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1. Conceito de Especificidade

Especificidade

• Qualidade e condição do que é específico.

Específico

• Adaptação de algo para um dado objetivo
pretendido.

Diccionario da Real Academia Española

A especificidade implica a visão do

autismo como algo peculiar, único e

diferenciável de outras as perturbações.

Necessita de condições/atendimento

especializado e uma intervenção

concreta que não pode ser substituída

por outra intervenção diferente.

É um direito das pessoas com autismo e

o princípio pelo qual a nossa intervenção

deve ser guiada.
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1. Conceito de Especificidade

A especificidade das necessidades das pessoas com autismo, requer o uso e a

implementação por todos os agentes de desenvolvimento de programas e

intervenções, baseados num conhecimento pessoal da pessoa com PEA e que

irão influenciar diretamente as alterações nucleares da pessoa com PEA

(comunicação, competências sociais e mentais, flexibilidade do pensamento e

comportamento).

Proposta para a planificação de serviços e programas paras pessoas com PEA e as suas 

famílias, Outubro de 2011 - Asociación Española de Profesionales de Autismo. AETAPI
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1. Conceito de Especificidade

Implicações do conceito de especificidade

Devemos defender e explicar 
a necessidade da 

especificidade que as pessoas 
com autismo têm. Devemos 
facilitar o progresso no seu 

estudo e tratamento.

É necessário desenvolver 
contextos e metodologias 

específicas para o autismo.

A intervenção no autismo 
deve ser especializada e 
baseada nos critérios e 

objetivos que justificam a 
sua eficácia.

Existem práticas 
educacionais que não são 

eficazes, não são 
recomendadas e até podem 

ser prejudiciais.

A complexidade do autismo 
envolve profissionais com um 
perfil, treino e competências 

específicas.
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1. Conceito de Especificidade

.

A especialização é uma consequência que deriva da necessidade de especificidade do autismo e
que poderia ser definida como a ação de dominar mais e mais profundamente um conjunto de
conhecimentos e competências, algo muito necessário para trabalhar com as pessoas com PEA.

Dada a natureza das pessoas com autismo, a variabilidade de casos existentes, as
características e padrões de desenvolvimento (evolutivo) que são apresentados por estas
pessoas, ao longo da sua vida, tornam-se apoios necessários, diferenciados e flexíveis,
ajustados aos contextos educacionais, de formação, pessoais e do trabalho.

Autismo, Qualidade de vida hoje - Autismo España
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2. Conceito de Individualidade

Algumas considerações prévias:

O grupo  das pessoas com autismo é muito heterogéneo.

Existem diferenças importantes nos sintomas.

A intensidade de cada sintoma é diferente de pessoa para pessoa.

O desenvolvimento evolutivo de cada pessoa com autismo também é único.

A intervenção poderá ser diferente dependendo das capacidades e dificuldades de cada pessoa.
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2. Conceito de Individualidade

Todas as considerações anteriores implicam a não existência de um tratamento único que resulte

para todas as pessoas com autismo. A individualização implica a necessidade de concretizar a

intervenção tendo em conta todas as suas circunstâncias e peculiaridades, cada caso é um caso e

deve beneficiar de uma resposta única e individual.

O plano de apoios é elaborado e reunido com base na avaliação que identifica o perfil de

desenvolvimento específico – pontos fortes e pontos fracos – apresentando o nível, a intensidade e

o tipo de apoios necessários para alcançar o máximo potencial de desenvolvimento em todas as

fases de vida da pessoa. A individualização dos apoios deve responder ainda às necessidades,

gostos e interesses da pessoa, em paralelo com as suas motivações e perfil de competências e

fragilidades, assim como às características do ambiente familiar e social.

Autismo, calidad de vida hoy. Autismo España
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2. Conceito de Individualidade

Processo de Individualização

Avaliação do plano e dos apoios 
implementados

Implementação do plano de 
intervenção

Design do plano de intervenção 
individual e design dos apoios

Recolha de dados e 
conhecimento da pessoa com 

autismo
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3. Pontos fortes e pontos fracos da pessoa com
autismo

• São as capacidades de uma pessoa que sobressaem em 
relação às outras;

• Os pontos fortes atravessam aptidões, competências, traços 
de caráter ou outros aspetos que facilitem a intervenção;

• É importante que as áreas fortes sejam úteis no dia-a-dia;

• Todas as pessoas têm pontos fortes, é importante saber   
como encontrá-los.

