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RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo descrever as estratégias comportamentais ABA aplicadas a 

um adolescente, diagnosticado com Síndrome de Asperger. Esta síndrome parece representar 

uma desordem neurobiológica que é muitas vezes classificada como uma Pervasive 

Develepmental Disorders (PDD). A pesquisa é caracterizada como um estudo de caso 

exploratório, de caráter qualitativo, foi realizada durante dois anos, no decorrer de aulas através 

de observação direta, com intervenção através da aplicação de várias estratégias comportamentais 

e a utilização de materiais adaptados, com vista a melhorar a interação social do adolescente. 

 

Palavras-chave: Terapia comportamental, applied behaviour analysis, síndrome de 

Asperger, intervenção pedagógica. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome de Asperger é um nome dado a um grupo de problemas que algumas crianças 

(e adultos) têm quando tentam comunicar com as outras pessoas. A criança com síndrome de 

Asperger, embora apresente alterações importantes no relacionamento social e ocupacional, não 
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evidência atrasos clinicamente significativos ao nível da linguagem, do desenvolvimento 

cognitivo, na aquisição das funções adaptativas e de autonomia (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision).  

Ao longo dos tempos muitos foram os termos utilizados para definir esta síndrome, 

gerando grande confusão entre pais e educadores. Síndrome de Asperger é o termo aplicado ao 

mais suave e de alta funcionalidade daquilo que é conhecido como o Espectro de Desordens 

Prevarsivas (presentes e perceptíveis a todo o tempo) de Desenvolvimento (Espectro do autismo). 

É caracterizada por desvios e anormalidades em três amplos aspectos do desenvolvimento: 

interacção social, uso da linguagem para a comunicação e certas características repetitivas ou 

perserverativas sobre um número limitado, porém intenso, de interesses. Apesar, de existirem 

algumas semelhanças com o autismo, as pessoas com Síndrome de Asperger geralmente têm 

elevadas habilidades cognitivas (pelo menos QI normal, às vezes, indo ate às faixas mais altas) e 

por funções de linguagem normais, se comparadas a outras desordenadas ao longo do espectro 

(Teixeira, 2005). 

Hosbon (1995) postulou que crianças com SA têm incapacidade para interagir 

emocionalmente com os outros, portanto a criança com autismo não recebe as experiências 

sociais necessárias para desenvolver as estruturas cognitivas para a compreensão. Muitos 

pesquisadores consideram que a interação social e emocional incide na distinção da SA de outras 

formas de autismo e PDD (Pervasive Developmental Disorder) e estas concorrem para um 

melhor prognóstico em SA.  

Em termos cognitivos tendem a manifestar: rigidez de pensamento, selectividade exagerada 

a informações ou estímulos, foco de interesse estreito e/ou intenso, impulsividade, dificuldades 

com funções executivas, comportamentos estereotipados, repetitivos e/ou ritualistícos, hiperlexia, 

dificuldade de recuperar memórias experienciais, etc (Pereira, 2010). 

Nem todos os indivíduos com SA apresentam estes comportamentos e dificuldades que 

podem manifestar em diferentes graus, no entanto, qualquer combinação destas características 

poderá afectar o desempenho escolar de educandos com este diagnóstico. Sendo assim, a 

presença cada vez mais frequente desta população em classes regulares, solicita à escola 

adaptações curriculares para adequadamente atender às necessidades educativas (Moore, 2005).  

A terapia comportamental parece ser eficaz no tratamento de crianças portadoras da 

Síndrome de Asperger, no que diz respeito ao desenvolvimento de habilidades sociais, 

autocontrole e redução de comportamentos inadequados (Fernandes, 2000). Assim, a terapia 

comportamental pode ser entendida como um processo de aprendizagem que tem como objetivo 

auxiliar a pessoa na resolução de problemas e dificuldades da vida. Por comportamento entende-

se “as manifestações observáveis, tais como, as atividades motoras ou verbais e também as 
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manifestações não diretamente observáveis, como o pensamento, as emoções, as imagens 

mentais e as crenças” (Fernandes, 2000). 

