
 9

Sumário

Apresentação ............................................................  11

1 O transtorno do espectro do autismo e 
a análise do comportamento aplicada

Prof. Dr. Nassim Chamel Elias ..........................  15

Um pouco de história ......................................  17

Diagnóstico, etiologia e outras 
considerações acerca do TEA ...................  24

A Análise do Comportamento  
Aplicada (ABA) ..........................................  31

Considerações finais ........................................  42

2 Ensino de música para pessoas 
com TEA

Profa. Dra. Valéria Peres Asnis.........................  45



10 ASNIS • ELIAS

3 Propostas de atividades musicais 
para pessoas com TEA .............................  69

Sugestões de Atividades ..........................................  73

1) Distribuindo instrumentos musicais .......  73

2) Tocando no pulso musical e nas 
subdivisões do tempo — promovendo o 
comportamento de imitação .....................  75

3) Exercícios de intensidade — Forte e 
fraco ..............................................................  79

4) Atividades de orientação espacial ...........  81

5) Explorando os sons do corpo ...................  85

6) Atividades de exploração sensorial e 
auditiva ........................................................  88

7) Atividades em roda ...................................  91

Resumo de adaptações nas atividades musicais e 

sessões de ensino .....................................................  93

Referências ................................................................  97



 11

Apresentação

Desde muito pequena, a música faz parte de minha 
vida. Comecei meus estudos de piano aos 8 anos 

de idade, na cidade de Santo André/SP, e desde os 
15 anos sou professora de piano. Apesar de ter o curso 
Técnico de Música, pelo Conservatório Musical Carlos 
Gomes, de Campinas/SP, foi somente aos 37  anos 
que tive a oportunidade de realizar um velho sonho: 
fazer um curso superior de música. E assim, em 2007, 
começou minha trajetória acadêmica, no curso de Li-
cenciatura em Música da Universidade Federal de São 
Carlos. Desde a graduação, passando pelo mestrado 
e doutorado, meu interesse em levar a música para 
bebês e crianças hospitalizadas, idosos e pessoas com 
algum tipo de deficiência, foi constante e conduziu 
todo meu caminho.

De 2012 a 2014, trabalhei como professora de 
música na APAE (Associação de Pais e Amigos dos 
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Excepcionais) de minha cidade e foi nesse período que 
tive a oportunidade de ter um contato mais próximo 
com todo o tipo de deficiência, inclusive com crian-
ças e adolescentes com Transtorno do Espectro do 
Autismo (TEA). Confesso que no começo me senti 
despreparada e com um sentimento de que iria fracas-
sar, mas percebi que com respeito e profissionalismo 
seria possível levar a música para aquelas crianças e 
adolescentes. Assim começa minha história sobre o 
ensino de música para pessoas com TEA. Os dois anos 
de experiência no ensino de música para esse público 
com características tão específicas e individuais, e com 
resultados tão animadores, me motivaram a buscar um 
aprofundamento e uma especialização na área, com o 
objetivo de tentar comprovar cientificamente a eficácia 
do ensino de música para essa população. Então, em 
2014, ingressei no doutorado na Universidade Federal 
de São Carlos para realizar minha pesquisa.

Este livro escrito em parceria com meu orienta-
dor, Prof. Dr. Nassim Chamel Elias, é resultado de 
muita dedicação, paciência e certeza de que a música 
pode fazer a diferença na vida daqueles que têm a 
oportunidade de recebê-la de maneira adequada e 
adaptada às características de cada indivíduo, afi-
nal, não somos todos iguais, cada um possui suas 
características, e é justamente isso que faz a beleza 
da diversidade humana.
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O primeiro capítulo trará informações a respeito 
do Transtorno do Espectro do Autismo e a Análise do 
Comportamento Aplicada; o segundo versará sobre a 
importância da música e suas adaptações para indi-
víduos com TEA; e no terceiro serão disponibilizadas 
algumas sugestões de atividades musicais.

