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RESUMO
Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) apresentam defasagens nas áreas de
comunicação e interação social, além de padrões restritos e repetitivos de comportamento. É
necessário ampliar o conhecimento científico sobre o TEA e sobre as possibilidades de
ensino-aprendizagem no ambiente escolar, bem como sobre a maneira de tornar a
aprendizagem significativa e satisfatória para esse público. Nesse contexto, o presente estudo
se propôs a investigar a habilidade de leitura de alunos com TEA matriculados em escolas
públicas do município de Curitiba. Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória transversal,
que contou com a participação de 40 crianças com TEA, com idades entre 8 e 12 anos e de
seus respectivos pais ou responsáveis. Os critérios de inclusão foram: 1) possuir diagnóstico
estabelecido por um médico; 2) frequentar a escola pelo menos 70% dos dias letivos; 3)
frequentar salas de recurso; 4) faixa etária (8 a 12 anos). Foram excluídos alunos que
frequentam a escola em horário reduzido. Para realizar a avaliação, foi utilizada a Prova de
Avaliação dos Processos de Leitura (PROLEC). Além disso, os pais responderam a um
questionário para caracterização da família e o Inventário do Comportamento da Criança
Autista (ABC). Os resultados confirmam que crianças com TEA apresentam dificuldades no
desenvolvimento de habilidades de leitura. Em todos os anos escolares os alunos obtiveram
resultados abaixo da média das crianças que possuem habilidades normais de leitura,
especialmente nas provas que exigiam compreensão do texto. No entanto, alguns alunos
atingem resultados semelhantes aos da amostra normativa da PROLEC, especialmente os
mais velhos, o que pode sugerir que as crianças que persistem no sistema educacional
eventualmente podem conseguem atingir os resultados esperados no que se refere a habilidade
de leitura. Além disso, as meninas tenderam a apresentar melhores habilidades de leitura do
que os meninos. Não foi encontrada diferença em função do nível socioeconômico dos
participantes. Conclui-se que o trabalho com uma criança com TEA é uma experiência que
exige dos professores organização pedagógica conduzida para o desenvolvimento das
habilidades e competências individuais. Sugere-se, para que não haja desistência diante das
dificuldades iniciais, que os professores não olhem apenas para os resultados quantitativos

dos alunos, mas considerem suas capacidades e potencialidades, pois os resultados podem não
vir de forma imediata e nem como os educadores esperam.

Palavras-chaves: TEA, habilidade de leitura, inclusão, desenvolvimento.

ABSTRACT
People with Autism Spectrum Disorder (ASD) present deficits on communication and social
interaction skills, as well as restricted and repetitive patterns of behavior. It is necessary to
increase the scientific knowledge about ASD and about teaching-learning possibilities in the
school environment, as well as on how to make learning meaningful and satisfactory for this
public. In this context, the present study proposed to investigate the reading ability of students
with ASD enrolled in public schools in the city of Curitiba. This is an exploratory crosssectional research involving 40 children with ASD, aged 8 to 12 years, and their parents or
guardians. The inclusion criteria were: 1) to have an ASD diagnosis established by a doctor;
2) to attend school at least 70% of school days; 3) to attend resource rooms; 4) being in the
age range (8 to 12 years). Students who attend school at a reduced time were excluded. To
carry out the evaluation, the Reading Process Assessment Test (PROLEC) was used. In
addition, parents answered a questionnaire for characterization of the family and and the
Autism Behavior Checklist (ABC). The results confirm that children with ASD have
difficulties in developing reading skills. In all school years, students scored below average
than children who had normal reading skills, especially in tests that required comprehension
of the text. However, some students achieve similar results to PROLEC’s normative sample,
especially older ones, which may suggest that children who persist in the educational system
may eventualy be able to achieve the expected reading ability. In addition, girls tended to
have better reading skills than boys. No difference was found based on the socioeconomic
status of the participants. It is concluded that working with a child with ASD is an experience
that requires teachers to conduct a pedagogical organization for the development of individual
skills and competences. It is suggested that, in order not to give up the initial difficulties,
teachers should not only look at the quantitative results of the students, but consider their
abilities and potentialities, because the results may not come immediately or even as
educators expect.

Key words: ASD, reading ability, inclusion, development.
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1

INTRODUÇÃO
Pode-se perceber que cada vez mais crianças com necessidades educacionais especiais

(NEE) são matriculadas nas escolas regulares. As NEEs abrangem necessidades não apenas
relacionadas com deficiências, mas também com as altas habilidades/superdotados, crianças
de rua, crianças de população remota ou nômade, crianças de minorias étnicas ou culturais e
crianças de áreas ou grupos desfavorecidos ou marginais com dificuldades educacionais
especiais (BRASIL, 1994). A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), influenciada pela Declaração de Salamanca (BRASIL,
1994), determina que os alunos com deficiência e altas habilidades/superdotação devem estar
incluídos na rede regular de ensino, recebendo Atendimento Educacional Especializado
(AEE) no contraturno. Neste cenário, a presença de alunos com Transtorno do Espectro do
Autismo1 (TEA) em escolas regulares aumentou de maneira expressiva (NUNES;
AZEVEDO; SCHMIDT, 2013).
É direito de todo cidadão ter acesso à educação, conforme assegurado na Constituição
Federal, artigo 205 (BRASIL, 2004). Tendo como base Constituição Federal, não seria
correto privar o cidadão deste direito fundamental. Nesse sentido, é importante lembrar que
“[...] a prática da inclusão reflete uma luta maior pela educação para todos que, por sua vez,
faz parte do processo maior ainda de luta pelo reconhecimento da igualdade de valores e
direitos entre os seres humanos” (PIRES, 2006, p. 31).
O processo de inclusão não pode deixar de ter uma perspectiva crítica, mesmo sendo a
minoria que está lutando pelos seus direitos de fundamental importância (CROCHICK et al.,
2011). Esse processo requer da sociedade uma série de compromissos e responsabilidades, e,
ainda, uma mudança de valores. Essa mudança também se faz necessária na escola, pois a
equipe escolar deve conhecer os direitos dos alunos na perspectiva da educação inclusiva e as
leis que asseguram esses direitos aos alunos com deficiência, garantindo-lhes assim, o
atendimento educacional adequado a esses alunos. Dessa forma, nos coloca Rodrigues e
Spencer (2010):

_______________
1

Na tradução para o português do DSM-5 (APA, 2014), Austism Spectrum Disorder é apresentado
como Transtorno do Espectro Autista. No presente estudo, adotamos a denominação Transtorno do
Espectro do Autismo por considerarmos que esse termo deixa claro que são diferentes
apresentações do mesmo transtorno.
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A proposta inclusiva da Educação (um direito assegurado) tem por fim conscientizar
os (as) professores (as) sobre as bases filosóficas, político-educacionais, jurídicas,
éticas, responsáveis pela formação de competências do profissional que participa
ativamente dos processos de integração, desenvolvimento e inserção da pessoa com
deficiência na vida produtiva em sociedade; [...] (RODRIGUES; SPENCER, 2010,
p. 72 e 73).

Para garantir a educação inclusiva, os profissionais devem ser preparados com
treinamentos específicos que os capacitem para trabalhar com esses alunos e a “escola deve se
preparar para enfrentar o desafio de oferecer uma educação com qualidade para todos os seus
alunos” (FRIAS; MENEZES, 2009, p.10). Se os professores estão com dificuldades em trazer
o aluno com necessidade educacional especial para a sala de aula; de fazer com que ele
participe das atividades e das brincadeiras; de tirar esse aluno de seu “isolamento”, é dever de
cada um de contribuir com esse desafio colocado à escola, a inclusão, para que resulte em
transformações e avanços, ainda que estas sejam pequenas, conforme mencionam Frias e
Menezes (2009). Além disso, é importante lembrar que a inclusão não é feita apenas pela
escola, e sim por intermédio da escola em conjunto com a família e com demais esferas da
sociedade. A inclusão é o processo de educação como um todo, ou seja, é o ambiente que
deve ser adaptado para atender as necessidades do sujeito, garantindo o desenvolvimento de
cada um (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2011).
De acordo com a Lei 13.146, de inclusão da pessoa com deficiência, artigo 4 o,
assegura-se que “toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades [...] e
não sofrerá discriminação” (BRASIL, 2015). A partir da Lei 12.764, de 27 de dezembro de
2012, o TEA foi reconhecido como uma deficiência e à pessoa com TEA foi garantido o
acesso à educação e ao ensino profissionalizante (BRASIL, 2012).
Contudo, é notório que a igualdade de oportunidades está muito distante e que são
oferecidos sistemas escolares diferentes e desiguais, sendo necessária uma construção de
igualdade de acesso (DUBET, 2004). Isso aparece de maneira clara quando são analisados os
casos de alunos diagnosticados com TEA, cujos desempenhos acadêmicos têm sido
considerado críticos em diferentes estudos publicados em nosso país (GOMES; MENDES,
2010; NUNES; AZEVEDO; SCHMIDT, 2013). Silva (2016), em sua pesquisa sobre a
presença de alunos com TEA em salas regulares, enfatiza a pequena quantidade de estudos
envolvendo o TEA e a área da educação escolar, bem como a dificuldade que as escolas
apresentam em organizar-se de maneira suficientemente apropriada para atender os alunos
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com alguma deficiência. Silva (2016) ressalta, ainda, que são poucas as escolas que já
conseguiram tornar o ensino de qualidade acessível a este público.
Compreendendo a necessidade de maiores conhecimentos sobre o TEA e sobre as
possibilidades de ensino-aprendizagem no ambiente escolar, bem como sobre a maneira de
tornar a aprendizagem significativa e satisfatória para esse público, o presente estudo se
propôs a investigar o aprendizado de crianças com TEA inseridas em escolas municipais a
partir da avaliação da habilidade de leitura. Espera-se que este projeto contribua no processo
educacional das pessoas com TEA, auxiliando os professores no processo de ensinoaprendizagem, levando em consideração as suas individualidades.
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2
2.1

REVISÃO DA LITERATURA
COMPREENDENDO O TEA
O termo “autismo” perpassou por diversas alterações ao longo do tempo. Em 1911,

Eugen Bleuler, um psiquiatra suíço, em seus estudos sobre a esquizofrenia, criou a palavra
“autismo”, palavra esta que foi usada ao se referir às pessoas que apresentassem algum tipo de
problema ao tentarem se comunicar com as outras. O médico cunhou esse termo para designar
a perda de contato com a realidade, do que decorria grande dificuldade ou impossibilidade na
comunicação. Em 1943, Kanner descreveu 11 crianças que tinham em comum um
comportamento original, que correspondia perfeitamente ao conceito de autismo (ROTTA;
OHLWEILER; RIESGO, 2006), cuja descrição seria “a incapacidade de se relacionarem de
maneira normal com pessoas e situações, desde o princípio de suas vidas (KANNER, 1943, p.
242). Atualmente, o transtorno descrito por Kanner é chamado de Transtorno do Espectro do
Autismo (TEA) no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5)
(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION [APA], 2014).
De acordo com as estimativas do U.S. Centers for Disease Control and Prevention
(CDC, 2014), agência do governo norte-americano que analisa tendências de doenças, havia
um caso de TEA para cada 68 crianças em idade escolar, no ano de 2012. Na década de 1980,
os cálculos mostravam que seriam de dois a três casos a cada 5 mil crianças (RITVO, et al.,
1989). O aumento do número de casos de TEA nas estatísticas é explicado por Thompson
(2014) como sendo, na verdade, um aumento de casos registrados e não, existentes. Um
relatório publicado pelo CDC no ano de 2016, informa que o número de casos de TEA
registrados nos Estados Unidos continua sendo um para cada 68 crianças em idade escolar
(TENENTE, 2017).
De acordo com a APA (2014), o TEA é caracterizado por déficits persistentes na
comunicação e na interação social em múltiplos contextos, incluindo déficits na reciprocidade
social, bem como comportamentos não verbais de comunicação utilizados para o
relacionamento com o outro e habilidades para desenvolver, preservar e compreender esses
relacionamentos.
Segundo Schwartzman (2015), o TEA é uma condição neurobiológica, que inicia
precocemente, antes dos 3 anos de idade, com causas multifatoriais e que causa prejuízos com
níveis variados de severidade, afetando assim, as áreas da interação social, comunicação,
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comportamento e com grande frequência também estão presentes as alterações sensoriais. A
severidade e a amplitude dos prejuízos apontados por um indivíduo com TEA podem variar
de maneira abrangente, constituindo o espectro (MICCAS et al. 2015).
O TEA ocorre com mais frequência no sexo masculino, sendo uma proporção de 4:1 e
podem manifestar-se já nos primeiros meses de vida após o período inicial do
desenvolvimento aparentemente normal, seguido por regressão do desenvolvimento, autismo
regressivo, o que acontece em 30% dos casos diagnosticados (SCHWARTZMAN, 2015).
O DSM-5 (APA, 2014) explica o diagnóstico de TEA classificando-o em critérios de
A a E, assim representados: (A) déficits na interação social, comunicação social e déficits
para desenvolver e manter relacionamentos como, por exemplo, compartilhar brincadeiras;
(B) padrões restritos e repetitivos de comportamento como dificuldade com relação à
mudança de rotina, insistência nas mesmas coisas e fala repetitivas; (C) os sintomas devem
estar presentes desde as primeiras etapas do desenvolvimento; (D) os sintomas devem causar
prejuízo clinicamente significativo nas áreas social, ocupacional ou outras áreas importantes
de funcionamento atual; e (E) a comunicação social deve ser inferior ao desejado para o nível
geral do desenvolvimento.
Schwartzman (2015) destaca alguns fatores importantes para melhor caracterizar esse
quadro, como presença ou ausência de deficiência intelectual e comprometimento de
linguagem, associação com condição médica ou genética ou com algum fator ambiental
conhecido, associação com outra desordem do desenvolvimento, seja ela mental ou
comportamental e presença ou ausência de catatonia. Ainda de acordo com Schwartzman
(2015), indivíduos com TEA, além da dificuldade do contato visual, também possuem
problemas com a expressão facial, destacando que eles apresentam expressões faciais pobres e
que não conseguem compreender as expressões faciais das outras pessoas, podendo
comprometer muito a possibilidade de entender boa parte da comunicação que se passa entre
as pessoas.
O fato do autismo ser, atualmente, avaliado dentro de um espectro, permite aos
clínicos contarem com a variação nos sintomas e comportamentos individuais, uma vez que
alguns indivíduos apresentam alguns sintomas de forma leve e outros de forma severa
(MICCAS et al, 2015). O DSM-5 (APA, 2014) descreve três níveis de severidade, sendo nível
1, nível 2 e nível 3. Resumidamente, quando se fala em nível 1, refere-se a casos para os quais
e exigido apoio, que na sua ausência, os déficits na comunicação social causam prejuízos
notáveis. Há dificuldade para iniciar interações sociais e exemplos claros de respostas
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atípicas. Já o nível 2 exige apoio substancial, pois há déficits graves nas habilidades de
comunicação social verbal e não verbal, prejuízos sociais aparentes mesmo na presença de
apoio, limitação em dar início a interações sócias e resposta reduzida a abertura social. O
nível 3, por fim, exige apoio muito substancial, visto que os déficits nas habilidades de
comunicação social verbal e não verbal causam prejuízos graves de funcionamento, grande
limitação em dar início a interações sociais e resposta mínima a aberturas sociais que partem
de outros (APA, 2014).
Em crianças muito jovens, com menos de 3 anos de idade, não é possível estabelecer
um diagnóstico de TEA (SCHWARTZMAN, 2015). Entretanto, em uma boa parte dos casos,
podem ser identificados sinais compatíveis com essas condições que, quando descobertos,
justificam o início do atendimento, o qual deverá ser mantido até que os sinais e os sintomas
suspeitos desapareçam, ou então, seguir adiante, no caso de uma evidência que o TEA está
realmente presente (SCHWARTZMAN, 2015).
É importante notar que fazer o diagnóstico precoce pode trazer resultados mais
significativos no desenvolvimento da criança com TEA, especialmente no que se refere às
habilidades de comunicação e socialização (SILVA; GAIATO; REVELES, 2012). Além de
identificar o distúrbio, a avaliação diagnóstica deve fornecer informações importantes sobre
as capacidades e dificuldades do indivíduo, identificar as dificuldades em comportamentos
adaptativos, comorbidades existentes e clarificar o impacto da condição do indivíduo na
família (MICCAS et al. 2015).
2.2

