ao toque, c) Escala uso do 

objeto e do corpo: anda nas pontas dos pés, usa brinquedos inapropriadamente, d) 

Escala pessoal social: aprende a tarefa, mas esquece rapidamente, não espera para ser 

atendido. De acordo com as respostas da professora ao ABC outros comportamentos 

se mantinham como dificuldades para fazer amigos, fortes reações frente a mudanças 

de ambientes, raramente atende a estímulos não verbais sociais do ambiente e parece 

não escutar. 

 

Tabela 10. Resultados das pontuações brutas de frequência obtidas no Inventário de 

Comportamentos Autísticos, ABC, de acordo com relato de professor de C2. 

 
Escalas do ABC 

Fase Pré-

Intervenção 

Fase Pós 

Intervenção 

Diferença de frequência 

comportamental entre fases pós 

e pré 

Estímulo Sensorial 19 17 -2 

Relacionamento 19 14 -5 

Uso do objeto e do corpo 4 0 -4 

Linguagem 10 10 0 

Pessoal Social 19 12 -7 

 

 

  Seguidamente, apresentam-se os resultados referentes ao registro de 

observação comportamental em sala de aula de C2 nas fases pré e pós. Na tabela 11, 

observa-se uma redução expressiva de respostas nos padrões comportamentais 

observados no registro da fase pré-intervenção. Nessa fase pré-intervenção o maior 

número de problemas de comportamentos emitidos por C2 foram o uso inapropriado 

de objetos, seguido de taxas menores referentes a balançar a cabeça e o corpo, 

posturas corporais estranhas, cheirar e ou lamber o próprio corpo, ecolalias e ausência 

de respostas a estímulos sociais. Na fase pós intervenção as  respostas de balançar a 

cabeça e o corpo, posturas corporais estranhas,  cheirar e ou lamber o próprio corpo, 

ecolalias e ausência de respostas a estímulos sociais foram extintas. Outros 

comportamentos como movimentação e uso inapropriado do objeto continuam a 

ocorrer com uma frequência mais baixa. Além das respostas originalmente descritas 

no protocolo de registro de observação comportamental do quadro 1 foi registrada a 

emissão de novos comportamentos que não estavam presentes na fase pré-

intervenção, por exemplo, participar de assuntos durante o horário de aula 

(frequência=10), conversar de acordo com o contexto do assunto (frequência=15) e 
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desenhar em sala de aula somente após finalização de tarefas escolares (frequência= 

3). 

 

Tabela 11. Topografias de respostas dos padrões comportamentais observados em 

C2. 

Padrão 

Comportamental 
Topografia de respostas 

Fases  

Fase Pré 

intervenção 

Fase Pós 

Intervenção 

Frequência Frequência 

Estereotipias gestuais, 

corporais e verbais 

A – Balanço da cabeça e do corpo 3 0 

B - Movimentação 1 1 

C – Posturas Corporais Estranhas 1 0 

D- Uso Ina propriado de Objetos 38 1 

E- Cheirar e/ou lamber o próprio corpo 6 0 

F- gritos 0 0 

G- ecolalias 1 0 

Agressividade 

H-  Agressão Física a outras pessoas 0 0 

I  - Agressão verbal a outras pessoas 0 0 

J  -  Destruição de objetos de outras 

pessoas 
0 0 

K- Ataque de raiva (tantruns) 0 0 

Autoagressividade 
L- Autoagressão 

 
0 0 

Intervenção Social e 

resopstas sensoriais 

M- Respostas a Estímulos Sociais 

(ausência) 
1 0 

N- Hipersensibilidade sensorial 0 

0 

 

 

 

 A seguir, são apresentados na tabela 12 os dados referentes ao 

acompanhamento da implementação das estratégias do guia em relação à professora 

de C2. Observa-se que as três estratégias mais utilizadas foram: uso de instruções 

claras e diretas (média= 3), uso de DRI, DRO, DRL, DRA (média= 2.75) e uso de 

comportamentos de solicitação e seguir ordem (média=2). Já as estratégias menos 

utilizadas foram: ensino de cadeias comportamentais com o auxílio da tríplice 

contigência (média=1.1), uso de estímulos visuais (média=1.25) e uso de avaliação e 

análise funcional (média= 1.3). As justificativas oferecidas pela professora quanto ao 

não cumprimento das mesmas foram as seguintes: necessidade cumprimento de rotina 

escolar  e falta de recursos que permitisse a implementação das atividades estipuladas 

no guia. 

 Diferente de outros professores participantes a professora de C2 preencheu 

poucos comentários e justificativas durante o preenchimento dos checklists para 

controle de implementação das estratégias do programa. As únicas observações que 
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constaram foram relacionadas a ela ter percebido que C2 aprendeu a participar da 

aula, concluir suas tarefas e aguardar a sua vez.  

 

Tabela 12. Frequências absolutas e médias do cumprimento das estratégias do guia 

pela professora de C2. 

 

Legenda 

Checklist=Ch 

MCh=Média de cumprimento das estratégias do Checklist 

 

 

Criança 3 (C3) 

 

Antes de iniciar o programa de treinamento, foram exploradas informações da 

professora de C3 sobre o transtorno em termos de etiologia, caracterização e formas 

de manejo em sala de aula. Os resultados apresentam-se no quadro 7. As respostas da 

professora de C3 evidenciam que ela não tinha conhecimentos coerentes validados 

cientificamente sobre o transtorno e nem sobre estratégias de manejo de escolares 

com TEA. Conforme quadro 7, a professora não desenvolvia estratégias e atividades 

individuais adaptadas às necessidades de C3 nos horários de sala de aula. Pelas 

respostas dela à pergunta que indagava questões relacionadas ao manejo percebeu-se 

que C3 permanecia em sala sem ser estimulado nos aspectos pedagógicos e 

comportamentais. Após a fase de intervenção a professora de C3 melhorou 

Estratégias 
Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7 Ch8 MCh 

1. Uso de instruções claras 

e diretas 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2.Uso de estímulos visuais 0 0 2 2 1 1 2 2 1.25 

3. Desenvolvimento de 

comportamentos de 

solicitação e seguir ordem 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4. Desenvolvimento de 

autonomia e independência 

 

1 1 2 2 2 2 2 2 1.75 

5. Controle de estímulos 

antecedents 

 

2 2 2 1 2 2 1 2 1.75 

6. Uso de avaliação e 

análise funcional 

 

1 1 1 1 2 2 2 1 1.3 

7. Ensino de cadeias 

comportamentais com 

auxílio da tríplice 

contigência 

1 1 1 1 1 2 1 1 1.1 

8. DRI, DRA, DRL e DRO 3 2 3 3 2 3 3 3 2.75 
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qualitativamente os conhecimentos gerais sobre TEA como mostrado no quadro 7. 

Assim como as professoras de C1 e C2 passou a utilizar termos cientificamente 

apropriados declarando o uso de estratégias de manejo condizentes com o guia que foi 

entregue.  

Quadro 7. Informações da professora de C3 sobre aspectos gerais do Transtorno do 

Espectro do Autismo nas fases pré e pós intervenção. 

Informações 

sobre o 

transtorno 

Fase Pré-intervenção Fase Pós-intervenção 

Definição de 

autismo 

 

 

 

Criança que não gosta de interagir se 

isolando. O transtorno varia de leve a 

grave.  

 

Reconhece uma etiologia 

biológica, apresenta prejuízo em 

três situações: na interação, na 

socialização também apresenta 

estereotipias. 

Principais 

problemas de 

comportamento 

São muitos, cada um expressa de uma 

maneira. Não sabe exemplificar. 
Ecolalia, estereotipia, dificuldade 

de se socializar, mania de rotina, 

muitos não aceitam contato. 
Critérios para 

realização de 

diagnóstico 

Não sabe. Através de exames clínicos e 

também de uso de instrumentos. 

Especialista 

responsável pelo 

diagnóstico 

Não sabe. O médico e uma equipe 

multidisciplinar. 

Manejo de aluno 

com TEA em sala 

de aula 

Argumentou que C3 não dá trabalho, é 

quieto, faz as coisas dele que nem as 

outras crianças, e que por isto a 

professora não deu assistência. Ele não 

se expressa, não passa informação e não 

conversa. 

Tem estimulado, tem sido mais 

clara nas instruções e 

complementou que estas estratégias 

a ajudaram também na relação com 

outras crianças.. 

Técnicas e 

estratégias utilizadas 

em sala de aula 

Não sabe. Reforço, instruções claras, 

conhecer o antecedente e controla-

lo para que a criança possa emitir 

um comportamento adequado. 
Número de crianças 

por sala de aula 
25 alunos 25 alunos 

 

Resultados comportamentais obtidos em C3 mediante uso de 

instrumentos padronizados nas fases pré-intervenção e pós-intervenção 

A tabela 13 apresenta os resultados obtidos no inventário BPI-01 de acordo 

com o relato da professora sobre o comportamento de C3 no contexto escolar nas 

fases pré e pós. A única escala que a professora pontua indicadores de problemas de 

comportamento foi a de comportamentos estereotipados. A estereotipia identificada 

pela professora de C3 na fase pré-intervenção foi olhar fixamente para as mãos que 

era emitida o tempo todo. Na fase pós-intervenção, C3 continuou apresentando o 

mesmo tipo de comportamento estereotipado, porém diminuiu sua frequência de ‘o 



104 
 

 
tempo todo’ (4 pontos – tabela 13/Fase pré) para diariamente (3 pontos – tabela 

13/Fase pós).  

