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RESUMO 

 

GONÇALEZ, A. L. Interpretação de Textos, com Figuras de Linguagem em sua composição, 

por alunos do Ensino Fundamental com Transtorno do Espectro do Autismo. Dissertação de 

Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2013. 

  

Estudos científicos apontam a dificuldade de compreensão de metáfora por pessoas com 

Transtornos do Espectro do Autismo, o que nos leva a indagar sobre a compreensão de outras 

figuras de linguagem por parte deste grupo de sujeitos. O tema estudado refere-se à 

compreensão de figuras de linguagem por alunos com Transtornos do Espectro do Autismo 

(TEA) que cursam o Ensino Fundamental, visando verificar se os participantes do estudo 

compreendem o significado de determinadas figuras de linguagem – Hipérbole e 

Onomatopeia – contextualizadas em textos narrativos, poemas e história em quadrinhos. 

Definir a compreensão destas duas figuras de linguagem pode contribuir de modo 

significativo para o desenvolvimento escolar de pessoas com TEA, principalmente na área de 

Códigos e Linguagens, sobretudo na disciplina de Língua Portuguesa, como descrito no 

documento norteador “Currículo Oficial do Estado de São Paulo” (2008). Um Protocolo de 

Atividade Pedagógica foi elaborado e aplicado em 09 alunos com TEA, do Ensino 

Fundamental, na faixa etária de 10 a 14 anos e em 18 alunos na mesma faixa etária e sem 

diagnóstico de TEA, pareados por série escolar com o grupo experimental. Para os alunos 

com TEA, a aplicação ocorreu em dois momentos distintos, primeiramente eles responderam 

ao Protocolo sem nenhum auxílio. Posteriormente, o Protocolo foi lido pela pesquisadora e 

respondido oralmente pelos alunos. Os resultados foram semelhantes em ambas as aplicações. 

Os alunos com TEA apresentaram um desempenho inferior ao grupo controle em algumas 

questões, todavia, em âmbito geral, os resultados foram similares entre os dois grupos, o que 

nos leva a inferir que os alunos analisados compreendem tais figuras de linguagem no 

contexto que lhes fora apresentado. Tal condição pode dever-se a exposição desses alunos a 

situações de comunicação permeadas por estas figuras, tais como diálogos com colegas de 

escola e professores, textos do cotidiano escolar, livros paradidáticos e também através da 

mídia e em contextos lúdicos, como jogos eletrônicos, o que pode indicar a que este grupo 

estudado fora adequadamente estimulado em relação a este tipo de conteúdo escolar.  

Palavras-chave: Transtornos do Espectro do Autismo, Educação, Língua Portuguesa, Figuras 

de Linguagem. 
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ABSTRACT 

 

GONÇALEZ, A. L. Interpretation of texts with figures of speech in its composition by 

students of elementary education with autism spectrum disorder. Dissertation, Graduate 

Program in Development Disorders, Mackenzie Presbyterian University, São Paulo, 2014. 

 

Scientific studies show the difficulty of understanding a metaphor for people with Autism 

Spectrum Disorders, which leads us to question the understanding of other figures of speech 

by this group of subjects. The topic in question refers to the understanding of figures of 

speech for students with Autism Spectrum Disorders (ASD) who attend elementary school to 

verify whether the study participants understand the meaning of certain figures of speech - 

Hyperbole and Onomatopoeia - contextualized in narrative texts, poems and comics. Set the 

understanding of these two figures of speech can significantly contribute to the school 

development of people with ASD, especially in the area of codes and languages so, especially 

in the discipline of Portuguese, as described in the guiding document "Currículo Oficial do 

Estado de São Paulo" (2008). A Protocol for Educational Activity was developed and 

implemented for 09 students with ASD, the elementary school, aged 10-14 years and 18 

students of the same age and without ASD, matched by grade with the experimental group. 

For students with ASD, the application occurred at two different times, first they responded to 

the protocol without any assistance. Subsequently, the protocol was read by the researcher and 

answered orally by the students. The results were similar in both applications. Students with 

ASD showed less than the control group performance on some issues, however, the general 

framework, the results were similar between the two groups, which leads us to infer that the 

students analyzed include such figures of speech in the context that had them presented. This 

condition may be due to exposure of these students to communication situations permeated by 

these figures, such as conversations with classmates and teachers, texts everyday school, 

textbooks and books also through the media and in recreational settings such as video games, 

which may indicate that this group studied had been adequately stimulated regarding this type 

of educational content.  

 

Keywords: Autism Spectrum Disorder, Education, Portuguese Language, Figures of Speech.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) são caracterizados por uma tríade de 

comprometimentos: prejuízos na interação social, dificuldades severas de comunicação verbal 

e não verbal e ausência de atividades imaginativas, substituídos por comportamentos 

repetitivos e estereotipados (WING E GOULD, 1979; VELLOSO, 2012). 

No decorrer dos anos, até o DSM – IV – TR, tínhamos a nomenclatura Transtornos 

Globais do Desenvolvimento (TGD), que englobava o Transtorno Autista, a Síndrome de 

Rett, o Transtorno Desintegrativo da Infância, o Transtorno Global do Desenvolvimento sem 

Outra Especificação e a Síndrome de Asperger (SA). 

A SA foi descrita em 1944, por Hans Asperger. Os indivíduos com esta síndrome 

apresentam alterações no relacionamento social, linguagem e comportamento repetitivo e/ou 

perseverativo, com número limitado de focos de interesse, além de um nível de inteligência 

normal ou acima da normalidade, associado a uma linguagem em geral também normal, 

embora com déficits semânticos (ASSUMPÇÃO JUNIOR; KUCZYNSKI, 2011). 

Com a evolução dos conceitos, em 2013 lançou-se o DSM – V, que propõe uma única 

nomenclatura, Transtorno do Espectro do Autismo para todos os casos, utilizando três níveis 

de Suporte, subdivididos no tocante a Comunicação Social e em Comportamentos Restritos e 

Repetitivos para classificar a gravidade dos sintomas. 

Os indivíduos com TEA têm comprometimentos de interação que envolvem a 

reciprocidade social, cujo impacto do processo de desenvolvimento da comunicação e da 

linguagem aparecem em inadequações na forma de organização do discurso, alterações de 

prosódia e inabilidades funcionais em lidar com as variações de interesse do interlocutor 

(PERISSINOTO, 2003). 

Um dos principais marcadores dos TEA é a linguagem. Entre os vários 

aspectos a ela relacionados, citam-se a compreensão de metáforas. Tem sido 

amplamente aceito na literatura que a dificuldade das crianças com TEA 

nessa área as tornaria incapazes tanto para produzir quanto para 

compreender essa forma de linguagem figurada (LEON, 2008). 

 

As figuras de linguagem, importante recurso da linguagem figurada, são qualificadas 

como “recursos estilísticos utilizados ao nível dos sons, das palavras, das estruturas sintáticas 
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ou do significado para dar valor mais expressivo à linguagem” (ABAURRE; PONTARA, 

2006, p. 82). São classificadas em quatro grupos: figuras de som (onomatopeia, aliteração, 

assonância e paronomásia), figuras de construção (elipse, zeugma, polissíndeto, anacoluto, 

pleonasmo e anáfora), figuras de pensamento (antítese, ironia, eufemismo, hipérbole, 

prosopopeia, gradação e apostrofe) e figuras de palavras (metáfora, metonímia, catacrese, 

antonomásia e sinestesia) (SANTOS, 2009). 

Para o presente estudo serão consideradas as Figuras de Linguagem Onomatopeia e 

Hipérbole, pois se constatou após levantamento realizado no Currículo do Estado de São 

Paulo: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (2010), que são as figuras que, seguidas da 

metáfora, outrora estudada em estudos nacionais e internacionais, são exploradas com mais 

ênfase no referido documento, durante o Ensino Fundamental. 

Onomatopeias são palavras criadas para representar sons específicos, como vozes de 

animais, ruídos e sons da natureza. É bastante utilizada em histórias em quadrinhos. 

A Hipérbole é uma figura de linguagem que consiste num exagero de expressão, que 

incide quando há demasia propositada num conceito, expressa de modo a definir de forma 

dramática aquilo que se ambiciona vocabular, transmitindo uma ideia aumentada do autêntico. 

(MESQUITA; MARTOS, 2009) 

Verificar-se-á a compreensão das Figuras de Linguagem supraelencadas por alunos do 

Ensino Fundamental diagnosticados com TEA, através de um Protocolo de Atividade 

Pedagógica, com questões de múltipla escolha baseado no Sistema de Avaliação de 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, o SARESP, que os alunos da Rede Pública 

Estadual participam anualmente. 

Os resultados foram analisados e comparados com alunos de um Grupo Controle, 

pareados por série, para estabelecermos um nível de compreensão das duas Figuras de 

Linguagem no contexto proposto. 

Em aspectos mais amplos, este projeto pode auxiliar na educação formal dos alunos 

com TEA, sobretudo na disciplina de Língua Portuguesa, tendo em vista que a interpretação 

de linguagem figurada, representada aqui por duas Figuras de Linguagem, é de fundamental 

importância para o desenvolvimento das habilidades previstas para o Ensino Fundamental. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 TRANSTORNOS DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA 

 

O autismo fora descrito inicialmente no ano de 1943, pelo Dr. Leo Kanner, com um 

artigo publicado na revista The Nervous Child. (ROSENBERG, 2011) Seu estudo contou com 

11 crianças, com idade entre 02 e 11 anos, com características de isolamento extremo, 

atividades repetitivas e estereotipadas, incapacidade de relacionamentos interpessoais e 

afetivos e resistência a mudanças, além de dificuldades de uso da linguagem e repetição de 

fala tardia com aspecto físico sem alterações. Kanner nomeou este quadro de Distúrbio 

Autístico de Contato afetivo. (KANNER, 1943; VELLOSO, 2011)  

Paralelamente, Hans Asperger descreveu em sua tese, no ano de 1944, crianças com 

inteligência normal que apresentavam isolamento social e dificuldades de comunicação social, 

limitação de empatia, fala pedante, resistência a mudanças e áreas específicas de interesse, 

intitulando de Psicopatia Autista. Este quadro foi descrito por Lorna Wing em 1981, como 

Síndrome de Asperger. 

Em 1978, Marco Rutter propôs uma definição do autismo baseada em quatro critérios: 

atraso e desvio sociais não só como função de retardo mental; problemas de comunicação não 

só em função de retardo mental associado; comportamentos incomuns, como estereotipias e 

maneirismos e início antes dos 30 meses de idade. (KLIN, 2006) Esta definição e o crescente 

número de trabalhos na área, influenciaram a descrição desta condição no Manual de 

Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais – DSM III em 1980, com a nomenclatura 

Transtornos Invasivos do Desenvolvimento. 

Na décima edição da Classificação Internacional de Doenças – CID 10 (OMS, 2000) e 

no DSM-IV-TR, (APA, 2002), o termo utilizado para descrever e o quadro em questão 

denomina-se Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD). Para este último documento, o 

TGD engloba o Transtorno Autista, Transtorno de Rett, Transtorno Desintegrativo da 

Infância, Transtorno de Asperger e o Transtorno Global do Desenvolvimento sem outra 

especificação. 

O conceito de Autismo Infantil vem se modificando desde sua descrição inicial, sendo 

agrupado sob a forma de um conjunto de condições semelhantes no DSM-V (2013, p. 52), 
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que propõe uma única nomenclatura, Transtorno do Espectro do Autismo para todos os casos, 

utilizando três níveis de Suporte, subdivididos no tocante a Comunicação Social e em 

Comportamentos Restritos e Repetitivos para classificar a gravidade dos sintomas. A saber: 

 No Nível 1, os indivíduos requerem um nível menor de suporte. Com o apoio 

adequado, é possível compensar os déficits na comunicação social, atenuando a dificuldade 

em iniciar situações de interação social e respostas atípicas. A inflexibilidade no 

comportamento causa significativa interferência no comportamento em um ou mais contexto. 

Também estão presentes dificuldade em alternar entre atividades e problemas na organização 

e planejamento independentes. 