INCLUSÃO ESCOLAR DA CRIANÇA COM TEA
As dificuldades de aprendizagem se dão por diferentes motivos, sejam eles

relacionados ao indivíduo, ao ambiente escolar ou ao ambiente familiar. Sendo um dos
problemas mais recorrentes na educação, especialmente nos anos iniciais, as dificuldades de
aprendizagem afetam tanto o desempenho dos estudantes, como o dos professores, geralmente
despreparados para lidar com esse tipo de situação (BOSSOLAN, 2011). Estes, ao se
depararem com alunos que apresentam dificuldades para aprender, devem primeiro identificar
as causas básicas dessa dificuldade e encontrar uma maneira de trabalhar em conjunto com o
aluno. Para isso, faz-se necessário o reconhecimento de cada aluno com a sua subjetividade e
com seu modo de aprender (PAIN, 2009), ou seja, considerá-lo como um ser único em
desenvolvimento.
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Para alcançar o sucesso educativo, é imprescindível a ligação entre família e escola
(Silva, 2011). É necessário que haja comunicação frequente entre uma e outra e que a família
informe a escola sobre os progressos da criança, suas dificuldades e os tipos de atividades que
são desenvolvidas. Silva (2011) destaca, ainda, a importância da família em colaborar e
participar nas avaliações, considerando o conhecimento que tem sobre o seu filho, quais são
os seus interesses, sua rotina, bem como os comportamentos. Isto se faz ainda mais
importante quando se trata de alunos com NEE, como o TEA.
A participação da equipe escolar e da família no processo de inclusão dos alunos com
TEA é fundamental. Ferreira (2015) afirma que a postura de cada um dentro da escola deve
ser a de estabelecer estratégias colaborativas com a família, fazendo uso do diálogo e
orientando sempre que necessário. Com esta prática, família e escola podem trabalhar na
mesma linha de atuação, “visando com essa união estratégias para solucionar ou diminuir as
dificuldades que elas enfrentam junto ao sujeito com TEA” (FERREIRA, 2015, p. 89).
Mazzotta e D’Antino (2011, p. 382) ressaltam que, “a situação de inclusão do aluno
com deficiência na classe comum nem sempre é a que se deseja” e afirmam que é
fundamental uma política de inclusão que respeite a igualdade de direitos, assegurando uma
educação escolar para todos. Para entender essa afirmação é necessário reconhecer que a
inclusão, nos moldes em que é realizada hoje, não atinge plenamente os seus objetivos e, por
vezes, não ultrapassa os limites da convivência física das crianças com necessidades
educacionais especiais com outras crianças. No entanto, em princípio, “o uso do termo
inclusão pode ser entendido como uma situação em que é imprescindível uma compreensão
do aluno com deficiência, de modo que ele possa ser integrado, ou seja, que passe a pertencer
à escola e fazer parte integrante dela” (AMIRALIAN, 2005, p. 61).
Para que a inclusão real aconteça, os professores devem adequar o currículo aos seus
alunos com TEA, partindo do estilo cognitivo de cada um, levando em consideração a
estimulação necessária para o aprendizado, conforme consta na Cartilha da Inclusão Escolar
(2014). Neste mesmo sentido, Miccas e D’Antino (2011) propõem que o processo de
educação escolar deveria ser iniciado com a avaliação dos alunos, pois assim os professores
conheceriam as possibilidades de aprendizagem, as potencialidades e as dificuldades
apresentadas pela criança, ou seja, sua funcionalidade. Dessa maneira, o professor tem mais
componentes para organizar as suas estratégias pedagógicas e garantir uma melhor
aprendizagem do aluno.
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É importante que a família também participe deste processo de inclusão; forneça
informações sobre os hábitos que seu filho tem em casa, sobre as formas de comunicação
utilizada com a criança e o que mais chama a atenção para ela, pois o que acontece em casa
deverá acontecer na escola, se for adequado e, vice-versa. Por exemplo, se em casa a criança
já sabe se trocar sozinha; realizar tarefas básicas de higiene, na escola isso também deverá
acontecer. De maneira semelhante, se na escola ele não precisa de ajuda para realizar tais
tarefas, no ambiente familiar deve ser igual. Desta forma, a família e a escola contribuem para
o desenvolvimento da criança com TEA, até mesmo porque esses ambientes, ainda que não
sejam iguais em aspectos físicos, devem ser semelhantes no que se refere a objetivos e
práticas voltadas para a educação (CUNHA, 2012). Assim, a criança deve usufruir de espaços
que ofertem atividades que a levem a corresponder às finalidades propostas de modo que esse
espaço não interfira o processo de ensino-aprendizagem.
De acordo com o Ministério da Educação em seu “Documento Subsidiário à política
de inclusão”:

A posição da família do aluno com necessidades educacionais especiais é apontada
como um obstáculo do processo de inclusão educacional, quando esta ‘dificulta a
inclusão por não reconhecer as possibilidades da criança’. [...] A escola, como o
segundo espaço de socialização de uma criança, tem um papel fundamental na
determinação do lugar que a mesma passará a ocupar junto à família e, por
conseqüência, no seu processo de desenvolvimento”. (PAULON, 2005, p. 27 e 28)

Quando os profissionais da educação ou familiares trabalham com uma criança com
TEA, todo o processo se torna pedagógico. A criança ao praticar uma atividade de maneira
incorreta, deve ser corrigida, seja numa simples tarefa de pegar um lápis ou escovar os dentes,
pois agindo desta forma estarão contribuindo para o seu desenvolvimento.
2.3

HABILIDADE DE LEITURA
Ler é processar informações, transformar a escrita em fala ou a escrita em significado.

