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Resumo 

 

A pesquisa proposta teve como objetivo a aplicação de um questionário com 

perguntas fechadas e autoexplicativas que abordaram qual é o conhecimento 

consolidado sobre o autismo que pais de indivíduos com distúrbios do espectro do 

autismo e professores em geral possuem além de dados que caracterizam quem 

foram os indivíduos que aderiram a pesquisa. O levantamento de dados referentes 

a 260 participantes,140 professores de ensino regular e 120 pais de indivíduos com 

Distúrbios do espectro do autismo (DEA), no que diz respeito a como foi dado o 

acesso ao tema, qual o conhecimento sobre etiologia, sinais e sintomas do autismo, 

principais características específicas dos indivíduos autistas e quais os profissionais 

considerados essenciais ao acompanhamento dos mesmos, propiciou 

conhecimentos que poderão melhor fundamentar ações e campanhas informativas 

e de conscientização sobre o tema, além de servir de base para políticas públicas 

dentro da realidade nacional. As primeiras análises realizadas a partir da descrição 

dos resultados obtidos evidenciam as possibilidades de estudos com grandes 

populações, o que não é comum na literatura da área e a possibilidade de 

aprofundar o conhecimento e as possibilidades de atuação específica em dois 

grupos significativos na parceria de atendimento a indivíduos com DEA. Este 

relatório apresenta apenas os dados resultantes do preenchimento dos 

questionários e as primeiras possibilidades de análise. A continuidade das análises 

a partir do tratamento estatístico dos dados e sua utilização para outros estudos é 

o que vai determinar efetivamente a contribuição representada por este projeto. 



 

 

Introdução 

 

Os últimos 25 anos propiciaram mudanças significativas na conceituação, 

compreensão e atuação fonoaudiológica dirigida aos transtornos do espectro do 

autismo em todo mundo. Durante todo este percurso a pesquisadora líder do projeto 

atuou junto a esta população dentro de um serviço especializado associado a uma 

tradicional instituição de ensino e pesquisa. Sua trajetória profissional envolveu 

acompanhamento próximo e sistemático a atendimentos fonoaudiológicos, 

orientações, supervisões e discussão clínica, além da formação de diversos 

profissionais tanto na graduação como na pós-graduação. 

 

O serviço, que existe desde 1985, sofreu mudanças, adaptou-se às necessidades e 

à evolução da ciência, entretanto no contato com as famílias e profissionais 

envolvidos no atendimento de crianças autistas observa-se ao longo dos anos 

dúvidas e incertezas recorrentes. Muitas questões e incertezas trazidas pelas 

famílias nos momentos de avaliação fonoaudiológica, devolutivas e nas orientações 

semestrais são as mesmas em vários anos. Além da presença de temas recorrentes, 

muitos esclarecimentos realizados em um momento de orientação retorna em outro 

momento com o mesmo enfoque, sendo perceptível a força que as informações 

muitas vezes distorcidas, obtidas em fontes não científicas possuem. Diante desta 

constatação, faz-se necessário refletir qual é o conhecimento que as pessoas tem 

sobre o tema, onde este conhecimento é obtido para que seja possível propor ações 

mais efetivas e satisfatórias. É neste contexto que o presente estudo foi proposto. 

 

Revisão da Literatura 

 

Estudos recentes mencionam que a incidência dos distúrbios do espectro do 

autismo (DEA) está para 1 a cada 50 crianças. (CDC, 2013) Isso implica na 



necessidade de identificação urgente de modelos de intervenção eficazes, bem 

como dos fatores que podem interferir nesses processos (Charman, 2010). 

Os Distúrbios do Espectro do Autismo (DEA) constituem um grupo de transtornos 

caracterizado por alterações presentes desde idades precoces e que se manifestam 

nas áreas de desenvolvimento da comunicação, comportamento e relação 

interpessoal. O diagnóstico e a intervenção precoces são fundamentais para a 

evolução do quadro e, diante disso, pesquisadores têm buscado estratégias de 

identificação logo no primeiro ano de vida. Entretanto, na maioria das vezes o 

diagnóstico é feito tardiamente (Baird et al, 2006). 

Não cabe aqui abordar a evolução do conceito de autismo (Bosa & Calias, 2000), e 

do próprio espectro autístico. Essa noção sugere que os diferentes quadros clínicos, 

com sintomatologia aproximada, podem ser agrupados, ou organizados de acordo 

com a abrangência e a intensidade das alterações identificadas (Bishop, 1989; 

Tanguay e col, 1998; Wethery & Prizant, 2001; Lord & Risi, 2001, Fernandes, 2002; 

Klin, 2003). Estão incluídos os eixos que compõem os sistemas de diagnóstico 

propostos pela American Psychiatric Association para o Manual de Diagnóstico e 

Estatística de Distúrbios Mentais (DSM- IV – APA, 1994), revistos e atualizados em 

2013, na sua quinta versão e pela Organização Mundial de Saúde, na Classificação 

Internacional de Doenças (CID 10 – OMS, 1993). Os critérios de diagnóstico sempre 

envolvem a observação e a identificação de comportamentos, pois, embora haja 

muitas hipóteses de que este seja um distúrbio de origem neurobiológica, com um 

forte componente genético, ainda não foi identificado um marcador biológico para o 

autismo (Mundy & Stella, 2001; Rapin & Dunn, 2003; Carvalheira e col 2004; Young 

e col., 2005). 

