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1. RESUMO  

O autismo é um transtorno do desenvolvimento com diversas manifestações 

classificadas de forma leve, moderada e grave e também chamado de 

transtorno do espectro autista (TEA). Os sinais mais característicos do TEA são 

a falta de interação social, dificuldade da comunicação e expressão e 

comportamentos estereotipados e repetitivos.  Diversos estudos voltados a 

crianças que apresentavam dificuldade de relacionamento foram desenvolvidos 

e analisando as consequências de dificuldade de aprendizagem e interação 

social, foi possível desenvolver vários métodos para adequar o comportamento 

do autista em relação ao ambiente de convívio e para possibilitar o 

desenvolvimento de outras habilidades, como sua participação no ambiente 

escolar. Um desses métodos é a Analise Comportamental Aplicada (ABA) que 

está relacionada com reforçamento positivo por meio de métodos ligado a 

ensinar as crianças a mudarem seus comportamentos típicos e aproxima-lós 

de comportamentos tidos como típicos. Diante de vários estudos constatou-se 

que para o desenvolvimento aconteça é de suma importância que o profissional 

tenha domínio e métodos adequados para trabalhar com crianças autistas, 

estabelecer um vinculo afetivo e transmitir uma segurança adequada á 

individuo com TEA. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 O autismo é uma palavra grega (autos), no qual seu significado por si 

só, é usada dentro da psiquiatria para nomear comportamentos humanos que 

se centralizam em si mesmo. Atualmente é chamada de transtorno do espectro 

autista, ou seja, uma ‘’síndrome comportamental com etiologias múltiplas e 

curso de um distúrbio de desenvolvimento’’(GILLBERG,1990).  

 As manifestações podem ocorrer de forma leve onde apresenta um 

déficit de expressão visual e dificuldade de interação podem também 

apresentar de forma moderada que ocasionará tanto na dificuldade de 

interação social como no intelecto, a forma grave é vista em alguns casos com 

problemas na comunicação verbal e não verbal, na dificuldade de locomoção e 

um retardo mental. Outra manifestação é a síndrome de asperger em que a 

pessoa encontra grande habilidade em algo especifico e uma grande 

dificuldade socialização. A principal dificuldade de uma criança com TEA é seus 



comportamentos, e tentar reverte-los de não típicos para os mais próximos de 

típicos. (BANDIM,2011; SILVIA 2012; PAIVA, 2012; ORRÚ, 2012). 

Diante disso os profissionais tem a necessidade de compreender 

métodos para melhor desenvolvimento essa habilidade e assim poder trabalhar 

outras evoluções com essas crianças. Um dos métodos mais reconhecidos 

para trabalhar o comportamento é o ABA (Analise Comportamental Aplicada) 

(1987). A  ABA tem como principio fundamental as consequências favoráveis 

ou positivas, no qual o objetivo consiste com base nesse comportamento 

positivo estimular de forma natural o seu desenvolvimento.(BANDIM,2011). 

O modelo de comportamento está associado com uma abordagem da 

psicologia usada para compreender os comportamentos atípicos, suas funções 

são explicar, analisar e observar a associação entre o ambiente, 

comportamento humano e a aprendizagem. 

Utiliza-se esse método de forma não arbitraria, mas como forma 

prazerosa para conseguir algo que se deseja, portanto será de suma 

importância que o profissional esteja apto a desenvolver e aplicar esse método 

eficaz com crianças diagnosticadas com transtorno global do desenvolvimento 

(RIBEIRO, 2010; FAGGIANI, 2010; LEAR, 2004). 

Compreender o método ABA (Analise Comportamental Aplicada) no 

tratamento de crianças com espectro autista,foi o objeto de estudo desse 

trabalho, que também procurou agregar informações sobre estratégias para 

uma melhora significativa no processo de evolução dos autistas, bem como, 

entender os comportamentos de crianças diagnosticadas com TEA e aplicar o 

melhor método para evolução destas.  

3. METODOLOGIA 

O presente estudo tem seu embasamento em uma pesquisa 

bibliográfica, que consiste numa revisão da literatura sobre o tema abordado. 