Qualquer pessoa que tenha aprendido a ler terá adquirindo um sistema mental de
processamento de informações capaz de realizar essas transformações (COLTHEART, 2013).
Saber ler é uma condição indispensável para o sucesso individual, seja na vida escolar,
seja na vida profissional e esta condição individual tem influência direta na vida das
comunidades (SIM-SIM, 2007). A leitura abre portas para uma vasta gama de experiências
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sociais e culturais, pois ela é via de acesso para uma grande variedade de informações
(SALLES; PARENTE, 2002b). Possuir bom desempenho na leitura é muito valorizado e
exigido pela sociedade, pois é a principal ferramenta dos alunos para aprenderem novos
conceitos (CUETOS; RODRIGUES; RUANO, 2015).
A aprendizagem das habilidades de leitura favorece a compreensão dos estímulos que
estão a sua volta, a relação com outras pessoas, bem como a aproximação aos conteúdos
escolares, ou seja, ela tem funções significativas na vida dos indivíduos (GOMES;
CARVALHO; SOUZA, 2014). Problemas na leitura podem impedir que os indivíduos
desenvolvam outras habilidades como, por exemplo, o domínio da linguagem, o crescimento
do vocabulário, a escrita e o conhecimento das palavras, o que irá repercutir no
desenvolvimento de aprendizagens posteriores (CUETOS; RODRIGUES; RUANO, 2015).
Nunes e Walter (2016) destacam que, para o indivíduo ganhar um papel de destaque
na construção de sentidos, ele precisa passar pelo processo de reconhecimento e compreensão
da palavra escrita, os quais levam a compreensão de textos. Compreender um texto escrito é
construir uma representação mental do seu conteúdo, coligando conhecimentos prévios com
informações recém adquiridas, para enfim, criar uma cena. Nesse processo, os leitores
precisam associar as palavras do texto com os conhecimentos que têm do mundo, pois dessa
maneira, as habilidades de leitura, assim como a experiência interpessoal, ou o conhecimento
de mundo, adquirem grande importância na construção dos sentidos (NUNES; WALTER,
2016).
A leitura é uma atividade complexa, que é composta por inúmeros processos
interdependentes, dos quais os fundamentos seriam o reconhecimento de palavras e a
compreensão da mensagem escrita (SALLES; PARENTE, 2002a). O processo de
aprendizagem da leitura é um caminho longo e permanente (CUETOS; RODRIGUES;
RUANO, 2015). Silva (2011), assim como Cuetos, Rodrigues e Ruano (2015), indicam que
ler exige a intervenção de vários processos: linguísticos, cognitivos, motivacionais e afetivos.
Cada um desses processos, é encarregado de realizar uma tarefa específica, o que requer um
sistema cognitivo altamente sofisticado e que só funciona adequadamente quando todos os
componentes do sistema atuam de forma apropriada (CUETOS; RODRIGUES; RUANO,
2015). Quando algum desses componentes se encontra prejudicado ou não desenvolvido, a
leitura deixa de ser uma tarefa ágil e rápida para converter-se em algo difícil, demonstrando
grande esforço que requer (CUETOS, 2010). Desse modo, é requisito essencial conhecer as
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estratégias de leitura e de escrita para a prevenção, identificação e tratamento das dificuldades
de leitura e escrita (SALLES; PARENTE, 2007).
Sampaio e Oliveira (2017) relatam que existem duas definições sobre o processo de
leitura. Numa visão mais restrita, ler consiste em saber relacionar as letras do alfabeto com
seus respectivos sons, para que daí se possa produzir significados. Já num sentido mais
abrangente, a leitura é vista como sendo o estabelecimento de uma relação entre um símbolo e
um significado (SAMPAIO; OLIVEIRA, 2017).
Além disso, a leitura vai além do reconhecimento de sons, sílabas ou palavras num
determinado contexto, ela ultrapassa a simples decodificação, pois é um processo de
reatribuição de sentidos (SHIBUKAWA; CAPELLINI, 2013). Cada sujeito irá interpretar o
que lê conforme a sua bagagem de conhecimentos individuais (SHIBUKAWA; CAPELLINI,
2013). O processo de leitura proficiente depende da capacidade de reconhecer as palavras
automaticamente e de maneira precisa, envolvendo também, a compreensão do que é lido
(CARDOSO-MARTINS, 2008).
Salles e Parente (2002a) mencionam que, a partir da perspectiva da psicologia
cognitiva, o reconhecimento de palavras é especificado por meio de métodos teóricos que
caracterizam alguns dos processos mentais que permitem ao leitor identificar, compreender e
pronunciar as palavras escritas. Complementam dizendo que esse modelo é chamado de
modelo de leitura de dupla-rota (COLTHEART, 1985). Esse modelo é inspirado em
fluxogramas do processamento de informação, e pressupõe a operação de dois processos em
paralelo: reconhecimento visual direto, chamado de rota lexical, e decodificação fonológica,
chamado de rota fonológica (CAPOVILLA; CAPOVILLA; MACEDO, 2001). A leitura pela
rota fonológica depende do conhecimento das regras de conversão entre grafema e fonema
para que a construção da pronúncia da palavra possa ser efetuada (CUETOS; RODRIGUES;
RUANO, 2015). Seu processamento é armazenado de uma forma serial, traduzindo letra ou
grupos de letras em fonemas (SALLES; PARENTE, 2002a). Já a leitura pela rota lexical,
conforme Capovilla, Capovilla e Macedo (2001), beneficia-se da frequência de ocorrência das
palavras na língua e depende do conhecimento prévio de uma palavra, de memorização no
sistema de reconhecimento visual das palavras e da recuperação de significado e da pronúncia
dessas (CUETOS; RODRIGUES; RUANO, 2015). Há dois usos diferentes da concepção da
dupla-rota: teoria da leitura em voz alta e a teoria da compreensão da leitura, as quais são
independentes (COLTHEART, 2013). Durante a leitura em voz alta, a pronúncia de itens
lidos pela rota lexical é recuperada como um todo. Já a pronúncia de itens pela rota fonológica
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é construída segmento a segmento pela decodificação grafofonêmica, sendo, portanto, mais
segmentada que a da roda lexical (CAPOVILLA; CAPOVILLA; MACEDO,2001).
Se a leitura fonológica é mais segmentar que a leitura lexical, e se pseudopalavras
tendem a ser lidas pela rota fonológica enquanto que palavras grafofonemicamente irregulares
e de alta frequência tendem a ser lidas pela rota lexical, então durante a leitura em voz alta
deve ser possível documentar uma maior segmentação na pronúncia de pseudopalavras do que
de palavras irregulares de alta frequência (CAPOVILLA; CAPOVILLA; MACEDO, 2001).
Salles e Parente (2002a) apontam que pessoas que utilizam apenas essa a rota lexical,
apresentam muita dificuldade na leitura de palavras não-familiares ou pseudopalavras.
Problemas de aquisição de leitura são registrados em diversos países do mundo
(NUNES; WALTER, 2016). No Brasil, entre 30% e 40% dos alunos nos primeiros anos do
Ensino Fundamental evidenciam dificuldades na aprendizagem da leitura (ANDRADE et al.,
2014).
2.3.1 Habilidade de leitura em crianças com TEA
O número de estudos publicados no Brasil sobre a dificuldade de compreensão leitora
é insipiente, tendo poucos programas interventivos de leitura, voltados especificamente para a
população com TEA (NUNES; WATER, 2016). Isso se dá, possivelmente, em função das
estratégias pedagógicas utilizadas pelos professores terem produzido poucos efeitos de
aprendizagem acadêmica desses alunos, incluindo a habilidade de leitura e escrita, até o
presente momento (NUNES; AZEVEDO; SCHMIDT, 2013).
Gomes e Mendes (2010) investigaram alunos com o diagnóstico de TEA, matriculados
em escolas regulares no município de Belo Horizonte, no ano de 2008, por meio de
entrevistas com os professores desses alunos. O estudo contou com a participação de 33
professores e 33 alunos com TEA, representando aproximadamente 50% do total de alunos
com esse diagnóstico matriculados no ensino regular no ano da pesquisa. Os professores
participantes responderam a um questionário semiestruturado com questões relacionadas aos
dados dos alunos (idade, diagnóstico), tipo de suporte ao aluno e ao professor, frequência e
participação do aluno nas tarefas da turma, comunicação e aprendizagem do aluno, bem como
comportamento na escola. Os professores preencheram a escala Childhood Autism Rating
Scale - CARS (SCHOPLER; REICHLER; RENNER, 1988), a qual permite identificar
pessoas com características comportamentais de TEA e distinguir entre TEA e atraso no
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desenvolvimento sem TEA (GOMES; MENDES, 2010). Optou-se, para a análise dos dados,
considerar nesse estudo apenas os alunos que apresentavam sintomas de TEA leve, moderado
e grave pela escala CARS (preenchida pelos professores de forma independente, sem aviso
prévio de que se tratava de uma escala para detecção de TEA), independente do diagnóstico
prévio identificado nas escolas (GOMES; MENDES, 2010). Diante disso, a amostra final
ficou composta por 23 alunos com o diagnóstico de TEA, sendo 5 da Educação Infantil e 18
do Ensino Fundamental. No que se refere à participação dos alunos nas tarefas de sua turma,
observou-se que, no geral, é considerada baixa, e que a maior porcentagem de alunos que
permanecem em sala, está na Educação Infantil, com 80% contra 40% no Ensino
Fundamental. Esses dados sugerem que na Educação Infantil pode ser mais fácil manter
alunos com TEA em sala de aula regular, possivelmente pelos conteúdos trabalhados nessa
etapa, os quais são mais flexíveis e interessantes para as crianças (GOMES; MENDES, 2010).
No que diz respeito à aprendizagem de habilidades pedagógicas básicas, observou-se que
apenas 10% do total de alunos investigados no Ensino Fundamental sabiam ler, escrever,
fazer contas e acompanhar os conteúdos pedagógicos desenvolvidos pelas escolas e 90%
desses alunos não acompanhavam os conteúdos pedagógicos desenvolvidos pelas escolas. Por
mais que pessoas com TEA tenham dificuldade em aprender por métodos tradicionais de
ensino, a baixa permanência em sala diminui ainda mais as chances de aprendizado destes
conteúdos. Para a Educação Infantil, não houve avaliação em função das características dessa
etapa de escolarização que não exige esse tipo de conteúdo (GOMES, MENDES, 2010).
Gomes (2011) afirma que os dados descritos pelo estudo acima podem ser decorrentes
do fato dessa população apresentar dificuldades em aprender por métodos convencionais de
ensino e precisar com frequência de metodologias adequadas, uma vez que no estudo de
Gomes e Mendes (2010) não há nenhum professor participante que tenha descrito adequações
metodológicas para seus alunos com TEA (GOMES, 2011).
Pessoas com TEA podem ser beneficiadas pela aprendizagem de habilidades de
leitura, permitindo-lhes maior compreensão e interação com o meio, mas esse processo de
ensino de habilidades de leitura pode ser uma tarefa difícil e desafiadora, pois além das
habilidades serem complexas, pessoas com TEA podem apresentar dificuldades em aprender
pelo método convencional de ensino, precisando assim, uma adequação pedagógica
(GOMES; CARVALHO; SOUZA, 2014).
Considerando que a aprendizagem da leitura é um processo complexo (HANNA et al.,
2010), há duas perspectivas diferentes na literatura a respeito dessa aprendizagem por pessoas
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com TEA (NATION et al., 2006). A primeira considera que o repertório pobre de habilidades
de linguagem, o qual é típico do quadro de TEA, coloca essas pessoas em grande risco de
fracasso escolar na aprendizagem desses conteúdos. Já a segunda descreve sucessos no ensino
da leitura em indivíduos com TEA, ainda que os pesquisadores realçam a necessidade do
cuidado com a generalização dos resultados de estudos de caso com essa população,
principalmente pela extensa variabilidade no repertório de habilidades cognitivas e de
linguagem observadas entre as pessoas com TEA (NATION et al., 2006).
Cardoso-Martins e Silva (2008) relatam que a hiperlexia vem associada ao TEA com
frequência, assim como afirma Grigorenco et al. (2002), que encontrou em seus estudos que
entre 5 e 10% de crianças com TEA apresentam hiperlexia. Cardoso-Martins e Silva (2008)
contribuem dizendo que ela é uma desordem da leitura caracterizada por uma habilidade
avançada de leitura de palavras a despeito de dificuldades pronunciadas de compreensão da
linguagem (CARDOSO-MARTINS; SILVA 2008).
Gomes e Souza (2016), pesquisando o ensino de sílabas simples, leitura combinatória
e leitura com compreensão para crianças com TEA, chegaram à conclusão que o
procedimento de ensino utilizado foi efetivo para promover a aprendizagem de leitura com
combinatória com compreensão para esses alunos. Participaram do estudo, três crianças com
diagnóstico de TEA leve/moderado, estudantes de escolas comuns, que inicialmente foram
avaliados pela Childhood Autism Rating Scale – CARS (SCHOPLER; REICHLER;
RENNER, 1988), pelo Psychoeducational Profile-Revised – PEP-R (SCHOPLER et al.,
1990) e pelo Assessment of Basic Learning Skills – ABLA (KERR et al., 1977).
O ensino de nomeação de palavras impressas ocorreu por meio do ensino direto de
sílabas simples e regulares, do tipo consoante-vogal. As sílabas foram divididas em seis
conjuntos silábicos e cada conjunto era composto por dois ou três grupos silábicos (GOMES;
SOUZA, 2016). O ensino dos grupos foi realizado em três etapas sequenciais nas quais os
alunos participantes executavam tentativas de nomeação de sílabas e de palavras, tentativas de
emparelhamento multimodelo por identidade e por fim, nomeação oral de figuras
selecionadas. As autoras relatam que em todas as atividades de ensino, os acertos eram
consequenciados com estímulos potencialmente reforçadores para cada participante e com
relação ao processo de ensino, os participantes começaram respondendo com elevados escores
de acertos e os poucos erros tenderam a ser superados. Por fim, elas mencionam que o ensino
direto das sílabas foi empregado buscando favorecer a leitura combinatória e também
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estabelecer a linha de base para a formação de classes de estímulos equivalentes e
consequentemente para engendrar a leitura com compreensão (GOMES; SOUZA, 2016).
Gomes (2011) relata que quando as pessoas com TEA aprendem a ler, existe uma
diferença relevante no desempenho, no que diz respeito à leitura oral do texto, sem
compreender necessariamente o que está escrito nele e à leitura com compreensão, o que
exige indispensavelmente o entendimento do conteúdo que está expresso no texto. A autora
complementa afirmando que desempenhos na leitura oral são melhores do que na
compreensão do texto (GOMES, 2011).
Um exemplo dessa diferença é ilustrado no estudo de Nation et al. (2006), o qual teve
como objetivo principal investigar as habilidades de leitura de crianças e adolescentes
diagnosticados com TEA, analisando quatro componentes: a leitura oral de palavras
impressas, leitura oral de pseudopalavras, leitura de texto com compreensão e por fim, a
precisão da leitura oral de textos. Esse estudo contou com a participação de 41 indivíduos
com TEA, os quais eram falantes e tinham idades entre 6 e 15 anos. Os autores utilizaram os
testes The Graded Nonword Reading Test (SNOWLING; STOTHARD; MCLEAN, 1996)
para avaliação da leitura oral de pseudopalavras, o British Ability Scales (ELLIOTT; SMITH;
MCCULLOCH, 1996), para avaliar a leitura oral de palavras impressas e o Neale Analysis of
Reading Ability-II (NEALE, 1997), para avaliar a precisão da leitura oral de textos e com
compreensão. Os resultados indicaram desempenhos médios na avaliação de leitura oral de
palavras, pseudopalavras e leitura oral de textos, no entanto, houve desempenho baixo dos
participantes com relação a leitura de textos com compreensão. De maneira geral, o estudo
indicou problemas na leitura de indivíduos com TEA (NATION et al., 2006).
Silva (2011), em sua pesquisa sobre a aprendizagem da leitura e da escrita em crianças
com TEA, com o intuito de contribuir nas práticas de ensino e promover estratégias
pedagógicas para alcançar o sucesso educativo dessas crianças, observou que a melhor
maneira de ensinar é utilizando vários métodos ou um método misto de aprendizagem. Para
chegar a essa conclusão, primeiramente a autora selecionou três alunos com TEA que ainda
não tinham obtido êxito no domínio da leitura e da escrita.
A autora apresentou, em seu estudo, diferentes métodos que são utilizados para a
aprendizagem da leitura e da escrita, como o método fônico ou sintético, método analítico ou
global, método das 28 palavras, os sistemas alternativos e aumentativos da comunicação
(SAAC) e os símbolos pictográficos para a comunicação (SPC). Pesquisou a eficácia destes
métodos, aplicando-os em duas etapas, nos alunos selecionados, sendo a segunda etapa,
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realizada dois anos após a primeira. Com cada aluno, ela aplicou dois métodos na mesma
etapa. No caso da criança A, os métodos utilizados foram o fônico e o analítico, sendo o
fônico aquele que apresentou melhor resultado. Já com a criança B, dos métodos avaliados
(analítico e 28 palavras), não se obteve resultado sobre qual seria o melhor, pois este aluno
apresentava muitas dificuldades cognitivas que comprometiam a sua aprendizagem. Por fim,
com a criança C, pelo fato de não ter linguagem oral, iniciou-se com os símbolos
pictográficos, com o qual pode-se trabalhar uma infinidade de temas. Devido ao fato da
evolução desta criança ser muito lenta, a autora relata que não foi possível obter um feedback.
Ao questionar os professores sobre o uso dos métodos, Silva (2001) concluiu que eles
aderem mais aos métodos analítico e fônico. Por meio do questionário aos professores,
objetivando aferir o nível de aquisição da escrita e da leitura, foi possível verificar que a
maior parte dos alunos com TEA se encontra no nível satisfatório em relação a escrita e no
nível inexistente em relação a leitura. Dessa maneira, ela concluiu que há alunos com TEA
que escrevem, mas não conseguem ler o que escreveram. Ainda que seja um estudo realizado
com apenas três crianças, o trabalho de Silva (2011) apresenta questões importantes sobre o
aprendizado da leitura e escrita em crianças com TEA.
Um número expressivo de estudos publicados desde a década de 1960 foi analisado
por professores, pesquisadores e diretores de escolas, conforme o Conselho Nacional de
Pesquisa em Leitura (NATIONAL RESEARCH READING PANEL [NRP], 2000). O
objetivo desse grupo foi identificar como as crianças aprendem a ler, quais os programas
interventivos de leitura são mais eficazes, quais os métodos de leitura que poderiam ser
utilizados na escola de imediato e as lacunas na literatura para propor novas pesquisas na área
da leitura. Conforme relatório apresentado pela NRP (2000), as melhores práticas no ensino
da leitura são aquelas que fazem uso de estratégias que visam o desenvolvimento de cinco
habilidades, tais como: consciência fonológica, consciência fônica, a fluência, o vocabulário e
as estratégias de compreensão leitora.
Os programas de leitura que visam estratégias baseadas em evidência, recomendadas
pelo NRP (2000), têm apresentado efeitos promissores no desempenho de alunos com
desenvolvimento típico, nos últimos anos (EL ZEIN et al., 2014). Estudos dirigidos por
Otaiba e Fuchs (2002) sinalizam, no entanto, que essas metodologias são pouco efetivas para
as pessoas diagnosticadas com TEA. Em seus estudos, apenas 50% desses alunos apresentam
avanços quando expostos a essas estratégias (AL OTAIBA; FUCHS, 2002).
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Diante disso, fica clara a importância de encontrar métodos adequados a cada criança,
conforme os estudos de Gomes, Carvalho e Souza (2014), que apontam em sua pesquisa,
sobre os aspectos relevantes do ensino de leitura para pessoas com TEA, que essa população
pode apresentar dificuldades em aprender esse conteúdo quando são ensinados utilizando um
método de ensino convencional.
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3
3.1

OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
Verificar se alunos com TEA do município de Curitiba com idades entre oito e doze

anos matriculados em escola municipal regular apresentam habilidade de leitura.
3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Avaliar a habilidade de leitura de alunos com TEA.
b) Identificar o grau da habilidade de leitura daqueles que leem.
c) Verificar se há relação entre as variáveis sexo, idade, nível socioeconômico e
gravidade do TEA e os diferentes níveis de leitura.
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4

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória transversal, a qual tem como universo o

ensino fundamental. O estudo foi implementado em 13 escolas do Ensino Fundamental I da
secretaria municipal da cidade de Curitiba e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da
Prevent Senior sob o protocolo (1.984.340). Todas as orientações preconizadas na resolução
466 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde foram garantidas durante a
execução do estudo.
Os (as) diretores (as) das instituições de ensino onde a coleta de dados foi realizada
assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1), bem como
os pais ou responsáveis dos alunos com TEA (Apêndice 2). Conforme sugestão do Comitê de
Ética (Anexo 1), o assentimento dos participantes foi obtido de maneira verbal.
4.1

PARTICIPANTES
A amostra foi composta por 40 crianças diagnosticadas com TEA, sendo 33 do sexo

masculino e 7 do sexo feminino, na faixa etária de oito e 12 anos, regularmente matriculadas
em escolas do Ensino Fundamental I da rede pública do município de Curitiba/PR, bem como
seus respectivos pais ou responsáveis, totalizando 80 participantes. Os critérios de inclusão
para as crianças participarem do estudo foram: a) o diagnóstico de TEA estar registrado na
secretaria de educação do município (Anexo 3); b) a faixa etária (oito a doze anos); c) a
frequência na escola de pelo menos 70% dos dias letivos; d) a inserção nas salas de recurso.
Foram excluídos da amostragem os alunos com TEA que frequentavam a escola em horário
reduzido.
A Tabela 1 apresenta a caracterização geral dos alunos participantes, de acordo com a
idade, gênero, nível de escolaridade, tipo de atendimento que o aluno frequenta
(acompanhante terapêutico, fonoaudiologia, escola especial, fisioterapia, psicólogo, outros) e
uso de medicação. A caracterização completa de cada um dos participantes é apresentada no
Apêndice 6.
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Tabela 1. Caracterização geral dos alunos, de acordo com idade, gênero, nível de
escolaridade, atendimento e uso de medicação.
Dados da Criança
Idade – média (DP)

9,4 (1,2)

Sexo
Masculino – N (%)

33 (82,5%)

Feminino – N (%)

7 (17,5%)

É verbal?
Sim – N (%)

37 (92,5%)

Não – N (%)

3 (7,5%)

Tem Acompanhante Terapêutico – N (%)

14 (35,0%)

Tem Atendimento Fonoaudiológico – N (%)

20 (50,0%)

Tem Atendimento Fisioterapêutico – N (%)

3 (7,5%)

Tem Atendimento Psicológico – N (%)

30 (75,0%)

Tem algum outro tipo de atendimentos – N (%)

10 (25,0%)

Toma Medicamentos – N (%)

28 (70,0%)

Nota-se uma prevalência de crianças do sexo masculino e com repertório verbal na
presente amostra. Na Tabela 2 são apresentados os dados da distribuição socioeconômica das
famílias da amostra, sendo a maior parte delas localizadas entre o nível C1 e B1 (77,5%).

Tabela 2. Caracterização socioeconômica das famílias.
Nível Socioeconômico (Critério Brasil)

N (%)

A

5 (12,5%)

B1

9 (22,5%)

B2

14 (35,0%)

C1

8 (20,0%)

C2

3 (7,5%)

D-E

1 (2,5%)

4.2

LOCAL DA PESQUISA
O município de Curitiba, capital do estado do Paraná, fundada em 29 de março de

1693, possui uma área de 434,967 km2 que abriga 75 bairros. De acordo com o IBGE, a
população estimada, do ano de 2017, é de 1.908.359 habitantes e uma densidade demográfica
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de 4.027,04 habitantes por km2. No ano de 2016, de acordo com os dados do SINEPE/PR,
haviam 217.838 crianças matriculadas no Ensino Fundamental. Destas crianças, 89.533
estavam matriculadas em escolas municipais e entre 3.974 crianças, estavam alunos com
deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas habilidades ou Superdotação na
educação básica. Deste número de crianças matriculadas, 275 possuíam o diagnóstico de TEA
(ESTATÍSTICA, 2016).
A pesquisa foi realizada em 13 escolas situadas nos seguintes bairros: Portão, com
42.662 habitantes; Cidade Industrial (CIC) – 172.669; Sítio Cercado – 115.525; Novo Mundo
– 44.063; Fazendinha – 28.074; Boqueirão – 73.178; Uberaba – 72.056; Xaxim – 57.182;
Pinheirinho – 50.401; Santa Cândida – 32.808; Bairro Alto – 46.106 e Cajuru – 96.200
(ESTATÍSTICA, 2016).
4.3

INSTRUMENTOS
Para as crianças, foi utilizado o seguinte instrumento:
a) Prova de Avaliação dos Processos de Leitura (PROLEC) (CUETOS;

RODRIGUES; RUANO, 2015): utilizada para a avaliação da habilidade de leitura.
A PROLEC é composta por quatro blocos distribuídos para a avaliação de quatro
processos de leitura: identificação de letras, processos léxicos, processos sintáticos e
processos semânticos (OLIVEIRA et al., 2013). No bloco de identificação das letras, estão
incluídas duas provas: nome ou som das letras, para averiguar se o aluno conhece todas as
letras, e igual-diferente em palavras e pseudopalavras, que tem por objetivo, comprovar se o
aluno é capaz de realizar esta atividade, utilizando pares de estímulos que se diferenciam em
apenas uma letra, o que exige grande atenção visual (CUETOS; RODRIGUES; RUANO,
2015). No bloco sobre os processos léxicos, estão as provas: decisão léxica, com o objetivo de
medir o nível de representações ortográficas que o aluno possui, verificando se ele é capaz de
reconhecer as palavras, independentemente de ser capaz ou não de lê-las; leitura de palavras,
na qual é necessário fazer a leitura em voz alta de uma lista de 30 palavras formadas por
sílabas de diferentes complexidades; leitura de pseudopalavras, que, juntamente com a prova
anterior, tem o objetivo de comparar o desenvolvimento das rotas de reconhecimento de
palavras; e leitura de palavras e pseudopalavras, com o objetivo de analisar o grau de
desenvolvimento que o aluno alcançou nas rotas de leitura (CUETOS; RODRIGUES;
RUANO, 2015). No bloco dos processos sintáticos, tem-se as provas: estruturas gramaticais,
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com a finalidade de comprovar a dificuldade que se pode gerar ao empregar diferentes
estruturas sintáticas, e a prova de sinais de pontuação, com o objetivo de verificar se o aluno
consegue realizar as pausas e entonações que os sinais de pontuação indicam (CUETOS;
RODRIGUES; RUANO, 2015). Por fim, o bloco dos processos semânticos, contendo as
provas: compreensão de orações, para avaliar se o aluno é capaz de extrair o significado das
orações apresentadas e compreensão de textos, com o objetivo de investigar se ele é capaz de,
além de extrair o significado, empregá-lo aos seus conhecimentos (CUETOS; RODRIGUES;
RUANO, 2015).
Partindo desse pressuposto, a PROLEC tem como finalidade avaliar e definir os
processos de leitura, procurando estabelecer um consenso entre os procedimentos utilizados
para definir o perfil dos estudantes quanto ao seu desempenho nos processos de leitura e seus
preditores para a alfabetização (OLIVEIRA et al., 2011). Por meio da PROLEC, é possível
compreender as dificuldades que existem na leitura, bem como obter auxílio na análise do
diagnóstico dos transtornos de aprendizagem (CUETOS; RODRIGUES; RUANO, 2015).
Esta prova também permite que se obtenham informações sobre as estratégias que cada aluno
utiliza no momento da leitura de um texto, como também os mecanismos que não estão
funcionando de maneira adequada para que se realize uma boa leitura (CUETOS;
RODRIGUES; RUANO, 2015).
A PROLEC é aplicada individualmente para escolares do segundo ao quinto ano do
Ensino Fundamental I e dispõe de uma versão reduzida, formada pelas provas 2 (igualdiferente), 5 (leitura de pseudopalavras), 7 estruturas gramaticais e 10 (compreensão de
textos), a qual foi utilizada para esta pesquisa, acrescentando a prova 1 (nome ou som das
letras), pois para poder ler é imprescindível conhecer as letras (CUETOS; RODRIGUES;
RUANO, 2015).
Para que todos os alunos participantes da pesquisa pudessem responder a esta prova,
foi necessário adaptar o material, ajustando a escrita para letras em caixa alta.

b) Questionário Sociodemográfico (Apêndice 5)
Questionário sobre os dados da criança, com perguntas relacionadas ao diagnóstico,
tempo que levou para chegar a esse diagnóstico, serviços e profissionais que a criança tem
acesso e uso de medicamentos. Em conjunto com essas questões, foi apresentado o “Critério
Padrão de Avaliação Socioeconômica Brasil” estabelecido pela ABEP (Associação Brasileira
de Empresas de Pesquisa), que procura avaliar o poder de consumo da família a partir dos
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itens de conforto presentes na residência, tipo de água utilizada, pavimentação do trecho da
rua onde mora e grau de instrução do chefe da família. A versão do Critério Brasil utilizada
para o cálculo do nível socioeconômico dos participantes do presente estudo foi colocada em
uso no início de 2015. Foram estabelecidos seis estratos socioeconômicos: A, B1, B2, C1, C2,
D-E. Para facilitar a análise dos resultados em função do nível socioeconômico no presente
estudo, os estratos A e B1 foram denominados como nível Alto, os estratos B2 como nível
Médio e os estratos C1, C2 e D-E como nível Baixo.

c) Inventário de Comportamento da Criança Autista (Autism Behavior
Checklist – ABC; KRUG; ARICK; ALMOND, 1980)
O ABC foi adaptado por Marteleto e Pedromônico (2005) para uso no Brasil. É um
dos cinco subtestes que compõem o instrumento Autism Screening Instrument for Educational
Planning-2 – ASIEP-2 (KRUG; ARICK; ALMOND, 1993). É utilizado com mais frequência
durante o processo diagnóstico inicial com indivíduos com suspeita de TEA (TAMANAHA;
MARTELETO; PARISSINOTO, 2014), ou seja, é um instrumento de rastreamento que pode
ser aplicado a partir de 18 meses de idade até a vida adulta. Ele permite a descrição detalhada
das características comportamentais de cada indivíduo a partir de 57 itens de comportamentos
atípicos, não adaptativos, que são pontuados de 1 a 4, que variam de acordo com a ocorrência
de cada comportamento da patologia (TAMANAHA; MARTELETO; PARISSINOTO,
2014). Os itens são organizados em cinco áreas: estímulos sensoriais, relacionamento, uso do
corpo e objetos, linguagem e interação social e autocuidado. As características
comportamentais que melhor descrevem o indivíduo são marcadas e, na sequência, os pontos
são somados. A partir da pontuação geral, é traçado um perfil comportamental, o que permite
ao clínico analisar a severidade da patologia e acompanhar o desenvolvimento de cada
indivíduo (TAMANAHA; MARTELETO; PARISSINOTO, 2014). O inventário deve ser
aplicado por um profissional treinado para aplicar e analisar os resultados. Um índice global
igual ou superior a 67 é considerado alta probabilidade para identificação de TEA, enquanto
que pontuações entre 54 e 67 indicam probabilidade moderada para TEA e valores entre 47 e
53 revelam probabilidade leve para o TEA (TAMANAHA; MARTELETO; PARISSINOTO,
2014). Crianças com desenvolvimento típico atingem pontuações menores que 47.
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4.4