Pontos fortes

• Áreas ou competências que é necessário desenvolver;

• Os pontos fracos atravessam aptidões, competências, traços 
de caráter ou outros aspetos que dificultem a intervenção;

• Todos os aspetos mais frágeis devem ser avaliados, mas 
devemos focar-nos naqueles que mais condicionam a vida 
da pessoa.

Pontos fracos
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PONTOS FORTES

• Boas capacidades percetivas visuais;

• Boa aprendizagem mecânica;

• Necessidade de rotinas, sendo que estas podem

ser utilizadas como método de aprendizagem;

• Os interesses especiais são motivadores;

• Boas capacidades visuoespaciais;

• Boa memória, nem sempre para informação

relevante;

• Nível cognitivo, por vezes na média ou acima;

• Boa capacidade de linguagem e nível de

vocabulário;

• Interesse em formar relações interpessoais com

os outros;

• Estabelecem vínculos fortes com as pessoas de

sua referência;

• Bom conhecimento dentro dos seus tópicos de

interesse;

• Boa capacidade de atenção ao detalhe,

mudanças ou erros;

• Têm interesse em algumas áreas de

conhecimento científico ou artístico;

• Motivação e interesse por tecnologias;

• Picos de aptidão em algumas áreas, como a

música, o cálculo mental ou a memória visual;

• Personalidade transparente e fiel;

• Interesse em agradar aos profissionais e

familiares;

• Pensamento crítico e racional.

3. Pontos fortes e pontos fracos da pessoa com
autismo
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PONTOS FRACOS

• Défices nas áreas nucleares do autismo,

comunicação social, interação social, padrões

de comportamentos atividades e interesses

restritos e repetitivos;

• Alterações comportamentais;

• Dificuldades na regulação emocional;

• Comorbilidades clínicas com outras

perturbações médicas ou psiquiátricas;

• Alterações ao nível sensorial;

• Desinteresse no contacto com outras pessoas;

• Dificuldades intelectuais;

• Reações atípicas a estímulos comuns;

• Dificuldade no pensamento abstrato;

• Défices nas funções executivas: atenção,

planificação e controlo dos impulsos;

• Dificuldade nas capacidades mentais;

• Dificuldade nas capacidades mentalistas;

• Dificuldade em analisar situações, no seu

contexto;

• Dificuldade na motricidade global e fina;

• Resistência a mudanças na rotina ou

imprevistos;

• Défices nas capacidades sociais;

• Dificuldades na imaginação.

3. Pontos fortes e pontos fracos da pessoa com
autismo
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4. Interesses e preferências no campo do autismo

Muitas vezes os interesses das pessoas com autismo são vistos como um 
problema porque:

• Estes tomam muito tempo e minimizam o tempo dedicado a outras atividades;  

• Frequentemente “desajudam”;

• Tendem a ser pouco sociais, interesses individuais e por vezes desadequados;

• Eles são recorrentes e difíceis de eliminar ou de diminuir a sua intensidade;

• Podem causar ansiedade, se a pessoa não lhes dedicar tempo;

• Podem tornar-se na única fonte de lazer da pessoa com autismo.
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Mais um aspeto da 
personalidade da 

pessoa

Uma oportunidade 
para procurar um  

futuro académico ou 
laboral/ocupacional

Uma grande fonte 
de motivação que 

pode ser utilizada na 
intervenção

Uma oportunidade 
para conhecer 

pessoas com gostos 
diferentes

Uma fonte de lazer, 
diversão, 

descontração e 
qualidade de vida

Contudo, devemos tentar mudar a nossa visão e crenças acerca dos 

interesses das pessoas com autismo, como sendo:

4. Interesses e preferências no campo do autismo
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Desta perspetiva, os interesses podem ajudar-nos:

Como uma fonte 
de motivação nas 

tarefas 
académicas

Numa tabela de 
reforços

A incluir atividades 
extra curriculares,  

dentro dos 
interesses da 

pessoa

A encontrar grupos 
organizados e 
integrados na 

sociedade que se 
dediquem a esses 

tópicos de 
interesse

A definir um 
caminho 

académico e 
profissional

A reduzir níveis de 
ansiedade 
elevados

4. Interesses e preferências no campo do autismo
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• Um adulto com autismo não deve andar com um
ursinho de peluche para bebés.