O objetivo geral deste artigo foi aplicar estratégias comportamentais ABA aplicadas a um 

adolescente diagnosticado com SA, recorrendo a material adaptado. 

 

OBJETIVOS 

 

a. Descrever estratégias pedagógicas que viabilizam comportamentos adequados; 

b. Descrever formas alternativas de avaliação para os estudantes com SA inseridos em 

salas regulares; 

c. Descrever a aplicação de estratégias para melhorar os comportamentos, considerando o 

modelo ABA para o estudante.  

 

1. Sobre o conceito 

 

1.1– Perturbação do Espetro Autismo 

Segundo o DSM IV o Autismo é uma “desordem do desenvolvimento caracterizada por 

uma dificuldade significativa em comunicar e interagir socialmente e pela presença de 

comportamentos atípicos, tal como respostas inusitadas à sensação, movimentos repetitivos e 

insistência nas rotinas ou uniformidade. O autismo começa a notar-se entre os 18 e os 36 meses, 

embora, muitas das vezes, não seja diagnosticado até aos 5 anos de idade. O diagnóstico baseia-

se nos comportamentos exibidos e não em assunções médicas, anatómicas ou genéticas.  

Wing (1988) considera que o quadro de autismo pode variar consideravelmente, pelo que 

propõe a introdução do conceito “Espectro do Autismo” que concebe a ideia de uma gama 

variada de manifestações do comportamento do mesmo distúrbio. O reconhecimento de que 

existe um núcleo central de perturbações e características comuns a um conjunto de patologias 

com uma intensidade e severidade variável reforça a hipótese de existência de um contínuo de 

sintomas comuns a este tipo de perturbação. 

Assim, o grupo composto pelo Distúrbio autista e pelos restantes estados de “tipo autista” 

passaram a ser designados por “Perturbações do espectro do autismo” ou por um “contínuo 

autista” (Steffenburg & Gillberg, 1986).  

Em resumo, a perturbação do espectro do autismo engloba a Síndrome de Asperger que é 

uma perturbação neurocomportamental de base genética que pode ser definida como uma 
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perturbação do desenvolvimento que se manifesta por alterações sobretudo na interação social, 

na comunicação e no comportamento. Embora seja uma disfunção com origem no funcionamento 

cerebral não existe marcador biológico, pelo que o diagnóstico se baseia num conjunto de 

critérios comportamentais (APSA, 2012).  

 

1.2 – Terapia Comportamental  

A terapia comportamental teve a sua origem no início dos anos 50 e 60 numa tentativa de 

separação da dominante perspetiva psicanalítica, aplicando princípios de condicionamento 

clássico e operante no tratamento de uma variedade de problemas comportamentais. A terapia 

comportamental evoluiu de uma perspetiva mecanicista e reducionista que via os sujeitos como 

respondendo a bases genéticas e influências ambientais que os controlavam passando a ver os 

sujeitos como agentes que operam e influenciam o seu ambiente (Gillialand & James, 1998).  

Em vez de ver o técnico como o especialista que cientificamente desenvolve e impõe 

programas de controlo de comportamentos, a terapia comportamental procura ajudar o sujeito a 

extinguir uma grande variedade de comportamentos não adaptados, indesejados, substituindo-os 

por comportamentos adaptados que permitam ao sujeito atingir a manter objetivos 

preestabelecidos (Barraqueiro, 2002).  

A ABA (Análise do comportamento aplicado) é um modelo de explicação e modificação 

do comportamento humano baseado em evidências empíricas. A sua aplicação estende-se à 

clínica com adultos, escolas, organizações e terapia para pessoas especiais, mas em países como 

o Brasil ficou mais conhecida devido ao trabalho realizado com crianças diagnosticadas com 

autismo. A terapia ABA tem sido apontada como a mais promissora no tratamento de indivíduos 

autistas (Howard, Sparkman, Cohen, Green & Stanislaw 2005; Landa, 2007; Smith, Mozingo, 

Mruzek, & Zarcone, 2007; Naoi, 2009).  

De acordo com Lovaas (2002), parte do sucesso da terapia ABA está ligada à sua 

compreensão do autismo não como uma doença ou um problema a ser corrigido, mas como um 

conjunto de comportamentos que podem ser desenvolvidos por meio de procedimentos especiais.  

