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RESUMO 

A Síndrome de Williams (SW) é uma doença causada por uma deleção no braço longo do 

cromossomo 7 na região 7q11.23.  Pessoas com a síndrome apresentam características 

específicas que interferem no funcionamento adaptativo social e escolar. Intervenções 

precoces, que demandam capacitação com foco nestas áreas, são recomendadas para esse 

grupo. O objetivo do estudo foi avaliar o impacto de um programa multimodal de treino 

fonológico e manejo de padrões comportamentais de desatenção e 

hiperatividade/impulsividade de um grupo de crianças com Síndrome de Williams. 

Participaram do estudo quatro crianças com confirmação diagnóstica para a síndrome, quatro 

mães e quatro professores das respectivas crianças, totalizando 12 participantes. Os 

instrumentos de coleta foram: a) Prova de Consciência Fonológica por produção Oral (PCFO); 

b) Inventário de comportamentos para crianças e adolescentes entre 06 e 18 anos e Inventário 

de comportamentos para crianças e adolescentes entre 06 e 18 anos. Formulário para 

professores (CBCL-6/18 e TRF 6/18); c) Inventário de Estilos Parentais (IEP); d) Registro de 

observação de problemas de comportamentos e de comportamento adequadas em sala de aula; 

e) Questionário para verificação de conhecimentos gerais do professor; f) Avaliação do nível 

de alfabetização pela aplicação do Teste de Competência de Leitura de Palavras e 

Pseudopalavras (TCLPP) e da provinha Brasil. O estudo foi desenvolvido em quatro fases: 

Fase I: avaliação inicial; Fase II: Implantação dos programas de treinamento para professores 

e pais (guia de orientações quanto ao manejo comportamental) e treino fonológico das crianças; 

Fase III: avaliação pós-intervenção; Fase IV: seguimento após seis meses do término da 

intervenção. Os principais resultados da avaliação dos problemas internalizantes, 

externalizantes e totais entre as fases 1 e 4 do CBCL-6/18 de C1 mostraram uma redução de 

indicadores de dificuldades emocionais e problemas comportamentais. Os resultados do TRF-

6/18 indicaram que, embora houvesse melhora também, esta não foi homogênea. Nas 

pontuações totais da PCFO, C1 e C2 obtiveram uma pontuação melhor nas fases 2 e 4. C3 e 

C4 obtiveram melhor pontuação nas fases 2, 3, mas a fase 4 foi melhor em relação à fase 2. Os 

resultados obtidos de acordo com a padronização do teste TCLPP foram diferentes conforme 

cada criança. Conclui-se que os programas de treinamento utilizados para que o grupo de pais 

e professores foram viáveis em termos de possibilidades de implantação. Os programas tiveram 

um impacto positivo na aquisição de comportamentos adequados e melhora de dificuldades 

comportamentais das crianças. Entretanto, no contexto familiar e escolar verificou-se que no 

manejo dessas quatro crianças houve uso inconstante das orientações e nem todas as estratégias 

foram adotadas pelas mães sistematicamente durante o período do estudo. Foram verificados 

aumentos em indicadores de consciência fonológica a partir do desempenho em tarefas de rima 

e síntese silábica. Outros dados referentes a competências de leitura e escrita indicam que as 

crianças que receberam o treino de CF apresentaram, na última fase do estudo, indicadores de 

habilidades para decodificar pseudopalavras, em níveis variados. O desempenho dos 

participantes C2, C3 e C4 em relação a C1 foi superior na provinha Brasil. 

 

Palavras-chaves: Síndrome de Williams; consciência fonológica; intervenção 

comportamental. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The Williams Syndrome (WS) is a disease caused by a deletion in the long arm of chromosome 

7 in the region q11.23. Individuals with the syndrome have specific characteristics that interfere 

in school and social adaptive functioning. Early interventions that require training focused in 

these areas are recommended for this group. The study’s objective is to evaluate the impact of 

multimodal program a phonological training and management of behavioral patterns of 

inattention and hyperactivity/ impulsiveness of a group of children with Williams syndrome. 

