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RESUMO 
 

Crianças com transtorno do espectro autista (TEA) demonstram pouca afetividade, prejuízos na comunicação, 
na linguagem e na imaginação, consequentemente surge a necessidade de preparar os professores para 
auxiliar esses alunos em seu desenvolvimento escolar, assim, através do ensino por tentativas discretas 
(DTT) é possível obter maior independência da criança, o qual evidencia-se por ensinar novas habilidades 
dividindo sequências complicadas de aprendizado em pequenos passos com consequências reforçadoras. 
Esta pesquisa tem como objetivo descrever sobre a abordagem terapêutica educacional por tentativas 
discretas (DTT) e relatar sobre sua eficácia quando utilizada no contexto escolar com crianças autistas. A 
metodologia utilizada será descritiva, qualitativa com procedimento técnico de pesquisa bibliográfica em livros 
e artigos sobre o tema.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Análise Aplicada do comportamento (ABA); Aprendizagem; Possibilidades. 
 

1         INTRODUÇÃO 

De acordo com Negrine (2004), crianças com transtorno do espectro autista (TEA) 
parecem não perceber os sentimentos dos outros em relação a ela, demonstram pouca 
afetividade, prejuízos na comunicação e na linguagem, as quais suscitam inquietações no 
campo educacional para buscar estratégias a serem utilizadas para impulsionar processos 
de desenvolvimento e aprendizagem que possam reduzir as limitações que a patologia 
gera. A Comunidade Virtual Autismo no Brasil (2006), enfatiza que no transtorno do 
espectro autista (TEA), as crianças podem ter diferentes graus de comprometimento nos 
seguintes aspectos: comunicação, habilidades sociais, habilidades para brincar, 
processamento visual e auditivo, auto estimulação, dificuldade em aprender pela 
observação do outro e seu aprendizado é mais lento. Posteriormente podem evitar 
totalmente o contato social ou serem inseguras, onde as regras sociais podem parecer-lhes 
muito arbitrárias, complexas e desnorteantes, podendo tornar-se obcecado por um 
determinado brinquedo ou objeto e perseverar na brincadeira, demonstram 
hipersensibilidade a uma série de sons e estímulos visuais que podem ser muito 
perturbadores, balançam o corpo, abanam as mãos, giram em círculos, demonstram 
dificuldade com o aprendizado incidental ou ambiental; a manutenção do foco e da atenção 
no aprendizado pode ser um grande desafio e usualmente requer uma grande dose de 
repetições para que os conceitos sejam dominados. 

 Lear (2004), conforme citado pela Comunidade Virtual Autismo no Brasil (2006, 
p.10), conceitua que Análise do Comportamento Aplicada (ABA) é um termo procedente do 
Behaviorismo, que observa, analisa e explica a associação entre o ambiente, o 
comportamento humano e a aprendizagem. O Behaviorismo dedica-se na análise objetiva 
do comportamento observável e mensurável, onde o condicionamento é utilizado para 
mudar ou modificar comportamentos e auxilia na aprendizagem, no qual um 
comportamento seguido por um estímulo reforçador resulta em uma probabilidade 
aumentada de que aquele comportamento ocorra no futuro. A aplicação da ciência ABA é 
utilizada para ensinar crianças com autismo, como enfatiza a Comunidade Virtual Autismo 
no Brasil (2006), a mesma é utilizada como base para instruções intensivas e estruturadas 
em situação de um-para-um, onde punições são rejeitadas, concentrando-se na premiação 
do comportamento desejado, a meta do ensino é que o aprendizado adquirido seja 
generalizado para situações cotidianas. Fisher et al. (2011, apud Sella e Ribeiro 2018), 
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contingências de reforço é de suma importância para o comportamento dos organismos, é 
importante encontrar no ambiente as contingências para o desenvolvimento de 
comportamentos de relevância social, em diferentes níveis de complexidade e de maneira 
efetiva e eficiente. Um ponto muito importante a observar é que só pode dizer que se ensina 
quando a criança está aprendendo. Todos os mestres sabem o que pretendem ensinar, 
porém muitos ignoram o que as crianças estão aprendendo. Muitas crianças precisam que 
o reforço seja consistente e aplicado quando a criança dá a resposta certa. Para 
estabelecer um aprendizado o reforço precisa ser dado frequentemente nas primeiras fases 
e quando os esforços são reforçados o aprendizado permanecerá (DERVILLE, 1976). 

Enfatizado pela Comunidade Virtual Autismo no Brasil (2006, p.12), o Ensino por 
Tentativas Discretas (DTT) é uma das metodologias de ensino empregado pelo ABA. Tem 
configuração estruturada, comandado pelo professor, e evidencia-se por dividir sequências 
complicadas de aprendizado em passos muito pequenos ou “discretos” (separados) 
ensinados um de cada vez durante várias “tentativas”, junto com o reforçamento positivo 
(prêmios) e o grau de “ajuda” que for necessário para que o objetivo seja alcançado. Apesar 
do termo “DTT” ser constantemente usado como sinônimo de “ABA”, ele não o é. A ABA é 
mais abrangente e abarca diferentes tipos de intervenções, estratégias de ensino e manejo 
comportamental. DTT é um método dentro do campo da ABA. O Psicólogo Ivam Lovas foi 
a primeira pessoa a aplicar os princípios da ABA e DTT para ensinar crianças com 
transtorno do espectro autista (TEA). Em 1987, Lovas publicou o resultado de seu estudo 
sobre o tratamento de modificação comportamental em crianças com autismo, esse estudo 
mostrou que em um grupo de 19 crianças, 47% Das crianças que receberam intervenções 
baseadas em ABA de forma precoce e intensiva (40 horas semanal), atingiram níveis 
normais de funcionamento intelectual e educacional, e 40% tiveram seus déficits diminuídos 
consideravelmente relata a Comunidade Virtual Autismo no Brasil (2006). 