Esta compreensão, segundo Lovaas, permite ao profissional focar mais prontamente nas 

características particulares e necessidades específicas de aprendizagem dos indivíduos e 

aperfeiçoar habilidades já existentes.  
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2. Escola/família  

 

2.1 - Relação escola -família 

A família é uma rede complexa de relações e emoções que não são passiveis de ser 

pensadas com os instrumentos criados para o estudo dos indivíduos (…) a simples descrição de 

uma família não serve para transmitir a riqueza e a complexidade relacional desta estrutura 

(Gameiro, 1992). Assim, partindo da afirmação Bertalanffy (1972) para quem cada organismo é 

um sistema, isto é, uma ordem dinâmica de partes e processos entre os quais se exercem 

interações reciprocas, da mesma forma se pode considerar “ a família como um sistema aberto 

constituído por muitas unidades ligadas no conjunto por regras de comportamento e funções 

dinâmicas, em constante interação entre elas e intercambio com o exterior” (Andolfi, 1981).  

A escola é uma instituição onde se concretiza o direito à educação, que se exprime pela 

garantia de uma permanente ação formativa orientada para favorecer o desenvolvimento global 

da personalidade, o progresso social e a democratização da sociedade. “ A educação promove o 

desenvolvimento do espirito democrático e pluralista, respeitador dos outros e das suas ideias, 

aberto ao diálogo e à livre troca de opiniões formando cidadãos capazes de julgarem com espirito 

critico e criativo o meio social em que se integram e de se empenharem na sua transformação 

progressiva.” (Lei de Bases do Sistema Educativo, cap. 1º, art.º 2º, ponto 5).  

 A escola e a família constituem duas instituições sociais centrais das nossas sociedades. 

Pensar numa educação de qualidade, é preciso ter em mente que a família esteja presente na vida 

escolar dos alunos em todos os sentidos, ou seja, é preciso uma interação entre a escola e a 

família (Sarmento, 2009).  

A família de crianças com necessidades educativas enfrenta inúmeros desafios e situações 

difíceis. Uma criança que apresente uma determinada problemática (particularmente se esta é 

severa) pode ter um impacto profundo na família e as interações que nela se estabelecem podem, 

com frequência, produzir intensa ansiedade e frustração. Desta forma, é provável que incida 

sobre a estrutura familiar uma tensão indevida. Devido ao considerável esforço a que a condição 

da criança obriga, as relações familiares tanto se podem fortalecer como se podem desintegrar. 

Enquanto algumas famílias são capazes de ser bem-sucedidas ao proceder à necessária adaptação, 

revelando-se consideravelmente realistas, outras encontram-se menos preparadas para aceitar o 

desafio que uma criança deficiente representa para a família (Nielsen, 1999).  

No presente estudo, o estudante está inserido numa família que se adaptou e portanto, não 

se desintegrou, apesar dos membros da família terem sofrido modificações profissionais para 

melhor acompanharem a vida académica deste. Desta forma a escola tenta em parceria dar 
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respostas aos objetivos pretendidos pelos pais na educação do aluno e na aquisição de 

comportamentos corretos.  

 

2.2 -  Processos de intervenção da escola 

A escola básica regular onde o estudante se encontra inserido tenta uma intervenção onde 

haja participação ativa na resolução de problemas percepcionados pelos vários intervenientes 

educativos da escola como, professores do regular, professores de Educação Especial, psicólogo 

e outros agentes da comunidade educativa.  

A intervenção direta deve ter por base a articulação com os restantes intervenientes no 

processo educativo, podendo ser desenvolvida dentro ou fora da sala de aula. 

Cabe aos professores do ensino regular criar condições dentro e fora da sala de aula de 

acordo com as caraterísticas do estudante, fomentando a participação deste nas atividades 

curriculares, para usufruir das adequações às medidas educativas estipuladas.  