PROCEDIMENTOS
Foi realizado um primeiro contato com a Secretaria Municipal de Educação de

Curitiba para verificar o número de alunos diagnosticados com TEA matriculados na rede e a
possibilidade de realização da pesquisa no município. Nesse contato foi entregue a carta de
apresentação do projeto para a instituição (Apêndice 1). Com a autorização da secretaria
(Anexo 2), foi estabelecido o contato com as escolas que atendiam os alunos na sala de
recurso multifuncional para dar início a pesquisa.
Com autorização da direção das escolas, os pais ou responsáveis pelos alunos com
TEA foram convidados a permanecer na escola para um diálogo com a pesquisadora,
explicando o objetivo da pesquisa e apresentando o teste que seria aplicado nas crianças. A
primeira etapa da coleta de dados envolveu os pais ou responsáveis preencherem o TCLE
autorizando a participação, o questionário sobre o histórico do diagnóstico das crianças e os
dados sociodemográficos da família e o ABC, para verificação do diagnóstico do TEA, o qual
os pais ou responsáveis responderam sozinhos, após a explicação da pesquisadora. Na
segunda etapa foi realizada a avaliação das crianças com a PROLEC. Inicialmente solicitou-se
o assentimento verbal, com a apresentação do teste para certificar de que os alunos aceitariam
participar e, na sequência, foi aplicada a prova na própria sala de recursos multifuncionais na
qual o aluno tem o atendimento. Houve aceitação de 100% dos alunos para realizar o teste e a
aplicação levou em média 12 minutos para cada criança.
4.5

ANÁLISE DE DADOS
Utilizou-se, para a análise dos dados, estatísticas descritivas e inferenciais. Os testes

PROLEC e ABC foram corrigidos de acordo com os seus respectivos manuais. Inicialmente
foi verificado quantos alunos conseguiram responder às provas da PROLEC e o nível de
habilidade de leitura apresentado em cada uma delas. Em seguida, foram comparadas as
médias obtidas pelos participantes em cada uma das provas com as médias da amostra
normativa da PROLEC. Essa análise foi realizada separadamente por ano escolar usando o
teste t de amostra única. Por fim, o teste qui-quadrado foi utilizado para verificar se havia
associação entre as variáveis sexo, faixa etária, sintomas de autismo e nível socioeconômico
afetaram o resultado obtido nas diferentes provas da PROLEC considerando a classificação
normal, dificuldade e dificuldade grande. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o
software SPSS 21.0. Foram considerados significativos valores de p menores do que 0,05.
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5
5.1

RESULTADOS E DISCUSSÃO
AVALIAÇÃO DA HABILIDADE DE LEITURA
A PROLEC apresenta três categorias normativas para a interpretação dos resultados,

bem como médias e escalas de pontuação para cada prova, levando-se em consideração o
nível escolar. A partir dessa avaliação é possível identificar se há dificuldade em alguns dos
processos e se esta é grande ou pequena (CUETOS; RODRIGUES; RUANO, 2015). As três
categorias apresentadas pela PROLEC são: N – normal; D – dificuldade; DD – dificuldade
grande. Considera-se que o aluno esteja na categoria normal em uma determinada tarefa
quando seu resultado estiver superior à média normativa ou até um ponto abaixo dela.
Considera-se uma dificuldade quando o aluno estiver entre um e dois pontos abaixo da média
normativa e dificuldade grande quando estiver com mais de dois pontos abaixo da média
normativa (CUETOS; RODRIGUES; RUANO, 2015). Na Tabela 3 serão apresentados os
resultados gerais referentes às provas realizadas.

Tabela 3. Resultados e categorias gerais dos alunos participantes com relação à PROLEC.
Provas
Nome ou som das letras
Normal
Dificuldade
Dificuldade grande
Igual-diferente
Normal
Dificuldade
Dificuldade grande
Leitura de pseudopalavras
Normal
Dificuldade
Dificuldade grande
Estruturas gramaticais
Normal
Dificuldade
Dificuldade grande
Compreensão de textos
Normal
Dificuldade
Dificuldade grande

Quantidade de alunos que
responderam a prova
38 (95,0%)

N (%)

21 (52,5%)
10 (25,0%)
9 (22,5%)
21 (52,5%)
10 (25,0%)
5 (12,5%)
25 (62,5%)
18 (45,0%)
10 (25,0%)
1 (2,5%)
29 (72,5%)
7 (17,5%)
4 (10,0%)
2 (5,0%)
34 (85,0%)
7 (17,5%)
3 (7,5%)
2 (5,0%)
35 (87,5%)
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Pode-se observar na Tabela 3 que a prova na qual a maior parte dos participantes
(52,5%) com pontuação na categoria N é a prova 1 “Nome ou som das letras”. A identificação
das letras é um processo necessário para poder ler, mas não é suficiente. É possível identificar
as letras de um escrito feito em qualquer idioma alfabético sem que haja entendimento de
nada do que ali se expressa (CUETOS; RODRIGUES; RUANO, 2015). Em seguida tem-se as
demais provas, sendo que as provas “Estruturas Gramaticais” e “Compreensão de Textos”
foram as quais mais alunos obtiveram pontuação na categoria DD: 85% e 87,5%,
respectivamente.
As palavras isoladas permitem ativar o significado que temos armazenado em nossa
memória, porém não transmitem mensagens. Para poder proporcionar alguma informação
nova, é necessário que essas palavras se agrupem em uma estrutura superior como a oração.
Portanto, quando se lê, além do reconhecimento das palavras, é necessário descobrir como
elas se organizam na oração (CUETOS; RODRIGUES; RUANO, 2015). Quando são
introduzidas várias palavras funcionais que invertem a ordem na ação, na oração, as
dificuldades de processamento aumentam consideravelmente e essas dificuldades se
manifestam significativamente na leitura dos alunos, uma vez que eles cometem muito mais
erros (CUETOS; RODRIGUES; RUANO, 2015). Nota-se que os participantes da presente
amostra apresentam grande dificuldade para a compreensão do significado da oração. Apenas
17,5% conseguiu responder à última prova da PROLEC, que avalia essa habilidade, e
somente 3 tiveram um resultado dentro do esperado em comparação com a amostra normativa
da prova, o que representa 7,5% dos alunos avaliados.
Ainda que se tenha dificuldades para entender as orações, elas também são pouco
informativas e não aparecem isoladas, sendo que formam parte de um contexto em que
discorre a ação e dá sentido à oração. Se a integração da informação na memória é
considerada uma tarefa importante no processo de leitura, não deve ser a última, visto que
essa informação armazenada deve servir para enriquecer o conhecimento e não para
incrementar

passivamente

a

quantidade

de

informações

armazenadas

(CUETOS;

RODRIGUES; RUANO, 2015).
Diante disso, os autores complementam dizendo que a má execução na prova “Nome
ou som das letras” indica que os alunos não reconhecem algumas letras. Já na prova “Igualdiferente”, a má execução aponta que o escolar possui baixa capacidade de segmentar as
palavras em letras, impedindo-o de utilizar corretamente as regras de conversão grafemafonema. A baixa pontuação na parte de decisão lexical, ou seja, na prova “Leitura de
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peseudopalavras”, indica um escasso vocabulário ortográfico. Na prova “Estruturas
gramaticais”, grandes porcentagens de erro apresentam dificuldade em identificar os
componentes sintáticos da oração. Por fim, a má execução na prova “Compreensão de texto”
aponta dificuldade em três importantes tarefas: extração do significado, integração na
memória e a elaboração de inferências (CUETOS; RODRIGUES; RUANO, 2015).
Das 40 crianças participantes da pesquisa, 37 são verbais, ou seja, utilizam das
palavras para se comunicar. Dessas 37 crianças, apenas 7 tiveram habilidades para realizar
todas as provas aplicadas. Além disso, somente 3 obtiveram pontuação na categoria normal na
prova número 10 (compreensão de texto), o que indica grande dificuldade dentre os
participantes na extração do significado, integração na memória e elaboração de inferências.
Esse resultado converge com o achado de Nation et al. (2006) que encontrou também um
desempenho baixo dos alunos do TEA no que refere à leitura de textos com compreensão.
Os resultados podem ser decorrentes do fato de que as crianças com TEA apresentam
dificuldades para se comunicar e para interagir socialmente e essas dificuldades contribuem
bastante para que a utilização da língua falada seja afetada. Com isso, a aprendizagem da
leitura para essas crianças fica comprometida, pois aprender a ler, quando não se tem domínio
do idioma falado, é uma tarefa bem mais complexa (SAMPAIO; OLIVEIRA, 2017).
Gomes e Mendes (2010), trabalhando com alunos com TEA de Belo Horizonte,
encontraram que apenas 10% destes sabiam ler. No presente estudo, 17,5% dos participantes
tiveram habilidades para responder a prova de compreensão de texto e apenas 7,5% obtiveram
um resultado normal em comparação com a amostra normativa do teste utilizado. Ambos
resultados evidenciam a dificuldade para o desenvolvimento de habilidades de leitura por
crianças com TEA. Santos, Zacarias e Barbosa (2015) relatam, em sua pesquisa sobre a
aprendizagem e o TEA, que há peculiaridades na aprendizagem de cada indivíduo em
decorrência do modo de compreensão e do nível de TEA que cada criança tem. Diante disso,
métodos utilizados na alfabetização de alguns alunos podem não servir para outros, sendo
necessário o desenvolvimento de estratégias diferenciadas para atender a todos e possibilitar o
processo de ensino-aprendizagem. Em concordância com Gomes (2015), as autoras enfatizam
que cada conteúdo trabalhado deve ser transmitido às crianças com TEA em pequenas
porções para que haja uma compreensão satisfatória, pois, o processo de assimilação dessas
crianças é, geralmente, lento (SANTOS; ZACARIAS; BARBOSA, 2015).
As Tabelas 4 a 7 apresentam os resultados obtidos pelos participantes nas provas da
PROLEC divididos por ano escolar. As médias obtidas foram comparadas com a amostra
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normativa do instrumento para análise do desempenho dos participantes em cada uma das
habilidades estudadas usando o teste t para amostras únicas.

Tabela 4. Resultados obtidos pelos participantes do 2º ano na PROLEC.
PROLEC
Nome ou som das letras
Igual - diferente
Leitura de pseudopalavras
Estruturas gramaticais
Compreensão de textos

Mínimo

Máximo

Média (DP)

Média PROLEC
(DP)*

Diferença

p

7
0
0
0
0

11
20
0
0
0

8,67 (2,08)
11,33 (10,26)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

19,37 (0,88)
19,89 (1,26)
27,44 (3,20)
9,05 (2,55)
9,83 (3,87)

-10,70
-8,56
-27,44
-9,05
-9,93

0,012
0,286
-

* Fonte: Cuetos, Rodrigues e Ruano (2015)

A análise da Tabela 4 evidencia que os participantes que estavam no 2º ano obtiveram
resultados abaixo da média dos escolares que se encontram dentro da categoria normal de
leitura para as provas “Nome ou som das letras” e “Igual – diferente”. Além disso, nota-se
que nenhum participante do 2º ano teve habilidades para responder às outras provas da
PROLEC. Esse é um indício de que as crianças com TEA no início do ciclo de aprendizagem
apresentam dificuldades no desenvolvimento da leitura acima do esperado na comparação
com seus pares que apresentam desenvolvimento típico (amostra normativa PROLEC –
Cuetos, Rodrigues e Ruano, 2015).

Tabela 5. Resultados obtidos pelos participantes do 3º ano na PROLEC.
PROLEC
Nome ou som das letras
Igual - diferente
Leitura de pseudopalavras
Estruturas gramaticais
Compreensão de textos

Mínimo

Máximo

Média (DP)

Média PROLEC
(DP)*

Diferença

p

7
0
0
0
0

20
20
30
7
8

15,81 (6,53)
5,13 (7,18)
4,63 (9,81)
0,44 (1,75)
0,50 (2,00)

19,31 (0,88)
18,89 (2,64)
26,64 (3,14)
11,40 (2,33)
11,46 (3,76)

-3,50
-13,76
-22,31
-10,96
-10,96

0,049
0,000
0,000
0,000
0,000

* Fonte: Cuetos, Rodrigues e Ruano (2015)

Os participantes que frequentavam o 3º ano obtiveram, em média, resultados abaixo da
média das crianças que possuem habilidades normais de leitura, para todas as provas
aplicadas. O mesmo pode ser dito sobre os participantes que frequentavam o 4º ano, como
pode ser observado na Tabela 6.
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Tabela 6. Resultados obtidos pelos participantes do 4º ano na PROLEC.
PROLEC
Nome ou som das letras
Igual - diferente
Leitura de pseudopalavras
Estruturas gramaticais
Compreensão de textos

Mínimo

Máximo

Média (DP)

Média PROLEC
(DP)*

Diferença

p

17
0
0
0
0

20
20
30
15
13

18,81 (1,22)
14,19 (7,70)
12,94 (13,73)
1,44 (4,13)
1,3 (3,40)

19,90 (0,30)
19,64 (0,60)
28,39 (2,35)
11,97 (1,47)
13,78 (1,52)

-1,09
-5,45
-15,45
-10,53
-12,66

0,003
0,013
0,000
0,000
0,000

* Fonte: Cuetos, Rodrigues e Ruano (2015)

Os participantes que frequentavam o 5º ano não obtiveram, em média, resultados
estatisticamente diferentes de seus pares da amostra normativa da PROLEC, como pode ser
visto na Tabela 7.