As implicações de critérios diagnósticos fundamentados principalmente na 

observação clínica têm sido amplamente discutidas (Klin e col., 2000; Seroussi, 

2002; Bryson e col., 2003; Goldberg e col, 2003; Klin, 2003; Sperry & Symons, 2003; 

Tidmarsh & Volkmar, 2003; Gadia e col., 2004; Eaves & Ho, 2004; Noland 

&Gabriels, 2004; Filipek e col, 2006), assim como o diagnóstico diferencial entre os 

diversos quadros que compõe o espectro autístico (Boser e col., 2002; Losh & 

Capps, 2003; Howlin 2003; Bildt e col, 2004; Orsmond e col. 2004; Paul e col. 2004). 

Grande parte dos trabalhos envolvidos na descrição dos diferentes quadros clínicos 



incluídos no espectro autístico enfatizam a necessidade de perspectivas 

multidisciplinares para o diagnóstico (Klin e col., 2000; Saemundsen e col., 2003; 

Tidmarsh & Volkmar, 2003; Gadia e col, 2004; Grindle e col, 2009; Laugeson e col, 

2009). 

Dentre as características dos DEA, as alterações de comunicação são um elemento 

central para o diagnóstico, com manifestações que variam largamente, indo de 

casos em que o léxico e a sintaxe estão dentro dos limites da normalidade e o 

prejuízo na linguagem está em seus aspectos pragmáticos e/ou habilidades 

discursivas, até crianças que não desenvolvem comunicação verbal (Befi-Lopes & 

Cáceres, 2010; Lord, Shulman, DiLavore, 2004). 

As alterações de linguagem nos transtornos do espectro autístico (TEA) têm sido 

investigadas por inúmeros autores, há várias décadas (por exemplo: Folstein & 

Rutter, 1997; Lang, 1979; Mchale e col, 1980; Wing, 1981; Rutter, 1981 e 1983; 

Bernard-Optiz, 1982; Wetherby & Prutting, 1984; Gath & Gumley, 1986; Loveland & 

Landry, 1986; Szatmari e col., 1986; Guilberg & Guilberg, 1989; Goodman, 1989; 

American Psychiatric Association, 1989 e 1994; Matthys  e col., 1995, Pastorello, 

1996 e Fernandes, Amato, Defense-Netrval e Molini-Avejonas, 2014). Ao contrário 

do que ocorre com outras amplas alterações do desenvolvimento, no espectro do 

autismo as alterações de linguagem não são secundárias a outros distúrbios, 

defasagens ou deficiências, elas correspondem a um fator fundamental para o 

estabelecimento do diagnóstico e para a determinação do prognóstico. 

Os primeiros estudos a respeito da linguagem de crianças autistas limitavam-se à 

descrição da presença ou ausência de comunicação verbal, a presença ou ausência 

de ecolalia – e sua caracterização, se imediata, tardia ou mitigada -, a ocorrência 

de inversão pronominal e falhas no uso da linguagem com função comunicativa” e 

à proposição de estratégias para a eliminação de traços considerados inadequados 

(Appelman e cols., 1975; Ratusnik & Ratusnik, 1978; Schuler, 1979; Charney, 1980; 

Miranda, 1982). A contribuição das teorias pragmáticas possibilitou que eles 

evoluíssem para a noção de que o ponto central das alterações está relacionado 

com seu uso funcional da comunicação. Assim, passaram a contar com a 

articulação da linguagem com os aspectos de interação e cognição, ao longo do 

desenvolvimento, abrangendo exatamente a tríade de domínios fundamentais para 



o diagnóstico dos transtornos do espectro autístico (por exemplo: Mchale e col., 

1980; Wing, 1981; Wetherby & Prutting, 1984; Loveland & Landry, 1986; Szatmari, 

1986; Goodman, 1989; Howlin, 1989; Stone & Caro-Martinez, 1990; Frith, 1993; 

DiLala & Rogers, 1994; Sigafoos e col, 1994; Ghaziuddin & Gerstein, 1996; 

Ghaziuddin e col., 1996; Gudzer e col., 1996, Pastorello, 1996; Ramberg e col, 

1996; Swettenham, 1996; Baltaxe & DÁngiola, 1996; Jarrold & Russel, 1996; 

Bernard-Optiz e col., 2004). 