O professor de Educação Especial no contexto escolar deve: efetuar trabalho de consultoria 

aos diversos professores do ensino regular, pais e outros profissionais de educação na 

organização e gestão dos recursos e medidas diferenciadas a introduzir no processo de 

ensino/aprendizagem do estudante; fazer planificações em conjunto com os professores de turma; 

trabalhar diretamente com o estudante com NEE (na sala de aula ou sala de apoio a tempo 

parcial, se determinado no PEI), (Correia, 2010). Também deve identificar as caraterísticas do 

estudante de modo a participar na elaboração e implementação de planos e programas educativos 

adequados às suas necessidades específicas e sensibilizar a comunidade educativa que auxilia as 

crianças com necessidades educativas especiais (DGIDC, 2010). 

Del Prette (1999) salienta as funções do psicólogo escolar ao nível da assessoria na 

elaboração, implementação e avaliação de projectos pedagógicos coerentes com os vários 

segmentos da escola; a avaliação dos alunos; análise e a intervenção relacionadas às interações 

em sala de aula, visando um melhor aproveitamento das oportunidades educativas. De acordo 

com o Decreto-lei nº 300/1997 o psicólogo escolar deve contribuir através da sua intervenção 

especializada, para o desenvolvimento integral dos alunos; conceber e participar na definição de 

estratégias e na aplicação de procedimentos de orientação educativa que promovam o 

acompanhamento do aluno ao longo do seu percurso escolar; intervir a nível psicológico e 

psicopedagógico na observação, orientação e apoio dos alunos, promovendo a cooperação de 

professores, pais e encarregados de educação; participar nos processos de avaliação 

multidisciplinar e interdisciplinar, tendo em vista a elaboração de programas educativos 

individuais e acompanhar a sua concretização. 
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Desta forma, é de salientar que este estudante recebe da escola todos os apoios necessários. 

No início do ano letivo, em conjunto com os pais, professor de Educação Especial e psicólogo foi 

elaborado um documento com informações essenciais para dar conhecimento aos professores do 

regular sobre algumas caraterísticas do estudante, de forma a lidarem melhor com este. O 

professor de Educação Especial esteve presente todos os dias acompanhando o estudante, 

mostrou sempre disponibilidade para os professores do regular, pais e técnicos e participou na 

elaboração de todos os documentos e reuniões. O psicólogo definiu em conjunto com o professor 

de educação especial as estratégias a aplicar e participou na elaboração de documentos. Os 

professores do regular foram interessados e colaboraram na aplicação das estratégias para o 

estudante ter sucesso na sala de aula e fora dela. 

 

3. Metodologia 

 

Nesta pesquisa participou o C., um adolescente de 13 anos de idade com diagnóstico de 

SA. Ele é filho único e mora com os pais biológicos. Segundo o PEI (Programa Educativo 

Individual) o relacionamento familiar é referido como bom e a sua família apresenta uma 

situação económica média alta. O C. apresenta características típicas encontradas em pessoas 

com SA, interesses restritos, dificuldades de socialização, ansiedade, dificuldades motoras, 

algumas dificuldades de linguagem, rigidez de pensamento, comportamentos estereotipados, 

repetitivos e agressivos e baixa tolerância à frustração. 

O estudo foi realizado na escola que o estudante frequenta. A escola é do ensino básico e 

tem uma Unidade de Ensino Estruturado. O estudo iniciou-se no início do 5º ano de escolaridade 

e atualmente, o estudante encontra-se a frequentar o 7º ano.  

Os procedimentos utilizados foram nomeadamente a observação, entrevistas com a mãe e a 

intervenção pedagógica. Foi utilizada o tipo de observação participante tendo em conta que 

consiste no envolvimento pessoal do observador na vida educacional do estudante que se 

pretende estudar.  

Segundo Mann (1970) a observação participante é uma tentativa de colocar o observador e 

observado do mesmo lado, tornando-se o observador um membro do grupo de modo a vivenciar 

o que eles vivenciam e trabalhar dentro do sistema de referência deles. Esta também foi uma 

observação em campo sendo efetuada em ambiente natural e registando-se os dados à medida que 

foram ocorrendo. Foram ainda realizadas entrevistas com a mãe, sendo estas abertas no sentido 

de esta ter liberdade para expressar as suas opiniões e sentimentos. A entrevista é sempre um 

meio que estabelece o envolvimento pessoal e favorece a possibilidade da recolha de dados com 

consistência, obtendo-se assim informações mais precisas (Sousa, 2009). O principal objetivo na 
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recolha de informação através das entrevistas com a mãe foi no sentido de partilha de 

necessidades para a escola também conseguir dar respostas.  