Tabela 13. Resultados das pontuações brutas de frequência obtidas no Inventário de 

Problemas Comportamentais BPI-01 de acordo com relato de professor de C3. 

 
 

Fases do estudo/ Escalas do 

BPI/01 
Fase Pré-

Intervenção 

 

Fase Pós 

Intervenção 

 

Diferença de 

frequência 

comportamental 

entre fases pós e 

pré 

Frequência Frequência Frequência 

Comportamento autoagressivo 0 0 0 

Comportamento estereotipado 4 3 -1 

Comportamento agressivo 0 0 0 

 

Os resultados referentes ao preenchimento do ABC pela professora de C3 

mostram-se na tabela 14. Observa-se na tabela 14 que na maioria das escalas houve 

redução do número de indicadores de comportamentos inadequados avaliados pelo 

ABC ao comparar a fase pós com a fase pré-intervenção. Por exemplo, alguns dos 

comportamentos que apresentaram diminuição na fase pós que contribuíram com essa 

diminuição foram os seguintes: a) Escala estímulo sensorial: frequentemente não 

reage visualmente a presença de novas pessoas, b) Escala relacionamento: ausência de 

sorriso social, evita ativamente o contato visual, dificuldade para fazer amigos, c) 

Escala uso do objeto e do corpo: gira e bate o objeto muitas vezes, corre 

interrompendo em giros (no recreio), d) Escala linguagem: ausência de resposta para 

solicitações verbais, repete perguntas e frases ditas por outras pessoas. A professora 

de C3 relatou que comportamentos como pobre uso de discriminação visual, parece 

não escutar, fala monótona e sem ritmo, fortes reações a mudanças no ambiente, 

ausência de respostas a expressões faciais e /sentimentos dos outros continuam 

fazendo parte do repertório comportamental de C3.  

Tabela 14. Resultados das pontuações brutas de frequência obtidas no Inventário de 

Comportamentos Autísticos, ABC, de acordo com relato de professor de C3. 

Escalas do ABC 
Fase Pré-

Intervenção 

Fase Pós 

Intervenção 

Diferença de frequência 

comportamental entre fases pós 

e pré 

Estímulo Sensorial 12 9 -3 

Relacionamento 20 6 -14 

Uso do objeto e do corpo 8 0 -8 

Linguagem 14 9 -5 

Pessoal Social 4 4 0 
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Os dados dos registros de observação comportamental em sala de aula de C3 

nas fases pré e pós são mostrados na tabela 15. Observa-se uma redução expressiva na 

frequência absoluta de respostas dos padrões comportamentais referentes a 

movimentação que tinham obtido as maiores taxas de respostas na fase pré-

intervenção. Outras respostas inadequadas observadas foram: posturas corporais 

estranhas, uso inapropriado de objetos, gritos, ecolalia e autoagressão que também foi 

reduzidas na fase pós-intervenção. Além das respostas operacionalizadas no protocolo 

descrito na tabela 1, novas respostas adequadas foram registradas na fase pós-

intervenção, no caso, solicitar objetos (frequência=4), responder perguntas feitas pela 

professora na sala de aula (frequência=9), conversar de acordo com o contexto do 

assunto (frequência=6), conversar com colegas (frequência= 18) e pedir permissão 

para participar do assunto (frequência=2). 

Tabela 15. Topografias de respostas dos padrões comportamentais observados em 

C3. 

Padrão 

Comportamental 
Topografia de respostas 

Fases 

Fase Pré 

intervenção 

Fase Pós 

Intervenção 

Frequência Frequência 

Estereotipias 

gestuais, corporais e 

verbais 

A – Balanço da cabeça e do corpo 0 0 

B - Movimentação 20 1 

C – Posturas Corporais Estranhas 1 0 

D- Uso Ina propriado de Objetos 2 2 

E- Cheirar e/ou lamber o próprio corpo 0 0 

F- gritos 3 0 

G- ecolalias 6 0 

Agressividade 

H-  Agressão Física a outras pessoas 0 0 

I  - Agressão verbal a outras pessoas 0 0 

J  -  Destruição de objetos de outras pessoas 0 0 

K- Ataque de raiva (tantruns) 0 0 

Autoagressividade 
L- Autoagressão 

 
1 

0 

 

Intervenção Social e 

resopstas sensoriais 

M- Respostas a Estímulos Sociais (ausência) 5 0 

N- Hipersensibilidade sensorial 0 

0 

 

 

 

A seguir, na tabela 16, são apresentados os dados referentes ao 

acompanhamento da implementação das estratégias do guia por parte da professora de 

C3. Observa-se que as três estratégias mais utilizadas foram desenvolvimento de 

comportamentos de solicitação e seguir ordens e uso de DRI, DRA, DRL e DRO com 

médias de utilização 2,8, equivalente a um uso com frequência semanal a diária. A 

terceira estratégia mais utilizada foi desenvolvimento de autonomia e independência 

com 2,7 de média. Já as estratégias menos utilizadas foram: controle de estímulos 
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antecedentes (média= 1.7), ensino da tríplice contingência (média=1.6) e uso de 

estímulos visuais, com uma média de 0 (nunca foi utilizada). As justificativas 

oferecidas pela professora quanto ao não cumprimento das mesmas foram as 

seguintes: falta de material adequado, necessidade cumprimento de rotina escolar  e 

falta de tempo que permitisse a implementação das atividades estipuladas no guia.  

Tabela 16. Frequências absolutas e médias do cumprimento das estratégias do guia 

pela professora de C3. 

 
 

Legenda 

Checklist=Ch 

MCh=Média de cumprimento das estratégias do Checklist 

 

Os comentários e justificativas durante o preenchimento dos checklists para 

controle de implementação das estratégias do programa da professora de C3 são 

descritas seguidamente. 

- Uso de estímulos visuais: a professora relatou que não utilizaria a estratégia 

devido à falta de materiais e ainda justificou que não percebia a necessidade de 

utilizar a técnica com C3. 

- Desenvolvimento de autonomia e independência: a professora passou a pedir 

para C3 ir buscar materiais e distribuir cadernos e lições na sala de aula. 

- Uso de avaliação e análise funcional: a professora relatou começar a avaliar 

possíveis fatores associados aos comportamentos problemas de C3, por exemplo, 

          Estratégias Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7 Ch8 MCh 

1. Uso de instruções claras 

e diretas 3 2 2 3 2 2 2 3 2.3 

2.Uso de estímulos visuais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Desenvolvimento de 

comportamentos de 

solicitação e seguir ordem 

3 3 2 3 3 3 3 3 2.8 

4. Desenvolvimento de 

autonomia e independência 
2 2 3 3 3 3 3 3 2,7 

5. Controle de estímulos 

antecedentes 
2 2 2 1 2 1 2 2 1.7 

6. Uso de avaliação e 

análise funcional 
3 1 1 2 2 3 3 2 2.1 

7. Ensino de cadeias 

comportamentais com 

auxílio da tríplice 

contigência 

2 2 2 1 1 1 2 2 1.6 

8. DRI, DRA, DRL e DRO 3 2 3 3 3 3 3 3 2.8 
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quando e por que eles ocorrem. Na fase pré, ela tinha decido que C3 sentasse na 

última carteira. Durante a intervenção, percebeu que barulhos excessivos da sala 

naquele lugar interferiam no desempenho de C3, trocando-o de lugar para a perto da 

mesa dela. Relatou que naquele mês a classe mudou de sala e os pais extraviaram o 

material de C3 o que contribuiu para diversos problemas de comportamento. 

Entretanto, aproveitou a situação para ensinar a C3 respostas adequadas de solicitação 

de objetos e materiais escolares. 

- Uso de DRI, DRA, DRL e DRO: a professora relatou que reforçou 

frequentemente comportamentos adequados de C3 e, a partir dessas situações, 

progressivamente ele passou a participar das atividades em sala de aula e até começou 

a se relacionar com os colegas. O reforço fez com que C3 se interessasse mais das 

tarefas e atividades e até no relacionamento com a própria professora. Ela também 

relatou que reforçava C3 quando ele apresentava comportamentos adequados como 

sorrir, participar das atividades em aula e esperar sua vez. 