Desejo que este trabalho possa contribuir com 
a área da música e estimular o interesse pela busca 
de conhecimento sobre o ensino desta para pessoas 
com TEA.
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1
O TRANSTORNO DO ESPECTRO 
DO AUTISMO E A ANÁLISE DO 
COMPORTAMENTO APLICADA

Prof. Dr. Nassim Chamel Elias
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Este capítulo tem por objetivo introduzir dois assun-
tos, a saber: o Transtorno do Espectro do Autismo 

(TEA) e a Análise do Comportamento Aplicada (ABA, 
do inglês Applied Behavior Analysis). O TEA é um trans-
torno complexo, com notada variabilidade comporta-
mental, que pode envolver excessos comportamentais, 
como ecolalia, estereotipia e agressão, e déficits com-
portamentais, como atraso na aquisição de linguagem, 
de repertórios sociais e acadêmicos, habilidades mo-
toras, entre outros. Vale enfatizar que cada indivíduo 
dentro do espectro pode apresentar várias ou somente 
algumas dessas e de outras características, chamadas 
de comportamentos autísticos, e que essas caracterís-
ticas podem se manifestar em graus diferentes, mais 
ou menos severos e persistentes. A ABA é uma ciência 
que estuda os comportamentos humanos e as variáveis 
ambientais que controlam esses comportamentos, sem 
deixar de considerar aspectos biológicos do indivíduo. 
Será defendida a tese de que a ABA é, atualmente, a 
forma mais eficaz, empiricamente comprovada, para 
se planejar e implantar intervenções para indivíduos 
dentro do espectro.
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1.1 Um pouco de história

Dados epidemiológicos mundiais estimam que 
a prevalência de casos de TEA diagnosticados tem 
crescido de forma significativa em todo o mundo, 
especialmente durante as últimas décadas. Os pri-
meiros estudos epidemiológicos indicavam uma 
prevalência de um caso de autismo infantil a cada 
2.000 nascimentos (Lotter, 1966; Wing e Gould, 1979). 
Investigações mais recentes estimam um aumento 
significativo de casos, atingindo a média de um caso 
a cada 200 nascimentos (Barbaresi, Katusic e Voigt, 
2006; Fombonne et al. 2006; Schechter e Grether, 2008). 
Em 2014, foi declarada pelo Center for Disease Control, 
dos Estados Unidos da América, a prevalência de 
uma a cada 68 crianças americanas com oito anos de 
idade (1,4%) com diagnóstico de TEA, sendo que se 
for analisado apenas o sexo masculino, essa preva-
lência é quatro vezes e meio mais frequente do que 
no sexo feminino, chegando a uma proporção de um 
menino afetado para cada 42 (2,3%) com neurodesen-
volvimento típico (Baio, 2014). No Brasil, em 2010, 
estimava-se cerca de 500 mil pessoas com autismo 
(Barbosa e Fernandes, 2009). Um estudo-piloto bra-
sileiro estimou uma prevalência de 0,3% em crianças 
de 7 a 12 anos de idade de um município do estado 
de São Paulo (Paula et al., 2011).
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A palavra autismo foi proposta inicialmente por 
Bleuler (1911). O autor caracterizava o autismo como 
uma perda de contato com o mundo real, o que com-
prometia seriamente a comunicação (Gadia, Tuchman 
e Rotta, 2004), e identificou uma grande tendência ao 
isolamento das crianças nessa condição (Stelzer, 2010). 
A falta de interação com o meio ambiente físico e social, 
a falta de interesses e o déficit de comunicação levaram 
à denominação do termo “autismo” por Bleuler (1911) 
como descrição do sinal clínico de isolamento. Sinais 
clínicos semelhantes foram descritos por Kanner (1943) 
como “distúrbio autístico do contato afetivo”.