Wetherby e Prizant (1984; 1997; 2001) consideram que a compreensão das 

características da linguagem e das questões envolvendo diagnóstico e intervenção 

é fundamental para o fonoaudiólogo. Outras pesquisas têm abordado questões 

como diagnóstico precoce (Kjelgaard & Targer-Flusberg, 2001); as implicações das 

dificuldades comunicativas nas relações familiares (Sperry & Symons, 2003); 

programas de intervenção (Bosseler & Massaro, 2003), o uso de sistemas 

computadorizados de comunicação ( Moore & Calvert, 2000; Bernard-Optiz e col., 

2004; Ganz & Simpson, 2004; Hetzroni & Tannous, 2004; Sigafoos e col, 2004); o 

desempenho funcional da comunicação ( Loddo, 2003; Charman e col., 2004; 

Young e col., 2005; Belkadi, 2006),; o contexto e o material usados em terapia ( 

Boser e col., 2002); a interrelação entre os aspectos de linguagem, inteligência e de 

socialização ( Libby e col., 1997; Tomasello e col., 1999; Rogers, 2000; Rogers & 

Benetto, 2001; Barret e cols, 2004) e as dificuldades metodológicas nas pesquisas 

da área (Targer-Flusberg, 2004; Jarrold & Brock, 2004; Williams & Brayne, 2006; 

Kleeck e col., 2010). 

A ação dirigida a familiares de crianças autistas, realizada por fonoaudiólogos, exige 

extremo cuidado para que não haja invasão de temáticas dissociadas da linguagem. 

Existem fatores intervenientes relacionados a outras questões focais nos quadros 

autísticos, mas que fogem à área de atuação do fonoaudiólogo. 

As famílias com crianças autistas têm sido objeto de diversos estudos encontrados 

na literatura internacional, como pode ser visto em recente revisão (Sigman & 

McGovern, 2005). Em nossa realidade, os estudos enfocam também a qualidade 

de vida das famílias com crianças com DEA (Fernandes, 2009) e a sua participação 

nos processos de diagnóstico, contribuindo com o fornecimento de dados a respeito 

do desempenho das crianças (Barbosa & Fernandes, 2009). 



Aspectos específicos da realidade nacional têm sido abordados em estudos a 

respeito de processos cada vez mais cuidadosos para o diagnóstico 

fonoaudiológico das crianças com DEA (Sousa-Morato & Fernandes, 2009), os 

resultados dos processos de inclusão de crianças com DEA no ensino regular 

(Moreira & Fernandes, 2010) e resultados de processos de terapia fonoaudiológica 

de longo termo (Brito & Carrara, 2010). 

A publicação do Relatório Mundial sobre a Deficiência resultou em grandes 

mudanças na política de saúde em diferentes cenários, evidenciou os desafios 

inerentes à diversidade nacional e consequentemente apresenta grandes desafios 

para o planejamento e prestação de serviços. A difícil tarefa de identificar as 

populações mal servidas e as barreiras específicas de acesso aos serviços e 

recursos não é simples, sobretudo tendo em conta que 200 milhões de pessoas 

residem em uma área de mais de 8,5 milhões de km2 (Fernandes & Behlau, 2013).  

 

Dentro desta mesma perspectiva encontra-se o processo de inclusão de indivíduos 

com necessidades educacionais especiais em escolas regulares. A educação 

inclusiva destes alunos é tema de muitas discussões e de discordância entre os 

estudiosos da área. O sistema escolar brasileiro busca estabelecer procedimentos 

que garantam o acesso e a permanência destes alunos nas escolas regulares 

(Mantoan, 2003). Especificamente em relação aos indivíduos com DEA há dois 

aspectos que precisam ser enfatizados. A mudança na compreensão diagnóstica 

do quadro que refletiu em um aumento significativo da frequência de casos e 

consequentemente maior presença no espaço escolar e a heterogeneidade do 

quadro clínico que restringe muito as possibilidades de generalização em processos 

de aprendizagem. 

 

Muitos são os fatores que interferem o processo de escolarização de indivíduos com 

DEA, dentre eles é importante destacar o papel do professor (Lopes, 2011; Ávila, 

Tachibana & Vaisberg, 2008).  

O professor tem um papel central na educação inclusiva, atua como mediador, 

potencializador do processo de aprendizagem e para que este processo seja efetivo 

este profissional precisa estar bem preparado (Rodrigues & Lima-Rodrigues, 2011). 

Para que a inclusão seja eficiente, precisa estar pautada em conhecimento, é 



preciso fornecer ao professor o conhecimento necessário e específico que garanta 

os recursos necessários e a clareza quanto ao papel da escola (Alves, 2005; Brito 

& Carrara, 2010). 

Pesquisas sistematizadas a respeito do grau de conhecimento e informação sobre 

o Autismo podem contribuir para a construção de um corpo de evidencias que 

fundamente a tomada de decisões a respeito de propostas de intervenção 

direcionadas aos com DEA (Keen, Rodger, Doussin & Braithwaite, 2007; Sutera et 

al, 2007).  Isso explicita a necessidade de maiores investimentos em ações dirigidas 

à informação e orientação familiar e escolar (Sutera et al, 2007; Fernandes et al, 

2011) 

No que se refere ao espectro do autismo, considerando-se a incidência revelada, é 

fundamental que as experiências individuais e com pequenos grupos sejam 

sistematizadas no sentido de obter alternativas para a abordagem de um número 

muito grande de indivíduos que provavelmente apresentam a mesmas 

necessidades, mas que não foram diagnosticadas ou não encontraram o 

atendimento especializado (Fernandes et al, 2011; Amato et al, 2011). 