 

Criança 4 (C4) 

 

Antes de iniciar o programa de treinamento foram exploradas informações 

com a professora da C4 sobre o transtorno em termos de etiologia, caracterização e 

formas de manejo em sala de aula. Os resultados apresentam-se no quadro 8. As 

respostas da professora de C4 evidenciam que ela não tem conhecimento sobre o 

transtorno e nem sobre estratégias de manejo. Conforme quadro 8, a professora não 

desenvolvia estratégias e atividades individuais adaptadas às necessidades do aluno, o 

deixando fazer o que quer durante a aula. Após a fase de intervenção foram 

exploradas novamente as mesmas informações com a professora de C4. Resultados 

qualitativamente diferentes e adequados observam-se no quadro 8.  
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Quadro 8. Informações da professora de C4 sobre aspectos gerais do Transtorno do 

Espectro do Autismo nas fases pré e pós intervenção. 

Informações 

sobre o 

transtorno 

Fase Pré-intervenção Fase Pós-intervenção 

Definição de 

autismo 

 

 

 

A professora admitiu 

que não conhece sobre 

o transtorno e que não 

foi buscar informações 

a respeito. 

Ela disse: eu achava que era um bicho de 7 cabeças, 

agora não. Agora eu entendi e vejo que eles aprendem. 

É algo que vem com a pessoa desde que nasce. O 

ambiente pode influenciar no comportamento, mas 

autismo é isso, é algo que faz com que as pessoas 

tenham dificuldade de se relacionar, emitam 

comportamentos repetitivos e até podem se auto 

agredir. 

Principais 

problemas de 

comportamento 

Não sabe. Bater-se, estereotipias, rodar, girar, repetir o que os 

outros falam, repetir a mesma frase e ou palavras 

muitas vezes, não se relacionar com os outros. 
Critérios para 

realização de 

diagnóstico 

Não sabe. O médico é quem deve fazer a avaliação 

Especialista 

responsável pelo 

diagnóstico 

Não sabe. O médico 

Manejo de aluno 

com TEA em sala 

de aula 

A professora admitiu 

que deixa o aluno fazer 

o que quer na sala de 

aula pois não sabe o 

que fazer e nem como 

agir. 

Ela disse: agora eu sei que ele aprende. Sei também 

seus limites. Sei que ele produz. Tenho que aproveitar 

quando ele está aberto a isso. Faço atividades 

diferenciadas também, mas claro no dia que ele quer, 

se não ele não faz. 

Técnicas e 

estratégias 

utilizadas em sala 

de aula 

Não sabe. Reforço, regras, eu comecei a usar estímulos visuais e 

mostrar para ele o que pode e o que não pode. E sabe 

o que é legal? Ele agora pede desculpas, antes ele não 

pedia. Quando ele quer algo ele pede emprestado. 

Antes ele só pegava e não anda muito como antes na 

sala de aula. 
Número de 

crianças por sala 

de aula 

37 alunos 34 alunos 

 

 

Resultados comportamentais obtidos em C4 mediante uso de 

instrumentos padronizados nas fases pré-intervenção e pós-intervenção 

A tabela 17 apresenta os resultados obtidos no inventário BPI-01 de acordo 

com o relato da professora sobre o comportamento de C4 no contexto escolar nas 

fases pré e pós. Foi constatado que C4 apresentou problemas de comportamento nas 

escalas de comportamento estereotipado e comportamento autoagressivo na fase pré 

intervenção, apresentando redução dessas frequências de emissão da fase pré para a 

pós intervenção. Comportamentos autogressivos como bater na cabeça com a mão, 

bater no próprio corpo e arranhar-se com força que eram emitidos diariamente 

passaram a ser emitidos com frequência semanal. Já a redução de respostas 
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indicativas de estereotipias foi menor, no caso referente a bater palmas, balançar as 

mãos, se balançar e bater objetos na mesa.  

 

Tabela 17. Resultados das pontuações brutas de frequência obtidas no Inventário de 

Problemas Comportamentais BPI-01 de acordo com relato de professor de C4. 
 

Fases do estudo/  Escalas do 

BPI/01 
Fase Pré-

Intervenção 

 

Fase Pós 

Intervenção 

 

Diferença de 

frequência 

comportamental 

entre fases pós e 

pré 

Frequência Frequência Frequência 

Comportamento autoagressivo 9 2 -7 

Comportamento estereotipado 7 5 -2 

Comportamento agressivo 0 0 0 

 

 

Os resultados referentes ao preenchimento do ABC pela professora de C4 

mostram-se na tabela 18. Observa-se na tabela 18 que na maioria das escalas houve 

redução do número de indicadores de comportamentos inadequados avaliados pelo 

ABC ao comparar a fase pós com a fase pré-intervenção. Por exemplo, alguns dos 

comportamentos que apresentaram diminuição na fase pós que contribuíram com essa 

diminuição foram os seguintes: a) Escala estímulo sensorial: frequentemente não 

reage visualmente à presença de novas pessoas, b) Escala relacionamento: evita 

ativamente o contato visual, resiste ao toque, d) Escala linguagem: repete perguntas e 

frases dita por outras pessoas, e) Escala pessoal social: aprende uma tarefa mas 

esquece rapidamente. Entretanto, a professora de C4 relatou que comportamentos 

como parece não escutar, reação de sobressalto a som intenso, entre outros ainda 

continuam sendo emitidos.  

Tabela 18. Resultados das pontuações brutas de frequência obtidas no Inventário de 

Comportamentos Autísticos ABC de acordo com relato de professor de C4. 

Escalas do ABC 
Fase Pré-

Intervenção 

Fase Pós 

Intervenção 

Diferença de frequência 

comportamental entre fases pós e 

pré 

Estímulo Sensorial 17 14 -3 

Relacionamento 24 3 -21 

Uso do objeto e do corpo 12 12 0 

Linguagem 12 4 -8 

Pessoal Social 8 6 -2 
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Seguidamente, apresentam-se os resultados referentes ao registro de 

observação comportamental em sala de aula de C4 nas fases pré e pós. Na tabela 19 

verifica-se que na fase pré-intervenção C4 emitia taxas elevadas de comportamentos 

do tipo movimentação, posturas corporais estranhas, uso inapropriado de objetos, 

ecolalias , gritos, balanço da cabeça e do corpo, autoagressão, ausência a estímulos 

sociais que foram reduzidas na fase pós-intervenção. As respostas que mais 

diminuíram quanto à frequência foram as ecolalias. Além das respostas 

operacionalizadas no protocolo descrito na tabela 1, na fase pós foram registrados 

novos comportamentos do tipo: solicitar objetos (frequência=9), pedir desculpas 

(frequência=5) e conversar com colegas (frequência=8). 

 

Tabela 19. Topografias de respostas dos padrões comportamentais observados em 

C4. 

Padrão 

Comportamental 
Topografia de respostas 

Fases 

Fase Pré 

intervenção 

Fase Pós 

Intervenção 

Frequência Frequência 

Estereotipias 

gestuais, corporais e 

verbais 

A – Balanço da cabeça e do corpo 3 0 

B - Movimentação 10 5 

C – Posturas Corporais Estranhas 9 0 

D- Uso Ina propriado de Objetos 16 4 

E- Cheirar e/ou lamber o próprio corpo 0 0 

F- gritos 9 5 

G- ecolalias 20 1 

Agressividade 

H-  Agressão Física a outras pessoas 0 0 

I  - Agressão verbal a outras pessoas 0 0 

J  -  Destruição de objetos de outras pessoas 0 0 

K- Ataque de raiva (tantruns) 0 0 

Autoagressividade 
L- Autoagressão 

 
0 

0 

 

Intervenção Social e 

resopstas sensoriais 

M- Respostas a Estímulos Sociais (ausência) 5 0 

N- Hipersensibilidade sensorial 0 0 

 

A seguir, na tabela 20, são apresentados os dados referentes ao 

acompanhamento da implementação das estratégias do guia em relação à professora 

de C4. Observa-se que as três estratégias mais utilizadas foram: uso de instruções 

claras e diretas (média=2.5/entre diária e semanalmente), ensino de comportamentos 

de solicitação e seguir ordens (média=2.5/ entre diária e semanalmente) e 

desenvolvimento de autonomia e independência (2.3/ entre diária e semanalmente). Já 

as estratégias menos utilizadas foram: controle de estímulos antecedentes 

(média=1.6), uso de avaliação e análise funcional (média=1.6/ entre semanalmente e 

semanalmente), ensino de cadeias comportamentais com auxílio da tríplice 
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contigência (média=1.7/ entre semanalmente e semanalmente) As justificativas 

oferecidas pela professora quanto ao não cumprimento das mesmas foram as 

seguintes: necessidade cumprimento de rotina escolar, falta de tempo que permitisse a 

implementação das atividades estipuladas no guia e em algumas ocasiões o aluno 

estava muito agitado para realizar certas tarefas e estratégias do guia. 

Tabela 20. Frequências absolutas e médias do cumprimento das estratégias do guia 

pela professora de C4. 

 
Legenda 

Checklist=Ch 

MCh=Média de cumprimento das estratégias do Checklist 

 

Seguidamente, os comentários e justificativas durante o preenchimento dos 

checklists para controle de implementação das estratégias do programa da professora 

de C4. 