A intervenção pedagógica realizada com o estudante teve por finalidade dar respostas às 

necessidades recolhidas nas entrevistas e na observação. Nesta intervenção apoiamo-nos dos 

seguintes recursos materiais que foram elaborados e aplicados: grelha de comportamento 

semanal; guião de orientação (dossier do aluno); grelha de comportamentos adquiridos; sugestão 

de intervenção para os professores da turma (elaborados pelo professor de Educação Especial e 

pelos pais); e grelha de um comportamento. 

 

3.1 - Intervenção pedagógica 

Na intervenção pedagógica com o C. foram aplicadas várias técnicas que serão descritas a 

seguir: 

a) The Positive Reinforcement, consiste na atribuição de um reforço positivo desejado pelo 

sujeito após este ter realizado um comportamento adaptativo desejado. Esta técnica foi 

considerada por Barraqueiro (2002) como uma das principais técnicas da terapia comportamental 

podendo ser utilizado de forma independente ou em conjunto com outras técnicas que promovam 

o comportamento adaptativo.  

Em relação ao estudante em causa os reforços positivos são sempre ou quase sempre 

verbais. Foi elaborado um guião com normas e comportamentos desejáveis no contexto de 

escola, tendo esse por principal objectivo fazer com que o C. adquira determinados 

comportamentos.  

As normas que compõem o guião e que o estudante deve considerar são: respeitar os 

professores; respeitar os colegas; entrar e sair ordenadamente e em silêncio na sala de aula; sentar 

no lugar que lhe está atribuído; abrir a lição e escrever os sumários; acompanhar a aula e fazer 

tudo o que a professora pedir; levantar o dedo para falar e aguardar a autorização do professor; 

manter-se em silêncio durante as aulas; não bater nos colegas; não riscar as mesas; não virar para 

trás; conservar o material que está no estojo; não dizer asneiras; não colocar os dedos no nariz 

durante as aulas; usar as palavras “por favor” e “obrigado”; copiar a marcação do TPC; e arrumar 

a cadeira quando sair da sala. 

Sempre que o estudante em causa alcança comportamentos estabelecidos no guião, são 

utilizados reforços positivos. São reforços o elogio (exemplo “fizeste um bom trabalho”), o 

sorriso, a atenção (exemplo “ muito bem C., estás a melhorar”).  
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b) Time – Out, esta técnica consiste em retirar o estudante do local, no caso do 

comportamento adaptativo implicar uma segregação social do estudante. Barraqueiro (2002) 

propôs uma série de procedimentos no intuito de aumentar a eficiência desta técnica:  

 

- O estudante recebe Time-Out após realizar um comportamento indesejado; 

- O estudante é informado do(s) comportamento(s) especifico(s) que resultou no  Time-Out; 

- A duração do Time-Out é até o estudante reconhecer que errou ou terminar a tarefa que 

entretanto lhe foi proposta pela professora da disciplina; 

- Após o estudante ter completado o Time-Out, é avisado de que poderá voltar a receber 

Time-Out  se repetir o mesmo comportamento desajustado.  

 

Isto aplica-se quando o C., não apresenta comportamentos correctos dentro da sala de aula 

ou no intervalo e é conduzido para a Unidade de Ensino Estruturado. Na UEE ele tem de cumprir 

tarefas propostas e escrever numa folha de forma a justificar tal comportamento e o 

comportamento que deveria ter. Esta estratégia é repetida até o comportamento indesejado ser 

extinto.  

Ao professor de Educação Especial estava incumbida a responsabilidade de completar uma 

tabela de comportamento semanal, que é descritiva, no sentido do encarregado de educação 

tomar conhecimento dos comportamentos do estudante durante a semana e verificar o número de 

vezes que ele esteve na UEE e a sua causa.  

