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Effective Strategies to Support Behavior and Learning in School – Aged Students with
Fragile X Syndrome
(Estratégias eficazes para comportamento e a aprendizagem na escola – Alunos mais velhos
portadores da Síndrome do X Frágil ) (G.N)
O que significa ABA?
(Applied Behavorioral Analysis – Análise Comportamental Aplicada)
• Análise: decisões terapêuticas são embasadas em coletas de dados contínuas.
• Comportamental: intervenções são baseadas em princípios comportamentais.
• Aplicada: intervenções utilizadas com indivíduos em seu ambiente natural, que visa
comportamentos significativos para a vida social e diária deste.
ABA não é:
ABA não é apenas para educação especial
ABA não é um programa
ABA não é apenas para escolas ou terapias
Comportamento
Nem todo comportamento é ruim!

Comportamentos
Levantar a mão

Bater a porta

Ler palavras

Morder camiseta

Responder a uma pergunta

Conversar sozinho

Pedir por ajuda

Repetir comentários

Seguir direções

Estragar objetos

Finalizar tarefas

Se recusar a fazer uma tarefa

Ajudar outra pessoa

Colocar muita comida na boca

A conexão entre o comportamento e a aprendizagem
O conteúdo é muito fácil ou muito difícil?
O aprendiz sabe como aprender?
Mudanças no ambiente são necessárias para que o estudante obtenha sucesso?
O estudante está motivado e orientado?
Técnicas de controle comportamentais e estratégias de ensino eficazes?
Comportamento
Comportamento é:
• Causado (antecedentes e gatilhos)
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• Observável (recordável)
• Comunicação
• Serve a uma função (por quê?)
Comportamento desafiador ou problemático
• A função geralmente não é o problema
• O mesmo comportamento pode ter diversas funções
• Interfere em aprender novas habilidades
• Isola socialmente o aluno
Funções do comportamento
Ganho // ou // Escapa
• Atenção
• Objetos
• Atividades
• Sensoriais
Avaliação do Comportamento Funcional (Functional Behavior Assessment – FBA)
Identifica e Define (inicialmente hipótese)
• Comportamento desafiador ou inapropriado
• Função do(s) comportamento(s)
• Estratégias para prevenir ou estratégias antecedentes
• Estratégias para substituição ou de comportamentos alternativos
• Consequências que não manterão comportamentos inapropriados
Resultados do FBA
• Plano Comportamental ou Plano de Intervenção/Tratamento
• Estratégias desenvolvidas pela equipe
• Identificação de condições médicas
• Identificação de reforços positivos
• Mudanças ambientais para minimizar gatilhos
• Coletas, análise e revisão de dados
O ”ABC” do comportamento
Antecedentes – O que aconteceu antes?
Comportamento (Behavior) – O que aconteceu?
Consequências – O que aconteceu depois?
Antecedentes e definição de eventos
• O que aconteceu imediamente antes do(s) comportamento(s)?
• O que causou o gatilho para o(s) comportamento(s)?
• Pessoa, local, atividade, cheiro, pedido/exigencia
• Gatilhos lentos (G.N.)
• Gatilhos rápidos
• Fome, sede, dor, fadiga
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COMENTARIOS DO PARTICIPANTE: destaco os gatilhos “lentos” porque foi um ponto
bastante abordado em outra palestra, ou seja, de que normalmente os gatilhos são
progressivos.
Behavior
• Comportamento ou resposta; observável e recordável
Consequências
• O que aconteceu após o comportamento: atenção, escape.
• Inclui feedback corretivo
• Verbal: “Muito bem!”, “Não”, “Errado”, ”Você consegue fazer melhor”
• Não verbal: sorriso, franzir a sobrancelha, palmas
As consequências nem sempre são ruins!
As consequências ocorrem após o comportamento.
COMENTARIOS DO PARTICIPANTE: a orientação “verbal” acima parece um pouco
contraditória com outra palestra que versava sobre os elogios serem indiretos, ou a terceiros.
Estratégias consequentes. Reforço.
Atenção (depende do aluno – muito individual)
Adesivos
Quadros de recompensas
Recompensas
Tempo extra no computador
Recuar (COMENTARIOS DO PARTICIPANTE: parece que o reforço para o indivíduo com
SXF pode ser simplesmente não reforçar com ampla magnitude)
Reforços
O quanto menos você tem, mais valioso é.
A perda é maior quando você tem pouco para perder.
Estratégias consequentes. Punição.
Correção simples
Sobrecorreção
Restituição
Interromper atividade
Custo de resposta
Punição corporal, e.x. bater (não recomendada)
Estratégias consequentes. Desvantagens.
Timing – ocorre após o comportamento e é reativo
Comportamento ocorreu e é prático
Aluno não aprendeu a substituição
O comportamento interfere em todo o aprendizado da classe.
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Estratégias consequentes. Vantagens.
Familiar e disponível
Eficientes para aumentar, moldar e manter comportamentos
Podem ser administradas em bases individuais ou em grupo
Estratégias antecedentes. Desvantagens.
Inicialmente consome mais tempo
Não tão prontamente entendida pelos outros
Talvez seja necessário “vender” essas estratégias – não apenas “andar sobre ovos”
Estratégias antecedentes. Vantagens.
Considera estilos comportamentais e de aprendizado de alunos portadores da SXF
Familiares/equipe controlam as oportunidades
Menos disruptivo
Mais tempo para adquirir habilidades