- Uso de estímulos visuais: a professora relatou que utiliza de estratégias 

visuais para mostrar e ensinar a C4 o que pode ou não pode fazer em sala de aula. 

- Desenvolvimento de solicitação e seguir ordens: a professora relatou ensinar 

C4 a pedir material emprestado em vez de pegar sem pedir e o ensinou a pedir 

desculpas quando cometesse algum comportamento inadequado. Por exemplo: C4 viu 

uma borracha em cima da mesa do colega e a pegou sem pedir permissão, mas assim 

que devolveu perguntou ao colega se ele pediu emprestado e o colega disse que não, 

então ele pediu desculpas e voltou para o lugar dizendo que é errado pegar material 

                      Estratégias 
Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7 Ch8 MCh 

1. Uso de instruções claras e diretas 3 3 2 2 2 2 3 3 2.5 

2.Uso de estímulos visuais 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3. Desenvolvimento de comportamentos de 

solicitação e seguir ordem 
3 3 2 2 2 2 3 3 2.5 

4. Desenvolvimento de autonomia e independência 3 3 2 2 2 2 2 3 2.3 

5. Controle de estímulos antecedentes 2 2 2 1 1 1 2 2 1.6 

6. Uso de avaliação e análise funcional 2 2 2 1 1 1 2 2 1.6 

10. Ensino de cadeias comportamentais com 

auxílio da tríplice contigência 
2 2 2 1 1 2 2 2 1.7 

11. DRI, DRA, DRL e DRO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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dos colegas sem pedir. A professora relatou que antes do estudo C4 não emitia esses 

comportamentos e ainda ressaltou que para introduzir e manter esses comportamentos 

no repertório de C4 foram necessárias muitas repetições e reforçamentos. Outros 

exemplos oferecidos foram: antes do treinamento, C4 andava muito pela sala de aula, 

agora não o faz com tanta frequência embora ela levantou a hipótese de C4 estar 

imitando outro aluno com Síndrome de Down que andava o tempo todo pela sala.   

- Uso de DRI, DRA, DRL e DRO: a professora relatou que reforça 

positivamente comportamentos adequados de C4 quando ele faz as lições e quando 

ele não grita em sala de aula, parabenizando por estar comportado e quieto em sala. 

Ela disse que isto ajudou muito a controlar os gritos de C4 em sala e quando ele o faz, 

ela consequência dizendo a ele que é errado e que ele não pode fazer isso orientando-

o a pedir desculpas. Para que C4 caminhe menos na sala de aula ou use os objetos 

inadequadamente a professora passa tarefas incompatíveis com o andar pela sala 

como pedir para C4 desenhar, pintar, ligar os pontos, ligar as figuras com as palavras, 

escrever algumas palavras, entre outras atividades.  

 

Criança 5 (C5) 

As informações da professora de C5 nas fases pré e pós sobre o transtorno em 

termos de etiologia, caracterização e formas de manejo em sala de aula mostram-se no 

quadro 9. As respostas da professora de C5 evidenciam que, diferente das outras 

professoras, pelo menos nas perguntas de definição e principais problemas de 

comportamento ela parece compreender algumas características do transtorno. Porém, 

algumas respostas foram vagas ou ambíguas, por exemplo, quando refere que as 

pessoas com TEA não gostam de cálculos. Na fase pós, aumentou o número de 

indicadores mais adequados para caracterizar o transtorno, inclusive com uso de 

alguns termos científicos de maneira apropriada. 
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Quadro 9. Informações da professora de C1 sobre aspectos gerais do Transtorno do 

Espectro do Autismo nas fases pré e pós intervenção. 

Informações 

sobre o 

transtorno 

Fase Pré-intervenção Fase Pós-intervenção 

Definição de 

autismo 

 

 

 

Ela referiu que existem dois tipos: o 

autismo e o Asperger que é um 

autismo não autismo. Ou seja, ele tem 

potencial. O autismo mesmo não tem 

raciocínio, leva ao pé da letra e é 

isolado. 

É um transtorno de etiologia biológica, 

a criança vive muitas vezes no seu 

próprio mundo interno e isolado. 

Complementou dizendo que ela 

entendeu e descobriu que eles podem 

aprender. 

Principais 

problemas de 

comportamento 

Dificuldade de relacionamento e não 

gosta de cálculos. 
Introspecção, isolamento, ficar se 

balançando, girar o próprio corpo, 

correr sem propósito, entre outros. 
Critérios para 

realização de 

diagnóstico 

Não sabe. Médicos com exames clínicos. 

Especialista 

responsável pelo 

diagnóstico 

Médico. Médico. 

Manejo de aluno 

com TEA em sala 

de aula 

Trato da mesma maneira que os 

outros, sem diferenciação. 

Complementou dizendo que se C5 for 

bem trabalhado, vai ser um bom 

artista plástico. 

Em algumas aulas, como português e 

ciência não preciso utilizar atividades 

diferenciadas, pois C5 vai muito bem 

em matemática e utilizo estratégias que 

você me ensinou. 
Técnicas e 

estratégias 

utilizadas em sala 

de aula 

Não sabe. Estratégias e técnicas da ABA (Análise 

Aplicada do comportamento) como 

reforço, tríplice contigência, entre 

outros. 
Número de crianças 

por sala de aula 
29 alunos 29 alunos 

 

Resultados comportamentais obtidos em C5 mediante uso de 

instrumentos padronizados nas fases pré-intervenção e pós-intervenção 

 A tabela 21 apresenta os resultados obtidos no inventário BPI-01 de acordo 

com o relato da professora sobre o comportamento de C5 no contexto sala de aula nas 

fases pré e pós. Foi constatado de acordo com a tabela que houve uma redução de 

comportamentos de C5 nas três escalas que haviam pontuado comportamentos. 

Tabela 21. Resultados das pontuações brutas de frequência obtidas no Inventário de 

Problemas Comportamentais BPI-01 de acordo com relato de professor de C1. 
 

Fases do estudo/ Escalas do 

BPI/01 
Fase Pré-

Intervenção 

 

Fase Pós 

Intervenção 

 

Diferença de 

frequência 

comportamental 

entre fases pós e 

pré 

Frequência Frequência Frequência 

Comportamento autoagressivo 4 0 -4 

Comportamento estereotipado 24 12 -12 

Comportamento agressivo 2 0 -2 
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De acordo com a professora, em sala de aula na fase pré-intervenção, C5 

apresentou uma frequência de 24 respostas estereotipadas como balançar para frente e 

para trás, girar o próprio corpo, balançar a cabeça, acenar ou balançar os braços, olhar 

fixamente para as mãos ou objetos, manter posturas corporais estranhas, fazer caretas, 

entre outros. Na fase pós-intervenção, C5 diminuiu expressivamente esses 

comportamentos, por exemplo: balançar para frente e para trás, manter posturas 

corporais estranhas, acenar ou balançar os braços. Entretanto um novo 

comportamento apareceu descrito por ela como rir do nada ou riso imotivado. Ainda 

de acordo com a professora de C5, todos os comportamentos autoagressivos foram 

extintos como mostra a tabela 3 cuja frequência na fase pós foi 0.  

Os resultados referentes ao preenchimento do ABC pela professora de C5 

mostram-se na tabela 22. Observa-se nessa tabela que em todas as escalas houve 

redução do número de indicadores de comportamentos inadequados avaliados pelo 

ABC ao comparar a fase pós com a fase pré-intervenção. Alguns dos comportamentos 

que apresentaram diminuição na fase pós que contribuíram com essa diminuição 

foram os seguintes: a) Escala estímulo sensorial: pobre uso de discriminação visual; 

b) escala relacionamento: ausência de resposta para expressão facial/sentimentos dos 

outros, evita ativamente o contato visual, resiste ao toque; c) Escala uso do objeto e 

do corpo: insiste em manter certos objetos consigo; d) Escala linguagem: repete a 

mesma frase muitas vezes, e) Escala pessoal social: aprende uma tarefa mas esquece 

rapidamente, intenso acesso de raiva ou chilique Entretanto, a professora relatou que 

os comportamentos como girar em torno de si por longo período de tempo, balança-se 

por longos períodos de tempo, correr interrompendo com giros em torno de si ainda 

persistem. 

Tabela 22. Resultados das pontuações brutas de frequência obtidas no Inventário de 

Comportamentos Autísticos ABC de acordo com relato de professor de C5. 