Em 1943, Leo Kanner descreve os primeiros casos 
de autismo infantil como uma síndrome que afetava 
negativamente crianças na área da função social. 
 Kanner (1943, p.  233) também observou respostas 
incomuns emitidas por essas crianças, como não se 
referir a elas mesmas na primeira pessoa (a criança diz 
“Ela quer água”, quando quer dizer “Eu quero água”), 
não fazer perguntas em forma de interrogação “com a 
inflexão apropriada”, “tendência a repetir uma e outra 
palavra”, comportamento conhecido como ecolalia. 
A partir de 1956, o quadro de isolamento e imutabi-
lidade é reafirmado por Kanner como sinal básico de 
identificação do distúrbio (Ministério da Saúde, 2013). 
Desde então, muitas pesquisas vêm sendo realizadas 
com o intuito de descobrir as possíveis causas e trata-
mentos para amenizar os sintomas desse transtorno do 
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neurodesenvolvimento. O diagnóstico também mudou 
ao longo dos anos.

O termo autismo, significado de isolamento, difi-
culdades de comunicação e interação social, diferen-
temente de como foi utilizado no passado por Bleuler 
(1911) e Kanner (1943), como parte de psicoses e/ou 
esquizofrenia, atualmente identifica alguns transtor-
nos, os quais vêm sendo estudados em várias áreas 
de conhecimento, como Educação, Educação Especial, 
Educação Física, Psicologia e Medicina. Porém, as es-
pecificidades do autismo foram se tornando nítidas a 
partir de observações e pesquisas, além do relato de 
pais e de outras pessoas que conviviam diretamente 
com crianças dentro do diagnóstico.

Wing (1988) identificou atrasos em três áreas do de-
senvolvimento da criança com autismo: (i) dificuldades 
de interação social; (ii) déficits na comunicação verbal e 
não verbal; e (iii) padrões de comportamento, interesses 
e atividades restritos, repetitivos e estereotipados. Esses 
atrasos ficaram conhecidos como a “Tríade de Wing”, 
que passou a ser utilizada como base para definição do 
espectro do autismo, posteriormente incluída na quarta 
edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais (DSM-IV, do inglês Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders; APA, 1994).

De acordo com o DSM-IV (APA, 1994), o autis-
mo passa a fazer parte dos Transtornos Globais do 
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Desenvolvimento (TGD), termo referente a um espectro 
de síndromes com características comuns e que causa 
prejuízos severos no desenvolvimento da criança. No 
ano 2000, o DSM-IV foi revisado (DSM-IV-TR; APA, 
2000) e o autismo se manteve como referência para 
novas classificações que passaram a fazer parte dos 
TGDs como subtipos, a saber: “Autismo”, “Transtor-
no de Rett”, “Transtorno Desintegrativo da Infância”, 
“Transtorno de Asperger” e “Transtorno Invasivo do 
Desenvolvimento sem Outra Especificação”.

Mais recentemente, de acordo com o Manual de 
Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, na sua 
5a edição (DSM-5; APA, 2014), para que uma pessoa 
seja diagnosticada com TEA precisa apresentar: (i) 
déficits persistentes na comunicação e na interação 
social em diversos contextos, por exemplo, na recipro-
cidade socioemocional (dificuldade para estabelecer 
uma conversa normal, compartilhamento reduzido 
de interesses, emoções ou afeto), nos comportamentos 
comunicativos não verbais usados para a interação 
social (anormalidade no contato visual e linguagem 
corporal, déficits na compreensão e uso de gestos, 
ausência de expressões faciais), déficits para desen-
volver, manter e compreender relacionamentos (difi-
culdade em compartilhar brincadeiras imaginativas 
ou fazer amigos); e (ii) padrões restritos e repetitivos 
de comportamento, interesses ou atividades, por 
exemplo, movimentos motores, uso de objetos ou fala 
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estereotipados ou repetitivos (ecolalia e frases idios-
sincráticas), insistência nas mesmas coisas, padrões 
ritualizados de comportamento, hiper ou hiporreati-
vidade a estímulos sensoriais ou interesse incomum 
por aspectos sensoriais do ambiente (indiferença 
aparente à dor/temperatura, reação contrária a sons 
ou texturas específicas). Conforme consta no DSM-5, 
esses sintomas devem estar presentes precocemente no 
período do desenvolvimento infantil, causar prejuízo 
significativo no funcionamento social e podem estar 
associados ou não a comprometimento intelectual ou 
a outro transtorno do neurodesenvolvimento.

