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Resumo: A intervenção junto a pessoas adultas com autismo tem sido um desafio para a 

psicologia, dentre os diversos métodos de tratamento, o método ABA (Applied Behavior 

Analysis) é uma alternativa proposta pela análise do comportamento. A atividade de 

Acompanhante terapêutico (AT) contribui para a formação do aluno de psicologia, 

possibilitando a aplicação supervisionada de conhecimentos acadêmicos. O presente trabalho 

visa apresentar experiência de um AT com um adulto diagnosticado como autista. Ao longo 

de três meses, na vigência de um contrato de trabalho, sob a orientação de um psicólogo 

especializado no atendimento a pessoas autistas, orientado pelo método ABA, e em conjunto 

com uma equipe de mais dois ATs, foram executados programas objetivando desenvolver 

habilidades sociais, cognitivas, rotinas (auto-cuidado) e diminuição de comportamentos 

agressivos do cliente. Os programas eram implantados por 24 horas diárias, sendo cada AT 

responsável por uma média de 8 horas diárias. O AT tinha como atribuições a coleta de dados 

(tentativas/acertos) de cada atividade realizada com o cliente, bem como manter um caderno 

de anotações atualizado com descrições mais completas possíveis dos comportamentos 

relevantes. Habilidades como: descrever objetivamente comportamentos e variáveis 

ambientais, sem atribuição de finalidade ou de causas subjetivas ao cliente; coletar dados com 

precisão (uso do timer); identificar possíveis situações de risco e antecipar as conseqüências; 

foram apreendidas em supervisões teóricas, e no acompanhamento de um AT experiente por 

um período de mais ou menos um mês. Após esse período, o AT estava apto a atuar sozinho 

com o cliente, planejando a sequência de atividades e lidando com situações que envolviam 

comportamentos agressivos. O trabalho permitiu um contato prático com conteúdos até então 

aprendidos teoricamente e abriu perspectivas para futuros trabalhos.  

 

Palavras-Chave: Acompanhante Terapêutico, Autismo, método ABA.   

 

Introdução 

Intervir com pessoas adultas diagnosticadas com autismo tem sido um 

desafio para a psicologia, existindo diversas formas de intervenção. Em um primeiro 

momento, de maneira breve, será apresentada a caracterização do transtorno autista segundo o 

DSM – IV, o método ABA (Applied Behavior Analysis), e a função do acompanhante 

terapêutico nesse contexto. Em um segundo momento a experiência de um acompanhante 

terapêutico com um adulto diagnosticado com autismo será apresentada. 
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Historicamente, Leo Kanner em 1943 e Asperger em 1944, utilizam o termo 

autista para descrever um conjunto de características, ressaltando a dificuldade de interação 

social
3
. 

Atualmente as características do transtorno do espectro autista apresentadas 

pelo DSM-IV (2002) são:  

 
As características essenciais do Transtorno Autista consistem na 

presença de um desenvolvimento comprometido ou acentuadamente anormal da 

interação social e da comunicação e um repertório muito restrito de atividades e 

interesses. As manifestações do transtorno variam imensamente, dependendo do nível 

de desenvolvimento e da idade cronológica do indivíduo. (p. 99)  

(...) 

Os indivíduos com Transtorno Autista podem apresentar uma 

gama de sintomas comportamentais incluindo hiperatividade, desatenção, 

impulsividade, agressividade, comportamentos autodestrutivos e, particularmente em 

crianças mais jovens, acessos de raiva. (p. 100)    

 

O Transtorno Autista está alocado como um dos Transtornos Globais do 

Desenvolvimento ou Transtorno Invasivo do Desenvolvimento. Embora a classificação 

apresentada no DSM - IV sofra críticas por parte dos analistas do comportamento (ex: 

BOLSONI-SILVA & PRETTE, 2003), principalmente por se ater à topografia da resposta, 

ignorando sua função (relação entre eventos antecedentes, resposta e estímulos conseqüentes; 

ex. AIELLO In GUILHARDI et al, 2002), e por seu caráter sintomatológico, esse manual é 

referência para o diagnóstico médico do autismo.  

Partindo do diagnóstico, várias são as propostas de intervenção psicológica, 

conforme mostra Camargos Jr. (2005). A análise do comportamento propõe o método ABA 

(Applied Behavior Analysis) de intervenção, que pode ser entendido como um “(...) conjunto 

de procedimentos de base analítico-comportamental que compõe um bem sucedido pacote de 

tratamento para o autismo.” (STARLING et al, In STARLING, 2007, p. 42; MALOTT, 

2004). 