 
Escalas do ABC 

Fase Pré-

Intervenção 

Fase Pós 

Intervenção 

Diferença de frequência 

comportamental entre fases pós 

e pré 

Estímulo Sensorial 13 10 -3 

Relacionamento 21 5 -16 

Uso do objeto e do corpo 21 12 -9 

Linguagem 12 4 -8 

Pessoal Social 20 11 -9 
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Seguidamente apresentam-se os resultados referentes ao registro de observação 

comportamental em sala de aula de C5 nas fases pré e pós. Na tabela 23, observa-se 

uma redução expressiva das respostas nos padrões comportamentais que haviam 

pontuado respostas inadequadas na fase pré-intervenção. Na fase pré-intervenção, C5 

emitiu um número elevado de comportamentos do tipo movimentação, uso 

inapropriado de objetos e ausência de respostas a estímulos sociais que diminuíram 

expressivamente sua frequência na fase pós intervenção. Além das respostas 

operacionalizadas no protocolo descrito na tabela 1, o registro de novos 

comportamentos adequados na linha de base após a intervenção foram: apresentar 

trabalhos referentes ao contexto na frente da sala de aula (frequência=4), responder 

adequada e satisfatoriamente perguntas de colegas e/ou da professora, 

(frequência=16), pedir material para professora (frequência=5); participar efetiva e 

satisfatoriamente da aula (frequência=8). 

Tabela 23. Topografias de respostas dos padrões comportamentais observados em 

C5. 

 

Padrão 

Comportamental 
Topografia de respostas  

Fases 

Fase Pré 

intervenção 

Fase Pós 

Intervenção 

Frequência Frequência 

Estereotipias gestuais, 

corporais e verbais 

A – Balanço da cabeça e do 

corpo 
4 

0 

B - Movimentação 18 8 

C – Posturas Corporais 

Estranhas 
0 

0 

D- Uso Inapropriado de 

Objetos 
11 

8 

E- Cheirar e/ou lamber o 

próprio corpo 
2 

0 

F- Gritos 0 0 

G- Ecolalias 0 0 

Agressividade 

H-  Agressão Física a outras 

pessoas  
0 

0 

I  - Agressão verbal a outras 

pessoas 
0 

0 

J  -  Destruição de objetos de 

outras pessoas 
0 

0 

K- Ataque de raiva (tantruns) 0 0 

Autoagressividade L- Autoagressão 
0 

 0 

 

Interação Social e 

respostas sensoriais  

M- Respostas a Estímulos 

Sociais (ausência) 
7 

0 

N- Hipersensibilidade sensorial  2 
0 
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A seguir, são apresentados os dados do acompanhamento da implementação 

das estratégias do guia em relação à professora de C5, na tabela 24. Observa-se que as 

três estratégias mais utilizadas foram desenvolvimento de autonomia e independência 

(média=2,7/entre semanalmente e diariamente), uso de estímulos visuais e 

desenvolvimento de comportamentos de solicitação e seguir ordens com média= 2,3/ 

entre semanalmente e diariamente.  As estratégias menos utilizadas foram: uso de 

instruções claras e diretas (média= 1,5/entre mensalmente e semanalmente), controle 

de estímulos antecedentes (média= 1,8/ entre mensalmente e semanalmente) e uso de 

DRI, DRL, DRA e DRO (média=1,8/ entre mensalmente e semanalmente). As 

justificativas oferecidas pela professora quanto ao não cumprimento das mesmas 

foram as seguintes: necessidade cumprimento de rotina escolar  e falta de tempo que 

permitisse a implementação das atividades estipuladas no guia.  

Tabela 24. Frequências absolutas e médias do cumprimento das estratégias do guia 

pela professora de C5. 

 

 
Legenda 

Checklist=Ch 

MCh=Média de cumprimento das estratégias do Checklist 

 

Assim como a professora de C2, os comentários e justificativas durante o 

preenchimento dos checklists para controle de implementação das estratégias do 

Estratégias 
Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7 Ch8 MCh 

1. Uso de instruções claras e diretas 2 1 1 2 1 1 2 2 1,5 

2.Uso de estímulos visuais 2 2 2 3 2 3 2 3 2,3 

3. Desenvolvimento de comportamentos de 

solicitação e seguir ordem 
3 2 3 3 2 2 2 2 2,3 

4. Desenvolvimento de autonomia e independência 3 3 3 3 2 2 3 3 2,7 

5. Controle de estímulos antecedentes 2 2 1 2 2 2 2 2 1,8 

6. Uso de avaliação e análise funcional 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7. Ensino de cadeias comportamentais com auxílio 

da tríplice contigência 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8. DRI, DRA, DRL e DRO 2 1 2 2 2 2 2 2 1,8 
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programa da professora de C5 não foram detalhados. Entretanto, um dado de 

observação da própria pesquisadora durante a realização do registro de observação na 

fase pós deve ser descrito: durante a observação, C5 apresentou oralmente um 

trabalho para a classe e respondeu adequadamente todas as perguntas, manteve alguns 

contatos visuais com os colegas ao responder e apresentou adequadamente o seu 

projeto.  Entretanto, a professora não reforçou positivamente esses comportamentos 

de C5 e ainda efetuou algumas críticas à apresentação assim como procedeu com a 

maioria dos alunos.  

 

Novos comportamentos descritos pelos professores nos acompanhamentos 

dos checklists. 

De acordo com os registos realizados pelos professores nos checklists foi 

possível identificar algumas diferenças nos comportamentos das crianças entre as 

fases pré e pós intervenção, como pode ser visualizado no quadro 10. 

Quadro 10. Relatos de professores sobre novos comportamentos das crianças 

observados na fase pós intervenção. 

Relatos de professores/ Fases de Intervenção 

Exemplos: 

1- ‘Antes C1 só levantava da mesa para andar sem objetivo pela sala’ (sic).  

‘Na medida que as ações foram implementadas C1 aprendeu a apontar para os 

objetos, ir sem ajuda até a sala do aula, pegar e guardar os próprios brinquedos’ (sic) 

2- ‘C3 passou a ir buscar materiais e distribuir cadernos e lições na sala de aula’ (sic). 

A professora relatou que reforçou frequentemente comportamentos adequados de C3 

e, a partir dessas situações, progressivamente ele passou a participar das atividades 

em sala de aula. 

3- ‘C4 fazia o que queria em sala de aula: falava alto, rabiscava o quadro e gritava’ 

(sic). 

Professora relatou que passou a utilizar estratégias visuais para mostrar objetos, 

figuras e situações e ensinar C4 comportamentos de seguir regras.  

‘C4 aprendeu a pedir material emprestado e a pedir desculpas quando emitisse algum 

comportamento inadequado’. (sic) 

A professora relatou que reforça positivamente comportamentos adequados de C4 

quando ele faz as lições e quando ele não grita em sala de aula, parabenizando-o pelo 

bom comportamento. 

Para que C4 ande menos na sala de aula, a professora passou a orientar tarefas 

incompatíveis como: pedir para C4 desenhar, pintar, ligar os pontos, ligar as figuras 

com as palavras, escrever algumas palavras, entre outras atividades. 
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6. Discussão 

O objetivo deste estudo foi desenvolver, aplicar e avaliar a eficácia de um 

programa de treinamento para professores sobre estratégias de manejo 

comportamental de alunos com Transtorno do Espectro do Autismo. No Brasil são 

escassos os estudos que focam intervenções em crianças com autismo no ambiente 

escolar (SERRA, 2004, 2009; KERN, 2005; BOSA, 2006; MARTINS, 2007; 

FARIAS; MARANHÃO; CUNHA, 2008). E como apresentado no embasamento 

teórico do presente estudo, o único estudo brasileiro de revisão publicado em 2010 

sobre o estado da arte da produção científica nacional sobre TEA não identificou 

trabalhos direcionados ao treinamento de professores para manejo comportamental de 

escolares com TEA em contextos de salas de aula (TEIXEIRA et al., 2010).   

Embora o capítulo de descrição de resultados tenha sido apresentado de 

maneira individual, no capítulo de discussão optou-se pela integração dos resultados 

para discuti-los de maneira grupal à luz do embasamento teórico adotado no estudo, 

independentemente da variabilidade individual de cada participante. 

Em relação à quantidade, qualidade e tipo de informações sobre TEA em 

função de etiologia, caracterização e formas de manejo em sala de aula, observou-se 

que de maneira geral os professores participantes precisam aumentar esses 

conhecimentos, aperfeiçoar habilidades e competências e apreender estratégias de 

manejo desse escolar no contexto de sala de aula. Somente um professor utilizou 

termos técnicos adequados ao responder à entrevista.  Inclusive nas respostas a 

questões relacionadas à formação do profissional que está habilitado para emitir um 

diagnóstico de TEA no Brasil os professores também evidenciam despreparo, já que a 

maioria respondeu que o psicopedagogo é o profissional habilitado para tal 

diagnóstico. Esses resultados são semelhantes aos obtidos por Santos e Santos (2012), 

Silveira e Neves (2006) e Quatrin e Pivetta (2008). 

Estudos como o de Camargo e Bosa (2009) evidenciam que para que um aluno 

com TEA possa se desenvolver no contexto escolar é necessário que o professor 

esteja qualificado para atender as demandas associadas ao transtorno em questão. 

Essa mesma recomendação verifica-se em outros trabalhos (CASTRO, 2005; 

GOMES, 2007; FARIAS; MARANHÃO; CUNHA, 2008; CAMARGO; BOSA , 

2009; LEONARDO; BRAY; ROSSATO, 2009; GOMES; MENDES, 2010; 
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SANTOS; SANTOS, 2012). Os professores em questão não conheciam o transtorno e 

nem os comportamentos frequentes associados. Também relataram que não sabiam 

como agir e o que fazer para ajudar os alunos a aprenderem e a se socializarem. 