 No Nível 2, é necessário um suporte substancial, pois os indivíduos são marcados por 

déficits de comunicação social verbal e não verbal. Os comprometimentos sociais aparecem 

mesmo com suporte. Possuem limitada capacidade de iniciar interação social, além de 

respostas anormais em situações cotidianas. Apresentam inflexibilidade do comportamento, 

com restrições em vários contextos associada a dificuldade em mudar o foco. 

Já no Nível 3, um  suporte muito substancial é imprescindível. Há severos déficits nas 

habilidades de comunicação social verbal e não verbal, causando grande comprometimento no 

funcionamento, associado a iniciação da interação social muito limitada e resposta mínima de 

insinuações sociais por parte dos interlocutores, respondendo unicamente a abordagens sociais 

muito diretas. Extrema dificuldade em adequar comportamentos aprendidos ou observados, 

além de comportamentos restritos e repetitivos, com marcante interferência no funcionamento 

em todas as esferas, incluindo sentimento de grande aflição e dificuldade em mudar o foco ou 

a ação permeiam esta condição. 

Por tratar-se de um grupo heterogêneo de manifestações comportamentais, com os 

mais diversos graus de acometimento, a literatura atual traz a nomenclatura espectro, para 

denotar a múltipla caracterização do quadro, nomenclatura esta utilizada por Wing (1979), 

que propôs os termos continuum e espectrum com o propósito de abarcar as descrições de 

Kanner e Asperger. 

O TEA, mesmo sendo um grupo composto por pessoas com características 

heterogêneas e de diversos níveis de comprometimentos, que necessitam de diversos tipos de 

apoio, desde o mais brando até o mais complexo, apresenta, como característica básica, 

comprometimento na tríade interação social, comunicação e ausência de atividades 
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imaginativas, substituídas por comportamentos estereotipados e repetitivos, podendo ou não 

estar associado à deficiência intelectual. 

Padrões restritos e repetitivos manifestam-se através de um ou mais padrões 

estereotipados de comportamento, com interesses muito particulares, com intensidade 

anormal de foco, além da adesão basicamente inflexível a rotinas e rituais específicos e não 

funcionais, por interesse em partes específicas de objetos, e não o objeto como um todo, como 

as rodas de um carrinho, por exemplo. 

A interação social é prejudicada podendo ser caracterizada por prejuízos qualitativos, 

tais como restrito contato visual direto, posturas corporais inapropriadas e gestos quase que 

inexistentes com vista a regular a interação social, podendo apresentar fracasso em resolver 

relacionamentos com seus pares apropriados ao seu nível de desenvolvimento e falta de 

tentativa espontânea de compartilhar sensações com outras pessoas.  

Os prejuízos na comunicação caracterizam-se por atrasos significativos ou ausência 

total no desenvolvimento da linguagem, não acompanhado por tentativa de compensação 

através de modos alternativos de comunicação, tais como gestos. Os indivíduos com fala 

adequada têm dificuldade em iniciar e manter conversas, podendo apresentar estereotipias e 

ecolalia imediata ou tardia. Em alguns indivíduos, percebe-se uma diferenciação na prosódia, 

com uma fala pedante, que pode soar exacerbada para a idade, porém com prejuízos na 

comunicação eficiente. Estas crianças têm grupo de interesses restritos e específicos, 

dialogando, na maioria das vezes apenas sobre eles, expondo seus conhecimentos, sem 

possibilitar grande interação de seu interlocutor. (ASSUMPÇÃO JR.; KUCZYNSKI, 2011) 

O componente de comunicação não verbal denominado Atenção Compartilhada – 

capacidade de coordenação da atenção a um parceiro social ou a um evento ou objeto de 

interesse mútuo – é prejudicado em pessoas com TEA, sendo um fator importante para seu 

diagnóstico. (ARAUJO, 2011) 

As pesquisas de Simon Baron-Cohen et al.(1986) indicaram que crianças com 

autismo, mesmo as sem deficiência intelectual, apresentam inabilidade para atribuir estados 

intencionais aos outros, apresentando comprometimento na aquisição da Teoria da Mente, ou 

seja, as representações acerca dos estados mentais alheios como crenças e intenções, 

encontram-se alteradas, comprometendo assim a compreensão do comportamento social.  
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Todavia, no ano de 1995, Baron-Cohen, utilizou o termo mindblindess (“cegueira 

mental”) para descrever a incapacidade em compreender os vários aspectos do 

comportamento social do indivíduo com autismo. De acordo com seus estudos, pessoas com 

TEA com inteligência preservada e que apresentam capacidades verbais conseguem, ao final 

da infância, compensar a maioria de suas dificuldades com a Teoria da Mente – capacidade 

para atribuir estados mentais a outras pessoas e predizer o comportamento das mesmas em 

função dessas atribuições –  fato que não implica em maior desenvolvimento da competência 

social. (BOSA, CALLIAS, 2000) 

O diagnóstico do TEA é clínico e por tratar-se de um espectro de condições e 

sintomas, as alterações no desenvolvimento não são uniformes e podem se modificar ao longo 

da vida, por isso nem sempre é realizado precoce e adequadamente. Os sintomas começam a 

aparecer a partir dos 18 meses de vida, podendo ser diagnosticado por volta dos três anos de 

idade. 

Não existem dados exatos acerca da prevalência dos TEA, todavia, de acordo com 

PAULA et al. (2012), é possível afirmar que a melhor estimativa de prevalência deve ser de 

70 e 90 casos para cada 10.000 habitantes.  

 

2.1.1  Desenvolvimento da Linguagem 

 

A linguagem é fundamental para o desenvolvimento da espécie humana, pois ela 

permite que as pessoas compreendam o mundo e o ambiente que as cercam, fazendo com que 

os indivíduos ajam, possibilitando encontros, desencontros e confronto de posições. É através 

da linguagem que todos conseguimos conviver em sociedade. Assim sendo, a linguagem é 

dialógica por natureza e vista como uma ação, um trabalho do sujeito sobre a língua visando à 

significação. (DELFRATE, SANTANA, MASSI, 2009) 

A linguagem começa a se desenvolver assim que a criança nasce, pois é exposta ao 

código oral e começa a se familiarizar com os sons de sua língua, e com o tempo passa a 

reproduzi-los e entender sua função de comunicação. Por volta dos seis anos de idade, a 

criança é imersa no universo da linguagem escrita, através da escolarização formal, 

compreendendo a relação entre os sons de sua fala e as letras e palavras escritas, fazendo uso 

de sua língua de maneira eficiente. (MIILHER, ÁVILA, 2006) 
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A comunicação e a linguagem fazem parte das características prejudicadas em pessoas 

com TEA, sendo descritas alterações qualitativas em seu desenvolvimento. O nível destas 

alterações são importantes marcadores para o diagnóstico do TEA, principalmente no tocante 

a presença de linguagem verbal, com duas palavras aos dois anos de idade, elaboração de 

frases comunicativas aos três anos, além de atipias da linguagem não verbal, como falha no 

uso de gestos, de expressões faciais e uso estereotipado da ecolalia. 

A presença da fala nos primeiros anos tem grande importância. Em algumas crianças, 

são descritas ausência de ecolalia acentuada e pouca ocorrência de neologismos ou inversões 

pronominais. Outras crianças têm a capacidade de memorização de grande quantidade de 

informações, sempre relacionadas a seu círculo restrito de interesses, além de inadequações na 

organização do discurso, alterações na prosódia, fazendo com que sua fala soe pedante, 

inadequada para sua idade, com padrões de entonação que tem pouca relação com o 

funcionamento comunicativo de sua declaração, com velocidade da fala incomum e 

demonstração de grande inabilidade em lidar com as variações de interesse de seu 

interlocutor, resultando num estilo de conversação em monólogo e egocêntrico, marcados pela 

incapacidade de fornecer a origem de seus comentários e de demarcar as mudanças de tópicos 

e assuntos, associados a não supressão vocal que acompanha os pensamentos introspectivos. 

(PERISSINOTO, 2011) 

Algumas pessoas com TEA podem apresentar elevado nível de verbosidade, ou seja, 

são capazes de falar incessantemente sobre seu assunto predileto, mesmo que este não 

apresente mínimo interesse ao seu interlocutor. Esses monólogos podem se tornar prolixos e 

nunca chegarem a uma conclusão. Geralmente as colocações, opiniões e tentativas de mudar 

de assunto do interlocutor são frustradas, podendo haver fracasso em desenvolver 

relacionamento com seus pares. (KLIN, 2006) 

O nível de linguagem receptiva pode estar aquém no nível de linguagem expressiva e 

muitas crianças com TEA apresentam dificuldade em entender perguntas, orientações 

simples, piadas ou expressões com sentido figurado, evidenciando-se sua inabilidade de 

compreensão da linguagem. (RODRIGUES, TAMANAHA, PERISSINOTO, 2011) 
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2.1.2  Linguagem, Metáfora e TEA 

 

A compreensão de enunciados por pessoas com TEA é limitada, geralmente 

relacionada a elementos vinculados à sua rotina cotidiana, resultando em uma compreensão 

literal. Sua capacidade de inferência, conceitos apresentados indiretamente e linguagem 

figurada são prejudicados. (LEON, 2008) 

Diversos trabalhos apontam que indivíduos com TEA têm grande dificuldade na 

compreensão de metáforas. 

Happé (1993) investigou a compreensão de metáforas, analogias e ironias em pessoas 

com TEA através de expressões metafóricas no contexto de uma história. Seu estudo 

constatou que os participantes não obtiveram um bom desempenho na atividade proposta. A 

autora relacionou a dificuldade de compreensão aos enunciados à problemas na aquisição da 

Teoria da Mente. 

Em um estudo sobre linguagem inferencial em crianças com TEA de alto 

funcionamento com 10 anos de idade, Dennis e cols. (2001) utilizaram várias tarefas, dentre 

elas a tarefa da metáfora. Os resultados demonstraram bom desempenho em algumas tarefas, 

tais como atribuir significados diversos para palavras ambíguas e à compreensão de verbos 

mentais. No tocante às metáforas, seu desempenho não fora satisfatório. 

A pesquisa de Adachi e cols. (2004) utilizou um instrumento de compreensão de 

metáfora e cenário sarcástico com um grupo de crianças diagnosticadas com Transtorno 

Global do Desenvolvimento de alto funcionamento, um grupo de crianças com Transtorno do 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e um grupo controle. Os dois grupos clínicos 

apresentaram dificuldades na compreensão de metáforas, em relação ao grupo controle. 

Siqueira (2005), realizou um estudo piloto  para verificar a compreensão de metáforas 

primárias, composto de tarefas verbal e não verbal, em 01 (um) sujeito com autismo de alto 

funcionamento com 10 anos de idade. A criança apresentou um bom desempenho na atividade 

proposta, com média de 87,5% na tarefa verbal e 75% na tarefa não verbal. 

Em 2007, Leon realizou um estudo com 25 crianças com Transtornos Globais do 

Desenvolvimento, utilizando um teste de Compreensão de 08 Metáforas Primárias, 

constatando que os participantes emitiram 48% de respostas corretas.   
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Estudos mais recentes de Leon, et al. (2007, p. 270), abordam a Teoria das Metáforas 

Primárias de Grady: 

As metáforas primárias são aquelas que resultam de interações entre o corpo 

humano e experiências no mundo, independente de língua e de cultura. A 

principal diferença entre as metáforas primárias e as metáforas não-

primárias, ou complexas, é que as primeiras originam-se de experiências 

corporais e as segundas são estipuladas por convenções sociais. A partir 

dessa definição mínima já é possível depreender que as metáforas primárias 

são potencialmente universais e adquiridas mais precocemente do que as 

metáforas complexas.  

  

 Com base nesta definição, as autoras sugerem que algumas pessoas com TEA 

conseguem compreender metáforas primárias, tendo em vista que este tipo de metáfora não 

requer a inclusão do contexto para sua compreensão. No mesmo estudo, Leon, et al. (2007, 

p.271) apontam que a compreensão de metáforas complexas são inviabilizadas, pois esta 

população não tem introjetado os fatores contextuais e intenção do falante. 