Tabela 7. Resultados obtidos pelos participantes do 5º ano na PROLEC.
PROLEC
Nome ou som das letras
Igual - diferente
Leitura de pseudopalavras
Estruturas gramaticais
Compreensão de textos

Mínimo

Máximo

Média (DP)

18
10
24
0
0

20
19
30
13
14

19,40 (0,89)
15,40 (4,16)
28,20 (2,68)
9,00 (5,20)
9,60 (5,55)

Média PROLEC
(DP)*
19,97 (0,17)
19,37 (1,33)
27,99 (2,34)
12,04 (1,89)
14,01 (1,76)

Diferença
-0,57
-3,97
0,21
-3,04
-4,41

p
0,227
0,100
0,870
0,261
0,150

* Fonte: Cuetos, Rodrigues e Ruano (2015)

Pode-se observar que em todos os anos escolares os alunos obtiveram resultados
abaixo da média das crianças que possuem habilidades normais de leitura. O resultado obtido
pelas crianças que estavam no 5º ano do Ensino Fundamental I foi, em média, mais próximo
ao dos alunos deste ano escolar que compuseram a amostra normativa do instrumento
utilizado para realizar a avaliação, a PROLEC. Esse resultado pode sugerir que a medida que
os anos escolares aumentam, os resultados são melhores, ou seja, um processo de
desenvolvimento da habilidade de leitura pode ocorrer nas crianças com TEA que
permanecem na escola. A pesquisa de Salles et al. (2013), sobre a leitura de palavras isoladas
para crianças de 1o ao 7o ano, faz uma comparação das crianças mais escolarizadas com as
menos escolarizadas e observa que aquelas em idade escolar maior também tiveram
desempenho superior da leitura de palavras isoladas (LPI) ao das crianças com idade escolar
menor, em todas as categorias estudadas nessa pesquisa: total, regulares, irregulares e
pseudopalavras. Da mesma forma, as crianças mais velhas apresentam desempenho superior
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em todas as categorias de LPI (SALLES et al, 2013). Esses resultados sugerem que, apesar de
inicialmente as crianças com TEA apresentarem mais dificuldade do que seus pares na
aquisição de habilidades de leitura, com o passar dos anos algumas delas podem alcançar seus
pares no desenvolvimento dessas habilidades. No entanto, esse resultado deve ser considerado
com ressalvas, uma vez que se trata de uma amostra de apenas 40 crianças com TEA, sendo
37 verbais. Além disso, mesmo dentre as crianças que estavam no 5º ano, encontramos
algumas que não conseguiram responder adequadamente às provas que avaliam estruturas
gramaticais e compreensão de texto. Outra ressalva que se faz necessária é uma reflexão sobre
“quem é a criança com TEA que permanece na escola com o passar dos anos?”; ou “será que
as crianças com muita dificuldade permanecem na escola?”. Um estudo recente que buscou
compreender a trajetória dos alunos com TEA matriculados em um grande município do
estado de São Paulo evidenciou que apenas 12,92% dos alunos fazem a trajetória completa
nos anos escolares, o que sugere altos índices de evasão escolar (TALARICO; LAPLANE,
2016).
Ainda que estudos longitudinais sejam necessários para confirmar essa hipótese, esse
resultado deve dar suporte para que escola e família persistam na tarefa da inclusão escolar da
criança com TEA, visto que a aprendizagem da leitura, ainda que lenta, parece ser possível
para uma parte dessa população. Além disso, a aprendizagem das habilidades de leitura
favorece a compreensão dos estímulos que estão a sua volta, a relação com outras pessoas,
bem como a aproximação aos conteúdos escolares, contribuindo de maneira significativa com
a vida dos indivíduos com TEA (GOMES; CARVALHO; SOUZA, 2014).
A leitura é, de fato, uma habilidade complexa que envolve inúmeros aspectos e etapas
que devem ser ensinados, um a um, em pequenas fases. O ensino dessas fases deve ser
gradativo e sistemático, começando pelas habilidades mais simples às mais complexas
(GOMES, 2015). Segundo Skinner (1972), desde que sejam utilizados procedimentos
adequados, pessoas com diagnóstico de TEA conseguem aprender, pois o ensino é uma
combinação de contingências sob as quais as pessoas, independentemente de ter
desenvolvimento atípico, aprendem. O processo de aprendizagem dessas crianças, muitas
vezes, é lento e gradativo desse modo, compete ao professor adaptar a sua metodologia a cada
aluno (AIRES; ARAÚJO; NASCIMENTO, 2014). É importante estimular esses alunos para
que possam desenvolver as habilidades necessárias para que ocorra a aprendizagem. Aires,
Araújo e Nascimento (2014) enfatizam que o ensino é o objetivo principal do exercício com
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as crianças com TEA, ensinando-lhes aspectos funcionais, sendo estes, a essência de um
trabalho apropriado.
5.2

VARIÁVEIS ASSOCIADAS AOS DIFERENTES NÍVEIS DE HABILIDADES DE
LEITURA
Foram realizadas análises estatísticas para verificar se os resultados obtidos na

PROLEC estavam associados a alguma variável sociodemográfica. Na Tabela 8 são
apresentadas as proporções de crianças que obtiveram pontuações que indicam uma categoria
normal de leitura, dificuldade de leitura e grande dificuldade de leitura em função do sexo. É
importante notar que apenas 7 dos 40 participantes (17,5%) eram meninas, o que limita o
alcance da análise dessa variável.

Tabela 8. Classificação do resultado das provas da PROLEC em função do sexo.
Prova PROLEC
Nome ou Som
das Letras
Igual diferente
Leitura de
pseudopalavras
Estruturas
gramaticais
Compreensão
de textos

Sexo

Normal

Dificuldade

Dificuldade Grande

Masculino (N=33)

15 (45,5%)

9 (27,3%)

9 (27,3%)

Feminino (N=7)

6 (87,7%)

1 (14,3%)

0 (0%)

Masculino (N=33)

10 (30,3%)

2 (6,1%)

21 (63,6%)

Feminino (N=7)

0 (0%)

3 (49,9%)

4 (57,1%)

Masculino (N=33)

7 (21,2%)

1 (3,0%)

25 (75,8%)

Feminino (N=7)

3 (42,9%)

0 (0%)

4 (57,1%)

Masculino (N=33)

2 (6,1%)

1 (3%)

30 (90,9%)

Feminino (N=7)

2 (28,6%)

1 (14,3%)

4 (57,1%)

Masculino (N=33)

2 (6,1%)

1 (3%)

30 (90,9%)

Feminino (N=7)

1 (14,3%)

1 (14,3%)

5 (71,4%)

p
0,049

0,015

0,456

0,076

0,327

O teste qui-quadrado indicou que houve diferença significativa em função do sexo
para algumas provas de leitura. Na prova “Nome ou som da letra”, uma maior proporção de
meninas obteve resultados categorizados como normais (87,7% das meninas x 45,5% dos
meninos) (p=0,049). Na prova “Igual – Diferente”, a diferença entre meninos e meninas se
deu nas categorias normal, na qual encontramos mais meninos (30,3% dos meninos x 0% das
meninas), e dificuldade, na qual encontramos mais meninas (49,9% das meninas x 6,1% dos
meninos) (p=0,015). Além disso, observa-se uma tendência das meninas obterem melhores
resultados na prova “Estruturas gramaticais” (p=0,076).

40

Baron-Cohen (2003) argumenta que existem diferenças cognitivas que podem ser
observadas entre o homem e a mulher. Para ele, mulheres tem mais habilidades em tarefas de
linguagem, julgamento social, empatia, identificação rápida de itens semelhantes,
coordenação motora fina e o brincar de faz de conta. Em contrapartida, para os homens, a
concentração está no desempenho de atividades que envolvam raciocínio e problemas
matemáticos, facilidade em encontrar a parte no todo, tarefas espaciais e habilidades motoras.
O TEA afeta principalmente os meninos, apesar de não existirem etiologias prováveis
vinculadas especialmente ao cromossomo X, o que justificaria essa diversidade
(ASSUMPÇÃO; PIMENTEL, 2000). Bahon-Cohen (2003) expõe a hipótese de ser o TEA
uma forma extrema do cérebro masculino, fazendo uma analogia entre pessoas com o quadro
de TEA e outras sem o quadro. O autor aponta que pessoas com TEA são boas nas
habilidades espaciais (ligadas às habilidades masculinas citadas acima) e apresentam um
grande atraso e uma dificuldade na linguagem (ligada às habilidades femininas) (BARONCOHEN, 2003).
Passos e Bandim (2011) em sua pesquisa sobre a diferença na aprendizagem entre
meninos e meninas com TEA, observaram que, após estimulação, os meninos tiveram um
crescimento de 20% a mais do que as meninas. A partir de um tratamento com profissionais
da área da psicologia, pedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia, os
meninos passaram de 15% de acertos para 54% após 8 meses de estimulação com as técnicas
Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Childen –
TEACCH, Applied Behavior Analysis – ABA e Picture Exchange Communication – PECS. Já
as meninas, passaram de 19% para 38% de acertos.
Com relação ao desempenho cognitivo verbal, Passos e Bandim (2011) constataram
que do início do tratamento até após a estimulação, os meninos passaram de 4% a 19% e as
meninas de 6% a 15% de acertos. Em alguns indivíduos com TEA ocorre a ausência de
comunicação verbal e quando ela está presente, encontram-se dificuldades no que diz respeito
à semântica, fonologia e pragmática, prejudicando assim, a interação social (GOMES;
PEDROSO; WAGNER, 2008). Na pesquisa de Passos e Bandim (2011) pode-se perceber
que, apesar das meninas terem tido mais acertos no início do tratamento, os meninos
obtiveram melhores resultados após a estimulação. Nesse sentido, a pesquisa confirmou que o
desenvolvimento dos meninos com TEA é maior do que o das meninas. Para tanto, meninos
com TEA aprendem com mais facilidade do que as meninas (PASSOS; BANDIM; 2011). No
presente estudo, a avaliação sugeriu um melhor desempenho inicial para as meninas, o que
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corrobora com os dados de Passos e Bandim (2011). Entretando, em função do tamanho da
amostra, não podemos generalizar tais resultados. Futuros trabalhos devem focar no
desenvolvimento das habilidades para ampliar o conhecimento científico sobre diferenças por
sexo no TEA.
Na Tabela 9 são apresentados os resultados obtidos nos testes em função da faixa
etária do participante. Eles foram divididos em dois grupos para que a comparação pudesse
ser realizada: crianças mais novas – dos 8 aos 9 anos – e crianças mais velhas – dos 10 aos 12
anos. O teste qui-quadrado indicou que houve diferença significativa na comparação dos
grupos em duas provas da PROLEC: Nome ou som da letra (p=0,045) e Igual – Diferente
(p=0,038). Em ambas, uma maior proporção de crianças mais novas (faixa etária dos 8 aos 9
anos) obtiveram resultados que foram classificados como dificuldade grande. Esse resultado é
coerente com a progressão no resultado obtido nas provas da PROLEC na análise por ano
escolar apresentada no presente estudo, bem como confirma o resultado de Salles et al.
(2013), que indicou que as crianças mais velhas apresentaram melhores resultados em todas
as provas realizadas.

Tabela 9. Classificação do resultado das provas da PROLEC em função da faixa etária.
Prova PROLEC
Nome ou Som
das Letras
Igual –
diferente
Leitura de
pseudopalavras
Estruturas
gramaticais
Compreensão
de textos

Faixa Etária

Normal

Dificuldade

Dificuldade Grande

8 a 9 anos (N=21)

9 (42,9%)

4 (19,0%)

8 (38,1%)

10 a 12 anos (N=19)

12 (63,2%)

6 (31,6%)

1 (5,3%)

8 a 9 anos (N=21)

3 (14,3%)

1 (4,8%)

17 (81,0%)

10 a 12 anos (N=19)

7 (36,8%)

4 (21,1%)

8 (42,1%)

8 a 9 anos (N=21)

4 (19%)

0 (0%)

17 (81%)

10 a 12 anos (N=19)

6 (31,6%)

1 (5,3%)

12 (63,2%)

8 a 9 anos (N=21)

1 (4,8%)

0 (0%)

20 (95,2%)

10 a 12 anos (N=19)

3 (15,8%)

2 (10,5%)

14 (73,7%)

8 a 9 anos (N=21)

1 (4,8%)

0 (0%)

20 (95,2%)

10 a 12 anos (N=19)

2 (10,5%)

2 (10,5%)

15 (78,9%)

p
0,045

0,038

0,338

0,137

0,327

Ainda que todas as crianças participantes tinham laudos médicos indicativos da
presença do diagnóstico de TEA, observou-se que 12 deles, na visão dos pais/responsáveis na
resposta ao questionário ABC, apresentavam menos comportamentos que estão relacionados
com o transtorno. Dessa forma, buscou-se comparar os resultados obtidos nas provas que
avaliam a habilidade de leitura em função das respostas aos pais ao ABC. Para isso, as
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crianças foram divididas em dois grupos: Com baixa pontuação (pontuação no ABC menor
que 47); Com alta pontuação (pontuação no ABC maior ou igual a 47). Os resultados obtidos
por esses dois grupos de crianças na PROLEC são apresentados na Tabela. 10.