Segundo Lakatos e Marconi (1999), a pesquisa bibliográfica ou de fontes 

secundárias abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema do 

estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, livros ou monografias e 

teses. Tem por finalidade colocar o pesquisador em contato direto com tudo o 

que foi escrito, dito ou filmado sobre o determinado assunto. 

4. OBJETIVOS 



Compreender o método ABA (Analise Comportamental Aplicada) no 

tratamento de crianças com espectro autista, desenvolvendo estratégias para 

uma melhora significativa no processo de evolução dos autistas. Entender os 

comportamentos de crianças diagnosticadas com TEA e aplicar o melhor 

método para evolução destas. Analisar de forma sistemática o processo de 

evolução continua, pois cada um possui suas diferenças e características 

peculiares. 

Objetivos específicos: Definir o autismo; Conhecer os graus de autismo 

(espectro); Entender os comportamentos do transtorno autista; Discutir formas 

de socializar no ambiente escolar; Apresentar métodos comportamentais para 

o desenvolvimento de crianças com TEA; 

5. DESNEVOLVIMENTO  

5.1 Origem do Autismo 

Embora o tema central do presente estudo seja compreender a 

socialização e alfabetização de crianças com espectro autista dentro da sala de 

aula é preciso em primeiro plano entender o sentido etimológico da palavra 

autista bem como o seu surgimento.  

Segundo Orrú, 2012: Autismo é uma palavra de origem grega (autós), 

que significa por si mesmo. É um termo usado, dentro da psiquiatria, para 

denominar comportamentos humanos que se centralizam em si mesmos, 

voltados para o próprio indivíduo. É comum, também, a utilização de adjetivos 

para se denominar o autismo, tais como: núcleo, artístico, autismo (primário no 

caso de não associação com outras patologias), autismo secundário, autismo 

de autofuncionamento, autismo de baixo funcionamento, entre outros. (ORRÙ, 

2012,). 

 O autismo é um distúrbio severamente impactante e foi definido em 1943 

por Kanner “o primeiro a publicar uma investigação minuciosa sobre a 

patologia, relatou o caso das onze crianças, como um quadro de “autismo 

extremo”, obsessividade, estereotipias e ecolalia, nomeando-o “Distúrbios 

Autísticos do Contato Afetivo”.  

O Kanner em 1943 publicou um artigo nomeado como “DISTURBIOS 

AUTISTICOS DO CONTATO AFETIVO’’ relatando a experiência realizada em 

crianças com características semelhantes”. Em 1944 Hans Asperger, um 

médico também austríaco desenvolve um artigo definindo o autismo como 



PSICOPATOLOGIA AUTISTICA DA INFÂNCIA, descrevendo crianças 

semelhantes à de Kanner. 

Na década de 50 e 60 houve muitas controversas á respeito da origem 

do autismo que era tratado como a principal causa por pais poucos 

participativos emocionalmente em relação aos seus filhos (essa hipótese foi 

chamada de ”mãe geladeira”). Após essa década um pesquisador chamado 

Ritvo (1976) no qual passou a relacionar o autismo ligado a um transtorno do 

desenvolvimento, através dessa hipótese pode-se mudar os tratamentos a 

crianças  autistas desenvolvendo métodos comportamentais e pedagógicos 

que é aceito até os dias atuais.  

Outro passo importante em relação ao conceito e diagnóstico do transtorno 

autista descoberto ainda na década de 70 por Michael Rutter (1978)  bele 

desenvolveu uma tese com quatro critérios: 

1. Atraso e desvio sociais não só como função do retardo mental  

2. Problemas de comunicação, também não só em função do retardo 

mental associado.  

3.  Comportamentos incomuns (movimentos estereotipados e maneirismos) 

4. Inicio antes dos 30 meses de idade (BANDIM, 2011). 

 O transtorno autista interfere no desenvolvimento social e cognitivo 

transformando a criança autista em uma das mais devastadoras as do seu 

desenvolvimento, o sexo masculino é atingido na proporção 3-4 (APA, 2000; 

FONBONNE, 2005). 

