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RESUMO 

 
Este estudo teve o propósito de descrever com base nos estudos de Moore (2005), soluções 
práticas de ensino adotadas com um adolescente  diagnosticado com Síndrome de Asperger, 
considerada uma desordem neurobiológica e classificada como um tipo de Transtorno 
Invasivo do Desenvolvimento(TID). A pesquisa, caracterizada como um estudo de caso 
exploratório, de caráter qualitativo foi realizada durante dois anos, durante aulas de reforço 
escolar ministradas pela pesquisadora .Os resultados da investigação indicaram que as 
intervenções da pesquisadora viabilizaram avanços na matemática, expressão da linguagem 
oral e escrita do estudante, bem como auxiliaram no desenvolvimento de comportamentos 
adaptativos do adolescente.  
Palavras-chave: Síndrome de Asperger (AS). Aprendizagem. Transtorno Invasivo do 
desenvolvimento. 
 
ABSTRACT 
 
This study had the purpose to describe the basis of studies of Moore (2005), teaching practical 
solutions adopted with an adolescent diagnosed with Asperger syndrome, considered a 
neurobiological disorder and is classified as a type of Pervasive Developmental Disorder 
(PDD). The research, characterized as na exploratory case study qualitative was heald for two 
years during tutoring school taught by the researcher. Research results indicated that the 
interventions of the researcher made possible advances in mathematics, an expression of oral 
and written language student, and assisted in developing more adaptive behaviors of 
adolescents.  
Keywords: Asperger’s Syndrome (AS); learning; Pervasive Developmental Disorder . 
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INTRODUÇÃO 

Os Transtornos Invasivos do Desenvolvimento (TID) se referem a um grupo de 

quadros clínicos diagnosticados em crianças cujo comportamento apresenta o tripé de 

sintomas descritos de acordo com o DSM IV – TR (Diagnostic and Statistic Manual of 

Mental Disorders) que abrangem um amplo espectro de entidades diagnósticas caracterizadas 

por transtornos qualitativos na interação social recíproca; dificuldade na comunicação verbal e 

não-verbal; comprometimento da imaginação com repertório restrito de interesses, atividades 

e condutas repetitivas e esteriotipadas.  Na definição de TID estão incluídos o autismo, a 

Síndrome de Asperger, a Síndrome de Rett, o Transtorno Desintegrador da Infância (TDI) e 

uma categoria residual denominada Transtornos Invasivos do Desenvolvimento, sem outra 

especificação (TID-SOE). (NUNES, 2008, 76).  

A comunidade médica internacional começou a considerar a Síndrome de Asperger 

(SA) como um transtorno de desenvolvimento incluído no espectro autístico que resulta em 

uma série de dificuldades, entre as quais se incluem problemas de comunicação, sociabilidade 

e flexibilidade de pensamento. (SECUNHO, 2002) 

De acordo com Klin (2006), em termos específicos, as pessoas diagnosticadas com 

esta síndrome podem apresentar dificuldades no desenvolvimento da linguagem que se 

manifestam como: interpretação literal, discurso peculiar que pode ser pedante na qualidade, 

repetitivo e/ou perseverativo, dificuldade para interpretar linguagem não-verbal, habilidade 

reduzida para se comunicar e/ou compreender linguagem verbal, entre outras. 

Em termos cognitivos estes indivíduos tendem a manifestar: rigidez de pensamento, 

seletividade exagerada a informações ou estímulos, foco de interesse estreito e/ou intenso, 

impulsividade, dificuldades com funções executivas, comportamentos estereotipados, 

repetitivos e/ou ritualísticos, hiperlexia, dificuldade de recuperar memórias experienciais, 

problemas com a matemática, dentre outras características. 

Nem todos os indivíduos com SA apresentam todos estes comportamentos e 

dificuldades e que podem exibi-los em diferentes graus, no entanto, qualquer combinação 

destas características poderá afetar o desempenho escolar de educandos com este diagnóstico. 

Sendo assim, a presença cada vez mais freqüente desta população em classes regulares 

demanda da escola adaptações curriculares para adequadamente atender suas necessidades 

educativas (MOORE, 2005).   

Assim, questiona-se como alunos com TID aprendem e quais estratégias de 

intervenção são adequadas para garantir que tenham um bom desempenho escolar. 
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OBJETIVOS 

O objetivo geral para o presente estudo foi descrever estratégias de ensino com um 

adolescente diagnosticado com Síndrome de Asperger, com base nos estudos Moore (2005). 