 

2.2 EDUCAÇÃO DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO 

 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/1996, em seu 

Artigo 58, alterada pela Lei 12796/2013, assegura que o atendimento a alunos com 

Transtornos Globais do Desenvolvimento deverá ocorrer preferencialmente na Rede Regular 

de ensino, sendo ratificada pela Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista – Lei Federal nº 12764/2012 que também garante o acesso à 

Educação nas classes comuns do Ensino Regular.  

No artigo 26 da LDBEN tem-se a definição de que o currículo deve ter uma base 

nacional comum, a ser complementada por cada sistema de ensino por parte diversificada, 

exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 

educandos.  

A fim de padronizar esta base comum, o Ministério da Educação (MEC) publicou, em 

1998, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) nas diversas áreas do conhecimento. Nos 
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PCN de Língua Portuguesa (BRASIL, 1998, p. 7 e 8), indica-se como um dos objetivos do 

Ensino Fundamental, que os alunos sejam capazes de: 

Utilizar diferentes linguagens – verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e 

corporal – como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e 

usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a 

diferentes intenções e situações de comunicação. 

No tocante aos objetivos do ensino de Língua Portuguesa, este documento explana que 

no processo de leituras de textos escritos, espera-se que o aluno leia com autonomia textos de 

diferentes gêneros e temas articulando o maior número possível de índices textuais e 

contextuais na construção do sentido do texto, de modo a “interpretar recursos figurativos tais 

como: metáforas, metonímias, eufemismos, hipérboles, etc.” (BRASIL, 1998, p. 50). 

Baseado nos PCN, o Estado de São Paulo apresentou as Orientações Curriculares de 

Língua Portuguesa e Matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) 

em 2008 e o Currículo de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias para os anos finais do 

Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio no ano de 2010, estruturando um currículo 

unificado para todos os alunos matriculados na Rede Estadual de São Paulo.  

A Rede Pública Estadual de Ensino possui seu próprio material didático. Nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, os alunos utilizam o material didático do Programa Ler e 

Escrever e nos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, os alunos utilizam o 

Caderno do Aluno, ambos produzidos pela Secretaria Estadual de Educação, além do livro 

didático, escolhido por cada escola da Rede Pública Estadual a cada triênio, disponibilizado a 

todos os alunos através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), em parceria com o 

MEC. 

Com vistas a promover o ensino de qualidade, a Secretaria Estadual de Educação 

promove anualmente a Avaliação da Educação Básica do estado de São Paulo, que ocorre 

através do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, o SARESP, 

o qual utiliza procedimentos metodológicos formais e científicos para coletar e sistematizar 

informações acerca do aprendizado dos alunos dos Ensinos Fundamental e Médio. Esta 

avaliação é composta por testes de múltipla escolha e uma produção de texto, elaborada por 

órgão especializado, contratado pela Secretaria de Estado da Educação, a fim de conferir 
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maior lisura ao processo. Escolas municipais e particulares também podem participar deste 

processo avaliativo mediante inscrição prévia. (SÃO PAULO, 2009) 

Para nortear esta avaliação, a Secretaria Estadual de Educação publicou, no ano de 

2009, as “Matrizes de Referência para a Avaliação do SARESP”, na qual se explicita que, no 

5º ano do Ensino Fundamental, no componente curricular de língua portuguesa, o aluno tenha 

desenvolvido uma série de habilidades, totalizando 40 (SÃO PAULO, 2008, p. 33-35), dentre 

as quais destacamos: 

Habilidade 12 – Inferir informação pressuposta ou subentendida em um texto com base 

nos recursos gráfico-visuais presentes. 

Habilidade 17 – Identificar o efeito se sentido produzido em um texto pelo uso 

intencional de recursos expressivos gráfico-visuais. 

Habilidade 25 – Identificar o sentido conotativo de vocábulo ou expressão utilizado em 

segmento de um texto literário, selecionando aquele que pode substituí-lo por sinonímia no 

contexto em que se insere. 

Habilidade 26 – Identificar o efeito de sentido produzido em um texto literário pela 

exposição de recursos ortográficos ou morfossintáticos. 

Habilidade 35 – Identificar recursos expressivos (antítese, personificação, metáfora, 

etc.), em segmentos de poema, a partir de uma dada definição. 

Habilidade 36 – Identificar uma interpretação adequada para um determinado texto 

literário. 

O mesmo documento apresenta uma lista de autores recomendados para a leitura de 

textos literários (SÃO PAULO, 2008, p. 35), a saber: 

Autores recomendados para a leitura de textos literários e gêneros: contos e fábulas 

tradicionais, mitos e lendas brasileiras, letras de música do cancioneiro popular 

infanto-juvenil, Angela Lago, Bartolomeu Campos de Queirós, Cecília Meireles, 

Vinicius de Moraes, Manuel Bandeira, Ruth Rocha, Lia Zatz, Pedro Bandeira, 

Ziraldo, Marina Colasanti, Ana Maria Machado, Machado de Assis, Artur de 

Azevedo, Monteiro Lobato, Fernando Sabino, Manoel de Barros, Mario Quintana, 

Alcântara Machado. 
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 Para desenvolver as habilidades supramencionadas, um importante conteúdo a ser 

aprendido pelos alunos na disciplina de Língua Portuguesa são as Figuras Linguagem, que 

permeiam textos literários, conferindo-lhes características próprias e, por vezes, alterando seu 

sentido. 

Tendo em vista que os alunos com TEA fazem parte do público-alvo para o qual é 

destinado este Currículo serão consideradas, para o presente estudo, as figuras de linguagem 

onomatopeia e hipérbole, pois se constatou após levantamento realizado no referido 

documento, que são as figuras que, seguidas da metáfora, outrora estudada em estudos 

nacionais e internacionais, são exploradas com mais ênfase. 

 

2.2.1 Figuras de Linguagem 

 As Figuras de Linguagem são tomadas como expressões da Língua Portuguesa que 

refletem sentimentos, distanciando-se da razão. Estabelecem um sentido figurado ao texto e 

podem ser consideradas como um afastamento das estruturas de frase tidas como modelares 

em nosso idioma, pois a coesão gramatical é substituída por coesão significativa. Há uma 

intenção de produzir um prazer estético ao leitor, aproximando-o do contexto do texto, 

resultando em construções de enunciados em que palavras e expressões unem-se para conferir 

um novo sentido. (BECHARA, 2006, p. 668; CUNHA; CINTRA, 2002, p. 613) 

 São qualificadas como “recursos estilísticos utilizados ao nível dos sons, das palavras, 

das estruturas sintáticas ou do significado para dar valor mais expressivo à linguagem”, 

conferindo maior ênfase a determinado elemento textual. (ABAURRE; PONTARA, 2006, p. 

82). Classificam-se em quatro grupos: figuras de som (onomatopeia, aliteração, assonância e 

paronomásia), figuras de construção (elipse, zeugma, polissíndeto, anacoluto, pleonasmo e 

anáfora), figuras de pensamento (antítese, ironia, eufemismo, hipérbole, prosopopeia, 

gradação e apostrofe) e figuras de palavras (metáfora, metonímia, catacrese, antonomásia e 

sinestesia) (SANTOS, 2009). 

 

2.2.1.1 Figuras de Som ou Harmonia 

Operam sobre os efeitos sonoros das palavras, reproduzindo efeitos de repetição ou 

representação de sons, provocando sensações agradáveis ou desagradáveis (AZEREDO, 2008, 

p. 507). Dividem-se em: 
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a) Onomatopeia 

Onomatopeias são objetos sonoros de configuração definida e valor significativo 

constante dentro de uma comunidade linguística, constituídos pela tentativa de imitação de 

um ruído por um grupo de sons da linguagem.  

Convencionais na Língua Portuguesa e são aprendidas como outros elementos da 

língua. Geralmente são constituídas por uma combinação de sons correspondentes aos 

fonemas da língua de uma determinada sociedade, por isso existem diferenças para a 

reprodução de sons iguais em duas línguas diferentes. (MARTINS, 2008; ALMEIDA, 2006) 

Esta figura de linguagem pode ser classificada de acordo com o tipo de som que emite, 

a saber: 

a) Onomatopeias relativas a animais: au-au (latido do cão), cocoricó (cacarejar da 

galinha), qua-quá (grasnar do pato), miaaaaaauuuuu (miado do gato), entre outras. 

b) Onomatopeias relativas a falas humanas: blábláblá (fala contínua), buáááá (choro), 

nhenhenhém (resmungar), há há há (risadas). 

c) Onomatopeias relativas a ruídos fisiológicos: Atchim (espirro), grrrrrr (“roncar” do 

estômago, cof-cof-cof (tosse), ic ic ic (soluços). 

d) Onomatopeias referentes a fenômenos da natureza: cabrum (trovão), chuááá (chuva), 

shhhhh (vento). 

e) Onomatopeias relativas a deslocamentos físicos, quedas, batidas, atrito, estouros, etc.: 

poft (soco), bibi (buzina), piuí (movimento do trem), vruuuuummmm (deslocamento 

de automóvel), puft (derrubar objetos), buuuummm (batida) zupt (escorregar). 

Pode-se considerar onomatopeia “tudo aquilo que, mesmo não tendo caráter imitativo de 

sua origem, possa funcionar como tal na mente de seu falante e seu interlocutor” (ALMEIDA, 

2006, P. 51) 

As onomatopeias são amplamente utilizadas em poemas e nas histórias em quadrinhos, 

sendo muitas vezes fundamentais para a contextualização das mesmas, como podemos 

observar nos exemplos a seguir. 



26 
 

Figura 1: História em Quadrinhos – Turma da Mônica 

 

SOUZA, Mauricio de. Turma da Mônica.  Disponível em: 

<http://www.monica.com.br/comics/tabloide/tab131.htm>. Acesso em: 30 abr. 2013. 

Figura 2: História em Quadrinhos – Turma da Mônica 

 

SOUZA, Mauricio de. Turma da Mônica.  Disponível em: 

<http://www.monica.com.br/comics/tabloide/tab139.htm>. Acesso em: 30 abr. 2013. 
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O Relógio 

Passa, tempo, tic-tac  

Tic-tac, passa, hora  

Chega logo, tic-tac  

Tic-tac, e vai-te embora  

Passa, tempo  

Bem depressa  

Não atrasa  

Não demora  

Que já estou  

Muito cansado 

Já perdi  

Toda a alegria  

De fazer  

Meu tic-tac  

Dia e noite  

Noite e dia  

Tic-tac  

Tic-tac  

Dia e noite  

Noite e dia 

MORAES, Vinicius. O Relogio. Disponível em: 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=7054> Acesso em: 30 abr. 2013 

 

 

 

 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=7054
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Figura 3: História em Quadrinhos – Turma da Mônica 

 

SOUZA, Mauricio de. Turma da Mônica. Disponível em: 

<http://www.monica.com.br/comics/tabloide/tab135.htm>. Acesso em: 30 abr. 2013. 
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b)   Aliteração 

 Repetição consonantal fonética ou encadeamento de unidades consonânticas muito 

parecidas na sequência do enunciado, com o objetivo de gerar uma impressão sonora que 

evoca algo ligado ao sentido desse enunciado. 

 Ocorre mais frequentemente na poesia e é a figura base dos trava-línguas e das 

parlendas (FARACO; MOURA; MARUXO, 2010, p. 519), como se pode perceber a seguir: 

 O pinto pia, a pinga pia. 

 O pinto pia ao pé da pia. 