Alguns professores na fase pré intervenção apresentaram dúvidas relacionadas a 

aprendizagem de seus alunos. Por exemplo: o aluno com TEA é capaz de aprender? 

Como eles aprendem? Para conduzir o manejo comportamental é necessário que os 

professores tenham formação adequada em relação ao transtorno de quaisquer 

crianças com NEE inserida em escolas regulares apresentem um conhecimento 

preciso das principais características do Transtorno. Já na avaliação dessas mesmas 

informações na fase pós-intervenção verificaram-se respostas qualitativamente mais 

adequadas e completas com uso de termos científicos para definir TEA, caracterizar 

problemas de comportamento indicando sintomas do transtorno, citar estratégias 

comportamentais de manejo em sala de aula a partir das ferramentas do método ABA. 

É provável que essas respostas da fase pós funcionem no presente estudo como 

indicadores de qualificação profissional sobre o tema TEA que os professores 

participantes adquiriram, assim como a viabilidade e eficácia do treinamento e do 

guia psicoeducativo desenvolvido no estudo.   

 Os resultados comparativos da pós-intervenção em relação à pré-intervenção 

das crianças participantes mostraram que houve uma diminuição expressiva do 

número de problemas de comportamento avaliados pelo BPI-01e pelo ABC. Somente 

as crianças C2 e C3 apresentaram uma redução menos expressiva de acordo com o 

inventário BPI-01. Entretanto, mesmo nessas duas crianças houve redução de 

comportamentos problemas. Os principais problemas de comportamento cujas taxas 

de frequência elevadas na fase pré foram reduzidas na fase pós foram as estereotipias 

e os comportamentos autoagressivos. Dados comportamentais do ABC mostraram 

que, pelo menos na escala sensorial, escala de uso de objetos e do corpo e escala de 

relacionamento (essa última em relação ao atendimento a estímulos não verbais e 

imitação de brincadeiras, fundamentalmente), foram verificadas melhoras expressivas 

nas crianças participantes. Os dados certamente podem contribuir com uma melhor 

adaptação psicossocial dessas crianças em diferentes contextos e, ainda mais no 

contexto escolar. Por exemplo, a professora de C3 evidenciou que este começou a se 

relacionar com alguns colegas e a emitir sorrisos sociais, comportamentos não 
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emitidos anteriormente. Através do treinamento, C3 pôde sentir-se mais adaptado ao 

contexto. 

Sabe-se que o uso de instrumentos baseado no relato de informantes pode ter 

limitações quanto à fidedignidade desse relato se comparado àqueles dados de 

observação comportamental (MARTIN, PEAR, 2009). Esse foi um dos fatores que 

determinou o uso do método de observação para complementar informações colhidas 

nos inventários padronizados. Nos registros de observação foi verificado que as taxas 

de emissão de topografias de problemas de comportamento foram reduzidas 

expressivamente da fase pré à fase pós-intervenção em todas as crianças participantes. 

As respostas estereotipadas foram os padrões de maior redução, com exceção de C4 

que apresentou uma redução maior na escala de autoagressividade. Comportamentos 

que eram emitidos em diferentes crianças com taxas elevadas que correspondiam a 

quase diariamente passaram a ser emitidos apenas mensalmente ou extintos. Por 

exemplo, em C1 e C4 respostas dos padrões movimentação e ecolalias; somente em 

C1 as respostas de cheirar; em C2 o uso inapropriado de objetos; C3 e C5 a 

movimentação. Estudos anteriores discutem a necessidade de aplicação de estratégias 

educacionais adaptadas ao aluno com NEE e TEA para ele se desenvolver 

adequadamente no espaço educacional (DE MASI, 2008; LEONARDO; BRAY; 

ROSSATO, 2009). As estratégias comportamentais utilizadas neste estudo auxiliaram 

os professores a lidarem e entenderem melhor o processo educacional da criança com 

TEA, possibilitando o surgimento da aprendizagem intencional, ou seja, os 

professores começaram a criar situações, atividades e contextos favoráveis para que 

os alunos com TEA apresentassem um aprendizado, mais especificamente neste caso 

comportamental. Na fase pós-intervenção, os professores relataram que agora 

percebem o aprendizado dos seus alunos. Alguns professores como a de C1 afirmam 

que seria melhor para os alunos estarem em uma escola especializada, já que precisam 

de estimulação frequente e que o aprendizado educacional ainda se encontra limitado 

em sala de aula.  

No estudo de De Masi (2008) ainda há maior especificidade ao ressaltar que a 

escola deve ter como objetivos uma aprendizagem intencional no sentido de ela exigir 

situações sociais específicas e instrumentos de mediação. Os dados comportamentais 

observados na fase pré e pós confirmam que foi possível propiciar novos contextos de 

interação em sala de aula que aumentaram a probabilidade de todos esses 



122 
 

 
comportamentos-problema reduzirem-se. Os dados são indicadores da eficácia do uso 

de estratégias comportamentais para a melhora desses problemas, como já indicado 

em estudos anteriores em crianças com TEA (LOOVAS, 1987; MATOS; 

MUSTACA, 2005), assim como em crianças com outros problemas e transtornos 

diferentes (ARGOLLO, 2003; LIMA, 2011). 

 O estudo previu também o registro de novos comportamentos não observados 

nos repertórios dos escolares participantes na fase pré-intervenção. Foram 

comportamentos julgados como adequados ao contexto escolar de acordo com 

recomendações de estudos anteriores (MARTIN; PEAR, 2009; BAGAIOLO; 

GUILHARDI; ROMANO, 2011). Por exemplo, pedir materiais aos professores, 

responder a questões formuladas, solicitar objetos, cumprir ordens, dentre outros. 

Duas hipóteses relacionadas podem ser formuladas em relação a esses novos 

comportamentos que foram introduzidos nos repertórios das crianças: a) É provável 

que o aumento das taxas de novos comportamentos se deva a um uso elevado das 

estratégias por parte dos professores. Como mostrado na descrição de resultados, a 

maior parte das estratégias foi usada numa frequência diária ou semanal; b) É 

provável também que o grau leve de comprometimento intelectual dessas crianças 

tenha sido uma variável que atuou como fator facilitador para a utilização bem 

sucedida das estratégias de manejo.  

Estudos anteriores de AEC mostram que comportamentos são controlados 

pelos estímulos antecedentes e consequentes, alterando a probabilidade futura de 

emissão dos mesmos (MATTOS, 1995; SKINNER, 2000; SÉRIO et al.,2002 

TODOROV; HANNA, 2010). As taxas de cumprimento das estratégias mostraram 

que no contexto de sala de aula os professores conseguiram aplicar todas as 

estratégias do guia, embora essas taxas não se comportassem da mesma maneira em 

todos os professores. E, adicionalmente também foi observado uma melhora 

expressiva de problemas comportamentais. O estudo mostrou que alternativas do 

método ABA em contextos tão complexos como o de inclusão escolar podem ser 

eficazes para modificar comportamentos descritos como problema (KAZDIN, 2011).  

Apesar da elevada utilização das estratégias os professores relataram diversos 

fatores que impossibilitaram aplicar algumas orientações e que dizem respeito às 

condições naturais de uma sala de aula regular. Por exemplo, as rotinas escolares, a 

falta de recursos pedagógicos adaptados às necessidades do aluno e repertórios 
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comportamentais do aluno que às vezes impediam o uso de estratégias em sala de 

aula. Sobre esses fatores, Reilly (2012) em estudo de revisão teórica desenvolve, no 

formato de pirâmide, um modelo de inclusão de escolares com NEE organizado em 

níveis. Nesse trabalho, na base da pirâmide os programas educacionais propostos 

abrangem fundamentalmente estratégias globais educacionais e comportamentais que 

envolvem multinivelações e adaptações de conteúdos curriculares e de estratégias de 

manejo comportamental. O segundo nível da pirâmide deve possibilitar outro tipo de 

inclusão na qual ações e programas pedagógicos e educacionais sejam multinivelados 

exigindo adaptações e acomodações. No terceiro nível da pirâmide são propostas 

adaptações de maior especificidade e/ou ambientes criteriosamente planejados. Por 

último, no quarto nível da pirâmide sugerem-se ações que exigem dos educadores 

programas individuais específicos e particularizados para o desenvolvimento de 

determinadas habilidades.  

 De um lado, é provável que muitos dos impedimentos que os professores 

relataram sejam decorrentes da necessidade de aplicação de outras estratégias de 

manejo que exijam programas multinivelados ou ações individuais difíceis de serem 

conduzidas em salas de aula regular. De outro, vale destacar, embora não seja o caso 

de todos os participantes deste estudo, que muitos escolares com TEA e NEE 

precisam de um processo de inclusão rigorosamente planejado e algumas condições 

mais graves de TEA nem se beneficiam com a inclusão escolar em sala regular junto a 

outras crianças com desenvolvimento típico (VISMARA; ROGERS, 2010). 