 Seguindo esse método alguns passos devem ser observados: Avaliação 

comportamental (1); Seleção de metas e objetivos (2); Elaboração de programas (3); 

Intervenção propriamente dita (4) (WINDHLOZ in CAMARGOS JR., 2005 e BAGAIOLO e 

GUILHARDI, In GUILHARDI et al, 2002). Abordar-se-á de maneira breve os três primeiros 

pontos, dando ênfase ao quarto, uma vez que as funções do AT se dão nesse ponto.  

A avaliação comportamental (1) deve ser realizada atentando-se para o nível 

filogenético (variáveis biológicas), o nível cultural (características socioculturais), e a 

ontogênese (idiossincrasias individuais), focando os três níveis de seleção apontados por 

Skinner (2007b). Para tanto o analista do comportamento utiliza de métodos indiretos como 

questionários e checklists, álbuns fotográficos etc. e métodos diretos como entrevistas e 

observação direta no ambiente natural (AIELLO In GUILHARDI et al, 2002; MARINOTTI e 

SILVA In GUILHARDI et al, 2001). Partindo da avaliação as metas e objetivos (2) são 

traçados, eles devem ser individualizados e visando o desenvolvimento de habilidades sociais, 

de auto-cuidado, acadêmicas, de lazer e trabalho etc. Feita essa seleção parte-se para a 

elaboração de programas (3) que devem ser orientados pelos comportamentos-alvo, pelos pré-
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requisitos para o aprendizado, e pela passagem progressiva de tarefas mais simples para mais 

complexas (para uma discussão detalhada sobre a elaboração de programas, ver: BAER In 

GUILHARDI et al, 2002).  

O quarto ponto, intervenção propriamente dita, pode ser desenvolvido de 

duas maneiras, por meio do ensino formal ou ensino informal. O primeiro se caracteriza pelo 

controle das variáveis ambientais evitando qualquer estimulação indesejável, programação 

prévia das atividades a serem realizadas, programação de conseqüências e extensos registros 

de dados (OLIVEIRA e BORGES In ZAMIGNANI et al, 2007). Todo esse controle 

possibilita o aprendizado de forma individualizada, cliente e aplicador (ex. AT), com uma 

sequência prévia de programas e procedimentos claros para atingir o comportamento-alvo, o 

uso da modelagem, modelação, regras etc. Outro ponto a ser ressaltado é a busca por 

manutenção e generalização dos comportamentos aprendidos na situação controlada para a 

situação informal (WINDHLOZ In CAMARGOS JR., 2005). Esta é justamente o palco do 

segundo meio de aprendizagem.  

Sempre que possível a aprendizagem na situação natural é preferida, uma 

vez que a funcionalidade dos comportamentos pré-definidos pode ser visualizada e reforçada 

de forma natural de acordo com o interesse da criança, concomitantemente em diversas 

situações (MARINOTTI e SILVA In GUILHARDI et al, 2001). Muito embora as 

oportunidades para o reforçamento dependam de variáveis não controladas. O registro é de 

difícil execução, sendo executado muitas vezes após a situação informal (WINDHLOZ In 

CAMARGOS JR., 2005). 

Uma intervenção comportamental completa deve ocorrer nos mais diversos 

lugares (casa, escola, restaurantes, lugares públicos etc.) e os dois meios de ensino devem ser 

integrados, nos limites das metas e objetivos. A média de horas semanais de uma intervenção 

varia de caso em caso, se estendendo de 5 a 24 horas diárias conforme demonstra SALLOWS 

e GRAUPNER (2005). 

Por ser um procedimento contínuo e que exige um número extenso de horas, 

é comum que o analista do comportamento especializado trabalhe em conjunto com uma 

equipe de acompanhantes terapêuticos (ATs), ficando esses responsáveis pela implantação 

diária dos procedimentos e coleta de dados, e aquele pela análise dos dados e adequação dos 

programas. 

De acordo com Zamignani, Kovac e Vermes (2007) a prática do 

Acompanhamento Terapêutico tem suas origens na década de 1960. Nesse momento, as áreas 

responsáveis pela saúde mental começam a questionar a efetividade dos tratamentos 

existentes até então. Surge um movimento opositor às praticas de tratamento excessivamente 

medicamentoso e isolamento social da pessoa considerada doente mental.  