 O verdadeiro objetivo deve ser o de fornecer serviços com a nível adequado de 

complexidade e especialização exigida por cada situação. 

 

Justificativa 

Estudos recentes mencionam que a incidência dos Distúrbios do Espectro do 

Autismo (DEA) chega a 1 a cada 50 crianças (CDC,2013). Isso implica na 

necessidade de identificação urgente de modelos de intervenção eficazes, bem 

como dos fatores que podem interferir nesses processos. 

Desta forma, a possibilidade de se ter um procedimento de pesquisa que atenda a 

esta necessidade configura-se relevante contribuição para estruturação de 

campanhas de conscientização e informação que propiciem o diagnóstico precoce, 

programas de intervenção em curto prazo e a inclusão dos indivíduos com 

Distúrbios do Espectro do Autismo (DEA). 



Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

Verificar a eficácia do uso de questionário como procedimento de pesquisa para o 

levantamento de informações a respeito do conhecimento dos professores de 

escola regular e de familiares de indivíduos com distúrbios do espectro do autismo 

sobre o tema Autismo na realidade brasileira. 

 

 Objetivos Específicos 

 

- Traçar um perfil geral do conhecimento sobre o tema Autismo. 

 

- Identificar perfis específicos de acordo com meio de acesso ao tema.  

 

- Identificar áreas de maior concentração de dúvidas ou ausência de 

informações* 

 

- Comparar os dados obtidos com os encontrados na literatura especializada. 

 

- Verificar a possibilidade de utilização das informações obtidas em 

campanhas de conscientização e informação sobre o Autismo.  

 

-  Identificar as possíveis áreas de atuação do Fonoaudiólogo dentro dos 

programas de conscientização e informação sobre o Autismo. * 

___________ 

*Estes objetivos não foram contemplados neste relatório, mas foram mantidos porque são possíveis de serem 

atingidos com os resultados coletados 

 

Método 

 



Foi obtida a autorização da Comissão de Ética para Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie (protocolo número: 1.517.121) que autorizou a realização 

do estudo e concordou com o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

apresentado. 

Participaram deste estudo 300 sujeitos, divididos em dois grupos. O grupo 1(Gr1) 

envolveu 150 pais de indivíduos com DEA e o grupo 2 (Gr2) contou com a 

participação de 150 professores de escola regular. Todos os participantes se 

dispuseram a responder a um questionário elaborado pela pesquisadora líder deste 

projeto em estudo anterior, ainda em fase de publicação. O instrumento é composto 

de questões fechadas e será apresentado em detalhes junto com a apresentação 

dos resultados. 

 Os respondentes foram contatados para participar da pesquisa através de convite 

recebido pessoalmente em seu local de trabalho (Gr2) e no local de atendimento 

especializado de seu filho (Gr1). Todos participantes assinaram o TCLE. Não houve 

nenhuma forma de identificação do respondente no preenchimento do questionário. 

Foi considerado como critério de inclusão no estudo a idade mínima de 18 anos, 

pertencer a um dos dois grupos de pesquisa propostos pelo estudo e o 

preenchimento integral questionário. O preenchimento do questionário foi feito 

presencialmente e individualmente, sem nenhum tipo de auxílio pois fez parte do 

estudo considerar a eficiência deste procedimento como uma ferramenta de 

pesquisa. O questionário foi autoexplicativo possibilitando ser respondido de forma 

autônoma.  

A coleta de dados ocorreu na região da grande São Paulo, em locais distintos, após 

autorização, de acordo com as características de cada grupo. A coleta do Grupo 1 

ocorreu em 03 escolas públicas regulares, escolarização Fundamental I e II. A 

coleta do Grupo 2 ocorreu em 02 centros especializados de atendimento a 

indivíduos com Distúrbios do espectro do autismo. Todas as instituições envolvidas 

na pesquisa (Gr 1 e Gr2) apresentam características similares intragrupos quanto a 

localização, estrutura e população atendida. 

 

 

Resultados e Discussão 

 



Dos 300 questionários preenchidos, 260 foram analisados, 40 foram 

desconsiderados por terem dados inconsistentes, ou ainda por não terem sido 

preenchidos integralmente.  Formaram o corpus de investigação 120 questionários 

do Gr1e 140 questionários do Gr2. 

 

Os resultados serão apresentados a seguir com três recortes distintos. O primeiro 

recorte apresentará instrumento de coleta de dados, o segundo enfocará os 

primeiros resultados obtidos com a aplicação do instrumento nos dois grupos de 

pesquisa e o terceiro recorte abordará os resultados gerados pelos projetos de 

iniciação científica vinculados ao projeto matriz.  

 

O questionário 

 

O questionário utilizado será apresentado a seguir, com seu detalhamento. A 

construção inicial do questionário utilizado neste projeto fez parte de um estudo 

anterior coordenado pela pesquisadora líder deste estudo e desenhado para ser 

usado em ambiente virtual. No presente estudo foi usado pela primeira vez em 

formato impresso e os resultados obtidos serão comparados aos obtidos no estudo 

anterior para reforçar sua validade e eficiência tanto para aplicação em ambiente 

virtual com em formato impresso. Como a publicação do mesmo ainda não está 

disponibilizada optou-se por apresentar todo o percurso de elaboração do mesmo. 