Ansiedade/Nível de Alerta Alto ou “Estado de Alerta Alto” na Síndrome do X Frágil
SINTOMAS PRECOCES
Auto agressão (morde mãos e pulsos)
Coloca objetos e roupas na boca
Abana as mãos (flapping)
PODEM SE TORNAR:
Recusa a executar tarefas
Sai do recinto
Agressão verbal (em geral imitando frases)
Destruição de bens (ameaça e real)
Quebrar objetos pessoais (vidros)
Bater portas
Jogar objetos
Agressões físicas (ameaça e real)
Socos
Tapas
GATILHOS:
Forçar contato visual
Questões envolvendo espaço pessoal
Defensividade tátil
Tom “emocional” de amigos e equipe
Mudança na rotina
Estímulos auditivos
Mudanças no ambiente
OUTROS POTENCIAIS CONTRIBUIDORES :

Palestra : “Estratégias eficazes para comportamento e a
aprendizagem na escola – Alunos Mais Velhos portadores da
Síndrome do X Frágil” # 530694

Déficit de processamento auditivo
Atraso no processamento emocional
Hipersensibilidade à correção negativa
Ansiedade em performar
Falta de conceito de tempo
Fortes associações (positivas e negativas)

O ABC do comportamento
ANTECEDENTES
COMPORTAMENTO
CONSEQUENCIAS
(o que aconteceu antes?)
------!>>>>>>>
!>>>>>>>
<<<<<<<-------<<<<<<<--------

(o que aconteceu?)

------!>>>>>>> ------!>>>>>>>

(o que aconteceu depois?)