 Segundo Varella (2013) a síndrome do autismo se instala nos três 

primeiros anos de vida, quando os neurônios que coordenam a comunicação e 

os relacionamentos sociais deixam de formar as conexões necessárias, as 

causas são desconhecidas e por isso há divergências e grandes questões 

indecifráveis sobre o assunto, acredita-se que a principal causa é genética. 

O cérebro normalmente realiza uma atividade de cada vez desligando as 

atividades anteriores, no entanto no caso do autista o cérebro não se desliga 

da atividade organizar. Anterior por isso eles têm tantos movimentos 

repetitivos, pois o cérebro esta tentando se organizar. Outro fator relacionado 

as causas do autismo está interligado aos neurônios espelhos que refletem no 

cérebro do observador os atos realizados por outro individuo ,portanto essa 

função inexistente em uma pessoa com TEA tornar uma dificuldade de 



observar e copiar as demais.(ABUJADI,2014; VARELLA,2013; SILVA,2012; 

BANDIM,2011; SCHWARTZMAN, 2013). 

As características predominantes é a falta de interação social, 

dificuldades de comunicação, movimentos repetitivos, estereotipia, ausência do 

olhar, falta do uso da imaginação, dificuldades em interpretação entre outro. As 

manifestações da síndrome podem ser leve, moderada ou grave, 

apresentando-se tanto em crianças dotadas de inteligência até crianças que 

não falam e nem andam. 

De acordo com Bandim (2011), cerca de 2% das crianças 

diagnosticadas com autismo são portadoras do cromossomo x frágil em sua 

forma completa.na grande maioria dos casos o transtorno autista pode afetar a 

linguagem falada ou simplesmente se encontrar ausente de 20 a 30% crianças 

com autismo nunca vão falar, outra estatística é que cerca de 20 a 25% dos 

casos apresentam uma regressão no desenvolvimento da linguagem. Outra 

característica predominante é a falta da interação social que pode ser definida 

como trocas e influências recíprocas, essa falta de interação fica evidente pela 

ausência de contato visual e sua expressão facial, gestos e posturas são 

estereotipadas e repetitivas, além do mais observa-se um distúrbio no 

desenvolvimento das atividades compartilhadas.  

Por ser considerada uma síndrome de isolamento a falta de expressão 

fica evidente, portanto que é necessário a aproximação de crianças autista com 

as demais que possibilite a transformação e diminuição de certos 

comportamentos e o surgimento de determinadas expressões que em alguns 

casos de TEA não demonstram, como no caso de um sorriso. Uma expressão 

que começa a desenvolver no processo de uma relação afetiva. 

 De acordo com Pino: O sorriso faz sua aparição muito cedo, nas 

primeiras semanas de vida . Trata-se, todavia, de uma resposta mais fisiologia 

que afetiva. Pouco a pouco, porém , ele vai tornando-se mais específicos, 

revelando características inequívocas de reconhecimento do outro.(...). (ORRÚ, 

2012). 

A resposta pelo sorriso a figura humana constitui um claro indicador de 

um inicio de relação. Portanto a convivência com os outros, tornar uma 

possível ligação afetiva e descobertas de sentimentos e desejos ate então não 

descobertas pelo isolamento que característica o transtorno. 



Diante de tais dificuldades enfrentadas pelos pedagogos procuramos 

abordar um método que será eficaz na interação social das crianças autistas, e 

este método é a ABA (Análise Comportamental Aplicada) e segundo a 

Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos é o que obteve maior 

sucesso (LOVAAS, 1987). Sobre o tema da Análise Comportamental Aplicada 

(ABA) vejamos: O princípio fundamental da ABA é baseado nas consequências 

favoráveis ou positivas (reforços positivos) como um doce, brinquedo ou uma 

atividade preferida pela criança. O objetivo é que, com o tempo, consequências 

naturais (intrínsecas) produzidas pelo próprio comportamento sejam 

suficientemente consistentes para manterem a criança aprendendo. Durante o 

processo de ensino, cada comportamento apresentado pela criança é 

registrado de forma que se possa avaliar seu progresso.  (BANDIM, 2011). 