 

O processo de construção do instrumento envolveu várias etapas. A primeira foi o 

levantamento das dúvidas mais frequentemente presentes em situações de 

avaliação e de orientação fonoaudiológica a pais e profissionais em um serviço 

especializado a crianças com DEA. As pesquisadoras pediram aos fonoaudiólogos 

responsáveis pelo atendimento e orientações a pais e profissionais de um serviço 

especializado no atendimento a crianças autistas e com mais de 2 anos de atuação 

que enumerassem os 10 temas mais presentes nos momentos de orientação. Foi 

pedido para que considerassem as dúvidas e as questões trazidas para o momento 

de orientação. 

A Tabela 1 sintetiza alguns exemplos referentes aos temas mais frequentes 

apontados pelos fonoaudiólogos  



 

Tabela1: Temas mais frequentes nas orientações fonoaudiológica de acordo com os 

profissionais responsáveis 

 

Tema Profissionais Familiares 

Autismo tem cura? 100% 100% 

Quando meu filho 

vai falar? 

 75% 

Ele olha pra mim, 

então não é autista 

80% 75% 

Ele é muito nervoso, 

como eu faço? 

90% 80% 

Como eu faço para 

ele aprender? 

100% 86% 

Ele é assim por 

causa da vacina 

57% 78% 

Ele entende o que eu 

falo? 

98% 82% 

 

A segunda etapa envolveu o agrupamento  dos temas em categorias propostas pelas 

pesquisadoras de acordo com o conteúdo dos mesmos (Tabela 2). A terceira etapa 

ocorreu após a definição das categorias e englobou a transformação das dúvidas em 

questões para comporem o questionário. Após o questionário ter sido estruturado 

ainda passou pela avaliação dos profissionais especialistas do serviço, que 

contribuíram com várias observações e foi ajustado. 

 

Tabela 2: Categorias estabelecidas para a elaboração do questionário e 5 exemplos de 

questões atribuídas a cada uma das categorias 

 

 

 

Dados do 

respondente 

 

Acesso ao 

tema Autismo 

 

Etiologia, 

sinais e 

sintomas 

Características 

específicas de 

um indivíduo 

autista 

Profissionais 

essenciais ao 

atendimento ao 

indivíduo 

autista 



Idade Sabe o que é 

autismo? 

É hereditário Isolamento Pediatra 

Renda Já ouviu falar 

no termo 

autismo 

É contagioso Comportamentos 

agresivos 

Fonoaudiólogo 

escolaridade Onde ouviu? É adquirido Dificuldade no 

convívio social 

Neuropediatra 

 

Profissão 

Conhece algum 

autista? 

 

Tem cura 

 

Dificuldades para 

brincar 

 

Psicólogo 

Estado em que 

reside 

 

Onde 

conheceu? 

É uma 

deficiência 

 

Déficit intelectual 

Nutricionista 

 

 

Na quarta etapa este primeiro questionário foi encaminhado a um profissional 

especializado para ser estruturado em formato digital, com layout adequado, 

buscando facilitar a leitura e o entendimento do respondente. 

 

Com o questionário no formato digital, iniciou-se a quinta etapa que contou com a 

ajuda de familiares, funcionários e frequentadores da clínica escola da instituição 

sede da pesquisa. Nesta etapa foram consultados 80 indivíduos, entre familiares de 

indivíduos autistas, profissionais que atuam diretamente com esta população e 

pessoas que estavam no serviço por diversas razões e que não tinham contato 

próximo com indivíduos autistas. Todos foram convidados a preencher o 

questionário de forma autônoma em um computador de mesa e depois relatarem 

possíveis dúvidas e dificuldades encontradas. Esse procedimento teve por finalidade 

identificar possíveis falhas no entendimento das perguntas, eventuais erros 

estruturais e também acatar sugestões pertinentes que eventualmente merecessem 

ser consideradas a partir da vivencia do respondente. 

A principal alteração no instrumento a partir desta etapa foi a proposta de utilizar a 

escala Likert para as características dos indivíduos autistas buscando desta forma 

ampliar as possibilidades de resposta respeitando a diversidade dos quadros. 

A Tabela 3 fornece exemplos de como ficaram as questões sobre as características 

específicas de um indivíduo autista.  



 

Tabela 3: Exemplos do uso da escala Likert para as questões sobre as características 

específicas de um indivíduo autista presentes no questionário online 

 

Questões Todos Muitos Alguns Nenhum 

Isolamento X    

Comportamentos 

agressivos 

  X  

Dificuldade no 

convívio social 

X    

Não fazer contato 

visual 

  X  

Não falar  X   

Contato visual 

alterado 

X    

Dificuldade para 

se comunicar 

 X   

Características 

físicas 

específicas 

    

X 

 

 

 

Com o resultado deste grupo experimental, a sexta etapa de ajustes e adequações 

foi realizada e reenviado ao profissional responsável pela construção do software, 

para disponibilização na web e monitoramento durante todo o período em que o 

questionário ficou online. 