Tabela 10. Classificação do resultado das provas da PROLEC em função da classificação
obtida no teste ABC – Baixa Pontuação x Alta Pontuação.
Prova PROLEC

Resultado ABC
Baixa Pontuação

Nome ou Som
das Letras

(N=12)
Alta Pontuação
(N=28)
Baixa Pontuação

Igual diferente

(N=12)
Alta Pontuação
(N=28)
Baixa Pontuação

Leitura de
pseudopalavras

(N=12)
Alta Pontuação
(N=28)
Baixa Pontuação

Estruturas
gramaticais

(N=12)
Alta Pontuação
(N=28)
Baixa Pontuação

Compreensão
de textos

(N=12)
Alta Pontuação
(N=28)

Normal

Dificuldade

Dificuldade Grande

3 (25%)

5 (41,7%)

4 (33,3%)

p

0,072
18 (64,3%)

5 (17,9%)

5 (17,9%)

3 (25%)

0 (0%)

9 (75%)
0,276

7 (25%)

5 (17,9%)

16 (57,1%)

0 (0%)

0 (0%)

12 (100%)
0,039

10 (35,7%)

1 (3,6%)

17 (60,7%)

0 (0%)

0 (0%)

12 (100%)
0,220

4 (14,3%)

2 (7,1%)

22 (78,6%)

0 (0%)

0 (0%)

12 (100%)
0,294

3 (10,7%)

2 (7,1%)

23 (82,1%)

Quando comparamos os resultados obtidos na PROLEC pelas crianças cujas respostas
dos pais ao ABC indicou que possuem menos sintomas associados ao TEA com os das
crianças cujas respostas do pais indicaram a presença de diversos comportamentos associados
ao TEA, notamos diferenças significativas para a prova “Leitura de Pseudopalavras” (0,039),
além de uma tendência a resultados diferentes para a prova “Nome ou som das letras” (0,072).
Em ambos os casos, a porcentagem de crianças com Alta Pontuação no ABC com resultados
normais na PROLEC foi maior do que a porcentagem de crianças cujas respostas dos pais
indicaram baixa pontuação no ABC.
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Nunes e Walter (2016) mencionam que pessoas com TEA, com déficits no
desenvolvimento da linguagem oral, apresentam resultados insatisfatórios em testes de
compreensão da linguagem escrita e que em crianças com desenvolvimento típico, a
consciência fonológica é adquirida de modo espontâneo, sem a necessidade de instrução
formal à escrita alfabética. No presente estudo, as 12 crianças cujos pais indicaram menos
sintomas relacionados com o TEA, apresentaram percentuais maiores de dificuldade (DD) do
que as 28 cujos responsáveis indicaram vários sintomas de TEA na resposta ao ABC. Esses
resultados divergem do que se espera no que se refere a ordem natural da aprendizagem, visto
que as crianças com menor sintomatologia deveriam obter resultados mais positivos do que os
alunos com maior sintomatologia. Diante desse resultado, pode-se hipotetizar que (1) os pais
das crianças que apresentam menos sintomas associados ao TEA minimizaram os problemas
dos filhos ao responder ao questionário ABC, ou (2) o diagnóstico de TEA foi atribuído
erroneamente a essas crianças, que apresentam sérias dificuldades de aprendizagem.
Por fim, foi verificado se haveria diferença nos resultados da PROLEC em função do
nível socioeconômico da família. O teste qui-quadrado não indicou diferenças
estatisticamente significativas nos resultados obtidos pelas crianças dos diferentes níveis
socioeconômicos. Os resultados são apresentados na Tabela 11.
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Tabela 11. Classificação do resultado das provas da PROLEC em função do nível
socioeconômico.
Nível

Prova PROLEC

Nome ou Som
das Letras

Igual diferente

Leitura de
pseudopalavras

Estruturas
gramaticais

Compreensão
de textos

Normal

Dificuldade

Dificuldade Grande

Baixo (N=12)

6 (50%)

4 (33,3%)

2 (16,7%)

Médio (N=14)

9 (64,3%)

3 (21,4%)

2 (14,3%)

Alto (N=14)

6 (42,9%)

3 (21,4%)

5 (35,7%)

Baixo (N=12)

4 (33,3%)

2 (16,7%)

6 (50%)

Médio (N=14)

3 (21,4%)

2 (14,3%)

9 (64,3%)

Alto (N=14)

3 (21,4%)

1 (7,1%)

10 (71,4%)

Baixo (N=12)

3 (25%)

0 (0%)

9 (75%)

Médio (N=14)

3 (21,4%)

1 (7,1%)

10 (71,4%)

Alto (N=14)

4 (28,6%)

0 (0%)

10 (71,4%)

Baixo (N=12)

1 (8,3%)

2 (16,7%)

9 (75%)

Médio (N=14)

2 (14,3%)

0 (0%)

12 (85,7%)

Alto (N=14)

1 (7,1%)

0 (0%)

13 (92,9%)

Baixo (N=12)

1 (8,3%)

1 (8,3%)

10 (83,3%)

Médio (N=14)

1 (7,1%)

1 (7,1%)

12 (85,7%)

Alto (N=14)

1 (7,1%)

0 (0%)

13 (92,9%)

Socioeconômico

p

0,592

0,829

0,733

0,256

0,880

Considerando que pessoas com um nível socioeconômico mais alto podem ter acesso a
mais profissionais para acompanhamento do caso, era esperado que as crianças provenientes
destas famílias do presente estudo alcançassem melhores resultados no que se refere às
habilidades de leitura. Os resultados, no entanto, evidenciam que existem mais variáveis
envolvidas, visto que apenas o nível socioeconômico da família não parece afetar o resultado
obtido na PROLEC.
De fato, Machado e Gonzaga (2007) afirmam que a renda, quando externa, não capta
aspectos permanentes do nível socioeconômico da família e há fatores omitidos que
simultaneamente afetam sua determinação e o aprendizado das crianças. Os autores constaram
em sua pesquisa sobre o impacto dos fatores familiares sobre a defasagem idade-série de
crianças no Brasil, que o público infantil mais vulnerável à ocorrência de idade-série é
formado por meninos, moradores de regiões onde há mais dificuldade de oferta educacional e
que são pertencentes às famílias maiores, com pais que têm menor nível de instrução, bem
como renda familiar menor (MACHADO; GONZAGA, 2007). Em consonância, Feitosa et al.
(2005) relata que ainda por mais que se encontrem diversos fatores associados às dificuldades
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na alfabetização inicial, crianças com baixo nível socioeconômico possuem condições
ambientais ainda mais restritas para o acesso acadêmico relacionadas com a falta de um
espaço e de uma rotina mais orientada para o estudo. Complementam dizendo da
possibilidade de pais que não podem ou não sabem ajudá-las nas tarefas de casa ou cujas
preocupações com a sobrevivência impulsiona a descuidar dessa faceta dos filhos (FEITOSA
et al, 2005).
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6

LIMITAÇÃO DO ESTUDO
É importante considerar algumas limitações do estudo, uma vez que não foi possível

ter uma avaliação neuropsicológica completa e determinação do quoeficiente intelectual (QI)
nos alunos participantes, sendo este um dado de extrema importância, a qual se deve ao fato
de alterações cognitivas estarem relacionadas com a severidade dos sintomas, com o
funcionamento adaptativo, com o prognóstico e com o planejamento de intervenções mais
eficazes (MACEDO, et al., 2013). Também não foi possível ter acesso ao laudo médico dos
alunos para verificação do diagnóstico de TEA. Dessa maneira, o estudo prosseguiu com a
informação do documento da Secretaria Municipal de Educação.
Outra limitação do estudo é pequeno número de participantes, especialmente do sexo
feminino, o que limitou o poder estatístico das análise e limitou o estudo da associação entre
sexo e habilidade de leitura.
Futuros estudos também podem incluir mais variáveis familiares para compreender as
diferenças encontradas entre os participantes. Por exemplo, a escolaridade dos pais é
reconhecida como uma variável que pode explicar as dificuldades de aquisição de habilidades
de leitura de seus filhos. Currie e Moretti (2003) destacam quatro fatores acerca da influência
do grau de escolaridade dos pais sobre o aprendizado dos filhos: (1) pais mais escolarizados
têm rendimentos mais altos de trabalho e assim, podem adquirir bens para o aprendizado dos
filhos; (2) pais mais escolarizados geralmente tem parceiros com nível de escolaridade
similar; (3) pais mais educados tendem a ter um padrão de comportamento em que nutrem
mais expectativas em relação à escolaridade dos filhos; (4) pais mais educados tendem a ter
menos filhos.
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7

CONCLUSÃO
Visando avaliar a habilidade de leitura de alunos com TEA com idades entre 8 e 12

anos, matriculados na rede pública de ensino de Curitiba/PR, foi possível observar que a
maioria dos alunos com TEA possui dificuldade na habilidade da leitura. Nota-se, no entanto,
que alguns destes alunos atingem resultados semelhantes aos da amostra normativa do
instrumento utilizado para realizar a avaliação da habilidade de leitura, a PROLEC. Esse
número é mais expressivo dentre as crianças mais velhas, o que pode sugerir que as crianças
que persistem no sistema educacional eventualmente conseguem atingir os resultados
esperados no que se refere a habilidade estudada.
Nos testes mais simples, como as provas “Nome ou som das letras” e “Igualdiferente”, foi possível observar um melhor desempenho dos participantes. Isso sugere que os
alunos com TEA desenvolvem mais facilmente a memorização das letras e palavras do que a
compreensão do significado delas, bem como a compressão dos significados das orações que
são compostas com essas palavras. Nesse sentido, Cunha (2011) cita que as pessoas com TEA
aprendem de forma singular, pois há uma relação diferente entre o cérebro e os sentidos, e as
informações nem sempre geram conhecimento. O autor afirma ainda que a concentração para
as atividades pedagógicas é muito pequena, contudo é possível observar resultados mais cedo
ou mais tarde (CUNHA, 2011).
Poucas diferenças foram encontradas na análise das habilidades de leitura em função
de

variáveis

sociodemográficas.

Ainda

que

a

amostra

tenha

sido

composta

predominantemente por meninos, como é esperado para uma amostra de crianças com TEA,
as meninas tenderam a apresentar melhores habilidades de leitura. Por outro lado, não houve
diferença das habilidades de leitura em função do nível socioeconômico da família, o que
indica que mais variáveis estão envolvidas no que se refere ao desenvolvimento de
habilidades de leitura em crianças com TEA.
Os resultados encontrados no presente estudo confirmam que crianças com TEA
apresentam dificuldades no desenvolvimento de habilidades de leitura. Neste cenário, concluise que o trabalho com uma criança com TEA é uma experiência que exige dos professores
organização pedagógica conduzida para o desenvolvimento das habilidades e competências
individuais. Nesse sentido, para que não haja desistência diante das dificuldades iniciais, os
professores não devem olhar apenas para os resultados quantitativos dos alunos, mas sim
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levar em conta as suas capacidades, as suas potencialidades, pois os resultados podem não vir
de forma imediata e nem como os educadores esperam. Além disso, entende-se que é de
extrema importância reconhecer as diferentes etapas do processo de ensino-aprendizagem, os
diferentes processos interdependentes do desenvolvimento das habilidades de leitura, as
dificuldades individuais de cada um dos seus alunos para que possa buscar as melhores
estratégias disponíveis que favoreçam o processo educacional.
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9.1

APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO INSTITUIÇÃO DE ENSINO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Prezados (as) Senhores (as),

Venho, por meio desta apresentar e convidá-los (as) a participar do projeto de pesquisa
intitulado “AVALIAÇÃO DA HABILIDADE DE LEITURA EM ALUNOS COM TEA NA REDE
PÚBLICA DE ENSINO”, desenvolvido pela pedagoga Karize Younes Barberini, sob minha
orientação, como requisito para obtenção do título de mestre em Distúrbios do Desenvolvimento pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Este trabalho tem como objetivo avaliar a habilidade de leitura de alunos, com idades entre
oito e doze anos, com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), matriculados na rede pública
municipal. Para que o objetivo seja contemplado, as crianças com TEA que frequentam a instituição
de ensino sob sua direção e que estão na faixa etária contemplada no estudo serão convidados a
responder dois instrumentos de avaliação, a “Prova de Avaliação dos Processos de Leitura”
(PROLEC) e o teste “Matrizes Progressivas de Raven – Escala colorida” durante o período de aulas
regulares. Além disso, as professoras serão convidadas a responder a um questionário sobre a
capacidade de leitura de seus alunos e sobre suas qualificações profissionais e os pais a um
questionário para caracterização da família.
Espera-se que este projeto contribua no processo educacional das pessoas com autismo,
proporcionando-as melhora na sua comunicação e também que auxilie os professores no processo de
ensino-aprendizagem, favorecendo o processo de alfabetização para qualquer aluno, independente
das suas necessidades especiais. Ao final do trabalho, os responsáveis e os professores receberão
uma devolutiva sobre as facilidades e dificuldades encontradas durante a avalição.
Ainda que se esperem benefícios diretos e indiretos aos participantes, as crianças podem se
sentir desconfortáveis diante das atividades propostas, que possuem um formato escolar, ou mesmo
por estar na presença de pessoas desconhecidas que irão propor as atividades. No entanto, a
participação será voluntária e apenas aqueles que aceitarem concluir o trabalho serão incluídos na
amostra. Os dados obtidos serão usados por profissionais sérios, que vão manter o sigilo sobre as
respostas individuais e sobre o local de coleta de dados. Em qualquer etapa do estudo os
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participantes terão acesso a Pesquisadora Responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas e
terão o direito de retirar a permissão para participar do estudo, sem qualquer penalidade ou prejuízo.
Se houver alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, é possível
entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie
(Rua da Consolação, 896 – Ed. João Calvino).
Por favor, caso esteja de acordo com estes termos, assine o consentimento abaixo. Uma cópia
deste documento ficará com a instituição e outra com as pesquisadoras.
Atenciosamente,

_______________________________

_________________________________

Karize Younes Barberini
E-mail: kakayb@hotmail.com
Telefone: 41 9920-6815

Orientadora: Profa. Dra. Marina M. da Rocha
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Rua da Consolação, 930 – Prédio 28
E-mail: marina.rocha@mackenzie.br

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 (a) Diretor (a) da Instituição de Ensino:____________________________________
Assinatura do (a) Diretor (a) da Instituição de Ensino:________________________________
Local e Data: ______________________________

Declaro que expliquei ao Responsável pelo Participante de Pesquisa os procedimentos a serem
realizados neste estudo e a possibilidade sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci
as dúvidas apresentadas.