Ivan Lovaas foi o primeiro a pesquisar a ABAe aplica-lo ao tratamento de 

crianças  com autismo, realizou uma pesquisa com um grupos de 19 crianças 

no qual 47% que foram tratadas com métodos ABA  apresentaram melhoras 

significativas á respeito de seus comportamentos e funcionamento intelectual 

,por lado  as crianças que não foram estimulados pelo método em grupo de 40 

crianças apenas 2% atingiram funcionamento educacional. 

Dentro do modelo ABA um plano de ação deve ser implantado 

paramodificar comportamentos. Todos seres humanos aprendem por 

associações e modificamos através das consequências de nossas ações,por 

exemplo quando praticamos algo que o resultados não foi o esperado 

provavelmente não façamos novamente.(LEAR, 2004; BANDIM, 2011; 

FAGGIANI, 2010). 

Temos a convicção que a ABA consiste no ensino intensivo das 

habilidades necessárias para que o indivíduo diagnosticado com autismo possa 

se tornar independente é com certeza o método mais eficaz e geralmente são 

ensinadas em uma situação de um aluno com um professor via a apresentação 

de uma instrução ou uma dica, com o professor auxiliando a criança através de 

uma hierarquia de ajuda e como já foram explicadas anteriormente as 

principais características da ABA são as consequências favoráveis ou positivas 

que acredita que com o tempo as consequências naturais desenvolvidas pelo 

próprio comportamento sejam capazes de manter a criança aprendendo. 

(BANDIM, 2011; LEAR, 2004). 



 Segundo a revista autismo em artigo publicado em seu site, pais, 

terapeutas e professores imaginam que há um motivo para esse 

comportamento da criança autista e isso gera o insucesso na interação social 

da mesma. Portanto é necessário que se faça uma avaliação comportamental e 

de acordo com o mesmo artigo os objetivos desta avaliação são:  

a) Entender o repertório de comunicação da criança: presença ou não 

de linguagem funcional, contato visual, atendimento de ordens, entre 

outros; 

b) Como ela se relaciona em seu ambiente: brinquedos preferidos e se 

apresentam birras frequentes, como reage às pessoas; 

c) Qual a função de seus comportamentos; 

d) Em que circunstâncias certos problemas ocorrem ou deixam de 

ocorrer com maior frequência ou intensidade? 

e) Quais as consequências fornecidas a esses comportamentos 

problema? 

  O objetivo destas questões são eliminar os comportamentos 

indesejáveis para que a criança autista possa ter uma vida independente tanto 

no âmbito escolar quanto na vida pessoal. É importante destacar que só 

conseguiremos aplicar o método ABA através de politicas públicas sobre o 

tema, pois só assim pais, terapeutas e professores estariam preparados e 

capacitados para aplicarem o método ABA nas crianças que são acometidas 

pelo espectro autista. (BANDIM, 2011; FAGGIANI, 2010). 

  Podemos constatar que a terapia mais indicada para crianças com 

transtorno no desenvolvimento é a terapia comportamental. Uma das técnicas 

utilizadas nesta abordagem psicoterápica é analise aplicada do comportamento 

(ABA), método empregado em diversos países e embasado por pesquisas 

cientificas que comprovam sua eficácia. (SILVA, 2012 p. 216) 

As crianças diagnosticascom esse tipo de patologia necessitam de 

cuidados específicos e dentro do âmbito escolar podem-se desenvolver 

métodos comportamentais que poderão ajuda na alfabetização. A interação 

com as demais crianças da mesma faixa etária proporcionará uma possível 

aproximação social e afetiva levando em conta o grau de autismo. 

    Cabe a equipe pedagogia estabelecer essa aproximação e adaptar-se 

ao mundo particular dos mesmos, com suas peculiaridades e características 



próprias, criando um ambiente confiável, familiar e aconchegante. Poderá 

ocorrer imprevisto caso o ambiente em que esse autista se encontra não esteja 

de acordo com suas incapacidades sociais,intelectuais e afetivas .Nesse caso 

o docente terá que ser capacitado para consolidar essas advertências que 

poderão ocorrer no período de estudo. 