 Quanto mais o pinto pia mais a pia pinga. (Domínio público) 

c)   Assonância 

 É a repetição de vogais ou ditongos num enunciado, com o mesmo sentido da 

aliteração (SCHOCAIR, 2012, p. 552), por exemplo: 

 “Sou Ana, da cama 

 Da cana, fulana, bacana 

 Sou Ana de Amsterdã.” (HOLANDA, 2013) 

d)   Paronomásia 

 Consiste no emprego de palavras que se aproximam pela similaridade fônica 

(AZEREDO, 2008, p. 509), a saber: 

“ Berro pelo aterro pelo desterro 

 berro por seu berro pelo seu eco 

 quero que você ganhe que você me apanhe 

 sou o seu bezerro gritando mamãe...” (VELOSO, 2013) 
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2.2.1.2 Figuras de Construção ou Sintaxe 

 

 Dizem respeito aos desvios de padrão da análise sintática (dos termos da oração, 

frases, orações e períodos). 

a) Elipse 

 É a omissão de um termo numa enunciação linguística. No enunciado a termo elíptico 

é facilmente subentendido por conta do contexto (AZEREDO, 2008, p. 490). É um poderoso 

recurso para garantir a concisão: 

    Ninguém entendeu o que Pedro fez. Saiu sem se despedir. 

Na segunda frase, é evidente a omissão do sujeito Pedro. 

b) Zeugma 

 Elipse especial da supressão de um termo anteriormente expresso no contexto. 

(SCHOCAIR, 2012, p.556): 

 Nós gostamos de laranja, no entanto (nós) não tomamos seu suco. 

c) Polissíndeto 

 Caracteriza-se pela repetição do conectivo numa sequência de palavras ou de termos 

de uma oração, com a função de dar relevância a todos os termos da sequência, além de 

fornecer ao leitor um sentido suplementar de dinamismo, ritmo ou esforço. (AZEREDO, 

2008, p. 492) 

 Exemplo: 

 “Longe do estéril turbilhão da rua, 

 Beneditino, escreve! No aconchego 

 Do claustro, na paciência e no sossego, 

 Trabalha, e teima, e sofre, e sua!”(BILAC, 1998, p. 48) 
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d) Anacoluto 

 É uma ruptura sintática brusca, que deixa termos sintáticos desarticulados no interior 

do período. É como se desse início a um primeiro enunciado e, por alguma razão, o 

interrompesse, para em seguida iniciar outro sem relação sintática com o primeiro. É 

frequentemente utilizado para registrar a fala ou a linguagem coloquial. (FARACO; MOURA; 

MARUXO, 2010, p. 528): 

 Eu parece que ninguém me entende. 

e) Pleonasmo 

 É o emprego de palavras desnecessárias ao sentido do texto. Pode ter significância 

literária, que tem por objetivo dar ênfase à expressão, reforçando a característica a que se 

refere, como no trecho do poema a seguir: 

 “Ó mar salgado, quanto do teu sal 

 São lágrimas de Portugal!” (PESSOA, 1995, p. 19) 

      Ou pode ser empregado de forma desnecessária, sobrecarregando o enunciado. Neste 

contexto deve ser evitado.  

       Exemplo: 

       Subir para cima, hemorragia de sangue, entrar lá dentro. 

f) Anáfora 

 Consiste na repetição da mesma palavra ou expressão no início dos versos, frases ou 

parágrafos (FARACO; MOURA; MARUXO, 2010, p. 522): 

 Depois você fará a prova. Depois irá ao parque. Depois te levo para casa. Depois vai 

dormir. 

2.2.1.3 Figuras de Pensamento 

 

São recursos da linguagem que se referem ao sentido de enunciados, ou seja, do seu 

significado dentro de determinado contexto. 
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a) Antítese 

       Esta figura cria um efeito de contraste entre palavras, frases, parágrafos ou estrofes, 

evidenciando um conflito de ideias ou sentimentos, utilizando palavras de sentido antagônico, 

como verificamos no poema de Camões: 

     “Amor é fogo que arde sem se ver 

      É ferida que dói e não se sente 

      É um contentamento descontente 

      É dor que desatina sem doer” (CAMÕES, 1952, p. 52) 

b) Ironia 

 É uma figura por meio da qual se trabalha com a crítica, em que se exprime um 

conceito contrário ao que se está pensando ou ao que realmente se quer expressar. Tendo em 

vista esta característica, na maioria das vezes só podemos perceber a ironia quando 

considerarmos o contexto (MESQUITA, 2002, p. 562). 

      Exemplo: 

      Parabéns pelo excelente trabalho! Conseguiu perder nossos melhores clientes! 

c) Eufemismo 

 Atenuação de um fato trágico, grosseiro ou desagradável, com a substituição de uma 

palavra ou expressão considerada cruel, obscena, imoral, ofensiva por outra de sentido mais 

brando ou menos chocante, com o objetivo de atenuar aquela circunstância. 

 Exemplo: 

 Ela foi para junto de Deus. 

d) Hipérbole 

 É a figura de linguagem que consiste em enfatizar uma ideia, torna-la mais expressiva, 

através do exagero, sendo o enunciador capaz de até deformar a ideia pela amplificação do 

enunciado. (MALDANER, 2012) 
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 Em seu livro “Introdução à Estilística”, Nilce Sant’Ana Martins (2008, p.265) aponta: 

A hipérbole violenta a realidade, exagerando as ideias, não raro até o absurdo, sem 

que encontre qualquer limite. Essa deformação, entretanto, se efetua por meios 

linguísticos mais variados: a entonação anormal, a repetição, a escolha do termo 

mais (ou menos) intensivo de um paradigma sinonímico, a superlação em suas 

múltiplas formas. 

 De acordo com Lima (2011, p. 600, 601), a hipérbole é fundamentada na paixão, 

levando o escritor a deformar a realidade segundo seu modo particular de sentir. Em suma, é a 

figura de linguagem caracterizada pela demasia propositada em um determinado conceito. 

 Seguem exemplos de hipérbole na literatura brasileira: 

 

Soneto do amor maior 

Maior amor nem mais estranho existe  

Que o meu, que não sossega a coisa amada  

E quando a sente alegre, fica triste  

E se a vê descontente, dá risada.  

 

E que só fica em paz se lhe resiste  

O amado coração, e que se agrada  

Mais da eterna aventura em que persiste  

Que de uma vida mal-aventurada.  

 

Louco amor meu, que quando toca, fere  

E quando fere vibra, mas prefere  

Ferir a fenecer - e vive a esmo  

 

Fiel à sua lei de cada instante  

Desassombrado, doido, delirante  

Numa paixão de tudo e de si mesmo. 

Vinícius de Moraes (1957) 
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O laço de fita  

Não sabes, criança? 'Stou louco de amores... 

Prendi meus afetos, formosa Pepita. 

Mas onde? No templo, no espaço, nas névoas?! 

Não rias, prendi-me 

Num laço de fita. (...) 

Castro Alves (1947) 

 

e) Prosopopeia  

 A Prosopopeia ou Personificação consiste em atribuir comportamentos ou sentimentos 

humanos a objetos, animais ou seres inanimados: 

 “O cravo brigou com a rosa 

 Debaixo de uma jangada 

 O cravo saiu ferido 

 E a rosa despedaçada.” (Domínio Público) 

f) Gradação 

 Reunião de palavras ou expressões que se sucedem segundo uma lógica progressiva. É 

a sequência de palavras ou ideias que servem de intensificação numa relação temporal: 

“... a caatinga o afoga, abrevia-lhe o olhar, agride-o e estonteia-o.” (CUNHA, 2002, p.84) 

g) Apóstrofe 

 Representa uma evocação, um chamamento, identificado através da função sintática 

do vocativo (SCHOCAIR, 2012, p.553). É bastante utilizada na linguagem coloquial, em 

orações religiosas, em discursos políticos e nas situações cotidianas da fala, como no 

exemplo: 

 Povo brasileiro! É com grande alegria que estamos aqui. 
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2.2.1.4 Figuras de Palavras 

 

 São caracterizadas pelo uso de uma determinada palavra com um novo sentido. Estas 

figuras envolvem alteração na compreensão, baseando-se no contexto. 

a) Metáfora 

 Metáfora é a figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra com um 

sentido que não lhe é comum ou próprio, proporcionando uma comparação implícita entre 

dois termos. É o emprego de um significante com um significado secundário ou a 

aproximação de dois ou mais significados. (CEREJA; MAGALHÃES, 2005; MARTINS, 

2008; MESQUITA; MARTOS, 2009). Para Martins (2008, p. 125, 126) “A metáfora resulta 

de uma busca, da qual participam a sensibilidade e a imaginação, controladas pelo espírito 

crítico do poeta. Transmite uma mensagem complexa semanticamente polivalentes.” 

 Exemplo: 

 “O samba é o pai do prazer 

 O samba é filho da dor” (VELOSO, 2013) 

b) Metonímia 

 Consiste na transferência de um termo para o âmbito do significado que não é o seu, 

ou seja, a troca de uma palavra por outra, de tal modo que lembre, sugira ou retome a que foi 

substituída (AZEREDO, 2008, p. 485). Podemos verificar um exemplo de Metonímia no 

terceiro verso do poema de Oswald de Andrade (2012) em que a marca substitui a palavra 

carro: 

 

 “O Bento caiu como um touro 

 No terreiro 

 E o médico veio de Chevrolé 

 Trazendo o prognóstico 

 E toda a minha infância nos olhos”. 
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c) Catacrese 

 É uma metáfora especial, já incorporada à língua, com a finalidade de suprir a falta de 

um termo específico, que geralmente não apresenta similar na linguagem denotativa 

(Schocair, 2012, p. 551). É muito utilizada na fala cotidiana, a saber: 

 Asa da xícara; cabeça de alho; batata da perna; céu da boca. 

d) Antonomásia 

 É um recurso por meio do qual se emprega um nome comum em lugar de um nome 

próprio, ou vice-versa. É a substituição de um nome próprio pela qualidade ou a característica 

que o tenha notabilizado (AZEREDO, 2008, p.487): 

 O Pai da Aviação: Santos Dumont 

 Dama de Ferro: Margareth Tatcher 

 O Rei do Cangaço: Lampião 

e) Sinestesia 

 É uma associação sensorial, ocorrendo quando há a fusão de, no mínimo, dois dos 

cinco sentidos (visão, audição, tato, paladar e olfato), como pode-se constatar no trecho a 

seguir: 

 Amanheceu! A luz tem cheiro e gosto de baunilha! 
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3. MÉTODO 

 

 O objetivo deste estudo é verificar a compreensão das Figuras de Linguagem 

Hipérbole e Onomatopeia por alunos do Ensino Fundamental com Transtorno do Espectro do 

Autismo, utilizando um Protocolo de Avaliação Pedagógica de interpretação de textos 

composto por questões de múltipla escolha. Para tanto, estabelecemos os procedimentos 

metodológicos a seguir. 

 

3.1 PARTICIPANTES 

 

Participaram da pesquisa 09 alunos com TEA, do sexo masculino, com idades entre 10 

e 14 anos, alfabetizados, proveniente da Clínica de Transtornos do Espectro do Autismo da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, pareados por série escolar e sexo com um Grupo 

Controle de 18 alunos sem diagnóstico de TEA, com desenvolvimento adequado para a faixa 

etária provenientes da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo. 

Critérios de inclusão do grupo com TEA: 

a) Estudantes com diagnóstico clínico de TEA; 

b) Idade entre 10 e 14 anos; 

c) Ausência de comorbidades; 

d) Ausência de deficiência intelectual, comprovada através de teste de QI estimado, com 

pontuação mínima de 70; 

e) Dominar o sistema de leitura e escrita da Língua Portuguesa; 

f) Autorização do responsável legal, através do Termo de Consentimento Esclarecido. 

Critérios de Inclusão do grupo Controle: 

a) Estudantes que não apresentam diagnóstico de TEA; 

b) Idade entre 10 e 14 anos; 

c) Ausência de deficiência intelectual, comprovada através de teste de QI estimando, 

com pontuação mínima de 90; 

d) Dominar o sistema de leitura e escrita da Língua Portuguesa; 
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e) Autorização do responsável legal, através do Termo de Consentimento Esclarecido 

(Anexo C). 

3.2 INSTRUMENTO 

 

O instrumento de análise compõe-se por um Protocolo de Atividade Pedagógica de 

interpretação de textos com a ocorrência das figuras de linguagem Hipérbole e Onomatopeia 

(Anexo A), elaborado pela pesquisadora, composto de 10 questões de múltipla escolha, sendo 

05 questões com a figura de linguagem Hipérbole e 05 questões com a figura de linguagem 

Onomatopeia, com quatro alternativas cada e apenas uma resposta correta, construído com 

base nas Competências e Habilidades estimadas para os alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental, constantes das Orientações Curriculares dos anos Iniciais do Ensino 

Fundamental do Estado de São Paulo (2008). 