 

Para a versão impressa foram necessários alguns ajustes, porque não foi possível 

manter todo o dinamismo que a ferramenta digital proporcionou na interface com o 

participante. A seguir serão apresentados alguns esquemas para que seja possível 

descrever como ficou a versão final do instrumento impresso. 

 

O participante recebia o material impresso com um convite para participar do estudo, 

com um breve explicativo e com o TCLE para ser assinado.  



 

 

 

Após a assinatura do TCLE, o participante recebia explicações breve sobre o estudo, 

orientações de como preencher o questionário, tempo estimado para o 

preenchimento do mesmo e e-mail de contato do pesquisador responsável.  

 

O instrumento foi dividido em 5 partes, a primeira envolvia as informações sobre o 

participante. As questões eram fechadas, o participante precisava apenas marcar a 

opção desejada e quando necessário havia a opção outro ou especificar para que o 

participante completasse a informação. As questões desta parte eram todas 

obrigatórias e era solicitado ao respondente que escolhesse apenas uma opção. 

As telas a seguir apresentam as questões da primeira parte, a primeira tela havia 

uma lista de opções para que o participante escolhesse uma entre todas (por 

exemplo para a opção Estado em que nasceu, aparecia uma lista de opções com 

todos os estados brasileiros). Esta proposta auxiliaria a esclarecer qual o tipo de 

resposta desejada pelo instrumento.  



 

 

As questões desta primeira parte do questionário buscaram conhecer os 

participantes e também mapear os respondentes dentro da diversidade nacional e 

da proximidade ou não com o tema em questão pela idade por exemplo. 

 

Os dados referentes a idade, gênero, etnia, renda mensal e formação acadêmica 

estão de acordo com outros instrumentos utilizados para objetivos similares na 

literatura. 

 

 

 



 

O segundo bloco de questões, buscou saber se o participante já tinha tido algum 

contato com o tema autismo e como foi dado este contato. Neste bloco de questões, 

era possível ter múltiplos preenchimentos. Vários participantes preencheram que 

não conheciam nada sobre autismo, que nunca tinham ouvido o termo e aí 

preenchiam onde haviam ouvido. 

 

 

 

A terceira parte do instrumento abordou o conhecimento do participante sobre a 

etiologia, sinais e sintomas do autismo. Neste momento as perguntas foram 

apresentadas uma a uma, sempre com as opção de sim e não para a resposta. A 

apresentação das questões foi programada de forma a minimizar a resposta 

automática, alterando a ordem das respostas sim e não, por exemplo 

 

 



A quarte parte do instrumento seguiu a mesma proposta de elaboração do bloco 

anterior, porém a alteração nas respostas ocorria apenas em duas sequências, de 

todos até nenhum e de nenhum até todos. Isto por considerar que a noção de 

gradação era importante e precisava ser mantida. 

 

 

A última parte do questionário teve por objetivo conhecer a partir da percepção do 

participante quais os profissionais essenciais para o acompanhamento do indivíduo 

autista. Foram apresentadas várias opções, o participante era orientado a preencher 

todas as opções que julgasse pertinente considerando o aspecto essencial e também 

havia a opção outros para que o participante inserisse algum outro profissional não 

contemplado nas opções. 

 

 

Finalizando a quinta parte havia uma mensagem de agradecimento pela participação 



Primeiros Resultados 

 

Como ficou evidenciado, o questionário desenvolvido permite a utilização de uma 

grande quantidade de informações, que precisam ser analisadas de forma cuidadosa 

e detalhada. Neste primeiro momento foram privilegiados os dados referentes aos 

participantes do estudo, sua caracterização possibilita validar a ferramenta como 

recurso válido de pesquisa. 

 

Os dados apresentados e discutidos a seguir são uma primeira mostra do tipo de 

estudo que poderá ser realizado com a utilização desse recurso. 

 

I. Dados sociodemográficos 

 

No que diz respeito a caracterização dos participantes, o número total de 

questionários analisados foi de 260. Destes 87% foram preenchidos por mulheres e 

13% por homens. Esta proporção é encontrada em muitos estudos na área e pode 

ser atribuída ao fato de ainda ser responsabilidade predominantemente da mulher o 

cuidado dos filhos e o predomínio das mulheres atuando na área da educação, 

pedagogia. Com relação a distribuição dos participantes quanto a etnia, 2% 

classificou-se como da etnia amarela, 21% como pardos, 60% como brancos e 17% 

como pretos. A distribuição por estado de acordo com o local de nascimento 

respondido pelos participantes está apresentada na tabela 4. Na figura 2  são 

apresentados os mesmos dados sintetizados de acordo com as 5 regiões brasileiras, 

norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. 