 De um lado a legislação brasileira exige a inclusão escolar de crianças com 

NEE. De outro, pesquisadores e educadores ainda não têm consenso sobre possíveis 

benefícios e prejuízos da inclusão nos moldes em que está sendo desenvolvida.  Há 

aqueles que defendem a inclusão de todos sem exceções (MANTON, 1998; 2003) e 

outros que sugerem uma inclusão escolar dependendo de fatores associados ao nível 

de comprometimento cognitivo, comportamental e funcional (MAZZOTTA, 1987; 

GLAT; BLANCO, 1997; MAZZOTTA; D´ANTINO, 2011; REILLY, 2012). No caso 

do autismo, estudos clássicos já comprovaram que crianças com TEA na grande 

maioria dos casos não aprendem pelos métodos de ensino tradicional (LOOVAS, 

1971; PETERS, 1998). Estudos anteriores, ainda quando não era discutida com tanta 

veemência a prática escolar inclusiva, já alertavam que crianças diagnosticadas com 

TEA não conseguiam manter a atenção, responder a instruções complexas, nem 
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manter e focar a atenção em diferentes tipos de estímulos simultâneos, por exemplo, 

visual e auditivo, precisando desse modo de estratégias específicas e diferenciadas de 

intervenção e ensino (LOVAAS et al., 1971). As respostas dos professores às 

entrevistas e os dados comportamentais na fase pré mostram que aparentemente a 

inclusão dessas crianças tinha diversas falhas. Não havia adequação metodológica do 

ensino de conteúdos pedagógicos, com exceção da professora de C2, corroborando os 

dados de Gomes e Mendes (2010). Os achados da fase pós-intervenção mostram que 

o guia beneficiou expressivamente a inclusão dessas crianças na escola do ponto de 

vista comportamental. 

 Seguidamente as considerações finais e limitações do estudo. 
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7. Considerações Finais 

 

Os objetivos do estudo foram atingidos adequadamente. Os resultados 

referentes à avaliação de conhecimentos do professor sobre o tema Transtorno do 

Espectro do Autismo mostraram diferenças qualitativas expressivas entre a fase pré e 

pós do estudo. Os dados obtidos são sugestivos de indicadores de qualificação 

profissional dos professores envolvidos sobre o tema de TEA e seus correlatos de 

manejo comportamental.  

Em relação à avaliação de padrões comportamentais dos cinco alunos com 

Transtorno do Espectro do Autismo pode ser observado que muitos dos problemas 

identificados na fase pré diminuíram expressivamente suas taxas de ocorrência, 

inclusive alguns deles foram extintos. Esses indicadores de melhora foram verificados 

tanto nos instrumentos padronizados BPI-01 e ABC como nos registros de observação 

efetuados. Os resultados positivos obtidos permitem reconhecer que o guia aplicado 

mostrou-se eficaz no contexto de aplicação de sala de aula com esses alunos. Deve ser 

salientado que o nível de funcionamento cognitivo da amostra participante deve ter 

favorecido a utilização com sucesso do guia.  

Embora fossem feitas adaptações ao método ABA na confecção do guia, foi 

verificado nos relatos de preenchimento dos checklists que os professores envolvidos 

puderam implementar diversas estratégias desse método. Por exemplo, promoção e 

utilização de instruções claras, diretas e concisas de maneira bastante intensiva, 

avaliações para medir o progresso do aluno, realização de avaliação funcional e 

análise funcional dos comportamentos e de competências, uso de reforço para ensinar 

novas habilidades, reforços positivos, controle de estímulos e estratégias de reforço 

(incluindo antecedente-comportamento-consequência), estratégias de reforçamento 

diferencial, dentre outras. 

De outro lado algumas limitações devem ser citadas: a) o tempo de execução 

da intervenção foi breve, dos cinco meses iniciais previstos somente puderam ser 

realizados dois meses por questões administrativas das escolas, alheias ao projeto; b) 

as melhoras comportamentais devem ser avaliadas e interpretadas apenas no âmbito 

restrito do contexto escolar, pois não foi possível verificar indicadores de 

generalização desses comportamentos a outros contextos; c) identificaram-se diversas 

dificuldades que os professores relatam na implementação de propostas como esta 



127 
 

 
devido a fatores de infraestrutura escolar como elevado número de alunos, falta de 

materiais pedagógicos e falta de profissionais em sala de aula para auxiliar o professor 

principal, dentre outros; d) impossibilidade de nova coleta de dados para configurar 

uma quarta fase do estudo, no caso seguimento ou follow-up; e) na obtenção de dados 

comportamentais mediante uso de filmagem por não autorização da escola. 

Entretanto, os dados comportamentais que foram registrados tanto na observação 

como nos diários de campo serão utilizados futuramente para o levantamento de 

hipóteses funcionais sobre variáveis relacionadas à emissão dos comportamentos 

identificados.  

Para estudos futuros recomenda-se a ampliação do tempo de intervenção do 

programa, incluir escolares com TEA com níveis de deficiência intelectual leve a 

moderado e avaliar rigorosamente possíveis benefícios de programas como este para 

crianças com comprometimentos cognitivos mais graves. Dessa forma pode haver 

indicadores precisos sobre a falta de benefícios de políticas inclusivas em salas de 

aula regular para crianças com TEA e DI grave. Recomenda-se também no contexto 

do guia desenvolvido utilizar outros instrumentos de avaliação comportamental, 

desenvolver a proposta com escolares que iniciam no 1º ano do Ensino Fundamental e 

sempre que possível adotar intervenções semelhantes junto aos pais ou cuidadores 

dessas crianças no contexto familiar.  
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ANEXO 1 

 

Dados Gerais da Criança 

Nome da Criança (completo): _____________________________________Data de nascim.:  ___/___/____ 

Nome do Pai  (completo): 

_______________________________________________________________________________ 

Nome da Mâe (completo): 

_______________________________________________________________________________ 

Telefone: Residencial: (     )                                     Celular: (      )                                      Comercial: (     

)________________ 

Há interesse de que haja devolutiva individual e específica no caso da criança? (     ) Sim      (     ) Não 

 

Questionário para caracterização sociodemográfica e familiar da criança 

Dados sobre o entrevistado: 

1. Nome:_______________________________________________________________ 

2. Sua Relação com a criança: 

(    ) Mãe/Pai Biológico   (    ) Avó/Avô 

(    ) Mãe/Pai Adotivo     (    ) Cuidador(A) De Abrigo    

(    )Madrasta/Padrasto    (    ) Outro  - Especifique:  _____________________ 

2. Idade :________ 3. Escolaridade: ____________________________________________                                       

3. A família da criança tem casa própria?__________________________  

4. Preencher o quadro abaixo com o que a família da criança possui em casa (considerar itens quebrados há menos de 6 

meses) 

 

Qual a instrução do chefe da família: __________________________séries completas 
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5) Nos últimos 6 meses, seu(sua) filho(a) foi atendido(a) por psiquiatra por problemas emocionais ou problemas de 

comportamento? 

(   )Não sabe               (   ) Não   (pule para 6) 

(   ) Sim      Há quanto tempo ele(a) utiliza esse serviço? ____________ meses                 O tratamento foi finalizado:  (     

)  sim    (    ) não 

Quantas vezes por mês (média):      (    ) 1 vez por mês     (    ) 2 ou 3 vezes por mês      (     ) 4 ou mais vezes por mês 

Qual tipo de atendimento é utilizado:    (    ) Público               (     ) Particular                        (    ) Convênio 

 

6) Nos últimos 6 meses, seu(sua) filho(a) freqüentou/freqüenta serviço especializado em saúde mental?  

 
(   )Não sabe  (   ) Não    (pule para 7) 

 (   ) Sim            É um Capsi?   (    ) Sim      (     ) Não. Se não, qual o serviço: 

______________________________________________ 

 Há quanto tempo ele(a) utiliza esse serviço? _________________________________ 

Quantas vezes por mês:      (   ) 1 vez por mês     (   ) 2 ou 3 vezes por mês      (    ) 4 ou mais vezes por mês 

 

7) Nos últimos 6 meses, seu(sua) filho(a) foi atendido(a) por psicólogo(a) por problemas emocionais ou problemas 

de comportamento? 

 

(   )Não sabe  (   ) Não    (pule para 8) 

(   ) Sim      Há quanto tempo ele(a) utiliza esse serviço? ____________ meses                 O tratamento foi finalizado:  (     

)  sim    (    ) não 

 

Quantas vezes por mês (média):                                    (    ) 1 vez por mês    (    ) 2 ou 3 vezes por mês        (    ) 4 ou mais 

vezes por mês 

Qual tipo de atendimento é ou foi utilizado:   (    ) Público                (    ) Particular                          (    ) Convênio 

 

8. Nos últimos 6 meses, seu(sua) filho(a) foi atendido(a) por neurologista por problemas emocionais ou 

problemas de comportamento? 