Devemos certificar-nos de 
que os interesses são 
apropriados à idade

• Existem tópicos de interesses, como a política,
religião, sexo que não são adequados em muitos
contextos sociais.

Devemos ajudar a moderar 
os interesses consoante o 

contexto social

• O tempo a dedicar aos interesses deve ser organizado dentro de um
horário, e limitado a um certo período de tempo.

• Em alternativa ao que as pessoas já sabem e gostam, devem ser
criadas oportunidades para ensaiar novos interesses e facilitar novas
atividades de lazer e tempos livres

É importante criar rotinas de 
lazer e tempos livres 

saudáveis

Precauções

4. Interesses e preferências no campo do autismo
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Exemplos do uso dos interesses em benefício da
intervenção

• O Daniel gosta dos filmes animados da Pixar. Ele viu alguns destes filmes mais de 20 vezes e cada vez que os vê,

gosta ainda mais. Os pais estão a pensar colocar o áudio e as legendas em inglês, para facilitar a aprendizagem do

inglês.

• Apesar das suas dificuldades intelectuais, o Raúl sempre sobressaiu. Ele gosta de pintar com aguarelas. A escola

recomendou aos pais a inscrição do Raúl num dos liceus artísticos da cidade.

• O David sempre sonhou ser engenheiro químico. Os seus pais e agentes educativos reforçaram que, para tal, seria

necessário trabalhar muito. Após ter feito o ensino secundário, o David foi muito claro quanto à sua opção de carreira.

• Ir às compras com a família gera muita ansiedade na Maria, mas ela sabe que no final pode passar sempre na secção

do material escolar do hipermercado e por isso mobiliza-se para esta atividade, para conseguir desfrutar daquele

momento.

4. Interesses e preferências no campo do autismo



• A Paula tem dificuldades motoras finas e as atividades de escrita geram em si situações de conflito com frequência. Há

algumas semanas atrás, em vez de lhe solicitar cópias de textos que não lhe fazem sentido, a professora pediu-lhe

para copiar os resultados dos jogos de futebol das principais equipas do campeonato e ela realizou a tarefa com

entusiasmo.

• A Sónia sempre foi apaixonada pela cultura japonesa. No curso profissional, todos se riam dela mas o seu terapeuta

acompanhou-a a uma associação de cultura japonesa. Desde esse dia, ela passou a frequentar a associação todos os

Sábados à tarde, partilhando atividades socioculturais com outras pessoas.

• Às vezes o Miguel acumula ansiedade e tem crises de comportamento, sobretudo ao final da tarde. A mãe preparou-lhe

uma caixa com carrinhos, playmobils e bonecas. Quando ocorrem as crises, a mãe dá-lhe a caixa, e o Miguel acalma

alinhando todos os brinquedos.

2016-1-ES01-KA204-025061

4. Interesses e preferências no campo do autismo

Exemplos do uso dos interesses em benefício da
intervenção
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5. Estilo cognitivo da pessoa com autismo

Conceptualização

O conceito de estilo cognitivo refere-se às diferentes formas pelas quais as pessoas percebem a
realidade do seu ambiente, processam essa informação, a armazenam na memória, a recuperam e
como pensam sobre ela.

• Um estilo cognitivo concreto determina a experiência de aprendizagem da pessoa e indica-nos o
seu estilo de aprendizagem. Ensinar e ser um bom agente educativo, significa assim tomar em
consideração a existência de diferentes estilos cognitivos e de aprendizagem, e
consequentemente saber diferenciar as estratégias pedagógicas a eles adaptadas.