Lerman et al. (2016, apud Sella e Ribeiro 2018), destaca que no ensino por tentativas 
discretas o objeto precisa estar evidente para que a criança entenda o comando, após a 
instrução “Pegar a bola”, a bola precisa estar visível e separada de outros objetos, sendo 
dois elementos fundamentais: um referente a apresentação da instrução que especifica a 
resposta a ser reforçada (pegar), o outro a própria bola, que especifica o estímulo que 
controla a resposta da criança, para que uma resposta seja bem sucedida, podem ser 
necessárias dicas ou ajudas, que estimula a resposta solicitada, a qual é utilizada 
temporariamente para evocar a resposta correta nas sessões iniciais afim de ensinar uma 
nova habilidade, Mueller et al. (2007, apud Sella e Ribeiro 2018). Quando o instrutor dá 
uma instrução verbal, fornece o modelo de como realizar a tarefa, aponta para o estímulo 
visual correto em um conjunto de figuras ou guia fisicamente a criança à resposta desejada, 
ao qual é chamado de dicas de resposta, onde é o comportamento do profissional que 
ocasiona a resposta correta, como relata Leblanc (2013, apud Sella e Ribeiro 2018). O 
componente mais importante do DTT é a apresentação de consequências reforçadoras 
para o estabelecimento e manutenção do comportamento, sendo impossível o ensino e o 
fortalecimento de qualquer comportamento operante sem consequências reforçadoras, 
conforme Sella e Ribeiro (2018). 

Zanellato e Poker (2012), de acordo com citação de Barberini (2016, p.54), 
expressam a necessidade de preparar os professores para que possam ter condições de 
auxiliar e garantir uma educação de qualidade aos alunos que apresentam alguma 
dificuldade no contexto escolar, isso demanda rever antigas práticas e estar disposto a 
descobrir novos saberes.  

Conseguinte este artigo pretende responder ao problema de pesquisa quanto a 
expectativa da abordagem terapêutica por tentativas discretas (DTT) no contexto escolar 
para crianças com transtorno do espectro autista.  

 
2        MATERIAIS E MÉTODO 
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O método utilizado será o indutivo que parte de informações particulares para algo 

mais geral e tem como objetivo levar a conclusões que tenham ação ampla. Para isto, parte-
se de fenômenos que se quer conhecer, buscando entender a relação entre eles 
(PRODANOV E FREITAS, 2013). 

Para demonstrar a eficácia da abordagem terapêutica educacional por tentativas 
discretas (DTT), foi feito uma revisão sistemática aonde reuniu-se e comparou-se 
resultados de pesquisas realizadas através da técnica (DTT), para crianças com Transtorno 
do Espectro Autista no ambiente escolar. O levantamento das informações foi realizado nas 
seguintes bases de dados:  Journalof Experimental Behavior; Analysis; Acta 
Comportamentalia; Pubmed e SciELO, em agosto de 2019,  limitação com relação ao 
período de publicação de 2013 a 2018 (5 anos). Foram empregadas palavras chave: autistic 
(TEA), discrete training (DTT), learning (aprendizado), children (crianças) e school (escola). 
Após o levantamento inicial, foram removidos os artigos duplicados; em seguida, procedeu-
se uma análise dos títulos e resumos de modo a aplicar os critérios de inclusão e exclusão, 
onde foram analisados na íntegra (leitura completa dos textos). 

 
3         RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Observou-se nesta pesquisa que crianças com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), quando iniciam sua jornada escolar, apresentam algumas limitações, aos quais 
precisam de um olhar todo especial de todos os envolvidos com o seu aprendizado, assim 
sendo o Treino por Tentativas Discretas (DTT), entra como um auxílio de grande valia para 
que a criança autista possa ter um desempenho significativo no ambiente escolar. 

 
4         CONCLUSÃO 
 

Buscando compreender a eficácia da abordagem terapêutica educacional por 
tentativas discretas na aprendizagem de crianças com transtorno do espectro autista no 
contexto escolar, realizou-se pesquisas bibliográficas com uma abordagem qualitativa, a 
respeito do Treino por tentativas discretas (DTT) e Transtorno do Espectro Autista no 
contexto escolar. Pôde-se comprovar as hipóteses elaboradas descritos em pesquisas já 
realizadas, que o (DTT) é uma técnica bastante utilizada a qual tem mostrado resultados 
satisfatórios. 

O Transtorno do Espectro Autista é um fenômeno muito discutido pela sociedade 
atualmente, mas é importante ressaltar que, se não houver uma atenção especial para 
essas crianças e uma procura em como ajuda-los, pode ocorrer agravantes que 
comprometerão o processo escolar da criança, tais como transtornos, advindos desse 
ocorrido. A partir disso, surgem novas discussões para o problema, como as de conhecer 
a diversidade de tratamentos e técnicas para o autismo e como são realizados, buscando 
compara-los e indicar os métodos mais benéficos para a criança autista. 
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