 

c) Behavioral Contract, consiste na elaboração de um contrato comportamental após as 

metas de tratamento terem sido claramente definidas entre o Professor e o estudante. O contrato 

funciona como facilitador da mudança comportamental permitindo uma avaliação contínua dos 

progressos do C. no sentido da obtenção das metas estipuladas. O objectivo do contrato é dar-lhe 

várias hipóteses de melhorar através de responsabilidade, estabelecendo limites, realização de 

comportamentos que promovam mudança, permitindo sempre uma contínua avaliação do 

processo. O contrato é estabelecido pela professora de Educação Especial. Exemplos onde se 

pode verificar esta situação: como o estudante detesta escrever, a professora ajuda-o iniciando a 

transcrição de parte da matéria dada pelos professores no seu caderno diário; ou quando este tem 

comportamentos adaptativos e desejados dentro da sala de aula decide o que fazer no intervalo, 

ou vai para a UEE jogar computador ou brinca com os colegas. 
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d) Modeling, é uma técnica proposta por Bandura (1977, cit. Rogers, 1997). Foi 

considerada por Rogers (1996) como a forma mais eficaz e rápida de atingir a mudança 

comportamental. Esta técnica consiste na aprendizagem por imitação, através da observação 

directa ou indirecta do comportamento, de outros sujeitos e suas consequências. Consiste ainda 

na observação de comportamentos correctos. Sendo o C. um estudante com graves problemas 

comportamentais, estando este inserido num contexto onde os colegas apresentam bons 

comportamentos, por imitação o C. também os desencadeia. Já se verificou imitação de 

comportamentos observados nos colegas, por exemplo, realiza um jogo de grupo, obedecendo às 

respetivas regras por imitação correta do desempenho dos colegas durante a realização do jogo.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em jeito de conclusão, podemos salientar a importância da realização deste estudo 

experimental, com o intuito de avaliar as técnicas de intervenção da Terapia Comportamental do 

Modelo ABA no adolescente com SA.  

A realização desta investigação vem melhorar o comportamento do estudante e facilitar a 

sua inclusão escolar, no sentido de uma socialização mais adequada para favorecer o 

desenvolvimento do estudante. 

Assim, perante as dificuldades sentidas pelo estudante e do material construído para 

superar estas dificuldades podemos verificar que houve ganhos. De salientar que os interesses 

restritos do estudante foram alargados, por exemplo, deixou de gostar só de computadores e de 

jogos de “monstros” e passou a interagir/brincar com os colegas da turma de ambos sexos, não só 

em especial do sexo feminino. Neste sentido, melhorou a interação social e o respeito mútuo. 

Verificava-se em anos anteriores alguma ansiedade com a aproximação de época de testes, 

manifestando-se mais agitado e agressivo, hoje realizar ou efetuar testes não é motivo para 

qualquer alteração do seu comportamento, conseguindo até ser autónomo na realização de testes, 

e outras atividades propostas, como abrir a lição, escrever o sumário e copiar os trabalhos de 

casa. O C. encontra-se mais flexível, recetivo e comunicativo em relação ao que sente, ao que lhe 

fizeram e a aceitar determinadas atitudes dos pares. É também capaz de manifestar-se e de 

verbalizar sentimentos em relação a inúmeras situações que ocorrem no contexto escolar, bem 

como denunciar situações para não ser prejudicado. 

Verificam-se ainda algumas dificuldades por superar, nomeadamente ao nível de 

comportamentos estereotipados e repetitivos que ocorrem maioritariamente em contexto de sala 

de aula, como abanar os lenços. Em relação a algumas situações o estudante ainda apresenta 

baixa tolerância à frustração e nem sempre com reforços verbais positivos é possível ajudá-lo.   
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É fundamental que a escola continue a possibilitar meios e condições para a inclusão deste 

estudante e criar a necessidade de adquirir competências académicas para cumprir a escolaridade 

obrigatória. Assim sendo, uma das grandes preocupações deve ser a de implementar um sistema 

educativo que permita, seguindo os princípios de igualdade de oportunidades e acesso a uma 

educação para todos. 
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