Curitiba, ______ de ___________________ de 20_____.

Pesquisador responsável (nome e assinatura): ______________________________________
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9.2

APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO PAIS OU RESPONSÁVEIS
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
PAIS ou RESPONSÁVEIS pelo Participante de Pesquisa
Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “Avaliação da habilidade de

leitura em alunos com TEA na rede pública de ensino”, desenvolvido pela pedagoga Karize Younes
Barberini, sob orientação da Profa. Dra. Marina Monzani da Rocha, como requisito para obtenção do
título de mestre em Distúrbios do Desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Este trabalho tem como objetivo avaliar a habilidade de leitura de alunos, com idades entre
oito e doze anos, com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), matriculados na rede pública
municipal. Para que o objetivo seja contemplado, as crianças com TEA que frequentam a instituição
de ensino sob sua direção e que estão na faixa etária contemplada no estudo serão convidados a
responder dois instrumentos de avaliação, a “Prova de Avaliação dos Processos de Leitura”
(PROLEC) e o teste “Matrizes Progressivas de Raven – Escala colorida” durante o período de aulas
regulares. Além disso, as professoras serão convidadas a responder a um questionário sobre a
capacidade de leitura de seus alunos e sobre suas qualificações profissionais e os pais a um
questionário para caracterização da família.
Espera-se que este projeto contribua no processo educacional das pessoas com autismo,
proporcionando-as melhora na sua comunicação e também que auxilie os professores no processo de
ensino-aprendizagem, favorecendo o processo de alfabetização para qualquer aluno, independente
das suas necessidades especiais. Ao final do trabalho, os responsáveis e os professores receberão
uma devolutiva sobre as facilidades e dificuldades encontradas durante a avalição.
Ainda que se esperem benefícios diretos e indiretos aos participantes, as crianças podem se
sentir desconfortáveis diante das atividades propostas, que possuem um formato escolar, ou mesmo
por estar na presença de pessoas desconhecidas que irão propor as atividades. No entanto, a
participação será voluntária e apenas aqueles que aceitarem concluir o trabalho serão incluídos na
amostra. Os dados obtidos serão usados por profissionais sérios, que vão manter o sigilo sobre as
respostas individuais e sobre o local de coleta de dados. Em qualquer etapa do estudo os
participantes terão acesso a Pesquisadora Responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas e
terão o direito de retirar a permissão para participar do estudo, sem qualquer penalidade ou prejuízo.
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Se houver alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, é possível
entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie
(Rua da Consolação, 896 – Ed. João Calvino).
Por favor, caso esteja de acordo com estes termos, assine o consentimento abaixo. Uma cópia
deste documento ficará com o responsável pelo participante da pesquisa e outra com as
pesquisadoras.

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 Participante de Pesquisa:_________________________________
Assinatura do Responsável pelo Participante de Pesquisa:_____________________________
Local e Data: ___________________________________

Declaro que expliquei à instituição de ensino os procedimentos a serem realizados neste estudo e a
possibilidade sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas.

Curitiba, ______ de ___________________ de 20_____.

_______________________________
Karize Younes Barberini
E-mail: kakayb@hotmail.com
Telefone: 41 9920-6815

_________________________________
Orientadora: Profa. Dra. Marina M. da Rocha
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Rua da Consolação, 930 – Prédio 28
E-mail: marina.rocha@mackenzie.br
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APÊNDICE 3 – QUESTIONÁRIO PAIS

9.3

Identificação (para uso do projeto):
2. Sexo:
□ Masculino □ Feminino

I. Dados da criança
1. Nome:
3. Data de Nascimento:

4. Idade:

5a. O seu filho(a) tem alguma doença ou deficiência? □ Sim □ Não
5b. Se sim, qual é o diagnóstico?
5c. Quando recebeu o diagnóstico?
5d. Quanto tempo demorou entre vocês desconfiarem do problema até chegar ao diagnóstico?
6. Assinale os atendimentos que seu filho frequenta atualmente e indique há quanto tempo está nesse tratamento e quantas horas por
semana ele passa com cada um desses profissionais:
□ Acompanhante Terapêutico
□ Fonoaudiólogo
□ Escola Especial
□ Fisioterapeuta

□ Psicólogo

7a. Faz uso de algum medicamento?

□ Sim

□ Outros:
□ Não

7b. Se sim, qual/quais?

7c. Há quanto tempo?
Agora, responda algumas perguntas sobre itens do seu domicílio para classificação econômica. Por favor, pontuar apenas os itens que
estiverem funcionando ou que devem ser consertados ou repostos nos próximos 6 meses. Se você possui mais do que um domicílio,
considere aquele no qual há o maior número de itens de conforto.
Não
Itens de Conforto
1
2
3
4+
Possui
Quantidade de automóveis de passeio, exclusivamente para uso particular
Quantidade de empregados mensalistas, considerando apenas os que trabalham pelo
menos cinco dias por semana
Quantidade de máquinas de lavar roupa (excluir tanquinho)
Quantidade de banheiros
Quantidade de DVD, incluindo qualquer dispositivo que leia DVD e desconsiderando
DVD de automóvel
Quantidade de Geladeiras
Quantidade de Freezers independentes ou parte da geladeira duplex
Quantidade de microcomputadores, considerando computador de mesa, laptops,
notebooks, netbooks; desconsiderar tablets, palms e smartphones
Quantidade de lavadora de louças
Quantidade de fornos de micro-ondas
Quantidade de motocicletas, desconsiderando de uso exclusivamente profissional
Quantidade de secadoras de roupas, considerando lava e seca
A água utilizada neste domicílio é proveniente de:
1.

Rede geral de distribuição

2.

Poço ou Nascente

3.

Outro meio

Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua é:
1.

Asfaltada/Pavimentada

2.

Terra/Cascalho

Qual é o grau de instrução do(a) chefe da família? Considere como chefe a pessoa com maior renda.
□ Analfabeto / Fundamental I incompleto

□ Fundamental I completo / Fundamental II incompleto

□ Fundamental Completo / Médio incompleto

□ Médio completo / Superior incompleto

□ Superior
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APÊNDICE 4 – CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS ALUNOS DE ACORDO COM IDADE,

9.4

GÊNERO, NÍVEL DE ESCOLARIDADE, ATENDIMENTO E USO DE MEDICAÇÃO

Alunos Idade

Gênero

Escolaridade

Atendimento

Medicação

1

9

Masculino

4o ano (EF)

SEM (uma vez por semana), fonoaudiólogo,
psicólogo, CMAE, psiquiatra e pedagogo
especializado

Risperidona

2

9

Feminino

3o ano (EF)

SRM (uma vez por semana), fonoaudiólogo e
psicólogo

Nenhum

3

11

Masculino

4o ano (EF)

SRM (uma vez por semana), fonoaudiólogo e
psicólogo

Nenhum

4

8

Masculino

3o ano (EF)

SRM (uma vez por semana), acompanhante
terapêutico e psicólogo

Ritalina

5

9

Masculino

3o ano (EF)

SRM (uma vez por semana), acompanhante
terapêutico, fonoaudiólogo e fisioterapia

Nenhum

6

10

Masculino

4o ano (EF)

SRM (uma vez por semana)

Ritalina

7

9

Masculino

3o ano (EF)

SRM (uma vez por semana) e psicólogo

Nenhum

8

8

Masculino

2o ano (EF)

SRM (uma vez por semana) e psicólogo

Risperidona

9

9

Masculino

2o ano (EF)

SRM (uma vez por semana) e Escola Especial

Risperidona e
ritalina

10

10

Masculino

4o ano (EF)

SRM (uma vez por semana) e neuropsicólogo

Risperidona

11

11

Masculino

5o ano (EF)

SRM (uma vez por semana), fonoaudiólogo e
psicólogo

Nenhum

12

9

Masculino

5o ano (EF)

SRM (uma vez por semana), acompanhante
terapêutico, fonoaudiólogo e AEE

Risperidona

13

10

Masculino

5o ano (EF)

SRM (uma vez por semana), acompanhante
terapêutico, fonoaudiólogo, fisioterapia, música,
psicopedagogo, natação, futebol e judô

Risperidona

14

10

Masculino

4o ano (EF)

SRM (uma vez por semana), acompanhante
terapêutico e psicólogo

Haldol
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15

12

Feminino

5o ano (EF)

SRM (uma vez por semana), acompanhante
terapêutico e psicólogo

Nenhum

16

8

Masculino

3o ano (EF)

SRM (uma vez por semana), acompanhante
terapêutico, fonoaudiólogo, Escola Especial e
psicólogo

Risperidona e
ritalina

17

8

Masculino

3o ano (EF)

SRM (uma vez por semana), fonoaudiólogo e
psicólogo

Nenhum

18

10

Feminino

4o ano (EF)

SRM (uma vez por semana), fonoaudiólogo e
psicólogo

Alenthus e
Novorapid

19

8

Masculino

3o ano (EF)

SRM (uma vez por semana)

Risperidona e
Neozine

20

8

Feminino

3o ano (EF)

SRM (uma vez por semana), acompanhante,
fisioterapia e psicólogo

Remédio para tiróide

21

10

Feminino

4o ano (EF)

SRM (uma vez por semana), acompanhante
terapêutico, fonoaudiólogo, psicólogo (três vezes
por semana)

Nenhum

22

11

Feminino

5o ano (EF)

SRM (uma vez por semana)

Nenhum

23

9

Masculino

2o ano (EF)

SRM (uma vez por semana) e Escola Especial

Risperidona e
ritalina

24

10

Masculino

4o ano (EF)

SRM (uma vez por semana), psicólogo e natação

Risperidona

25

8

Masculino

3o ano (EF)

SRM (uma vez por semana) fonoaudiólogo,
psicólogo e AEE

Risperidona, ritalina
e neuleptil

26

11

Masculino

4o ano (EF)

SRM (uma vez por semana)

Risperidona e
Fluoxetina

27

11

Masculino

3o ano (EF)

SRM (uma vez por semana), acompanhante
terapêutico, fonoaudiólogo e psicólogo

Risperidona e
ritalina

28

8

Masculino

4o ano (EF)

SRM (uma vez por semana), psicólogo, CMAE,
neuropediatra e psiquiatra

Depakote

29

9

Masculino

4o ano (EF)

SRM (uma vez por semana), fonoaudiólogo e
psicólogo

Risperidona

30

10

Masculino

3o ano (EF)

SRM (uma vez por semana), acompanhante
terapêutico, fonoaudiólogo, psicólogo, música e
natação

Risperidona
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31

10

Masculino

4o ano (EF)

SRM (uma vez por semana), acompanhante
terapêutico e psicólogo

Ritalina

32

9

Feminino

3o ano (EF)

SRM (uma vez por semana) e psicólogo

Nenhum

33

8

Masculino

3o ano (EF)

SRM (uma vez por semana), fonoaudiólogo,
psicólogo e psicomotricidade

Nenhum

34

8

Masculino

3o ano (EF)

SRM (uma vez por semana), acompanhante
terapêutico, fonoaudiólogo e psicólogo

Ritalina

35

8

Masculino

3o ano (EF)

SRM (uma vez por semana), psicólogo e
musicoterapia

Risperidona e
carbamazepina

36

10

Masculino

4o ano (EF)

SRM (uma vez por semana), fonoaudiólogo e
psicólogo

Ritalina e Depakote

37

11

Masculino

4o ano (EF)

SRM (uma vez por semana) e psicólogo

Risperidona

38

12

Masculino

4o ano (EF)

SRM (uma vez por semana), acompanhante
terapêutico

Nenhum

39

11

Masculino

4o ano (EF)

SRM (uma vez por semana), fonoaudiólogo e
psicólogo

Risperidona e
ritalina

40

10

Masculino

3o ano (EF)

SRM (uma vez por semana), fonoaudiólogo

Nenhum
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10.2 ANEXO 2 – PARECER SECRETARIA MUNICIPAL
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10.3 ANEXO 3 – INFORMAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