A concepção dinâmica de psiquiatria é formulada e a institucionalização e a 

hospitalização deram lugar à reinserção social do então considerado doente mental. Surgem as 

comunidades terapêuticas, com propostas de atendimento individualizado e direcionado. 

Assim, 

 
Os agentes da saúde mental precisaram ser treinados rapidamente 

para suprir a demanda desse novo contexto e passaram a ser denominados auxiliares 

psiquiátricos ou atendentes terapêuticos e, posteriormente, amigo qualificado e 

acompanhante terapêutico. (GUERRELHAS In ZAMIGNANI et al, 2007, p. 39)  
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O AT atual tem como características estar subordinado a um profissional 

experiente que o supervisiona, dispor de tempo para um tratamento intensivo e apresentar um 

custo econômico reduzido. Na psicologia essas características são geralmente encontradas em 

estudantes (graduandos) ou em psicólogos recém formados que buscam experiência na 

orientação de um profissional experiente. Segundo Oliveira (In KERBAUY, 2000):  

 
O acompanhante terapêutico (AT) pode ser um profissional ou 

estudante treinado e/ou mesmo um familiar treinado e supervisionado pela equipe 

que acompanha o caso. O seu papel é acompanhar o cliente nas suas atividades 

diárias, tendo como enfoque a queixa/dificuldade do paciente, auxiliando-o a fazer 

os exercícios e servindo como modelo (...). (p. 250) 

 

A atuação do AT com pessoas com desenvolvimento atípico, como os 

diagnosticados com o transtorno autista, é direcionada a depender das particularidades do 

caso, e deve ser alinhada aos objetivos pré-estabelecidos pelo analista do comportamento 

responsável pela formulação dos programas. Porém, em linhas gerais, o AT acompanha o 

cliente em suas tarefas diárias, tanto no ambiente controlado (ocasião para o ensino formal) 

quanto no ambiente natural (ocasião para o ensino informal), executando rotinas e programas, 

servindo de modelo a todo tempo e coletando dados. Para tanto é essencial a existência de um 

vínculo voltado ao ensino entre o AT e o cliente. Geralmente esses ATs são chamados de 

professores (Teachers), uma vez que seu trabalho é voltado quase que exclusivamente para o 

ensino de habilidades. 

A aplicação de programas, a clareza dos objetivos e dos procedimentos para 

os alcançar deve nortear a atuação do AT com pessoas com desenvolvimento atípico. A 

capacidade de analisar funcionalmente as contingências, identificar relações entre estímulos 

antecedentes, respostas e estímulos conseqüentes, conforme expõe Skinner (2007a, p. 38 – 41; 

e MOREIRA e MEDEIROS, 2007, p. 146 – 164) torna-se essencial nesse trabalho. O 

refinamento na coleta de dados é outro ponto primordial para o AT direcionado pelo método 

ABA. 

O treinamento prévio o entrosamento da equipe (ATs e analista do 

comportamento responsável pelo caso) são essenciais para o desenvolvimento de uma boa 

intervenção. 

Focando o relato de experiência propriamente dito, características gerais 

serão apresentadas. A experiência ocorreu ao longo de três meses, na vigência de um contrato 

de trabalho firmado com a família do cliente, e sob orientação de uma psicóloga especializada 

no atendimento a pessoas diagnosticadas com o transtorno autista com o método ABA, e em 

conjunto com mais dois ATs.  

O cliente, aqui nomeado S., estava com a idade de 22 anos, e está sendo 

acompanhado pela mesma psicóloga desde seus 12 anos. Desde então vem sendo aplicados 

programas para desenvolver habilidades sociais, cognitivas (comportamento verbal), 

estabelecimento de rotinas, desenvolvimento motor e diminuição na freqüência de 

comportamentos agressivos. 

S. era acompanhado por 24 horas diárias, cada AT era responsável por um 

turno médio de 8 horas. O dia era dividido em três turnos de mais ou menos 8 horas, manhã 

(08:00 até 16:00 horas), noite (16:00 até 00:00 horas) e madrugada (00:00 até 08:00 horas).    

 

Método 
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A capacitação do AT para o trabalho individual com S. pode ser dividida em 

duas fases, instrucional e prática.  

A fase instrucional foi dirigida pela psicóloga e contava com a apresentação 

de conceitos básicos da análise do comportamento
4
, como: estímulos discriminativos (Sd);  

consequências reforçadoras / punitivas; esquemas de reforçamento; procedimento de extinção;  

controle instrucional etc. 