A ecolalia foi uma das características observadas 
desde a primeira descrição do autismo infantil por 
Kanner (1943). Tem sido associada à mesmice e a um 
repertório limitado de ações comunicativas. Embora 
Kanner reconhecesse que a ecolalia às vezes era usada, 
funcionalmente, para oferecer uma resposta afirmativa 
ao interlocutor, sua caracterização geral era de um 
fenômeno disfuncional, governado de forma rígida e 
obsessiva por preocupações sociais. Mais recentemente, 
Bleszynski (2009) definiu a ecolalia como um distúrbio 
de linguagem determinado como a repetição de pa-
lavras ou frases, podendo ocorrer durante a execução 
de uma tarefa (como forma de repetição das etapas 
desta), como forma de combater a falta de concentração 
ou como efeito de um discurso anterior, como repetir 
anúncios televisivos ou palavras de uma determinada 
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música que o indivíduo tenha ouvido anteriormente. 
Apesar de a ecolalia ser vista por muitos como um 
comportamento que interfere negativamente na vida 
dos indivíduos, vale ressaltar que a ecolalia é uma 
resposta verbal vocal que pode ser utilizada para o 
desenvolvimento de novos repertórios verbais, mais 
complexos e funcionais. Esse dado torna-se relevante, 
considerando que muitas crianças dentro do espectro 
não produzem nenhum tipo de fala, o que pode tornar 
o ensino da fala mais desafiador.

O déficit em habilidades motoras finas também 
foi evidenciado em crianças com TEA aos seis meses 
de idade, piorando significativamente entre os 14 
e 24 meses (Macdonald, Lord e Ulrich, 2013). Esses 
achados corroboraram estudos anteriores que suge-
rem que atrasos na habilidade motora no início do 
desenvolvimento podem atuar como alguns dos pri-
meiros sinais preocupantes do autismo (Teitelbaum 
et al., 1998). Entre os déficits motores, o DSM-5 indica 
marcha atípica, falta de coordenação e outros sinais 
motores anormais, comportamento motor semelhante 
à catatonia, mutismo, posturas atípicas, trejeitos faciais 
e flexibilidade cérea, quando o braço ou perna do in-
divíduo permanece na posição em que são colocados 
(APA, 2014). Outra característica motora significativa 
citada pelo DSM-5 é a estereotipia ou “ritmias moto-
ras”. Péter, Oliphant e Fernandez (2017, p. 2) declaram 
que “a idade típica de início das estereotipias motoras 
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é anterior aos três anos, com 80% dos casos exibindo 
movimentos repetitivos aos dois anos”. Além disso, 
a gravidade e a frequência das estereotipias motoras 
estão correlacionadas com a gravidade do transtorno e 
as deficiências no funcionamento adaptativo e no jogo 
simbólico (Péter, Oliphant e Fernandez, 2017).

Harris, Mahone e Singer (2008, p.  1) definem as 
estereotipias motoras como “movimentos repetitivos, 
rítmicos, muitas vezes bilaterais com um padrão 
fixo e frequência regular que normalmente pode ser 
interrompida por distração”. Ainda segundo Mink e 
 Mandelbaum (2009, p. 84), “as estereotipias são movi-
mentos rítmicos, padronizados, repetitivos, despropo-
sitados e involuntários”, como balançar o corpo, agitar 
as mãos, bater palmas, entre outros, sem funcionalidade 
aparente. Dentro do quadro das estereotipias encon-
tram-se os tiques, que são movimentos muito discretos 
e repetitivos, que podem ser motores, como piscar os 
olhos, ou vocais, como fungar ou resmungar. Tais com-
portamentos podem variar do simples ao complexo. 
Vale ressaltar que algumas estereotipias, segundo Fazzi 
et al. (1999), podem estar relacionadas com transtornos 
sensoriais, como no caso de crianças que fazem algum 
movimento “anormal” com os olhos, aparentemente 
sem função. Os mesmos autores afirmam que uma 
das principais marcas da estereotipia é que, de modo 
geral, elas param quando o indivíduo se envolve em 
alguma atividade nova ou prazerosa, porém, suspeita-se 
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de que a maioria das pessoas com autismo não possui 
consciência desses movimentos repetitivos.