 

Tabela 4: Distribuição dos respondentes por unidade da Federação Brasileira 

 

Unidade da Federação Número de respondentes (%) 

RS 13,84% 

SC 8,07% 

PR 6,53% 

SP 25,00% 

RJ 1,92% 

MG 2,69% 

ES 0,38% 



BA 21,92% 

SE 0,76% 

AL 0,38% 

PE 8,84% 

PB 0,38% 

RN - 

CE 3,84% 

PI 1,53% 

MA 1,15% 

AM - 

AP - 

PA - 

RO - 

RR - 

AC - 

TO - 

GO 2,69% 

DF - 

MT - 

MS - 
 

Figura 2: Distribuição dos respondentes pelas 5 regiões da Federação Brasileira 

 

 

 

A coleta de dados ocorreu no estado de São Paulo, o que justificaria o maior número de 

participantes (25%) ter nascido neste estado, entretanto quando a mesma informação é 

0,00%

38,84%

2,69%

30%

28%

0,00% 5,00% 10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%
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CENTRO OESTE
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agrupada de acordo com as regiões brasileiras verifica-se que há mais participantes 

provenientes da região nordeste. 

 

Os dados referentes a faixa etária, rendimento familiar e formação acadêmica serão 

apresentados de acordo com os dois grupos de pesquisa investigados – Gr 1(pais) e Gr 2 

(professores) nas tabelas 4 e 5. 

 

O predomínio no Gr 1 foi da faixa etária entre 40 e 49 anos (80,83%), já no Gr 2 foi entre 18 

e 29 anos (52,85%). 

 

Tabela 4: Faixa etária dos 260 participantes do estudo 

Grupos Classificação n % 

Pais Gr 1 

Entre 18 e 29 anos 0 - 

Entre 30 e 39 anos 17 14,16% 

Entre 40 e 49 anos 97 80,83% 

Entre 50 e 59 anos 6 5% 

60 anos ou mais 0 - 

    

Professores 
Gr2 

Entre 18 e 29 anos 74 52,85% 

Entre 30 e 39 anos 10 7,14% 

Entre 40 e 49 anos 6 4,28% 

Entre 50 e 59 anos 37 26,42% 

60 anos ou mais 13 9,28% 
 

O Gr1 apresentou uma escolaridade mais elementar, 46,66% da amostra possui apenas o 

ensino fundamental, enquanto o Gr 2 possui 71,42% dos participantes com curso superior 

completo. Esta diferença pode ser explicada pelo critério de inclusão no estudo. A 

participação no Gr 2 do estudo previa a necessidade de ser professor, enquanto para o Gr 

1só havia necessidade de ser pai ou mãe de uma criança com diagnóstico de TEA. 

Com relação a renda familiar mensal o Gr 2 teve um número significativo de participantes 

que preferiram não fornecer esta informação (62,14%). 

Os dados referentes a ocupação profissional do Gr1 foram sintetizados na Figura 3. 78,33% 

dos participantes deste grupo não trabalhavam profissionalmente no momento da pesquisa, 

este dado é relevante quando consideramos as demandas de uma família com uma criança 

autista. O Gr 2 tinha como critério de inclusão ser professor e desta forma a ocupação 

profissional deste grupo foi 100% na área da educação. 

 

 



 

 

 

 

Tabela 5: Formação acadêmica e rendimento familiar mensal dos 260 participantes do 

estudo. 

 

Grupos Formação acadêmica n % Rendimento familiar n % 

Pais Gr 1 

Até o fundamental I 19 15,83% Menos de R$1000,00 3 2,50% 

Até o fundamental II 37 30,83% 
Entre R$1000,00 e 

R$3000,00 31 25,83% 

Ensino médio 33 27,50% 
Entre R$3000,00 e 

R$6000,00 65 54,16% 

Ensino superior 
incompleto 18 15% Mais de R$6000,00 0 - 

Ensino superior 
completo 9 8% Não sabe 5 4,16% 

Pós-graduação 4 3,33% Prefere não responder 6 5% 

       

Professores 
Gr2 

 
 
 
 
 
 

Até o fundamental I 0 - Menos de R$1000,00 0 - 

Até o fundamental II 0 - 
Entre R$1000,00 e 

R$3000,00 18 12,85% 

Ensino médio 0 - 
Entre R$3000,00 e 

R$6000,00 33 23,57% 

Ensino superior 
incompleto 14 10,00% Mais de R$6000,00 2 1,42% 

Ensino superior 
completo 100 71,42% Não sabe 0 - 

Pós-graduação 26 18,57% Prefere não responder 87 62,14% 
 

 

Figura 3: Ocupação profissional dos 120 pais do Gr1. 
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II. Informações sobre como foi o acesso ao tema Autismo 
 
Todos os participantes conheciam o termo autismo. Especificamente no Gr 2, 79% 
já tinham tido contato com um aluno autista, devido a sua prática profissional. A 
figura 4, aponta como cada um dos grupos de pesquisa teve acesso ao tema 
autismo, é importante ressaltar que no Gr1 10% dos pais não souberam referir por 
onde tiveram acesso ao tema 
 
Figura 4: Meio de acesso ao tema Autismo nos dois grupos de pesquisa 

 

III. Informações sobre o que se conhece sobre Autismo 
 
As figuras 5 e 6 buscam caracterizar cada um dos grupos de pesquisa com relação 
ao perfil de conhecimento estabelecido sobre o tema. No Gr1, 56,6% dos 
participantes acreditam que o Autismo tem cura, enquanto no Gr 2 apenas 12,14% 
responderam sim a esta pergunta. Já com relação a pergunta sobre se há vários 
tipos de autismo, 76,6% dos participantes do Gr 1 respondeu que não enquanto 
67,85% dos participantes do Gr 2 respondeu que sim. 
 