Após essa introdução, partiu-se para o treino de identificação desses 

conceitos em vídeos de casos de desenvolvimento atípico. Nesse ponto era dada ênfase à 

análise de contingências (relação entre eventos antecedentes, resposta, conseqüências). Em 

conjunto aos vídeos, simulações de comportamentos foram feitas pela equipe, visando 

uniformizar os procedimentos a serem implantados.  

Ainda na fase instrucional os programas cognitivos, sociais e as rotinas 

(manhã e noite) eram apresentados e explicados, ressaltando o comportamento-alvo (objetivo 

a longo prazo) e os passos até ele (objetivos a curto prazo). O aprendizado para S. devia ser o 

menos aversivo possível, sendo dada ênfase ao reforçamento positivo (ex. BAGAIOLO e 

GUILHARDI In GUILHARDI, 2002). Os procedimentos para situações de risco eram 

explicados e simulados. 

Na parte prática, o AT novato acompanhou os outros dois ATs experientes 

em seu trabalho e manejo com S., por mais ou menos um mês. Na primeira semana o AT 

novato apenas observou e auxiliou na coleta de dados. A partir da segunda semana as tarefas 

mais básicas já eram executadas pelo AT novato. Gradualmente o controle das atividades foi 

passado do AT experiente para o novato, bem como algumas horas já foram planejadas para o 

trabalho individual com S.  

O período de um mês serviu tanto para o AT novato adquirir experiência na 

coleta de dados, mas principalmente para estabelecer um vínculo, e conhecer o repertório de 

S. Nesse período o AT novato deu ênfase em programas sociais que estabelecem controle 

instrucional com o cliente. Uma vez que o cliente apresentava muitos comportamentos 

agressivos. 

 

Resultado e Discussão  

Feita a capacitação, o AT passou a trabalhar individualmente com S. em um 

turno de 8 horas diárias, variando entre manhã, noite e madrugada. Era responsável pela 

execução das rotinas (a), dos programas (b), da coleta de dados de comportamentos verbais 

(c), do procedimento para comportamentos agressivos (d), pela ministração de medicamentos 

(e) e pela manutenção de um caderno de observações (f). 

As rotinas (a) eram feitas pela manhã e de noite. A rotina da manhã cobria 

atividades de organização do quarto, troca de roupas, higiene pessoal etc.; a rotina da noite 

cobria o banho, a higiene pessoal e a preparação do quarto para a noite. Esse repertório de 

auto-cuidado recebe o nome de Atividades da Vida Diária (AVD) e “são necessárias para 

satisfazer algumas de nossas necessidades físicas e sociais. Elas fazem parte do nosso 

cotidiano e nos tornam independentes.” (STARLING et al, in STARLING, 2007, p. 50)   

Essas atividades eram divididas em pequenos comportamentos que eram 

sistematizados em uma agenda, com uma frase (passo / comando) por página. A atividade era 

fracionada em pequenos passos a depender da complexidade da tarefa e do repertório de S. 

                                                 
4
 Esses conceitos são apresentados extensivamente por: SKINNER (2007a); por BANACO (2001); e por 

MOREIRA e MEDEIROS (2007).  
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Um exemplo de atividade fracionada era a de “lavar o cabelo”, os seguintes passos eram 

propostos: “Eu vou pegar o shampoo” / “Eu vou passar o shampoo no meu cabelo” / “Eu vou 

esfregar meu cabelo”/ “Eu vou enxaguar meu cabelo”. Um exemplo de comando mais 

completo é: “Eu vou colocar meu pijama”. Cada agenda tinha em média 50 páginas e S. 

passava uma média de 1 hora em cada rotina.  

O AT devia estar atento ao nível de independência do cliente na execução 

de cada tarefa, fazendo uso do procedimento de “Prompt” sempre que necessário. Conforme 

expõe STARLING et al ( in STARLING, 2007): 

 
Prompts são estimulações adicionais utilizadas para aumentar a 

probabilidade da pessoa se engajar no comportamento correto na presença do 

estímulo discriminativo correspondente (Miltenberger, 2000). Está estimulação 

adicional aumenta a probabilidade da ocorrência da resposta desejada para que o 

terapeuta possa reforçar a resposta (...). (p. 52)   

 

Eram quatro formas de “Prompt”: Total (Full Prompt), com direcionamento 

motor da mão de S. pelo AT desde o começo até o fim da ação; Parcial (Partial Prompt), com 

o AT iniciando a ação motora e S. finalizando; Verbal (Verbal Prompt), o AT apenas dava o 

comando e S. realizava toda a tarefa; ou Independente (Independent), em que S. concluía toda 

a tarefa apenas seguindo o controle instrucional apresentado na agenda. O objetivo geral das 

rotinas era de que S. as executasse de maneira totalmente independente, logo, sempre que 

possível, a ajuda deveria ser atrasada, em um procedimento chamado “Prompt Fading”, que é 

traduzido como Esvanecimento e pode ser conceituado como “o procedimento para transferir 

o controle de estímulos dos prompts para o Sd.” (STARLING et al, In STARLING, 2007, p. 