Em termos específicos a pesquisa visou: a) descrever soluções práticas pedagógicas para o 

ensino da escrita em alunos com Síndrome de Asperger; b) descrever soluções práticas 

pedagógicas para o ensino da leitura em alunos com Síndrome de Asperger; c) descrever 

soluções práticas para o ensino da matemática em alunos com Síndrome de Asperger; d) 

descrever estratégias pedagógicas que viabilizam comportamentos adequados; e) descrever 

formas alternativas de avaliação para alunos com Síndrome de Asperger inseridos em salas 

regulares. 

 

METODOLOGIA 

 

Participante 

Participou desta pesquisa Fred 2, um adolescente de 16 anos de idade, com diagnóstico 

de Síndrome de Asperger. Ele é filho único e mora com os pais biológicos e avó materna. 

Segundo relatório médico, o relacionamento familiar e conjugal é referido como bom e a 

situação sócio-econômica da família é classificada como média superior.   

Fred exibe, dentre as características típicas encontradas em pessoas com SA, interesses 

restritos, distúrbios de linguagem, dificuldades de socialização, ansiedade, dificuldades de 

colocar-se no lugar do outro, dificuldades motoras, rigidez de pensamento, comportamentos 

estereotipados e repetitivos, dentre outras que serão descritas nos resultados da pesquisa.  

 

Local 

O estudo foi realizado durante as aulas de apoio pedagógico conduzidas no escritório 

da casa do aluno no período de fevereiro de 2008 a dezembro de 2009. A entrevista com a 

mãe ocorreu na mesma residência, durante o mês de dezembro de 2009. 

 

Procedimentos 

 

O trabalho foi dividido em três fases: 1. Entrevista com a mãe e analise de documentos 

escritos, 2. Observações e avaliação do aluno, 3. Intervenção pedagógica.  
                                           
2 NOME FICTÍCIO 
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O estudo teve início em fevereiro de 2008 quando a pesquisadora foi contratada pela 

mãe de Fred para dar aulas de apoio ao filho. A entrevista com a mãe do aluno ocorreu no 

mês de dezembro de 2009, em sua residência. Nessa entrevista foram abordados temas como, 

o comportamento de Fred na infância, o diagnóstico do estudante, os principais problemas 

que ele enfrenta na escola, consciência do transtorno e expectativas para o futuro. 

Foram realizadas, durante este período de fevereiro de 2008 a dezembro de 2009, 

observações diretas do aluno, assim como avaliações informais utilizando textos escritos e 

outros materiais pedagógicos. Em seguida a pesquisadora, utilizando como referência a obra 

de Moore (2005), iniciou o processo de intervenção pedagógica com o aluno.  

 

Intervenção pedagógica 

 

Em seguida serão descritas 8 soluções práticas de ensino realizadas pela pesquisadora 

durante o estudo. O texto será estruturado considerando-se os objetivos específicos de cada 

atividade proposta.  

 

Estratégia 1-PERGUNTAS OBJETIVAS 

Objetivos – Ampliar Interesses restritos, avaliar seu nível de compreensão na leitura, 

estimular a escrita. 

Materiais utilizados – jornais impressos, TV, computador 

Umas das características que um indivíduo com Asperger apresenta são os interesses 

específicos ou preocupações com um tema, em detrimento de outras atividades (Segar,2008). 

No caso de Fred, ele desenvolveu um nível de interesse intenso e obsessivo por histórias e 

contos infantis. Diante disso, também como forma de proporcionar seu envolvimento social e 

reflexão crítica diante dos acontecimentos do mundo e sociedade na qual está inserido, foi 

realizado um trabalho com os gêneros textuais impresso e televisivo.  

Foram propostas leituras coletivas de algumas notícias do jornal local impresso da 

cidade que chamasse a atenção do aluno. Em seguida, havia uma discussão sobre o problema 

ou situação lida. Na discussão a pesquisadora elaborou perguntas orais e objetivas que 

explorassem sua interpretação e opinião. A partir destas perguntas, Fred escrevia suas 

respostas no computador e estruturava um texto resumindo as notícias do jornal. As perguntas 

feitas de forma objetiva permitiram o participante responder corretamente e estruturar melhor 

sua escrita.  
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O trabalho com os gêneros textuais jornalísticos proporcionou, ainda, uma consciência 

maior dos fatos que aconteciam ao seu redor, além de desenvolver a escrita e a leitura de uma 

forma mais reflexiva e significativa.  

 

Estratégia 2- O JORNAL COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO 

Objetivos- Ampliar interesses restritos, Desenvolver flexibilidade comportamental, acessar 

informações da memória significativa e estimular a produção de textos escritos . 

 Materiais utilizados –computador e TV. 