Para a composição do Protocolo, utilizaram-se textos de autores indicados nas 

Matrizes de Referência do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 

Paulo- SARESP para o 5º ano do Ensino Fundamental (SÃO PAULO, 2009, p.35), a saber: 

Ana Maria Machado, Angela Lago, Bartolomeu Campos de Queirós, Lia Zatz, Monteiro 

Lobato, Pedro Bandeira, Ruth Rocha e Ziraldo. 

Para o presente estudo serão consideradas as Figuras de Linguagem Onomatopeia e 

Hipérbole, pois se constatou após levantamento realizado no Currículo do Estado de São 

Paulo: Linguagens, códigos e suas tecnologias (2010), que são as figuras que, seguidas da 

metáfora, outrora estudada em estudos nacionais e internacionais, são exploradas com mais 

ênfase no referido documento. 

 

As questões foram elaboradas baseadas no SARESP, caracterizado como uma 

avaliação externa, com a finalidade de fornecer informações periódicas, consistentes e 

comparáveis a respeito da qualidade da escolaridade básica na rede pública do ensino paulista 

e orientar a elaboração de Políticas Públicas. 

Este Sistema de Avaliação é composto por questões de múltipla escolha e uma 

produção de texto, sendo aplicado a todos os alunos da Rede Pública Estadual e para alunos 

de Escolas Municipais e Particulares que manifestarem interesse em aderir a este Sistema 

anualmente. 



39 
 

De início, realizou-se um levantamento das Avaliações do SARESP dos anos de 2008, 

2009, 2010, 2011 e 2012, para comprovar-se a presença das Figuras de Linguagem e a 

relevância das mesmas para a realização do referido Sistema de Avaliação. Cogitou-se a 

hipótese de fazer uso das próprias questões do SARESP para compor o Protocolo, no entanto 

as questões possuem direitos autorais e a Fundação para o Vestibular da Universidade 

Estadual Paulista – VUNESP que os detém, não autoriza sua reprodução total ou parcial. 

Diante do exposto, optou-se por criar um Protocolo de Atividade Pedagógica de 

interpretação de textos com as figuras de linguagem supramencionadas com a mesma 

estrutura da Avaliação Oficial do Estado de São Paulo, com o objetivo de verificar se os 

alunos com TEA compreendem Hipérboles e Onomatopeias presentes nos textos 

selecionados, dos autores indicados e se atingem as Competências e Habilidades esperadas 

para o 5º ano do Ensino Fundamental descritas nas Matrizes de Referência do SARESP. 

(SÃO PAULO, 2009, p.32 - 35). Foram eleitos conteúdos referentes a esta série por tratar-se 

do último ano do primeiro ciclo do Ensino Fundamental, levando-se em consideração que os 

estudos apontam que os alunos com TEA possuem dificuldades da interpretação deste 

conteúdo independente de faixa etária. 

No 5º ano do Ensino Fundamental, espera-se que os alunos tenham adquirido 

competências para observar, realizar e compreender textos. Estas competências são 

subdivididas em 40 (quarenta) Habilidades, das quais utilizamos 06 para compor o Protocolo, 

como segue: 

Os alunos devem inferir informação pressuposta ou subentendida em um texto com 

base nos recursos gráfico-visuais presentes e identificar o efeito de sentido produzido por 

estes recursos; Identificar o efeito de sentido produzido em um texto literário pela exploração 

de recursos ortográficos e morfossintáticos; Identificar recursos semânticos expressivos 

(figuras de linguagem) em segmentos de textos e identificar uma interpretação adequada para 

um determinado texto literário. (SÃO PAULO, 2009, p.37)  

 

3.3 PROCEDIMENTOS 

 

Após a submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, sob o parecer – Plataforma Brasil de número 343.318 (Anexo B), os 



40 
 

participantes da pesquisa foram submetidos a um teste de inteligência, pela Escala de 

Inteligência Welchsler Infantil, 3ª Edição – WISC III a fim de se excluir a possibilidade de 

deficiência intelectual de sujeitos. Para o presente estudo, utilizamos os subtestes “Cubos” 

(escala de execução) e “Vocabulário” (escala verbal), como forma reduzida do WISC III, 

indicado e amplamente utilizado para triagem e pesquisa (MELO e cols, 2011). Para a 

conversão, adotou-se a tabela de Escores do QI Estimado (SPREEN; STRAUSS, 1998). 

Optou-se por este teste de inteligência por ser o mesmo utilizado na Clínica de 

Transtornos do Espectro do Autismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O teste fora 

aplicado por psicólogos competentes. 

Para a determinação da ausência de deficiência intelectual, foram considerados os 

escores de QI Estimado de 90 para os alunos sem TEA, do grupo controle e escore de 70 para 

alunos com TEA, como indicado por Rutter e Bartak (1976) em pesquisa realizada com 

pessoas com TEA com QI abaixo e acima de 70, verificando a importância da diferenciação 

destes escores por conta da dificuldade de comunicação destes alunos. 

Todos os alunos responderam ao Protocolo de Atividade Pedagógica de interpretação 

de textos com a ocorrência das figuras de linguagem Hipérbole e Onomatopeia elaborado pela 

pesquisadora, de maneira silenciosa, sem o auxílio da pesquisadora. 

Em um segundo momento, os alunos com TEA responderam o Protocolo oralmente, 

ou seja, a pesquisadora leu as questões e as alternativas em voz alta e solicitou que os alunos 

dissessem a alternativa correta. Suas respostas foram registradas pela mesma. 

Para os alunos com TEA, esta etapa foi executada na Clínica TEA da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie com 06 alunos, na residência de 02 alunos e em consultório 

particular de um membro da equipe da Clínica TEA-Mack com 01 aluno, em local 

apropriado, com duração máxima de 02 horas. A aplicação do protocolo nos alunos do grupo 

Controle ocorreu em duas Escolas Estaduais onde os mesmos estudam, ambas localizadas no 

Município de Guarulhos. 

Ao final da coleta, os protocolos foram corrigidos e os dados tabulados, comparados 

estatisticamente e discutidos com relação aos achados na literatura sobre a compreensão de 

Figuras de Linguagem por pessoas com TEA em idade escolar. 
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Uma devolutiva do desempenho dos alunos com TEA fora encaminhada aos pais via 

correio eletrônico, conforme Anexo D. 

3.4  TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

 A análise estatística dos dados coletados para este estudo fora realizada através dos 

testes a seguir: 

3.4.1 Teste de Mann-Whitney 

 

 O Teste de Mann-Whitney é um teste não paramétrico utilizado em baixas 

amostragens. Utilizado em amostras independentes para comparar sempre duas a duas as 

variáveis. 

3.4.2 Teste de Wilcoxon 

 

O Teste de Wilcoxon também é um teste não paramétrico utilizado para verificar se o 

tratamento aplicado junto aos indivíduos surtiu efeito ou não. Esse teste não paramétrico é 

utilizado quando podemos determinar tanto a magnitude quanto a direção dos dados (como no 

presente estudo), para comparar as variáveis duas a duas. 

3.4.3  Teste de Igualdade de Duas Proporções 

 

O Teste de Igualdade de duas Proporções é um teste não paramétrico que compara se a 

proporção de respostas de duas determinadas variáveis e/ou seus níveis é estatisticamente 

significante.  

3.4.4  Softwares 

 

Foram utilizados, para a composição da análise estatística, os softwares: SPSS V17, 

Minitab 16 e Excel Office 2010. 

 

3.5 APLICAÇÃO PILOTO DO PROTOCOLO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA 

 

 Realizou-se a aplicação do Protocolo de Atividade Pedagógica em 02 turmas do 5º ano 

do Ensino Fundamental em uma Escola Estadual, localizada no Município de Guarulhos. Esta 
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Unidade Escolar foi selecionada por situar-se em um bairro de população heterogênea, com 

alunos de diversas classes sociais, com o intuito de representar a população discente de escola 

pública do Estado de São Paulo. 

 Sessenta alunos, na faixa etária entre 09 e 11 anos, sem indicação de deficiência 

intelectual, realizaram a atividade. Os alunos realizaram a atividade em 02 horas, tempo 

cronometrado a partir das orientações da pesquisadora. A média de acertos foi de 11,633, ou 

seja, os alunos acertaram em média 77,55 do protocolo. 

 O gráfico a seguir demonstra a quantidade de acertos de cada um dos sessenta alunos. 

 

Gráfico 1 – Quantidade de acertos 

 

 Através da análise dos dados, percebeu-se que significativa parcela dos participantes 

não respondeu adequadamente a questão 09. Durante a aplicação, vários alunos questionaram 

a pesquisadora sobre o significado da palavra “fadiga”, fato que nos leva a inferir que os erros 

nesta questão devem-se a desconhecimento vocabular, sem relação com a interpretação da 

figura de linguagem. 

 Após análise dos acertos e erros e tempo de duração da aplicação, optou-se por 

diminuir para 10 o número de questões, sendo 5 questões para cada Figura de Linguagem, 

excluindo-se do protocolo as questões com maior incidência de erros. 
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4. RESULTADOS 

 

Analisando os dados definiu-se, para este trabalho, um nível de significância de 0,05 

(5%). Ressalta-se que todos os intervalos de confiança apresentados ao longo do trabalho 

foram construídos com 95% de confiança estatística.  

 

Optou-se pela utilização de testes não paramétricos, pois o conjunto de dados possui 

uma baixa amostragem, totalizando 28 alunos participantes. 

 

4.1  COMPARAÇÃO ENTRE O GRUPO TEA E O GRUPO CONTROLE 

 

Iniciaremos comparando os grupos TEA e Controle  para o QI Estimado (QIE) e o 

índice de acerto/erro do Protocolo de Atividade Pedagógica utilizando o teste de Mann-

Whitney. 

 

4.1.1  Comparação de QI Estimado  

 

Tabela 1: Compara Grupos para QI Estimado 

QIE Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
N IC P-valor 

5º ano 

Controle 115,2 113,5 11,9 6 9,5 

0,896 

TEA 113,3 120 17,0 3 19,2 

6º ano 

Controle 120,5 119 10,9 6 8,7 

0,300 

TEA 107,0 106 24,5 3 27,7 

7º ao 9º 

ano 

Controle 119,3 118,5 9,2 6 7,4 

0,697 

TEA 111,0 115 26,2 3 29,7 

Todos 

Controle 118,3 116 10,3 18 4,8 

0,454 

TEA 110,4 115 20,1 9 13,1 
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4.1.2  Comparação para Índice de Acertos e Erros por Série Escolar 

 

Tabela 2: Compara Grupos para Índice de Acertos (%) 

Acertos (%) Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
N IC P-valor 

5º ano 

Controle 78,3% 75,0% 9,8% 6 7,9% 

0,593 

TEA 83,3% 90,0% 20,8% 3 23,6% 

6º ano 

Controle 91,7% 90,0% 7,5% 6 6,0% 

0,347 

TEA 80,0% 80,0% 20,0% 3 22,6% 

7º ao 9º 

ano 

Controle 95,0% 95,0% 5,5% 6 4,4% 

0,039 

TEA 73,3% 80,0% 20,8% 3 23,6% 

Todos 

Controle 88,3% 90,0% 10,4% 18 4,8% 

0,200 

TEA 78,9% 80,0% 18,3% 9 12,0% 

p-valores considerados estatisticamente significativos perante o nível de significância adotado. 