52). 

Todos os passos e formas de ajuda eram anotados em um formulário, que 

depois era transformado em um gráfico diário de desempenho, que incluía tempo de execução 

e independência nas atividades.  

Os programas (b) voltados ao aprendizado de habilidades eram divididos em 

cognitivos (8) e sociais (23), em ambos, o comportamento-alvo era considerado Objetivo de 

Longo prazo e os procedimentos para alcançá-lo eram chamados de Objetivos de Curto prazo, 

estes objetivos estabeleciam critérios de desempenho que quando atingidos permitiam a 

passagem para o próximo objetivo e assim gradualmente. Atingido o objetivo de longo prazo 

o programa passava a funcionar não mais buscando desenvolver comportamentos, mas sim 

mantê-los.  

De forma breve, os seis programas cognitivos voltados para as habilidades 

verbais eram: frases ecóicas (echoic phrases), em que o repertório ecóico era treinado; ditado 

de números (number dictation), em que o cliente deveria escrever o número falado pelo AT; 

fluência na leitura de números (fluency reading numbers), em que S. deveria ler numerais 

impressos em voz alta; digitação (typing phrases), em que o cliente usava uma frase impressa 

como modelo para a digitação no computador; nomeação de imagens (frames / tacts) em que 

o cliente nomeava uma figura modelo e depois a ligava verbalmente com outra semelhante; 

headsprout, programa interativo on-line para treino de verbalizações e escrita. Os outros dois 

programas cognitivos eram: matemática (math), em que S. aprendia a somar e subtrair, 

inicialmente com o uso de dominós e depois com os números escritos; e blocos (blocks) em 

que a habilidade de montar estruturas, de acordo com um modelo montado pelo AT, era 

treinada.  
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Em todos os programas cognitivos o tempo tomado na tarefa e o número de 

acertos em relação às tentativas eram anotados, o que gerava um gráfico de desempenho em 

cada tarefa. A partir do gráfico de desempenho o AT avaliava se o cliente já poderia passar 

para o próximo objetivo de curto prazo.  

Os programas sociais (23) eram divididos em 3 categorias, de lazer (10), de 

desenvolvimento motor (6), e de controle instrucional (7).  

Os programas voltados para o lazer eram: jogar dominós, jogar quebra-

cabeças, assistir a filmes, se deitar, ouvir música, tocar o piano, fazer fotocópias, triturar 

papéis, apontar lápis, e usar o aspirador de pó. Nenhum dado era coletado dessas atividades, 

sendo que o AT deveria apenas gerenciar o tempo de duração da tarefa.  

Os programas voltados para o desenvolvimento motor eram: contar na 

parede (postural), bater a bola, caminhadas na esteira, segurar a bola que era lançada pelo AT, 

chutar a bola, exercícios de imitação das posturas feitas pelo AT. Nessas atividades apenas o 

tempo era controlado, não havia coleta de dados.  

Os programas voltados para o controle instrucional eram realizados por um 

tempo pré-determinado nos objetivos de curto prazo, buscavam o desenvolvimento de 

habilidades básicas (como contato visual) para o convívio social, e eram: sentar estático (sit 

still), em que o cliente deveria permanecer sentado; em pé e parado (Stand Still), em que S. 

deveria permanecer de pé e parado; de pé em um pé só (Stand on 1 foot) em que o cliente 

deveria ficar equilibrado em um só pé; olhe para mim (Look at Me), em que S. deveria focar 

os olhos do AT, desenvolvendo o contato visual; feche sua boca (Close Your Mouth) como 

forma de treinar o respirar pelo nariz; abra sua boca (Open your mouth) para alongar a 

mandíbula de S.; e ler o calendário (Calendar).  

Além do tempo pré-determinado de duração, o desempenho em cada 

atividade era coletado, o que gerava um gráfico de desempenho que permitia a avaliação do 

AT sobre o momento de passar para o próximo objetivo de curto prazo.  