Assim como na ecolalia, a estereotipia é vista como 
um comportamento negativo, que precisa ser elimina-
do. Entretanto, vale ressaltar que estereotipias são co-
muns em crianças e até adultos com desenvolvimento 
típico, e somente devem ser alvo de preocupação quan-
do atrapalham o funcionamento diário do indivíduo, 
como quando concorre com a execução de uma tarefa 
e como comportamento de fuga ou esquiva, evitando 
que a criança entre em contato com novas situações, 
interferindo negativamente no desenvolvimento de 
novos repertórios.

1.2 Diagnóstico, etiologia e outras 
considerações acerca do TEA

O diagnóstico de TEA é essencialmente clínico e 
tem evoluído com o passar dos anos; é feito a partir 
de observações da criança, entrevistas com os pais e 
cuidadores e aplicação de instrumentos específicos. 
Os critérios usados para diagnosticar o TEA também 
são descritos no DSM-5 (APA, 2014). Apesar da im-
portância do DSM-5 para um diagnóstico mais pre-
ciso do TEA, muitas das características apresentadas 
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baseiam-se em topografias de respostas e não, neces-
sariamente, em suas funções. Ainda, de acordo com o 
DSM-5, o estágio em que o prejuízo fica evidente irá 
variar de acordo com as características do indivíduo 
(fatores neurológicos, biológicos ou genéticos) e seu 
ambiente (contingências ambientais).

Tordjman et  al. (2017) relatam que mais de 200 
genes de susceptibilidade ao autismo foram relata-
dos e anormalidades citogenéticas foram descritas 
para quase todos os cromossomos. O estudo ressalta 
a importância de se reformular o autismo em um 
contexto multifatorial, pois pesquisas realizadas em 
domínios diversos como a genética, a neuroquímica, 
a neuroanatomia e a imagem cerebral enfatizam cada 
vez mais que o autismo não pode ser explicado por 
uma única causa biológica ou fator ambiental, mas por 
uma etiologia multifatorial relacionada a diferentes 
dimensões de comprometimento.

Ainda que nenhuma etiologia específica tenha sido 
descoberta sobre o autismo, alguns estudos indicam a 
presença de fatores genéticos e neurobiológicos, como 
anomalia anatômica ou fisiológica do sistema nervoso 
central e problemas constitucionais inatos predeter-
minados biologicamente (Brasil, 2015). Drash e Tudor 
(2004) lembram que muitas teorias contemporâneas 
sobre o autismo têm associado sua causa com fatores 
neurológicos, biológicos ou genéticos que ainda não 
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foram identificados, pois pesquisas na área médica 
falharam em fornecer evidências conclusivas.

Na psicologia, segundo Inui, Kumagaya e 
 Myowa-Yamakoshi (2017), vários modelos cognitivos 
foram sugeridos para explicar diversos fenótipos do 
autismo, como déficits na teoria da mente, no proces-
samento emocional e na motivação social, disfunção 
executiva, entre outros. Indivíduos com TEA podem 
apresentar problemas em reconhecer, representar e 
expressar pensamentos e emoções, comportamentos 
relacionados a disfunções executivas (Girodo, Das 
Neves e Correa, 2008), mas não há consenso nos es-
tudos que esclareça em quais aspectos das funções 
executivas os indivíduos com TEA apresentam maiores 
comprometimentos.