 

Tabela 3: Compara Grupos para Índice de Erros (%) 

Erro (%) Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
N IC P-valor 

5º ano 

Controle 21,7% 25,0% 9,8% 6 7,9% 

0,593 

TEA 16,7% 10,0% 20,8% 3 23,6% 

6º ano 

Controle 8,3% 10,0% 7,5% 6 6,0% 

0,347 

TEA 20,0% 20,0% 20,0% 3 22,6% 

7º ao 9º 

ano 

Controle 5,0% 5,0% 5,5% 6 4,4% 

0,039 

TEA 26,7% 20,0% 20,8% 3 23,6% 

Todos 

Controle 11,7% 10,0% 10,4% 18 4,8% 

0,200 

TEA 21,1% 20,0% 18,3% 9 12,0% 

p-valores considerados estatisticamente significativos perante o nível de significância adotado. 
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 Podemos inferir que existe diferença estatisticamente significante entre os grupos para 

o índice de acerto/erro somente para os sujeitos do 7º ao 9º anos, pois nota-se que o grupo 

Controle teve uma média de 95,0% contra 73,3% no índice de acerto, por exemplo. 

4.1.3  Comparação para Índice de Acertos e Erros por Questão 

 

 A seguir vamos comparar os grupos Controle e TEA para o percentual de acerto/erro 

em cada um das questões. Nestas análises utilizamos o teste de Igualdade de Duas 

Proporções. 

 

Tabela 4: Compara Grupos para a Distribuição do Acerto por Questão 

Acerto 

Controle TEA 

P-valor 

N % N % 

Questão 1 18 100% 6 66,7% 0,009 

Questão 2 15 83,3% 8 88,9% 0,702 

Questão 3 17 94,4% 9 100% 0,471 

Questão 4 14 77,8% 7 77,8% 1,000 

Questão 5 18 100% 9 100% - x - 

Questão 6 12 66,7% 6 66,7% 1,000 

Questão 7 17 94,4% 6 66,7% 0,055 

Questão 8 17 94,4% 6 66,7% 0,055 

Questão 9 15 83,3% 6 66,7% 0,326 

Questão 10 16 88,9% 8 88,9% 1,000 

p-valores considerados estatisticamente significativos perante o nível de significância adotado. 

p-valores que por estarem próximos do limite de aceitação, são considerados que tendem a ser significativos. 

- x - não foi possível utilizar a estatística. 
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Tabela 5: Compara Grupos para a Distribuição do Erro por Questão 

Erro 

Controle TEA 

P-valor 

N % N % 

Questão 1 0 0,0% 3 33,3% 0,009 

Questão 2 3 16,7% 1 11,1% 0,702 

Questão 3 1 5,6% 0 0,0% 0,471 

Questão 4 4 22,2% 2 22,2% 1,000 

Questão 5 0 0,0% 0 0,0% - x - 

Questão 6 6 33,3% 3 33,3% 1,000 

Questão 7 1 5,6% 3 33,3% 0,055 

Questão 8 1 5,6% 3 33,3% 0,055 

Questão 9 3 16,7% 3 33,3% 0,326 

Questão 10 2 11,1% 1 11,1% 1,000 

p-valores considerados estatisticamente significativos perante o nível de significância adotado. 

p-valores que por estarem próximos do limite de aceitação, são considerados que tendem a ser significativos. 

- x - não foi possível utilizar a estatística. 

 

 Averiguamos que existe diferença estatística entre os grupos somente a questão 1, 

onde em se analisando o acerto, tivemos 100% no Controle contra 66,7% no TEA. Para o Erro 

o percentual é complementar, ou seja, no Controle temos 0,0% contra 33,3% no TEA. 

 

 

4.2  GRUPO TEA – APLICAÇÃO DO PROTOCOLO SEM E COM APOIO 

 

 Vamos seguir as análises somente com o grupo TEA, utilizando o teste de Wilcoxon 

para comparar a situação de Sem e Com Apoio para o índice de acerto/erro. 
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4.2.1  Comparação para Índice de Acertos e Erros por Série Escolar 

 

Tabela 6: Compara Sem e Com Apoio para Índice de Acerto (%) 

Acerto (%) Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
N IC P-valor 

5º ano 

Sem apoio 83,3% 90,0% 20,8% 3 23,6% 

0,317 

Com apoio 70,0% 90,0% 43,6% 3 49,3% 

6º ano 

Sem apoio 80,0% 80,0% 20,0% 3 22,6% 

1,000 

Com apoio 80,0% 80,0% 10,0% 3 11,3% 

7º ao 9º 

ano 

Sem apoio 73,3% 80,0% 20,8% 3 23,6% 

0,180 

Com apoio 83,3% 90,0% 20,8% 3 23,6% 

Todos 

Sem apoio 78,9% 80,0% 18,3% 9 12,0% 

0,786 

Com apoio 77,8% 90,0% 25,4% 9 16,6% 

 

 

Tabela 7: Compara Sem e Com Apoio para Índice de Erros (%) 

Erro (%) Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
N IC P-valor 

5º ano 

Sem apoio 16,7% 10,0% 20,8% 3 23,6% 

0,317 

Com apoio 30,0% 10,0% 43,6% 3 49,3% 

6º ano 

Sem apoio 20,0% 20,0% 20,0% 3 22,6% 

1,000 

Com apoio 20,0% 20,0% 10,0% 3 11,3% 

7º ao 9º 

ano 

Sem apoio 26,7% 20,0% 20,8% 3 23,6% 

0,180 

Com apoio 16,7% 10,0% 20,8% 3 23,6% 

Todos 

Sem apoio 21,1% 20,0% 18,3% 9 12,0% 

0,786 

Com apoio 22,2% 10,0% 25,4% 9 16,6% 

 

 Embora exista diferença entre as situações de sem e com apoio, as mesmas não podem 

ser consideradas estatisticamente significantes. 
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4.2.2  Comparação para Índice de Acertos e Erros por Questão 

 

 

A seguir, apresentaremos a comparação das situações se sem e com apoio, para a 

distribuição do acerto/erro em cada questão. Voltamos a utilizar o teste de Igualdade de Duas 

Proporções. 

 

 

Tabela 8: Compara Sem e Com Apoio para Acerto por Questão 

Acerto 

Sem apoio Com apoio 

P-valor 

N % N % 

Questão 1 6 66,7% 9 100% 0,058 

Questão 2 8 88,9% 7 77,8% 0,527 

Questão 3 9 100% 7 77,8% 0,134 

Questão 4 7 77,8% 4 44,4% 0,147 

Questão 5 9 100% 8 88,9% 0,303 

Questão 6 6 66,7% 5 55,6% 0,629 

Questão 7 6 66,7% 8 88,9% 0,257 

Questão 8 6 66,7% 7 77,8% 0,599 

Questão 9 6 66,7% 7 77,8% 0,599 

Questão 10 8 88,9% 8 88,9% 1,000 

p-valores que por estarem próximos do limite de aceitação, são considerados que tendem a ser significativos. 
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Tabela 9: Compara Sem e Com Apoio para Erro por Questão 

Erro 

Sem apoio Com apoio 

P-valor 

N % N % 

Questão 1 3 33,3% 0 0,0% 0,058 

Questão 2 1 11,1% 2 22,2% 0,527 

Questão 3 0 0,0% 2 22,2% 0,134 

Questão 4 2 22,2% 5 55,6% 0,147 

Questão 5 0 0,0% 1 11,1% 0,303 

Questão 6 3 33,3% 4 44,4% 0,629 

Questão 7 3 33,3% 1 11,1% 0,257 

Questão 8 3 33,3% 2 22,2% 0,599 

Questão 9 3 33,3% 2 22,2% 0,599 

Questão 10 1 11,1% 1 11,1% 1,000 

p-valores que por estarem próximos do limite de aceitação, são considerados que tendem a ser significativos. 

 

Verificamos que não existe diferença estatisticamente significante entre as duas 

situações em todas as questões, isso tanto na distribuição de acerto quanto de erro. 

 

 

4.2.3  Comparação para Índice de Acertos e Erros por Figura de Linguagem 

 

 

 Utilizaremos o teste de Wilcoxon, pois os dados são pareados (o mesmo sujeito é 

pesquisa e controle dele mesmo), para comparar a situação de sem e com apoio para o índice 

de acerto/erro, mas agora para cada tipo de questão (Onomatopeia e Hipérbole). 
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Tabela 10: Compara Sem e Com Apoio para Índice de Acerto (%) por Tipo de Questão 

Acerto (%) 

Onomatopeia Hipérbole 

Sem 

apoio 

Com 

apoio 

Sem 

apoio 

Com 

apoio 

Média 80,0% 86,7% 77,8% 68,9% 

Mediana 80,0% 100,0% 80,0% 80,0% 

Desvio Padrão 22,4% 22,4% 23,3% 31,8% 

N 9 9 9 9 

IC 14,6% 14,6% 15,2% 20,8% 

P-valor 0,408 0,461 

 

 

Tabela 11: Compara Sem e Com Apoio para Índice de Erro (%) por Tipo de Questão 

Erro (%) 

Onomatopeia Hipérbole 

Sem 

apoio 

Com 

apoio 

Sem 

apoio 

Com 

apoio 

Média 20,0% 13,3% 22,2% 31,1% 

Mediana 20,0% 0,0% 20,0% 20,0% 

Desvio Padrão 22,4% 22,4% 23,3% 31,8% 

N 9 9 9 9 

IC 14,6% 14,6% 15,2% 20,8% 

P-valor 0,408 0,461 

 

Considerando a análise para cada tipo de questão, as diferenças encontradas entre as 

situações de Sem e Com Apoio não são consideradas estatisticamente significantes. No 

entanto, os alunos apresentaram maior índice de acertos nas questões referentes a Figura de 

Linguagem Onomatopeia. 
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5. DISCUSSÃO 

 Foram avaliadas 09 crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e 18 

crianças com desenvolvimento típico, do sexo masculino, sem indicativo de deficiência 

intelectual, com idades entre 10 e 14 anos, estudantes do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 

Não se verificou diferença significativa entre as médias do QI Estimado entre os grupos, 

garantindo assim uma análise mais precisa dos dados. 

 O objetivo do presente estudo foi verificar se os alunos do Ensino Fundamental com 

TEA compreendiam as figuras de linguagem Hipérbole e Onomatopeia, através da aplicação 

de um Protocolo de Atividade Pedagógica de interpretação de textos com as Figuras de 

Linguagem supramencionadas em sua composição. Foram elaboradas 10 questões de múltipla 

escolha, tendo como base o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 

Paulo - SARESP. 

 A aplicação do Protocolo ocorreu em dois momentos. Primeiro para o Grupo TEA e 

grupo Controle sem o auxílio da pesquisadora. Os alunos realizaram a leitura silenciosa do 

Protocolo e responderam as questões. Depois apenas os alunos com TEA responderam o 

Protocolo com auxílio, ou seja, a Pesquisadora efetuou a leitura em voz alta das questões e 

das alternativas e os alunos indicaram a alternativa que consideraram correta oralmente. 

 

5.1 COMPARAÇÃO ENTRE GRUPO TEA E GRUPO CONTROLE 

 

 Os grupos TEA e Controle foram comparados tanto por série escolar, tanto por 

incidência de erros e acertos em cada questão do Protocolo. 

 Na comparação dos grupos por série, no tocante aos acertos e erros, os alunos com 

TEA do 5º ano apresentaram rendimento ligeiramente superior ao grupo Controle (83,3% 

TEA; 78,3% Controle), enquanto os alunos do 6º ano e de 7º ao 9º ano apresentaram 

rendimento ligeiramente inferior a seus controles.  

Cabe ressaltar que o desempenho do grupo TEA foi reduzindo-se sutilmente conforme o ano 

escolar evoluiu (83,3% no 5º ano; 80% no 6º ano e 73,3% do 7º ao 9º ano). Podemos inferir 

que a diminuição do nível de acertos possa ter relação com o interesse dos alunos pelos textos 
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do protocolo, tendo em vista que estes foram retirados de obras de autores indicados para o 5º 

ano do Ensino Fundamental. Podemos notar esta queda no gráfico a seguir: 

Gráfico 2: Compara Grupos para Índice de Acertos (%) 

 

 

No tocante ao número de acertos e erros por questão, é possível verificar que os alunos 

do grupo Controle e grupo TEA tiveram desempenho equivalente em 4 questões (Questões 4, 

5, 6 e 10); que os alunos com TEA obtiveram melhor desempenho em 2 questões (Questões 2 

e 3) e que os alunos do grupo Controle foram melhor classificados em 4 questões (Questões 1, 

7, 8 e 9). 