Com o objetivo de o aluno trabalhar a flexibilidade na rotina, o aluno elaborou, junto 

com a pesquisadora, uma tabela sobre as suas responsabilidades depois que chegava da 

escola. Durante o preenchimento da tabela, a pesquisadora solicitou que assistisse um 

programa jornalístico  3 vezes por semana, alegando a importância de manter-se atualizado 

sobre os acontecimentos do mundo.  

Esta demanda modificaria sua rotina doméstica o que, possivelmente, levou Fred a 

discordar da proposta da pesquisadora. Conforme discutido anteriormente, a previsibilidade 

de rotinas pode proporcionar segurança e bem estar aos indivíduos com Asperger (SEGAR, 

2008). Assim, considerando o comportamento do aluno, foi negociado que assistisse ao jornal 

apenas uma vez por semana. No dia seguinte, através de questionamentos orais da professora, 

ele registrava e estruturava suas impressões sobre as notícias no computador. Este trabalho 

proporcionou ao aluno uma flexibilidade em sua rotina, além de estimular a produção escrita. 

Vale ressaltar, no entanto, a superficialidade em algumas das respostas de Fred. Quando 

a pesquisadora perguntava sobre as notícias que havia assistido, o aluno tipicamente relatava 

fatos coerentes, porém com poucas informações e explicações sucintas sobre o assunto.  

De acordo com Moore (2005) alguns indivíduos com Asperger têm uma memória 

incrível para decorar, entretanto tipicamente expressam dificuldade com a memória 

significativa, por isso precisam de assistência para guardar informação na memória e para 

acessar essas informações. Isso parecia ser o caso de Fred, que apresentava dificuldades em 

considerar informações essenciais de fatos.  

Com o objetivo de aprofundar os assuntos vistos na televisão, a pesquisadora solicitava 

que ele acessasse o site oficial do jornal televisivo e procurasse as notícias do dia que ele 

havia assistido. As imagens contidas no site, possivelmente, o ajudavam a lembrar de notícias 

que não havia registrado em seus textos.   

Em seguida a pesquisadora iniciava uma discussão sobre os assuntos abordados 

elaborava outras perguntas objetivas, como as descritas anteriormente, para sondar se o 
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participante havia compreendido as explicações. A partir de suas respostas, Fred, com auxílio 

da pesquisadora, completava as informações escritas acima. Como por exemplo, na notícia 

sobre “Os ônibus bateram na estrada”, após as discussão ele ampliou para: “Teve uma batida de 

ônibus no Rio de janeiro com outro ônibus. O motorista não morreu e ficaram 75 pessoas presas e três 

ficaram internadas.” (FRED, 2009) 

 

Estratégia 3-JOGO DE CORES 

 Objetivos- Conhecer e estruturar um texto narrativo  

Materiais utilizados – Folha de papel A4, lápis grafite e lápis de cor. 

A estrutura de uma narração, incluindo o enredo, personagens, espaço, tempo, foram 

outros tópicos trabalhados com o aluno. Apesar de seu interesse e envolvimento com histórias 

infantis, o aluno não sabia como estruturar uma narrativa. Diante disso, foi utilizada uma 

atividade-jogo  em que ele havia que pintar cada sequência de fatos com cores diferentes, de 

modo a organizar quatros histórias contidas num quadro, cada uma com uma cor diferente. De 

acordo com Moore (2005) como muitos indivíduos com SA são pensadores visuais, fica 

muito mais fácil utilizar esta estratégia de cores. Depois a pesquisadora utilizou as questões 

do quadro como instruções para elaborar sua própria história.  

 

Estratégia 4-REELABORANDO QUESTÕES 

Objetivo- Desenvolver a interpretação textual  

Materiais utilizados – computador, impressora, folhas de papel A4, lápis grafite e borracha 

 A pesquisadora levou para aula uma história em quadrinhos sobre o personagem 

Senninha, visto que já sabia de seu interesse pelo personagem.  Solicitou sua leitura e, em 

seguida, explorou sua interpretação através de perguntas objetivas como exemplos citados na 

estratégia 2. No entanto seus registros  denotavam algumas respostas incoerentes. Segundo 

Moore (2005), como os estudantes com Síndrome de Asperger frequentemente se concentrem 

em detalhes mais do que a idéia principal, eles podem não perceber as informações 

importantes da questão e respondê-la incorretamente, mesmo que saibam a resposta correta.  

Sua dificuldade de compreensão na leitura o impedia de interpretar corretamente a 

linguagem escrita. Por isso, a questão deveria ser colocada em termos mais simples, algumas 

necessitam ser reescritas. Muitas vezes, é necessário explicar os termos e frases usadas em 

uma questão.   