ENFASE TRADICIONAL

<<<<<<<-------- ENFASE NECESSARIA

<<<<<<<<<<---------

------!>>>>>>> -----<<<<<<<--------

(Ilustração contendo setas que indicam que para indivíduos com SFX os antecedentes
devem ser priorizados)
Antecedentes vs. Consequências
Crianças com a Síndrome do X Frágil querem adesivos, elogios ou recompensas, MAS os
antecedentes e os eventos-chave são poderosos.
Definindo etapas
Prevenção vs. ênfase na intervenção
Proatividade vs. ênfase na reatividade
Antecedentes vs. ênfase nas consequências
Síndrome do X Frágil: atributos positivos
Atingir expectativas – preparam-se para o sucesso
Gostam dos colegas neurotípicos
Reconhecida resposta à ansiedade
Gatilhos facilmente identificáveis
Gostam de diversas atividades (atividades de adultos como música, TV, cozinhar, vídeos,
computadores)
Interesse pela comunidade/ atividades vocacionais
Comunicativos – normalmente verbais
Bom reconhecimento simbólico
Forte memória visual
Imitação/modelagem
Amigáveis, porém de personalidade tímida
Bom senso de humor
Memória de longo prazo excelente
Respondem bem à estrutura/rotina
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Síndrome do X Frágil: Atributos Desafiadores
Ansiedade em novas situações
Hiperatividade/Impulsividade
Distraídos
Hiper-reativos
Resistentes a mudanças
Baixo tônus muscular/ habilidades motoras finas pobres
Defensividade sensorial
Comportamento “out of seat” (agitado)
Dificuldade numérica e em processamento sequencial
Processamento simultâneo
Baixa tolerância à frustração
Não gostam de estarem em destaque
Apego à objetos inanimados
Processamento auditivo ruim
Desafios comuns para o gênero Feminino
Viso-espaciais - p.ex. ler mapas e gráficos
Funcionamento executivo
Matemática, especialmente dinheiro e tempo
Ansiedade
Timidez e ansiedade social
Alterações de humor e depressão
Dificuldade em captar pistas sociais
Habilidade de comunicação pragmática
Abordagens bem sucedidas pela equipe
Abordagem calma, neutra e com sentido
Bom senso de humor
Necessidade de respeito ao espaço pessoal
Redirecionamentos, pausas
Evitar sobrecarga de informações verbais
Atenção aos sintomas de ansiedade
Consciência de atrasos no processamento
Consciência de gatilhos de birras
Evitar disputas de poder
Técnicas de sucesso em sala de aula
Estrutura, rotina, limites
Cronograma de atividades diárias
Lembretes visuais
Análise de comportamento individual
Assento preferencial
Oportunidade de pedir por intervalos
Cronograma com pausas naturais
Aprendizado vicário (por observação) – não dê destaque
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Estratégias de sucesso na sala de aula
Avisos de transição
Atividades “de adultos”
Atividades que demonstram seu fim
Mentores ou colegas para modelarem comportamentos
Alternativas à escrita (caligrafia)
Material audiovisual, computadores
Abordagem de Sight Word(s) para leitura
COMENTARIOS DO PARTICIPANTE: parece que nos EUA é adotada uma listagem, para
cada faixa etária, de “palavras visuais”, que são palavras alvo inteiras, sem quebras em
sílabas, e normalmente com alguma semelhança entre si, visando à alfabetização.
Seleção de estratégias
Aprender uma nova habilidade: substituição de comportamento apropriado e aceitável
Melhorar comportamento: durante as atividades
Diminuir comportamento: perseverança no assunto
Honrar a função: solicitar pausas
Não consegue honrar a função: ficar na sala na simulação de incêndio
Desafios nas habilidades sociais
Habilidade para brincar
Motivação
Interesses restritos
Habilidade de linguagem pragmática
Inteligibilidade de linguagem
Capacidade de atenção diminuída
Habilidades organizacionais
Estratégias antecedentes de habilidades sociais
Alvo (aumentar)
Interação social apropriada com colegas:
Estratégias:
• Vídeo modelagem
• Como o personagem favorito age em determinada situação
• Recreio produtivo
• Prática de faz de conta; fazer todos os papéis
• Apoio em tempo real e retorno (feedback)
• Estórias sociais: www.thegreycenter.org
• Destacar o que é popular entre os colegas - Jogos, shows, linguagem
• Amigo/ mentor: www.bestbuddies.org
Estratégias antecedentes – seguindo direções
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Alvo (aumentar)
Atender a pedidos e seguir instruções
Estratégias:
• Apoio visual
• Praticar com pedidos “positivos”
• Permitir possíveis atrasos ou respostas negativas a princípio
• Lembretes não verbais, e.x.: sinais ou sinais gestuais
• Perguntar “Você poderia ajudar...?”
• Preferir que adultos demandem
• Reforçar ao seguir instruções
• Humor, e.x.: “limpar o castelo”
• Alta probabilidade
Estratégias antecedentes - conclusão de tarefas
Alvo (aumentar)
Conclusão de tarefas
Estratégias:
• “Qual você gostaria de fazer primeiro...?”
• “Você vai brincar com o computador depois que fizer...”
• Cronogramas visuais/Cronômetros
• Tarefas: 80% fáceis 20% difíceis
• Atenção de um adulto:
• Proximidade
• Colaboração
• Preferir que adultos demandem
• Reforçar a conclusão da tarefa
Estratégias antecedentes – transição
Alvo (aumentar)
Transição (lugar para lugar / atividade para atividade/ pessoa para pessoa)
Preferido para Preferido
Preferido para Não-Preferido
Não-Preferido para Preferido
Não-Preferido para Não-Preferido
Estratégias:
• Cronograma visual: itens atuais, fotos, gravuras junto com palavras impressas
• Itens preferidos ou aparatos de mão do tipo “anti-stress” como distratores (avaliar
individualmente)
• Dicas não verbais e.x.: sinais gestuais, apontar para o cronograma
• Reforço pré especificado
• Aviso dos “2 minutos”
Estratégias antecedentes – se movimentar dentro de um espaço:
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Alvo (aumentar)
Movimento dentro do prédio ou nos corredores
Estratégias:
• Itens preferidos ou aparatos de mão do tipo “anti-stress” (avaliar individualmente)
• Criar funções. E.x.: assistente do monitor da classe, entregador de correspondência,
atendente
• Adulto caminhar ao lado do aluno, engajar em conversação tranquila, bloquear
comportamento inadequado. Ex: rasgar o quadro de avisos
• Histórias sociais e mantras