 Dentre as 4 questões em que o grupo Controle teve melhor desempenho, observa-se 

uma diferença superior a 20% no nível de acertos em 3 dessas questões (Questões 1, 7 e 8), ou 

seja, houve uma diferença significante no nível de compreensão por parte dos alunos com 

TEA ao responderem as referidas questões. 

 A Questão 1 refere-se a uma história em quadrinhos, e apresenta a figura de linguagem 

onomatopeia. É possível que as imagens tenham confundido os alunos do Grupo TEA, ou 

ainda podemos supor que eles não conheciam o personagem “Zé do Caixão” (que tem unhas 

compridas), ainda que esta informação não seja fundamental para responder a questão, que 

pressupunha a interpretação da expressão “Nhaco! Nhaco! Nhaco! Nhaco! Nhaco!”.  
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 Na Questão 7, pode ter ocorrido um equívoco na interpretação das Onomatopeias 

“Aahahahahahahah!!” e “– Aaahhh-ahh” porque estas expressões também podem ser 

consideradas expressões de alegria, dependendo do contexto em que se inserem. 

 Já na Questão 8, composta por uma Hipérbole, inferimos que houve uma confusão 

com o sentido literal da palavra “torrada”. Os alunos associaram-na a fome, por tratar-se de 

um alimento presente em seu cotidiano, não interpretando o contexto da expressão “morreria 

torrada” na história, que significava que a personagem se queimaria com os raios solares. 

Nesta questão o erro na resposta caracteriza-se a não compreensão adequada da Figura de 

Linguagem apresentada.  

 Nas duas questões que os alunos do grupo TEA obtiveram melhor rendimento, a 

diferença percentual é inferior a 6%. Neste contexto, acredita-se que, devido ao baixo 

percentual de diferença, tenham ocorridos equívocos na interpretação dos textos como um 

todo por parte de alguns alunos e não um desconhecimento das figuras de linguagem. 

 Também observamos que ambos os grupos apresentaram dificuldade na Questão 6, 

obtendo a porcentagem de acerto de 66,7%. Associamos o baixo índice de acertos aos alunos 

não realizaram a analogia da expressão “porções industriais” com grandes quantidades de 

alimentos, apresentando problemas de contextualização. 

 Já na Questão 5, que apresentava a onomatopeia “’Écati”, todos os alunos, tanto os do 

Grupo TEA, quanto os do Grupo Controle acertaram a resposta, apontando que a expressão 

estava relacionada ao sentimento de nojo. Este índice de total acerto está ligado a utilização 

da referida expressão no contexto de todos os participantes, fato que não lhes permitiu titubear 

no momento de respondê-la. 

 Estas informações podem ser inferidas no próximo gráfico: 
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Gráfico 3: Compara Grupos para a Distribuição do Acerto por Questão 

 

 

5.2  GRUPO TEA – APLICAÇÃO DO PROTOCOLO SEM E COM APOIO 

 

 Os alunos do 5º ano obtiveram melhor desempenho quando responderam o Protocolo 

sem apoio. Neste momento cabe uma observação recolhida pela Pesquisadora durante a 

aplicação do Protocolo com apoio. Um dos alunos fez o seguinte comentário: “detesto quando 

alguém lê pra mim. Sou alfabetizado, prefiro ler sozinho! Meu cérebro está se esvaindo!” e 

tampou os ouvidos algumas vezes durante a leitura das questões. Neste contexto, ele acertou 

apenas duas questões, em contra partida, quando realizou a atividade sem apoio acertou 06 

questões. 

 Também podemos analisar este dado com base na literatura a respeito do TEA, que 

aponta que alguns indivíduos apresentam acentuado desinteresse na fala de seu interlocutor, 

quando o assunto não se enquadra em seu restrito grupo de interesses. 

 Os alunos do 6º ano tiveram um desempenho equivalente em ambas as aplicações 

(80% de acertos). 

 E os alunos de 7º ao 9º ano se saíram razoavelmente melhor na aplicação com apoio 

da pesquisadora. Um dos alunos comentou que gostava quando seus professores liam para ele, 

pois assim ele entendia melhor os textos e que na escola em que estuda muitas atividades são 

realizadas oralmente. Este grupo pode ter tido mais facilidade em responder as questões com 
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auxílio da pesquisadora, pois como os adolescentes estão há mais tempo nos Anos Finais do 

Ensino Fundamental, estudando com vários professores que têm diferentes métodos de 

ensino, podem ter se habituado a prestar mais atenção à fala de seu interlocutor.  

 Analisando todos os participantes, podemos inferir que não houve diferença 

significativa nos resultados das aplicações sem e com apoio. 

 

Gráfico 4: Compara Sem e Com Apoio para Índice de Acerto (%) 

 

 

  Quanto ao nível de acertos e erros por questão, ressaltamos a Questão 1, em que o 

nível de acerto com apoio foi de 100%, contra o nível de acerto de 66,7% sem apoio. A 

referida questão apresentava uma história em quadrinhos. Ratificamos que os alunos possam 

ter tido dificuldades com sua interpretação devido às imagens que compunham o texto, tendo 

em vista que quando a mesma história foi lida, sem o contexto das imagens, todos os alunos 

acertaram a questão. 

 Assim como nos recentes estudos de Siqueira (2005) e Leon (2007), que demonstram 

certa compreensão da Figura de Linguagem Metáfora, este trabalho demonstra que os alunos 

analisados compreendem as figuras Onomatopeia e Hipérbole dentro do contexto apresentado, 

fato que pode ser embasado pelo menor nível de abstração destas figuras, que são 

classificadas, respectivamente como figura de Som, que opera sobre os efeitos sonoros das 

expressões, compostos pela imitação de sons cotidianos e de Pensamento, que se referem à 

alteração do sentido de um enunciado dentro de um determinado contexto.  
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Gráfico 5: Compara Sem e Com Apoio para Acerto por Questão 

 

  

Também comparamos o índice de acertos e erros por tipo de questão, ou seja, questões 

com a Figura de Linguagem Onomatopeia (05 questões) e com a Figura de Linguagem 

Hipérbole (05 questões). Os alunos com TEA apresentaram desempenho adequado em ambas 

as figuras, como explicitaremos abaixo. 

 No tocante a Onomatopeia, os alunos obtiveram um rendimento um pouco melhor na 

aplicação do Protocolo com apoio (86,7% com apoio contra 80% sem apoio, levando-se em 

consideração a média das questões). Seu desempenho pode estar relacionado ao maior grau de 

exposição que os alunos têm a esta figura de linguagem, que está presente em seu dia a dia, na 

mídia, em propagandas e desenhos animados e em jogos eletrônicos ou videogames. 

 Quanto a Hipérbole, os alunos saíram-se melhor na aplicação do Protocolo sem apoio 

(77,8% sem apoio contra 68,9% com apoio), levando-se em consideração a média das 

questões, tal resultado pode ser atribuído ao fato da referida figura não estar tão presente em 

seu cotidiano, sendo mais utilizada no contexto escolar, em textos literários. 

Acredita-se que a leitura das questões pela pesquisadora referentes à Onomatopeia 

contou com recursos como entonação e expressão que podem ter favorecido sua interpretação 

por parte dos alunos em relação às questões referentes à Hipérbole. 

Diante dos dados discutidos, parece que a exposição sistemática as figuras de 

linguagem que compuseram este estudo no contexto de sala de aula no ensino regular 

proporciona o aprendizado deste conteúdo pelos alunos com TEA participantes do mesmo.  
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Também cabe ressaltar que as Habilidades descritas no Currículo do Estado de São 

Paulo (2008) que se relacionam com a interpretação de figuras de linguagem foram 

satisfatoriamente desenvolvidas nos alunos com TEA, mesmo que em escala ligeiramente 

inferior ao Grupo Controle. Nesta situação, a inclusão destes alunos no ensino regular 

demonstrou-se benéfica e eles demonstraram que têm condições de transmitir seu aprendizado 

através de questões de múltipla escolha, como ocorre no Sistema de Avaliação de Rendimento 

Escolar do Estado de São Paulo – SARESP, tal como seus pares que não possuem TEA. 

 

Gráfico 6: Compara Sem e Com Apoio para Índice de Acerto (%) por Tipo de Questão 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo teve como objetivo verificar a compreensão das Figuras de 

Linguagem Hipérbole e Onomatopeia por alunos do Ensino Fundamental com Transtorno do 

Espectro do Autismo a partir da aplicação de um Protocolo de Atividade Pedagógica em 09 

alunos com TEA e 18 alunos do grupo Controle. 

 Diante dos achados foi possível responder ao objetivo do presente trabalho, ou seja, os 

alunos com TEA apresentaram rendimento um pouco inferior, quando comparados a seus 

controles, pareados por série escolar. 

 Ao compararmos o desempenho dos alunos com TEA em dois momentos distintos de 

aplicação, percebemos que o resultado da aplicação com apoio foi ligeiramente melhor no 

geral. 

 A Figura de Linguagem Onomatopeia foi mais bem compreendida, com um 

índice maior de acerto que a Figura de Linguagem Hipérbole, fato que pode estar associado a 

sua classificação como figura de som, ou seja, que não demanda um alto nível de abstração no 

momento de sua interpretação.  A Hipérbole, por se tratar de uma Figura de Pensamento e 

exigir do leitor um grau um pouco maior de abstração, teve um índice de acertos menor, 

quando comparada à Onomatopeia. No entanto, de um modo geral, os alunos com TEA 

demonstraram compreender satisfatoriamente as duas Figuras de Linguagem dentro do 

contexto apresentado nesta pesquisa.  

 

Embora não conclusivo, este estudo aponta uma pequena, mas possível direção rumo à 

inclusão escolar de alunos com TEA no Ensino Regular, no que se refere à crença nas 

capacidades potenciais dos mesmos, oferecendo-lhes oportunidades educacionais adequadas e 

intencionalmente organizadas para que as necessidades especiais de cada aluno possam ser 

atendidas.  

 É importante ressaltar que se trata de uma amostra pequena, com o total de 27 

participantes e não existem outros estudos no país para que possamos comparar e discutir os 

dados obtidos neste trabalho. Também cabe frisar que fora aplicado um único protocolo de 

atividades, todas de múltipla escolha. Questões dissertativas não foram utilizadas neste 

estudo.  
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 A intenção é que outros estudos possam dar continuidade a este no sentido de verificar 

o desempenho de alunos com TEA em relação a todas as Figuras de Linguagem. 

 Nossos resultados sugerem estudos posteriores, envolvendo novas análises e 

atividades diferenciadas, tais como questões discursivas e produções de texto, com a 

finalidade de construirmos um Currículo adequado a todos os alunos, na disciplina de Língua 

Portuguesa. 
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ANEXO A – PROTOCOLO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA 

 

01 – Leia a historia em quadrinhos e responda a questão. 

 

 

http://www.omeninomaluquinho.com.br/PaginaTirinha/PaginaAnterior.asp?da=17032013, 

aceso em 15/04/2013 

 

Qual o significado de “Nhaco! Nhaco! Nhaco! Nhaco! Nhaco!” no último quadrinho? 

 

(A) O Maluquinho está chorando 

(B) O Maluquinho está roendo as unhas para que Julieta não as pinte de rosa 

(C) Julieta está correndo atrás do Maluquinho para pintar suas unhas 

(D) Maluquinho quer ter unhas rosas e compridas, como a mãe de sua amiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.omeninomaluquinho.com.br/PaginaTirinha/PaginaAnterior.asp?da=17032013
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02 – Leia o texto para responder a questão: 

 

Xispeteó 

 

Sim, algo de muito estranho aconteceu, pois, assim que o barulho infernal terminou, assim 

que a poeira assentou, nossos heróis estavam sãos e salvos, não lhes faltava sequer um fio de 

cabelo, mas... o laboratório estava completamente vazio. Misteriosamente, todas as máquinas, 

componentes, equipamentos, elementos e alimentos haviam sumido. 