      Por meio de ações mediadoras poderá ocorrer a transformação, 

diminuição ou até mesmo a eliminação de certos comportamentos típicos 

autista e o contato direto com outras crianças que não são portadoras da 

síndrome. Atender essa criança de forma a não ignorar suas expressões e 

comportamentos, sabendo que o ser humano necessitado um do outro, das 

relações e expressões pode se levar ate o desenvolvimento da criança 

deixando de lado o estereotipo de uma síndrome de isolamento para uma 

intervenção junto às demais alunos da sala. (ORRÚ, 2012; SILVIA,2012). 

Pressupõe-se nesse artigo que crianças com síndrome do espectro 

autista tendem a serem mais agressivas e relutantes há mudança na sua 

rotina, em vista desse aspecto foi apresentado métodos comportamentais há 

serem desenvolvidos no período escolar. 

Levando em consideração o grau, tipo e suas características pode-se 

constatar que poderá ocorrer uma socialização através de procedimentos 

simples, e pelo método ABA  que é desenvolvido por figuras. 

Para desenvolver um trabalho com resultados é necessário que a gestão 

da escola esteja disposta há uma capacitação especializada para entenderem 

qual o melhor método a ser utilizado.  

O docente precisa ter a visão que cada criança autista e diferente 

possuindo graus de deficiência intelectual em alguns casos. Apresentaram uma 

melhora no desenvolvimento crianças que foram estimuladas de maneira 

significativa no seu processo de aprendizagem através de procedimentos no 

qual o decente pode estar realizando dentro da sala de aula para uma melhor 

interação. Outro método utilizado foi o ABA onde se constatou a necessidade 

de estabelecer um vinculo afetivo na criança,no qual se caracteriza por usar 

imagem visual e comunicação. 

Para avaliar paciente com TEA é fundamental um diagnostico preciso e 

rápido para uma melhor evolução do seu aprendizado onde ocorrera uma 

possível alfabetização. 



 Após uma pesquisa realizada pelo psicólogo americano Lovaas (1987) 

contatou-se uma melhora significativa no quadro clinico de crianças com 

síndrome do espectro autista. Atualmente o tratamento apresenta 70% de 

melhora no desenvolvimento afetivo,cognitivo e mental dessas crianças. 

 Sendo Orrú (2012) crianças que passam a ter um contato no cotidiano 

escolar apresentaram uma melhora no que se refere a suas expressões e 

comportamentos, dos quais os mesmos adquiriram rostosexpressivos, trocar 

abraços e beijos e demonstrar constantemente suas vontades e necessidades. 

6. RESULTADOS 

      Das obras literárias lidas entre 2011 a 2012 apresentaram um estudo 

sistemático e aprofundado sobre o tema Transtorno do Espectro Autista. Dando 

ênfase ao livro Autismo, Linguagem e Educação que nos ressalta a importância 

de uma relação interpessoal com o individuo autista. 

Em relação os artigos científicos lidos e sites consultados pode-se 

constatar ométodomais adequado para trabalhar o desenvolvimento das 

crianças com TEA sendo este o modelo ABA (Análise Comportamental 

Aplicada).Portanto no conjunto das obras literárias e nos artigos científicos 

foram constatados resultados satisfatórios á respeito da conduta dos 

profissionais em relação ao autista e melhores estratégias tanto no ambiente 

escolar, como no cotidiano.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Levando em considerações os graus e suas manifestações a criança 

autista se desenvolve através de modelos e estímulos que os profissionais 

devem proporcionar para que haja uma evolução na criança. 

Sendo Orrú(2012), crianças que são trabalhadas e estimuladas em uma 

sala de aula regular é possível uma maior porcentagem de desenvolvimento, 

motiva-la de forma que possa integrar no convívio escolar. 

Diante de vários estudos constatou-se que para o desenvolvimento 

aconteça é de suma importância que o profissional tenha domínio e métodos 

adequados para trabalhar com crianças autistas, estabelecer um vinculo afetivo 

e transmitir uma segurança adequada á individuo com TEA. 
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