Sendo assim, a pesquisadora reelaborava oralmente ou reescrevia as questões em 

termos mais simples, explicava os termos e frases usadas nas questões, até garantir a total 
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compreensão do aluno. Isso possibilitou uma avaliação mais adequada quanto ao nível de 

compreensão do aluno.  

 

Estratégia 5- SEGUINDO ORIENTAÇÕES 

Objetivo- Aprender a estruturar um texto 

Materiais utilizados – folhas de papel A4, lápis grafite e borracha 

 Foram trabalhadas com Fred, produções textuais, por exemplo, sobre vírus e gripe 

H1N1, tendo em vista a repercussão desta doença em nosso país. Primeiramente, a professora 

sondou os conhecimentos prévios dele sobre o que sabia por vírus, ele respondeu: “gripe” e 

“chuva”. Em seguida, foi explorando os temas, através de leituras coletivas de materiais 

retirados da internet e explorando sua opinião através de questionamentos mais objetivos. 

Vários sites sobre os assuntos foram acessados com o auxílio da pesquisadora.  

Em seguida foi solicitado que o aluno escrevesse um texto sobre o que havia 

pesquisado e discutido com a pesquisadora. a presença de idéias repetitivas, confusas e com 

limitadas informações. Como estratégia de intervenção, a pesquisadora solicitou a reescrita do 

texto, seguindo as seguintes orientações: escrever as idéias em quatro parágrafos, de forma 

que no primeiro parágrafo, fosse escrito “O que é a gripe A?”; no segundo, “”O que devemos 

fazer para não pegar a gripe?; no terceiro parágrafo, “Quais os sintomas da gripe A?”; no 

último, “Qual o grupo de risco?”. Como resultado, o seguinte texto foi produzido por Fred :“ 

A gripe a é um vírus que vem dos porcos. As pessoas precisam ficar longe deles que estão 

com gripe. Para não pegar a gripe é lavar as mãos, beber água e usar lenço. Os sintomas da 

gripe: dor de cabeça, barriga, nariz, febre, dor nos músculos e vômito. O grupo de risco são as 

grávidas, idosos, crianças com menos de 2 nos e obeso. ” (FRED, 2009) 

Observa-se, então, no trecho acima que estes questionamentos permitiram Fred 

expressar e estruturar melhor esses conhecimentos.  

 

Estratégia 6- MAPA CONCEITUAL E DESENHO 

Objetivo- Assimilar e compreender conteúdo escritos  

Materiais utilizados - computador, folhas de papel A4, lápis grafite e borracha 

Com o objetivo de o aluno assimilar melhor os conteúdos das disciplinas de história, 

geografia e biologia foram utilizados recursos gráficos, como o uso de mapas conceituais e 

desenhos para explicar o conteúdo. Um exemplo deste recurso está abaixo: 
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FOTOSSÍNTESE 

 

PLANTAS 

  

LUZ DO SOL 

   

ENERGIA 

   

MOLÉCULAS ORGÂNICAS 

   

RESPIRAÇÃO AERÓBIA 

   

OXIGÊNIO 

 

Sites que continham imagens que exemplificavam o assunto foram, também, utilizados 

para leitura de imagens e explicações. Em seguida Fred fez um esquema de desenho imitando 

o desenho da pesquisadora e o explicou na escrita o que havia entendido, conforme o trecho 

seguinte: “Os vegetais precisam dos raios do sol pra transformar em energia. Essa energia é guardado 

em moléculas orgânicas que precisam ser quebradas pela respiração aeróbia. A plantas libera o 

oxigênio...” (FRED, 2008) 

Observa-se que o aluno conseguiu produzir um pequeno texto coerente, seguindo os 

direcionamentos do mapa conceitual. No entanto utilizou-se de algumas falas da pesquisadora 

na elaboração deste texto. Fred também necessitou de questionamentos para estruturá-lo.   

 

Estratégia 7- CÓDIGO DE CORES 

Objetivo - Compreender as etapas do processo da multiplicação e divisão  

Materiais utilizados -  folhas de caderno , lápis de cor, lápis grafite e borracha 

Trata-se de uma estratégia que permitiu o aluno a usar o lápis colorido para cada passo 

de um algoritmo matemático. Em problemas de multiplicação e divisão, o aluno foi orientado 

a usar lápis colorido para cada passo de um algoritmo matemático. Para completar um 

problema de multiplicação que requeira multiplicar um número de três dígitos por um número 

de dois dígitos, diferentes cores de lápis foram usadas para cada etapa do processo. Assim, o 

aluno conseguiu entender o processo com mais facilidade e respondeu corretamente  todas as 

etapas da multiplicação e divisão.  