“Os estilos cognitivos são os traços cognitivos, fisiológicos e afetivos que servem como indicadores
relativamente estáveis de como os estudantes percebem, interagem e respondem aos seus
ambientes educativos.”

• Keefe (1.988)
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É independente do QI e do nível de 
linguagem.

Poderão existir dificuldades de 
aprendizagem específicas que devem 

ser tidas em conta. Assim como os 
pontos fortes e fracos, os interesses e 

as preferências da pessoa.

É fortemente influenciado pelas 
teorias do funcionamento psicológico 

das pessoas com autismo.

É essencial realizar uma avaliação 
preliminar das características 

particulares.

APRENDIZAGEM, 
PENSAMENTO, 

COMUNICAÇÃO E ESTILO 
INDIVIDUAL DE 

COMPORTAMENTO

5. Estilo cognitivo da pessoa com autismo
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PERCEÇÃO

ATENÇÃO

MEMÓRIA

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

CONCEITOS E PENSAMENTOS

MEDIAÇÃO E COGNIÇÃO SOCIAL

IMITAÇÃO

JOGO

MOTIVAÇÃO

CRIATIVIDADE

5. Estilo cognitivo da pessoa com autismo
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PERCEÇÃO

ATENÇÃO

MEMÓRIA

• Dificuldade na integração sensorial.

• Atração por partes de objetos.

• Hipo e/ou hipersensibilidade a estímulos.

• Dificuldade em ver “o todo”, em vez das partes.

• Atenção “em túnel”, absorvida em tempo e atividades dedicadas

aos interesses pessoais.

• Dificuldade na “atenção conjunta” ou na divisão da atenção por

dois focos.

• Pouca relevância aos estímulos.

• Seletiva.

• Dificuldade em relatar acontecimentos e rotinas pessoais.

• Necessidade de pistas para ativar a memória.

• Desorganização e dificuldade em expressar o que se lembram.

5. Estilo cognitivo da pessoa com autismo
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

CONCEITOS E PENSAMENTOS

MEDIAÇÃO E COGNIÇÃO 

SOCIAL

• Dificuldade nas competências metacognitivas.

• Dificuldade na resolução de tarefas por imitação.

• Competências pragmáticas do discurso reduzidas.

• Aprendizagem por generalização.

• Dificuldade no controlo dos impulsos, em muitos casos.

• Rigidez na aquisição de conceitos.

• Necessidade de sistematização.

• Necessidade de conceitos relacionados a contextos.

• Necessidade de conhecer o que os interessa ou desafia.

• Dificuldade em adquirir conceitos abstratos, preferindo o racional.

• Défices nas competências sociais.

• Dificuldade em trabalhar em grupo.

• Grande diversidade relativamente à intensão de manter, ou não, relações sociais.

5. Estilo cognitivo da pessoa com autismo
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IMITAÇÃO

JOGO

MOTIVAÇÃO

• Dificuldade em aprender por imitação.

• Imitação sem entender o significado.

• Imitação sem implicar necessariamente generalização.

• Ajuda na interação condicionada pelas propriedades físicas dos 

brinquedos.

• Dificuldade em perceber o próprio papel num jogo ou brincadeira.

• Atraso no desenvolvimento do jogo simbólico.

• Preferência por jogos de rotina e previsíveis, em vez do jogo social.

• Preferência por atividades de rotina.

• Forte motivação para os interesses.

• Falha na motivação para o que não é conhecido ou apreciado, como

certas disciplinas.

CRIATIVIDADE
• Dificuldade em integrar inovações em sequências já aprendidas.

• Resistência a mudanças em atividades conhecidas.

5. Estilo cognitivo da pessoa com autismo
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6. Planos de Intervenção Individual

Qualidade de vida

Qualidade de vida: perceção que o indivíduo tem da sua situação de vida, no contexto da

sua cultura e sistema de valores e em relação aos seus objetivos, expectativas, normas e

preocupações.

Organização Mundial de Saúde

A avaliação da qualidade de vida deve abranger três áreas: a pessoa com autismo, os

profissionais que querem oferecer serviços de qualidade e a família, que exige bons

serviços.