Zaqueu et  al. (2015) sugeriram que déficits na 
atenção compartilhada também estão entre os sinais 
precoces mais presentes no autismo. Os autores busca-
ram encontrar associações entre sinais precoces do au-
tismo, identificados por testes de escalas padronizadas 
e falhas na atenção compartilhada, em 92 crianças com 
idades entre 16 e 24 meses. Os resultados indicaram que 
para as crianças que apresentaram sinais indicativos 
de autismo, os déficits mais comuns estavam relacio-
nados com atenção compartilhada, especialmente nos 
comportamentos de apontar para objetos, chamar a 
atenção de adultos para objetos e eventos e solicitar 
ajuda para alcançar objetos desejados.
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Sem desconsiderar sua importância, esses modelos 
cognitivos foram criticados por não serem capazes de 
explicar suficientemente todos os fenótipos incluídos 
no critério (i) do DSM-5, sobre déficits de comunicação 
e interação social.

De outro ponto de vista, pesquisadores da análi-
se do comportamento (Bijou e Ghezzi, 1999; Drash e 
Tudor, 2004; Ferster, 1961; Koegel, Valdez-Menchaca e 
Koegel, 1994; Lovaas e Smith, 1989; Spradlin e Brady, 
1999) têm proposto teorias acerca da etiologia dos com-
portamentos autísticos com base na interação dessas 
pessoas com o ambiente em que vivem (contingências 
ambientais). Carr e LeBlanc (2004) sugerem que uma 
análise ambiental do comportamento autístico pode 
levar a avanços tecnológicos que não seriam possíveis 
com base em uma abordagem unicamente neurológi-
ca. Nesse sentido, é importante ressaltar que grande 
parte dos comportamentos animais, especialmente 
dos humanos, é aprendida em contato com os meios 
físico e social (Skinner, 2003), implicando que os com-
portamentos autísticos são aprendidos e não causados 
exclusivamente pelos fatores neurobiológicos.

Então, quando alguém diz que uma criança 
apresenta determinados comportamentos porque é 
“autista”, está explicando um fenômeno de forma ten-
denciosa e colocando todo o peso no próprio indivíduo 
e não no ambiente em que ele está inserido. Fosse isso 
verdade, crianças dentro do TEA não seriam capazes 
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de desenvolver comportamentos adaptativos, como a 
linguagem, e socialmente aceitáveis.

Lovaas (2003) refutou afirmações de que as pes-
soas com autismo têm alguma coisa em comum que é 
única para elas (Lovaas e Smith, 1989), lembrando, por 
exemplo, que comportamentos autoestimulantes (como 
balanço do corpo ou das mãos e ecolalia) e explosões 
de raiva são comuns em crianças típicas, mas em me-
nor grau e por períodos mais curtos. Segundo o autor, 
cada indivíduo com TEA tem características únicas e 
distintas e sugere que, ao considerar os componentes 
comportamentais (déficits e excessos comportamentais 
de um determinado indivíduo), profissionais com 
experiência no desenvolvimento de programas de 
modificação de comportamento podem obter sucesso 
no tratamento de pessoas com TEA.

Lembrando que uma das características marcantes 
de indivíduos com TEA é o perfil comunicativo, alguns 
autores (Mody e Belliveau, 2013; Saulnier, Quirmbach 
e Klin, 2011) sugerem que, em sua maior parte, as 
crianças com TEA têm deficiências linguísticas recep-
tivas e expressivas, e as habilidades comunicativas 
e/ou déficits variam de acordo com a idade e o nível 
de funcionamento. Algumas pesquisas demonstraram 
que bebês de 12 meses de idade, com suspeita de 
autismo, já apresentam atrasos na linguagem, tanto 
expressiva quanto receptiva (Mody e Belliveau, 2013; 
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Zwaigenbaum, Bryson e Rogers, 2005). Também foi 
observado que as crianças que possuem habilidades 
verbais podem apresentar ecolalia imediata ou tardia e 
respostas pobres às perguntas de outras pessoas (Tager-
-Flusberg, Paul e Lord, 2005; Sterponi e Shankey, 2014).