Estratégias antecedentes – diminuir abuso físico ou verbal
Alvo: Diminuir abuso físico e verbal
Estratégias:
• Minimizar gatilhos
• Reconhecer sinais de nível de alerta alto/”estado de alerta alto”
• Interromper cadeias comportamentais
• Corrigir de maneira neutra e com bom senso
• Limitar acesso a programas de TV, videos ou jogos de computador super estimulantes
• “Equipe” preferida
• durante demanda por tarefas
• em situações de dificuldade

Estratégias antecedentes – transporte
Alvo: Melhorar comportamento dentro de ônibus
Estratégias:
• Apoio de um adulto/ cuidador no ônibus
• Programa de compra de bilhete
• Trabalho – monitor ou atendente do ônibus
• Fotos e vídeos com comportamento apropriado
• Atividade ou objeto poderosos e seguros (mudar semanal ou mensalmente) – acessível
apenas em viagens de carro ou ônibus
• Resposta para comportamento inseguro: com bom senso, e não como um fogão em
chamas
• Distância de um braço dos outros
Estratégias antecedentes – diminuir a destruição de bens
Alvo: Diminuir a destruição de bens
Estratégias:
• Estórias e vídeos com brincadeiras apropriadas, com materiais e amigos
• Reconhecer sinais que o estudante está aumentando o nível de alerta
• Interromper a cadeia comportamental
• Distrair, redirecionar ANTES de aumentar seu nível de alerta
• Abstenha-se de dizer “lembre-se não...”
• Relembre o estudante dos comportamentos e respostas apropriados
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• Mantenha-se calmo
Estratégias antecedentes – comunicação
Alvo: Comunicar (e.x.: palavra, sinais gestuais, palavras impressas, fotos) ao invés de fugir,
lançar mão de agressão, ou obstrução.
Estratégias:
• Treinamento de Comunicação Funcional (Functional Communication Training -FCT)
• Pais/Equipe devem notar os sinais de que a criança está super excitada e interromper
(COMENTARIOS DO PARTICIPANTE: o manejo do nível de alerta alto foi
amplamente abordado em outras palestras desta Conferência)
• Prover
• Praticar/ensaiar essas habilidades várias vezes, em diversos locais, e com vários
adultos ao longo do dia
Preparando o cenário para o sucesso
Permita tempo para o processamento das informações
Distração e redirecionamento são ferramentas eficazes
Cronogramas e suportes visuais são úteis
Sempre que possível dê opções (limite a duas)
Fique atento a sinais de ansiedade ou nível de alerta alto/”estado de alerta alto”
Evita disputas de poder
Nem sempre é o que você diz, mas como você diz
Não subestime o valor da calma
Controle o que você pode
Um pouco de prevenção vale mais do que “muita” cura.