Lia Zatz. Xispeteó. Belo Horizonte: Formato Editorial, 1999, p. 29 

 

Qual o sentido da expressão “barulho infernal”? 

 

(A) Que todos estavam no inferno 

(B) Que o laboratório explodiu 

(C) Que o som do barulho estava muito alto 

(D) Que os equipamentos sumiram 
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03 – Realize a leitura do texto de Pedro Bandeira e responda a questão: 

 

Peter Pan 

(...)  

Coitadinha! Assim, de mãos amarradas, Wendy teria de enfrentar a mais dolorosa das 

mortes! 

Mas Wendy era uma menina valente: já que seu querido Peter Pan estava morto, em 

memória dele ela não iria chorar. Subiu na tábua e, cutucada pelas costas com a espada do 

Capitão Gancho, caminhou de cabeça erguida, com coragem! 

Quando chegou na beirada da prancha, seus pezinhos nada encontraram e... a menina 

caiu no abismo do mar! 

Fiuuuumm... 

– E agora vem o tchibum! – adiantou Barrica, com voz excitada, esperando o final 

daquela covarde execução. 

Só que o tchibum não veio. O que veio depois foi um silêncio quase completo, só 

quebrado pelo suave barulho das ondas no mar. 

– Ei, Capitão! – alertou Barrica. – Ela não fez tchibum! 

– Como “não fez tchibum”? – perguntou Gancho. 

– Não fez. Toda vez que a gente põe um condenado pra andar na prancha, ele sempre 

faz tchibum depois do fiuuuumm... 

– Maldição! – xingou Gancho. – Com seiscentos milhões de cascavéis e escorpiões! O 

que está havendo? 

O que estava havendo era um... milagre! Flanando um pouquinho só acima da tona da 

água, Peter Pan havia aparado Wendy em sua queda.  

Pedro Bandeira, Peter Pan. São Paulo: Ática, 2006. p. 48-49 

 

Qual o significado da expressão “tchibum” no texto? 

(A) Assoviar 

(B) Mergulhar na água do mar 

(C) Dançar na prancha 

(D) Dar um salto e voar 
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04 – Com base no texto, responda a questão: 

 

Sobrou pra mim 

 

 Quando tinha uns oito anos, mais ou menos, eu morava com minha avó e com a irmã 

dela, tia Emília. (...) 

 Televisão a gente só via vez ou outra. 

 Minha avó me deixava ver jogos de futebol ou basquete, mas tinha horror a novelas e 

a programas de auditório. 

 Era chato de matar. (...) 

Ruth Rocha. Almanaque Ruth Rocha. São Paulo: Ática, 2004. p. 12 

 

A frase “Era chato de matar” quer dizer que: 

 

(A) O menino achava a rotina da casa da avó muito chata 

(B) A tia Emilia queria que o menino só dormisse 

(C) Eles assistiam programas de auditório 

(D) O menino iria morrer de tristeza 
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05 – Responda após ler a história em quadrinhos. 

 

 

Ziraldo. As melhores tiradas do Menino Maluquinho. São Paulo: Melhoramentos, 2005. p. 09 

 

No último quadrinho, qual o sentimento da personagem de vestido verde, representado pela 

expressão “ÉCATI!”, assim que a amiguinha mostra-lhe o fiozinho de espaguete? 

 

(A) Perseverança 

(B) Raiva 

(C) Tristeza 

(D) Nojo 
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06 – Baseando-se no poema, responda a questão. 

 

Ai que saudades... 

 

 Ai que saudades que eu tenho 

 Da aurora da minha vida, 

 Não gostava da comida 

 Mas tinha que comer mais... 

 Espinafre, beterraba, 

 E era fígado e era fava, 

 E tudo que eu não gostava 

 Em porções industriais. (...) 

Ruth Rocha. Quem manda na minha boca sou eu! São Paulo: Ática, 2007. p. 18-19 

 

No último verso, entende-se por “porções industriais”: 

 

(A) Que a criança gostava de beterraba 

(B) Que era necessário comer porções muito grandes 

(C) Que o pai dela trabalhava na indústria 

(D) Que sentimos muitas saudades da infância 
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07 – Responda após realizar a leitura do trecho. 

 

A casa sonhada 

(...) 

 Um dia o ex-dono da casa apareceu, acho que para tratar de prestações ou dos papéis 

da venda. A mulher hesitou antes de abrir a porta. O marido já tinha saído, ela ainda não 

conhecia o antigo proprietário. Mas a voz soava familiar... Abriu. 

 – Eu só fazia sonhar com esta casa – foi contando para a visita. Já conhecia cada 

detalhe... 

 – A casa é mal assombrada. É melhor que a senhora saiba. – Ele disse, tomando a 

liberdade de ascender a luz. Aí, desandou a gritar: 

 – Aahahahahahahah!! 

 A mulher também se assustou, mas olhou em volta e não viu nada. 

 – Não tem ninguém além de nós... – disse, para tranquilizá-lo. 

 – Aaahhh-ahh! – Feito um louco, ele saiu berrando rua afora. E ela foi atrás: 

 – Mas o que foi? O que viu? O que aconteceu? 

 – Ô meu Deus! Não se preocupe, quem assombra a casa é a senhora mesma! – ele 

conseguiu explicar, antes de cair desmaiado. 

Angela Lago. Sete histórias de sacudir o esqueleto. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 

2005. p. 54 

 

Podemos concluir que as expressões “– Aahahahahahahah!!” e “– Aaahhh-ahh!” são de: 

 

(A) Alegria 

(B) Saudade 

(C) Fome 

(D) Medo 
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08 – Leia o trecho do texto de Monteiro Lobato e responda: 

 

Aventuras 

 

A vaquinha havia largado Emília no meio das ruas do jardim. Como o sol estivesse 

esquentando as pedras, ela percebeu que se não fosse para a sombra morreria torrada. (...) 

Monteiro Lobato. A chave do tamanho. São Paulo: Brasiliense, 2004. p. 17 

 

Qual o significado de “morreria torrada”? 

 

(A) Emilia estava com fome 

(B) A vaquinha gostava de torradas 

(C) O jardim estava florido 

(D) Emília se queimaria toda com os raios do sol 
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09 – Leia o texto a seguir e responda a questão. 

 

A jararaca, a perereca e a tiririca 

 (...) 

 A Jararaca, mais forte, logo declarou luta de morte. Não esperou nada. Deu logo um 

bote num rápido pinote. 

 – Uma cobra! Pega! Acaba! Mata! 

 Bate-que-bate. Vapt-vupt! 

 Pegaram. Acabaram. Mataram. 

Ana Maria Machado. A jararaca, a perereca e a tiririca.Rio de Janeiro: Editora Nova 

Fronteira, 1998. p. 16 

 

A expressão “Vapt-vupt” representa: 

 

(A) Que todos fugiram 

(B) Que a jararaca era horrível 

(C) Que a luta foi rápida 

(D) Que a luta não aconteceu 
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10 – Responda a questão após a leitura do trecho: 

 

O olho de vidro do meu avô 

 

 Dizem que ele viajou para São Paulo. Naquele tempo, São Paulo ficava quase em 

outro país. Foi comprar esse olho que não via. Ele jamais acreditou que, em terra de cego 

quem tem um olho é rei. Venceu longos dias de estrada, poeira, lama, fantasiado de pirata 

como se fosse carnaval. Tudo para conquistar um olho. Meu avô era vaidoso, mesmo sem 

desejar ter reinado. (...) 

Bartolomeu Campos de Queirós. O olho de vidro do meu avô. São Paulo: Moderna, 2004. p. 

13-14 

 

O que o autor quis dizer com na frase “Naquele tempo, São Paulo ficava quase que em 

outro país”? 

 

(A) Que São Paulo ficava muito longe 

(B) Que São Paulo ficava na Bolívia 

(C) Que apenas índios moravam em São Paulo 

(D) Que o avô do garoto não gostava de viajar 
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ANEXO B – PLATAFORMA BRASIL – RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 
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ANEXO C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PAIS OU 

RESPONSÁVEIS PELO SUJEITO DE PESQUISA 

 
 Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “Interpretação de textos, com 

Figuras de Linguagem em sua composição, por alunos do Ensino Fundamental com Transtorno do 

Espectro do Autismo”, que se propõe a verificar a compreensão das figuras de linguagem em alunos 

com Transtornos do Espectro do Autismo, com inteligência preservada, tendo como base as 

orientações curriculares do Estado de São Paulo para o 5º ano do Ensino Fundamental.  

 Os dados para o estudo serão coletados através de um Protocolo de Atividade Pedagógica de 

interpretação de textos com a ocorrência das figuras de linguagem Hipérbole e Onomatopeia, 

elaborado pela pesquisadora, composto de 10 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas 

cada e apenas uma resposta correta, construído com base nas Competências e Habilidades estimadas 

para os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, constantes das Orientações Curriculares dos anos 

Iniciais do Ensino Fundamental do Estado de São Paulo. Os instrumentos de avaliação serão aplicados 

pelo Pesquisador Responsável e tanto os instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal 

não oferecem riscos aos participantes. 

 Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar a permissão para 

participar do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações 

coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a 

privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos 

participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), bem como a 

identificação do local da coleta de dados. 

 Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie – 

Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 1º andar. 

 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelo 

Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer momento 

tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão para participar 

da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

 

Nome do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa:_____________________________________ 

 

Assinatura do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa:_________________________________ 

 

Declaro que expliquei ao Responsável pelo Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados 

neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer 

penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

São Paulo, _____ de _________________ de _______. 

 

 

 

__________________________________              ___________________________________  

         Andresa Liberato Gonçalez                                    Profa. Dra. Maria Eloisa Famá D’Antino 

                      Universidade Presbiteriana Mackenzie 

                                                                                   Rua da Consolação, 930 – CEP 01302-907 

                                                                                                                                (11) 2114-8707 
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ANEXO D – MODELO DE DEVOLUTIVA AOS RESPONSÁVEIS PELOS 

PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

DEVOLUTIVA DE PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA DE DISSERTAÇÃO DE 

MESTRADO ACADÊMICO 

 

“INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS, COM FIGURAS DE LINGUAGEM EM SUA 

COMPOSIÇÃO, POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM 

TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO” 

 

Atividade desenvolvida:  

Aplicação de Protocolo de Atividade Pedagógica, composto de 10 questões de 

múltipla escolha (quatro alternativas e apenas uma resposta correta), sendo 05 questões com a 

figura de linguagem Onomatopeia (palavras criadas para expressar sons específicos, como 

vozes de animais, ruídos e sons da natureza, exemplo: “Cabruumm” para representar o som 

de um trovão) e 05 questões com a figura de linguagem hipérbole (um exagero de expressão, 

exemplo: Estou morrendo de fome!). 

De início, o aluno ____________________________ realizou a leitura e respondeu o 

protocolo sem o auxílio da pesquisadora, tendo acertado ____ questões, sendo ____ com a 

figura onomatopeia e ____ com a figura hipérbole. 

Em um segundo momento, o protocolo foi lido em voz alta pela pesquisadora e o 

aluno respondeu oralmente qual a alternativa considerava correta. Nesta situação, o aluno 

acertou ___ questões, sendo ___ com a figura onomatopeia e ___ com a figura hipérbole. 

O objetivo do presente estudo é verificar se alunos com Transtorno do Espectro do 

Autismo apresentam dificuldade na interpretação das referidas figuras de linguagem, tendo 

em vista que este conteúdo integra a disciplina de língua portuguesa das diversas séries do 

Ensino Fundamental.  

São Paulo, ___ de __________de 2013 

 

 

_________________________________               ________________________________ 

          Andresa Liberato Gonçalez                           Profa. Dra. Maria Eloisa Famá D’Antino 

Mestranda em Distúrbios do Desenvolvimento      Universidade Presbiteriana Mackenzie 

    Universidade Presbiteriana Mackenzie               Rua da Consolação, 930 – CEP 01302-907 

                                                                                                     (11) 2114-8707 
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ANEXO E – PROTOCOLO DE ANAMNESE DA CLÍNICA TEA-MACK 
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ANEXO F – MATRIZES DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO - SARESP 
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