Schalock, Gardner and Bradley, 2009 
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Apoios

Recursos e estratégias com o objetivo de promover o desenvolvimento, a educação, os

interesses e o bem-estar de uma pessoa, bem como de melhorar o funcionamento dessa

pessoa.

AAMR 2002

Os apoios de que a pessoa com autismo necessita dependem dessa pessoa em particular, as

suas circunstâncias, o seu contexto imediato e da sua capacidade para desenvolver e interagir

nesse mesmo contexto de forma satisfatória.

6. Planos de Intervenção Individual
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Intensidade dos apoios

Intermitente: Os apoios são fornecidos quando necessário. Isto significa que nem sempre são necessários, ou que só são
necessários durante curtos períodos que ocorrem juntamente com as transições da vida. Os apoios intermitentes podem ser
de alta ou baixa intensidade.

Limitado: Esta intensidade de apoio é caracterizada pela sua consistência ao longo do tempo, por um tempo limitado mas não
intermitente. Pode exigir menor custo e menos pessoal do que outros níveis de apoio. Por exemplo, poderia ser um treino no
local de trabalho por um período de tempo limitado.

Extensivo: Definido por um envolvimento contínuo e regular, por exemplo cada dia, em relação a alguns ambientes e sem
tempo limitado. Por exemplo, apoio a longo prazo no trabalho.

Generalizado: A constância e alta intensidade caracterizam este tipo de apoio. É provido em diferentes ambientes e pode ser
potencialmente ao longo das suas vidas. São normalmente mais intrusivos e requerem mais pessoal do que os outros tipos de
apoio.

6. Planos de Intervenção Individual
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Apoios, qualidade de vida e funcionamento da
pessoa

Marco conceptual del funcionamiento humano

Reproducido de “Últimos avances en el enfoque y 

concepción de las personas con DI.

VERDUGO, M.A., SCHALOCK, R.2010”

Indicadores 

de qualidade

de vida

Funcionamento 

humano
APOIOS

I. CAPACIDADE 

INTELECTUAL

II. COMPORTAMENTO 

ADAPTATIVO

III. SAÚDE

IV. PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL

V. CONTEXTO

6. Planos de Intervenção Individual
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Importância dos apoios no plano de intervenção

De acordo com a tabela anterior, os apoios são recursos e estratégias dirigidos à promoção da qualidade de 

vida das pessoas com autismo, em cada um dos diferentes indicadores.

Este paradigma de apoios e qualidade de vida leva-nos às seguintes conclusões:

Os apoios de que cada pessoa 
com autismo necessita são 

únicos e dependem das suas 
circunstâncias pessoais.

Os objetivos propostos no 
plano de intervenção 

dependem dos apoios e da sua 
intensidade.

Deve ser realizada uma 
avaliação prévia da qualidade 

de vida e uma avaliação 
subsequente das evidências 
de impacto positivo/melhoria.

A família (o contexto principal 
onde a maioria das pessoas 

com autismo está) e as 
próprias pessoas com autismo 
são componentes essenciais 
na elaboração dos planos de 

intervenção

6. Planos de Intervenção Individual
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Plano centrado na pessoa – Plano de Desenvolvimento 
Individual (PDI)

Metodologia baseada na crença de que nenhuma pessoa é igual a outra e que todos temos diferentes interesses, necessidades e
aspirações, e consequentemente, a individualização deve ser um valor central dos serviços que fornecem apoios.

O plano centrado na pessoa enfatiza a importância da autodeterminação, isto é, a possibilidade de escolher os objetivos e
autointervenção, especialmente nos adultos. A pessoa com autismo deve ter um papel principal e deve sentir-se “especial”.

Enfatiza a necessidade de coordenar a rede global de apoios da pessoa com autismo no sentido de se coordenarem e irem na
mesma direção.

O estabelecimento de um plano é o resultado da negociação entre os vários agentes imersos na educação/formação/ocupação da
pessoa.

A avaliação deve ser feita nos termos da melhoria da qualidade de vida da pessoa e eficácia do processo de planeamento dos
apoios.