 

Desenho de uma flor 
recendo raios do sol e 
liberando oxigênio 
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Estratégia 8- TIPOS E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Objetivo - Identificar o tipo de problema matemático e escolher o algoritmo ou passos 

necessários para resolvê-lo.   

Materiais utilizados -  folhas de caderno, lápis grafite e borracha 

Essa estratégia ofereceu “pistas” para que o aluno pudesse escolher o algoritmo ou 

passos necessários para resolver as questões de forma mais independente. Conforme 

sugestões Moore (2005), no momento da elaboração dos problemas, a pesquisadora escreveu 

pistas como: 

Qual o total? (adição ou multiplicação) 

Qual a diferença?/ quanto restou?( substração) 

Quantas combinações? (multiplicação dos totais) 

Quantas vasilhas/sacos/latas/recipientes( divisão) 

Ache a média ( adição depois divisão). 

 

Depois que o aluno aprendeu a escolher que tipo de algoritmo devia usar, foi orientado 

a escolher uma estratégia: fazer um desenho para problemas mais simples de adição, 

subtração, multiplicação, divisão, hora do dia; fazer tabela para problemas com grupos e itens; 

usar uma tabela achando ou usando um padrão e usar escalas numéricas para adição, 

multiplicação, temperatura, medidas.  

 

RESULTADOS 

 

Os resultados do estudo evidenciaram ganhos no desenvolvimento das habilidades 

acadêmicas de leitura, escrita e matemática. De forma mais específica, a partir das estratégias 

de ensino empregadas pela pesquisadora para o desenvolvimento da escrita, o aluno 

conseguiu produzir textos simples, no entanto com idéias mais coerentes e estruturadas; 

houve avanço do nível de interpretação da linguagem escrita e ampliação de suas respostas 

escritas.  

Quanto à leitura e interpretação textual, o aluno passou a reconhecer a estrutura de 

uma narrativa e resgatar informações de sua memória significativa. O participante 

desenvolveu habilidades matemáticas como compreensão das etapas da multiplicação e 

divisão bem como passou a identificar os tipos de problemas matemáticos com um maior 

número de acertos.  
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A partir das mudanças em seu comportamento, tornando-se mais flexível e ampliando 

seus interesses, o aluno foi capaz de desenvolver habilidades essenciais para sua melhor 

adaptação e interação social.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo foi delineado considerando as dificuldades que o aluno com 

Síndrome de Asperger tipicamente enfrenta na escola. Assim, teve como objetivo descrever, 

através de uma metodologia do tipo estudo de caso, adaptações curriculares realizadas durante 

aulas de apoio para um adolescente com Síndrome de Asperger. De forma mais específica, 

com base nos estudos de Moore (2005), foram descritas estratégias de intervenção para o 

ensino da leitura, escrita, matemática e desenvolvimento de comportamentos adaptativos para 

o participante da pesquisa. 

Dados do estudo indicaram a eficácia no uso de estratégias como a (re) elaboração de 

perguntas de forma objetiva, a (re)elaboração de questões, o uso de instruções verbais e 

escritas, o emprego de recursos visuais como as cores, mapas conceituais e desenhos, a leitura 

de “pistas” para resolução de problemas matemáticos, bem com o trabalho com os gêneros 

textuais jornalísticos.  

Após o uso das referidas estratégias, o aluno conseguiu produzir textos com idéias 

mais coerentes e estruturadas. Essas intervenções permitiram, também, melhor avaliar seu 

nível de compreensão da linguagem escrita, acessar sua memória significativa, assim como 

melhorar seu desempenho na resolução de problemas matemáticos. Foi possível, ainda, 

observar mudanças em seu comportamento, ampliando seus interesses e tornando-se mais 

flexível. Vale ressaltar que o uso do computador para digitar suas produções otimizaram o 

tempo despedido na realização das tarefas, diminuíram seu nível de ansiedade e viabilizaram 

a expressão escrita, uma vez que  o participante manifestava prejuízos nas habilidades 

motoras.  

Reiterando as idéias de Moore (2005), as desordens do TID, como é o caso da 

Síndrome de Asperger, não são curáveis, mas seus efeitos deletérios podem ser muito 

reduzidos através de intervenções objetivas e persistentes.  É de fundamental importância 

conhecer verdadeiramente o aluno considerando suas potencialidades, seu jeito de pensar, de 

se comportar, suas limitações, fragilidades sensoriais e outros (tantos) aspectos.  A partir 

destes dados é possível traçar soluções práticas de intervenção que se adequem as 

características de aprendizagem do educando.  
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