Figura 5 – As 3 questões com maior número de respostas afirmativas (SIM) no Gr1 
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Figura 6 – As 3 questões com maior número de respostas afirmativas (SIM) no Gr2 
 

 
 

Com relação aos profissionais considerados essenciais para o atendimento à criança 

autista, nenhum dos participantes dos dois grupos de pesquisa marcou o 

Psicomotricista e todos os participantes (100% da amostra) marcaram o 

neuropediatra como indispensável. O Gr2 também teve 100% de concordância para 

a participação do professor especializado. Este dado possibilita dois caminhos de 

análise. Considerar que pelo grupo ser formado por professores, eles ressaltaram 

sua importância para o atendimento ao indivíduo autista, ou pode-se pensar que 

pelas dificuldades que estes profissionais encontram em sua prática profissional, 

consideram essencial a presença de professor especializado, reconhecendo desta 

forma a necessidade de formação especializada para o processo de inclusão. 

 

Projetos de Iniciação Científica 

O presente estudo contemplou dois auxílios na modalidade de Iniciação científica. 

As alunas bolsistas participaram de todo o percurso da pesquisa, o que possibilitou 

o aprendizado das várias etapas de um projeto de pesquisa.  

Além da participação no presente estudo as alunas foram convidadas a estruturar 

projetos individuais relacionados ao projeto matriz.  

Esta iniciativa foi muito apreciada e resultou em dois estudos em andamento, cada 

um realizado especificamente com um dos grupos de pesquisa e agregam 

importantes informações ao projeto original 

O estudo realizado com os participantes do Gr1, pais de crianças autistas, envolveu 

a elaboração de um questionário pela própria aluna com questões sobre como foi o 

processo diagnóstico. O objetivo do estudo é verificar se as famílias ficaram 

52,14%

67,85% 70%

Autismo é uma doença? Existem vários tipos de autismo? Existem medicamentos para o
autismo?

Gr2 - Questões co maior número de respostas SIM



satisfeitas com a quantidade e a qualidade das informações recebidas no momento 

do diagnóstico. 

O estudo realizado com os participantes do Gr2, professores de escola regular, 

buscou a partir de um questionário elaborado pela própria aluna, investigar aspectos 

relacionados ao processo de aprendizagem, a competência social e a inclusão de 

crianças autistas no ambiente escolar. 

Estes dois projetos de pesquisa possibilitarão a ampliação das possiblidades de 

análise intra e intergrupos de pesquisa. 

 

Conclusão 

O estudo apresentado não está concluído e pelo número de informações coletadas 

através dos instrumentos aplicados há ainda um percurso importante para que seja 

possível analisar todas as variáveis e suas possíveis relações. 

Outra questão a ser considerada, é o contexto específico e único da noção de 

Espectro do Autismo. Em1980 o diagnóstico de Autismo Infantil era atribuído apenas 

a um grupo de crianças com alterações extremamente severas, ao longo dos anos 

os critérios diagnósticos evoluíram para uma perspectiva mais abrangente, que lida 

com diversos graus de severidade, buscando identificar o que há de comum nesse 

grupo de indivíduos e não só o que os caracteriza. Isso levou ao amplo uso do 

conceito de espectro do autismo que por sua vez, modificou o panorama 

epidemiológico relacionado a essas alterações. Nos anos 1980 considerava-se que 

o Autismo Infantil atingia uma criança dentre 10.000; hoje se considera que uma 

entre 68 crianças está incluída no espectro do autismo. Essa diferença nos critérios 

diagnósticos seguramente exigirá cuidados específicos no estudo de indivíduos 

diagnosticados no final do século passado e no início deste principalmente no que 

diz respeito a sinais, sintomas. A qual momento deste percurso o conceito se refere.  

Aprofundar o conhecimento e as informações sobre o que pais e professores de 

crianças autistas sabem sobre o tema é de fundamental importância para ampliar as 

possibilidades de ação tanto no que diz respeito ao diagnóstico como à intervenção. 

Os primeiros exercícios realizados com alguns dados coletados evidenciam as 

possibilidades de estudos com o instrumento de coleta de forma presencial, o que 

amplia a possibilidade de traçar perfis nacionais sobre muitos aspectos relevantes 

sobre o tema Autismo que são fundamentais para ações e propostas de 



conscientização e informações na área. Este relatório apresenta apenas o resultado 

do processo de construção e aplicação do instrumento e as primeiras possibilidades 

de sua utilização. A continuidade na análise dos dados coletados e em sua utilização 

em outros estudos é que vai determinar efetivamente a contribuição representada 

por este projeto. 
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