6. Planos de Intervenção Individual
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PREPARAÇÃO (Decidir dentro da organização o processo de implementação para avaliar com a pessoa com 
incapacidade e 10 membros significativos para aquela pessoa como implementar, recolher dados…).

AVALIAÇÃO COMPREENSIVA COM A PESSOA (necessidades, pontos fortes e fracos).

ELABORAÇÃO DO PLANO (objetivos, forma de os alcançar, responsabilidade e compromissos).

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO (responsabilizar e comprometer cada membro da equipa envolvida no PDI).

FOLLOW-UP E REVISÃO (É essencial fazer uma avaliação de todo o processo, assim como da satisfação e
benefícios alcançados pela pessoa). Quanto à duração, é de ter em atenção que o plano centrado na pessoa
pode durar uma vida inteira ou ser aplicado apenas a um objetivo específico: transição para o emprego,
habitação fora da casa da família)…

Person-centered planning, a methodology consistent with respect 

for the right to self-determination

Maria Angeles López Fraguas, Isabel Marín González and José of 

the blacksmiths

6. Planos de Intervenção Individual

Plano centrado na pessoa – Plano de Desenvolvimento Individual (PDI)
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7. Estratégias para a recolha de informação no
processo de individualização

Existem diferentes técnicas que são utilizadas para a recolha sistemática de informação.

Na elaboração do plano de desenvolvimento individual, existem três técnicas que sobressaem a

todas as outras:

• A observação.

• A entrevista pessoal.

Fontes de informação 
primárias (existe 

contacto direto com a 
pessoa, na recolha de 

informação)

• Entrevistas com pessoas
do ambiente social.

• Técnicas documentais.

Fontes de informação 
secundárias (não 

existe contacto direto 
com a pessoa, na 

recolha de informação)
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Observação

Recolha sistemática de informação em situação real,
seguindo um esquema prévio, de acordo com o objetivo da
observação.

Permite recolher 
informação qualitativa e 

quantitativa.

Permite recolher 
características, 

capacidades, atitudes e 
fatores ambientais.

Requer uma quantidade 
de tempo considerável.

Devemos ter cuidado na 
interpretação do que 

vemos.

Existem diferentes tipos 
de observação: 
participada, não 

participada, estruturada, 
não estruturada, 

individual, coletiva, em 
gabinete e naturalista.

7. Estratégias para a recolha de informação no 
processo de individualização
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Entrevista pessoal

Entrevista com a pessoa com 
autismo.

É uma técnica realmente útil 
para algumas pessoas dentro 
do Espectro do Autismo (boas 

competências de comunicação, 
autoconhecimento, grau de 
maturidade e introspeção).

Pode fornecer informação 
muito completa para o Plano de 
Desenvolvimento Individual –

PDI.

É um método que permite ter 
em conta a opinião e as 

necessidades pessoais da 
pessoa com autismo.

É mais conveniente uma 
entrevista estruturada 
(perguntas e respostas 
fechadas) do que uma 

entrevista não estruturada 
(perguntas e respostas 

flexíveis).

7. Estratégias para a recolha de informação no
processo de individualização
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Entrevista às pessoas envolvidas no ambiente da 
pessoa

Mesma técnica que a 
entrevista pessoal.

Dá-nos muita 
informação acerca dos 
contextos da pessoa 
com autismo que não 

conseguimos 
observar. 

Família, educadores, 
professores de centros 

educacionais, 
monitores de 
atividades na 
comunidade.

7. Estratégias para a recolha de informação no 
processo de individualização
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Técnicas documentais

R
e

la
tó

ri
o

s - De avaliações de 
anos 
precedentes

- Planos de 
intervenção

- Exames médicos

- Psiquiatria

- Interesses e    
preferências

- Estilo cognitivo

T
e

s
te

s
 e

 t
e

s
te

s
 

p
s
ic

o
p

e
d

a
g

ó
g

ic
o
s - De inteligência

- Comunicação

- Atenção

- Competências  
Sociais

O
u

tr
o

s - Reuniões com 
famílias

- Reuniões com 
escolas

- Acontecimentos 
relevantes

- Reuniões de 
coordenação 
entre educadores

7. Estratégias para a recolha de informação no
processo de individualização
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