A coleta de dados de comportamentos verbais (c) era feita a cada 

comportamento emitido, sendo que o AT dispunha de uma tabela e nela deveria classificar a 

resposta como mando, intraverbal, tato ou ecóico
5
. Esses dados geravam um gráfico diário de 

comportamentos verbais. A oportunidades para se comportar verbalmente também eram 

contabilizadas, como por exemplo, quando o AT dirigia uma pergunta a S.   

O procedimento para lidar com comportamentos agressivos (d) consistia no 

procedimento de time-out excludente, conforme expõe SOLNICK, RINCOVER e 

PETERSON, 1977. Logo S. era deslocado do ambiente físico em que estivesse para uma sala 

pequena, livre de reforçadores, e ficava contido naquela sala até permanecer três minutos em 

silêncio. Esse procedimento deveria ser implantado a cada antecedente de agressão (balançar 

as mãos por mais de 3 segundos – flapping), agressão, auto-agressão ou dano à propriedade.  

 A partir do momento que S. emitia qualquer das quatro respostas descritas 

acima, o AT vocalizava o comando, sem expressão ou tom de reprovação: “Vá para o T.O.” 

(GO to Time Out.) e esperava 5 segundos, caso o comando não fosse seguido o AT movia o 

cliente fisicamente até a sala do time-out. Após S. entrar na sala, o AT tomava nota sobre o 

número de respostas agressivas e a hora em que ocorreram. Esses dados eram transformados 

em um gráfico que permita a visualização da frequência do comportamento agressivo no 

decorrer da semana.  

                                                 
5
 Classificação apresentada por Skinner (1978) e que deve ser feita levando em conta a função do 

comportamento verbal emitido e a relação entre falante e ouvinte em dado contexto.  
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A ministração dos medicamentos (e) ocorria em horários fixos e era 

constante. O AT preenchia uma tabela com o nome do medicamento e a hora da ministração. 

E por fim, o AT mantinha um caderno de observações (f) no qual constava 

as refeições (horário e descrição dos alimentos), as respostas agressivas, o tempo de duração 

do procedimento de time-out, a hora em que S. acordou e foi dormir, bem como qualquer 

evento que o AT julgasse relevante.  

Com base nos dados de todos os procedimentos apresentados acima, 

aconteceram, duas vezes por semana, reuniões com toda a equipe para a revisão dos dados e 

discussão sobre a alteração nos programas. Nessas reuniões os procedimentos eram também 

uniformizados para evitar muitas diferenças entre o comportamento de um AT em relação ao 

outro. O AT participava ativamente das discussões, descrevendo contextos e apontando para 

variáveis que poderiam ser manipuladas.  

Partindo dos conhecimentos teóricos sobre os princípios básicos da análise 

do comportamento, aprendidos em sala nos primeiros dois anos do curso de graduação e 

somando às situações práticas de um cuidado diário e intensivo durante três meses, tem se que 

a experiência proporcionou ao AT um aprendizado que dificilmente seria alcançado de forma 

exclusivamente teórica, em sala. O planejamento de atividades, a identificação de situações de 

riscos e a capacidade de analisar funcionalmente comportamentos, são algumas habilidades 

apreendidas.   

A modalidade de trabalho de Acompanhante Terapêutico proporciona uma 

situação benéfica e de rica troca entre o aluno, aprendiz, e o orientador, psicólogo. Na 

educação especial as vantagens são ainda mais expressivas, uma vez que a clareza 

metodológica deve estar muito bem estabelecida para garantir uma prática de eficiência. 

  

Conclusões  

O trabalho, na função de AT, permitiu um contato prático com conteúdos 

até então aprendidos teoricamente, e também a visualização e entendimento das formas de 

trabalho com pessoas diagnosticas com autismo, trabalho que é muitas vezes confuso para o 

estudante de graduação que não tem contato prático com a área.  

Preparar um profissional para a educação eficaz de uma pessoa 

diagnosticado com autismo requer várias horas passadas em supervisão ou orientação. A 

função de AT é uma oportunidade que oferece vantagens para ambas as partes, de um lado o 

aluno ou profissional que terá supervisão de um profissional experiente, de outro a família ou 

instituição que pode contar com um serviço mais completo por um custo econômico/ 

financeiro reduzido.    

De maneira concisa, a experiência ampliou as perspectivas sobre a educação 

especial e possibilitou um conhecimento mais concreto da psicologia nesse contexto.   
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