 

(   )Não sabe  (   ) Não     (pule para 9 ) 

(   ) Sim      Há quanto tempo ele(a) utiliza esse serviço? ____________ meses                 O tratamento foi finalizado:  (     

)  sim    (    ) não 

 

Quantas vezes por mês:                                    (    ) 1 vez por mês     (    ) 2 ou 3 vezes por mês       (    ) 4  ou mais vezes 

por mês 

Qual tipo de atendimento é ou foi utilizado:   (    ) Público                (    ) Particular                          (    ) Convênio 

9) Nos últimos 6 meses, seu(sua) filho(a) foi atendido(a) por pedagoga(o)? 

(   )Não sabe  (   ) Não     (pule para 9) 

(   ) Sim      Há quanto tempo ele(a) utiliza esse serviço? ____________ meses                 O tratamento foi finalizado:  (     

)  sim    (    ) não 

 

Quantas vezes por mês:                                   (    ) 1 vez por mês     (    ) 2 ou 3 vezes por mês       (     ) 4  ou mais vezes 

por mês 

Qual tipo de atendimento é ou foi utilizado:  (    ) Público                (     ) Particular                         (     ) Convênio 
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ANEXO 2 

ENTREVISTADOR: PREENCHER COM O QUE A PESSOA POSSUI EM 

CASA (CONSIDERAR ITENS QUEBRADOS HÁ MENOS DE 6 

MESES); CONSIDERAR A QUANTIDADE DE ITENS DA PRIMEIRA 

LINHA DO QUADRO – EM NEGRITO 

Quadro1 

 

(ABEP) 
Não 

Tem 

Tem 

1 2 3 4 ou 

+ 

Televisão em cores 0 1 2 3 4 

Rádio (qualquer aparelho no domicílio, exceto rádio 

do carro) 

0 1 2 3 4 

Banheiro (com vaso sanitário e privativo do 

domicílio) 

0 4 5 6 7 

Automóvel (sem uso profissional) 0 4 7 9 9 

Empregada mensalista 0 3 4 4 4 

Máquina de lavar (excluir tanquinho) 0 2 2 2 2 

Videocassete e/ou DVD 0 2 2 2 2 

Geladeira 0 4 4 4 4 

Freezer (aparelho independente ou parte da geladeira 

duplex) 

0 2 2 2 2 

SOMA DE PONTOS  

 

 

ENTREVISTADOR: PREENCHA ABAIXO  

Quadro 2 

 

Grau de Instrução do chefe de 

família (pg x) 

Última série que completou Pontuação 

Analfabeto / Primário incompleto Analfabeto até 3ª série do 

fundamental 

0 

Primário completo / Ginasial 

incompleto 

4ª a 7ª do fundamental 1 

Ginasial completo / Colegial 

incompleto 

8 – 10 (Fundamental 

completo) 

2 

Colegial completo / Superior 

incompleto 

Médio completo  4 

Superior completo Superior completo 8 
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ANEXO 3 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PAIS ou RESPONSÁVEIS pelo 

Sujeito de Pesquisa 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “Desenvolvimento e Aplicação de um 

programa de Orientações para Manejo Comportamental de Crianças com Transtorno do Espectro do 

Autismo em Sala de Aula”. Este estudo se propõe a desenvolver, aplicar e avaliar a eficácia de um guia 

de orientação para professores sobre estratégias de manejo comportamental de crianças diagnosticadas 

com Transtorno do Espectro do Autismo. Para tal, o estudo será desenvolvido através de três etapas. 

Primeiro, será realizada uma avaliação pré-intervenção, no qual serão aplicados instrumentos nas 

crianças e em seus respectivos pais e professores. Os instrumentos são: Inventário de Comportamentos 

Autísticos (ABC), Escala de Inteligência Infantil de Wescheler (WISC-III,) registro de observação de 

comportamentos na sala de aula, questionário para verificação de dados sociodemográficos dos 

professores e conhecimentos gerais sobre TEA  e Inventário de Problemas Comportamentais (BPI-01). 

A segunda etapa iniciar-se-á com um programa individualizado junto a cada professor sobre estratégias 

de manejo de problemas de comportamento relacionados ao TEA. A partir da linha de base 

comportamental registrada na observação e dos antecedentes e consequências dos comportamentos 

observados serão estabelecidas estratégias individuais de manejo comportamental. Prevê-se que as 

crianças sejam manejadas a partir de estratégias individualizadas dependendo do número e gravidade 

dos problemas de comportamento registrados. A fase 3  diz respeito a Avaliação final pós-intervenção , 

no qual serão novamente aplicados os instrumentos correspondentes à Fase 1. Os instrumentos de 

avaliação serão aplicados pelo Pesquisador Responsável  e tanto os instrumentos de coleta de dados 

quanto o contato interpessoal oferecem riscos mínimos aos participantes.  

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o esclarecimento de 

eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar a permissão para participar do estudo 

a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas 

em conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade 

das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador 

Responsável terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta de dados. 

Após finalização do estudo serão realizadas em situação grupal devolutivas, apenas para os pais de 

crianças que não acusarem problemas de comportamento com orientações psicoeducativas de caráter 

preventivo. Já para as crianças que apresentem problemas de comportamento de acordo com o relato de 

pais e professores, serão efetuadas devolutivas individuais com recomendações para outras avaliações 

ou intervenções, se necessário.  

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da 

Consolação, 896 - Ed. João Calvino - Mezanino.  

Desde já agradecemos a sua colaboração.  

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelo 

Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer momento 

tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão para participar 

da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo.  

Nome do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa: ______________________________________  

Assinatura do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa: __________________________________ 

Declaro que expliquei ao Responsável pelo Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados 

neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer 

penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

São Paulo,___de_____________  de ________ . 

 

              ___________________________                                         _________________________ 

Laís Pereira Khoury                                                     Maria Cristina T V  Teixeira    

Pesquisador  responsável                                                     Orientador  responsável                                                                                                                                                                                       

Fone: (11)79884898                                                            Fone: (11) 2114-8247 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO -INSTITUIÇÃO  

Gostaríamos de convidar a sua Instituição a participar do projeto de pesquisa “pesquisa 

“Desenvolvimento e Aplicação de um programa de Orientações para Manejo Comportamental de 

Crianças com Transtorno do Espectro do Autismo em Sala de Aula”. Este estudo se propõe a 

desenvolver, aplicar e avaliar a eficácia de um guia de orientação para professores sobre estratégias de 

manejo comportamental de crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro do Autismo. Para tal, 

o estudo será desenvolvido através de três etapas. Primeiro, será realizada uma avaliação pré-

intervenção, no qual serão aplicados instrumentos nas crianças e em seus respectivos pais e 

professores. Os instrumentos são: Inventário de Comportamentos Autísticos (ABC), Escala de 

Inteligência Infantil de Wescheler (WISC-III,) registro de observação de comportamentos na sala de 

aula, questionário para verificação de dados sociodemográficos dos professores e conhecimentos gerais 

sobre TEA e Inventário de Problemas Comportamentais (BPI-01). A segunda etapa iniciar-se-á com 

um programa individualizado junto a cada professor sobre estratégias de manejo de problemas de 

comportamento relacionados ao TEA. A partir da linha de base comportamental registrada na 

observação e dos antecedentes e consequências dos comportamentos observados serão estabelecidas 

estratégias individuais de manejo comportamental. Prevê-se que as crianças sejam manejadas a partir 

de estratégias individualizadas dependendo do número e gravidade dos problemas de comportamento 

registrados.  A fase 3  diz respeito a Avaliação final pós-intervenção , no qual serão novamente 

aplicados os instrumentos correspondentes à Fase 1. Em qualquer etapa do estudo os participantes e a 

Instituição terão acesso ao Pesquisador Responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no 

endereço abaixo), e terão o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer 

penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros 

participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, 

sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa 

informação), bem como a identificação do local da coleta de dados.  

 

Caso a Instituição tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie - 

Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - Mezanino.  

 

Assim, considerando-se o exposto, solicitamos o consentimento desta Instituição para o contato com os 

Sujeitos de Pesquisa.  

Desde já agradecemos a sua colaboração.  

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelo 

Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação da Instituição e dos Sujeitos de Pesquisa é 

voluntária, e que, a qualquer momento ambos tem o direito de obter outros esclarecimentos sobre a 

pesquisa e de retirar-se da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo.  

 

Nome do Representante Legal da Instituição: ______________________________________  

 

Assinatura do Representante Legal da Instituição: __________________________________ 

 

Declaro que expliquei ao Responsável pela Instituição os procedimentos a serem realizados neste 

estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer 

penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

São Paulo,___de_____________  de ________ . 

 

 
___________________________                                _________________________ 

      Laís Pereira Khoury                                                    Maria Cristina T V  Teixeira    

Pesquisador  responsável                                                     Orientador  responsável                                                                                                                                                                                       

Fone: (11)79884898                                                            Fone: (11) 2114-8247 
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