Drash e Tudor (2004) apresentam uma análise 
comportamental da relação entre déficits no compor-
tamento verbal (ou linguagem) e no comportamento 
social com o desenvolvimento de comportamentos 
inadequados, mostrando como as contingências am-
bientais podem estabelecer e manter comportamentos 
de fuga e esquiva e um repertório deficiente de compor-
tamento verbal. De acordo com Carr e LeBlanc (2004), 
essa teoria parece apresentar a análise comportamental 
funcional mais detalhada sobre a etiologia dos compor-
tamentos autísticos. Segundo Neno (2003, p. 152), “a 
análise funcional promove a identificação de relações 
de dependência entre eventos, ou de regularidades na 
relação entre variáveis dependentes e independentes”.

O documento Linha de cuidado para a atenção às 
pessoas com transtornos do espectro do autismo e suas fa-
mílias na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único 
de Saúde, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2015), traz 
as seguintes abordagens, métodos e filosofias para o 
tratamento de pessoas com TEA: Tratamento Clínico 
de Base Psicanalítica, Tratamento Medicamentoso, 
Integração Sensorial, Comunicação Suplementar e 
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Alternativa, Tratamento e Educação para Crianças com 
Transtornos do Espectro do Autismo (TEACCH), ABA, 
entre outros. Entretanto, a Associação para a Ciência 
do Tratamento do Autismo (ASAT, do inglês Asso-
ciation for Science in Autism Treatment; disponível em: 
https://asatonline.org/) dos Estados Unidos afirma 
que a ABA é efetiva em aumentar comportamentos e 
ensinar novas habilidades, assim como reduzir compor-
tamentos problemáticos, lembrando que a intervenção 
comportamental aplicada possui evidência científica 
suficiente para ser considerada eficaz.

Ainda, conforme consta na página da ASAT, as 
intervenções comportamentais são usadas com pessoas 
com autismo para, pelo menos: (i) aumentar os compor-
tamentos ou habilidades deficitários (como interações 
sociais, completar tarefas acadêmicas, habilidades de 
vida funcional e habilidades de comunicação); (ii) 
manter os comportamentos socialmente relevantes já 
instalados; (iii) generalizar ou transferir o comporta-
mento de uma situação (ou contexto) para outra (como 
generalizar os comportamentos aprendidos em salas 
de recursos para a sala de aula); (iv) rearranjar as 
condições ambientais sob as quais os comportamentos 
ocorrem; e (v) reduzir comportamentos que interferem 
no desenvolvimento (como comportamentos autolesi-
vos e agressivos).

Entre os diversos e variados estudos na área, em 
mais de 40 anos de pesquisa, citam-se os de Eikeseth 
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et al. (2002) e Howard et al. (2014). Nos dois estudos, 
os autores tinham por objetivo comparar o desenvol-
vimento de grupos de crianças com autismo ao longo 
de um e de três anos, respectivamente, submetidos a 
dois tratamentos distintos. Em cada estudo, um grupo 
foi submetido à intervenção comportamental intensiva 
por 30 horas semanais e o outro à intervenção que en-
volvia várias técnicas e métodos distintos, também por 
30 horas semanais. Os dois estudos indicaram ganhos 
significativamente maiores para o grupo submetido 
à intervenção comportamental intensiva em diversas 
áreas, como linguagem receptiva e expressiva, QI (quo-
ciente de inteligência) e comportamentos adaptativos.

1.3 A Análise do Comportamento 
Aplicada (ABA)

A Análise do Comportamento Aplicada (ABA) 
fornece base científica para identificar relações fun-
cionais entre variáveis ambientais e o comportamento, 
que permite uma melhor avaliação dos repertórios já 
instalados e uma forma eficaz para o planejamento do 
ensino de novos repertórios para indivíduos, inclu-
sive aqueles com autismo (Camargo e Rispoli, 2013; 
Eikeseth et  al., 2002; Howard et  al., 2014; Kodak e 
Grow, 2014). Portanto, a ABA fornece bases científicas 