They participated four children with diagnostic confirmation for the syndrome, four mothers 

and four teachers of their children, totaling 12 participants. The data collection instruments 

were: a) Phonological Awareness Test by Oral Production (PAT-OP); b) The Child Behavior 

Checklist for Ages 6-18 and the Teacher’s Report Form for Ages 6-18 (CBCL-6/18 and TRF 

6/18); c) Parental Style Inventory (PSI); d) observation Registration behavior problems and 

appropriate behavior in the classroom; e) Questionnaire for verifying general knowledge of 

teachers; f)  Evaluation of literacy level by the application of words and false Word Reading 

Competence Test (WRCT) and the Brazil Little Test. The study was developed in four phases: 

Phase I: Initial evaluation; Phase II: Implementation of the training program for teachers and 

parents (guide as to behavioral management) and phonological awareness training of children; 

Phase III: post-intervention evaluation; Phase IV: a segment after six months after the end of 

the intervention. In the principal results of the assessment of internalizing, externalizing and 

total problems between phases 1 and 4 of CBCL-6/18, C1 shown a decrease of emotional 

difficulties and behavioral problems indicators. The results of TRF-6/18 indicated that, 

although there was also improved, it was not homogeneous. In the total scores of PAT-OP, C1 

and C2 obtained a better score in phases 2 and 4. C3 and C4 best score obtained in phases 2, 3, 

but the phase 4 was better for phase 2. The results obtained by standardizing the WRCT test 

were different as each child. In conclusion, that the training programs used to make the group 

of parents and teachers were viable in terms of deployment possibilities. The programs had a 

positive impact on the acquisition of adaptive behavior and improvement in children’s 

behavioral difficulties. However, in the familiar and educational context it was verified that in 

the intervention of these four children was an inconstant use of the orientations and neither all 

strategies were adopted systematically by the mothers during the study period. Increasing in 

indicators of phonologic awareness were verified from the performance in rhyme and syllable 

synthesis tasks. Another data referent to writing and reading competence also indicated that the 

children who received PA training presented in the study’s last phase skills indicators to decode 

false words, to varying degrees. The performance of participants C2, C3 and C4 in relation to 

C1 it was superior in the Brazil Little Test. 

Key-words: Williams Syndrome; phonological awareness; behavioral intervention.
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1 INTRODUÇÃO 

A Síndrome de Williams (SW) é uma doença genética causada pela microdeleção de 

múltiplos genes no cromossomo 7 na região 7q11.23. Pessoas que são acometidas por esta 

síndrome apresentam prejuízos neurocomportamentais que interferem no funcionamento 

adaptativo. 

Do ponto de vista comportamental são descritas diferentes alterações e dificuldades 

como agitação motora, impulsividade, estereotipias gestuais, corporais e verbais, dificuldades 

emocionais, excessiva responsividade social com pouca seletividade nos contatos interpessoais 

(inclusive com pessoas estranhas ao convívio familiar e/ou convívio social de rotina) e 

dificuldades nas habilidades básicas da vida diária (MERVIS; JOHN, 2010; TEIXEIRA et al., 

2010; WOODRUFF‐BORDEN et al., 2010). Também podem ser identificadas, na síndrome, 

outras condições psiquiátricas como o Transtorno Generalizado de Ansiedade, Fobias 

Específicas, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtornos do 

Espectro do Autismo (TEA) (CASSIDY; MORRIS, 2002; KLEIN-TASMAN; MERVIS, 2003; 

LEYFER et al., 2006; TEIXEIRA, et al., 2010; LIMA et al., 2012).  

As alterações descritas no parágrafo anterior, com relação ao fenótipo comportamental 

da SW, mostram a necessidade do uso de estratégias específicas para o manejo comportamental 

junto a este grupo.  Essas estratégias podem ser utilizadas com o intuito de amenizar ou evitar 

prejuízos no funcionamento adaptativo de atividades na vida diária da criança, na qualidade de 

vida individual, na qualidade de vida familiar e nas dificuldades emocionais. Nesse sentido, 

equipes profissionais de saúde, equipes educacionais e pais devem ser orientados sobre as 

formas de manejo comportamental e as estimulações cognitivas adequadas, preferencialmente, 

nos primeiros anos do desenvolvimento da criança com SW (ALMEIDA;TAVARES, 2010; 

RABELLO PADOVANI;  AE KIM; ASSUMPÇÃO JÚNIOR, 2011; LIMA et al., 2012). 

Em relação ao fenótipo de linguagem e comunicação são descritas na SW, habilidades 

relativamente preservadas, preferencialmente no desempenho em tarefas que demandam 

habilidades de memória auditiva (capacidade de lembrar aquilo que se ouve), habilidades de 

memória verbal (capacidade para reconhecer palavras em diferentes idiomas, reconhecimento 

isolado de significados de palavras e nomes de objetos) e habilidades receptivas de vocabulário, 

muitas vezes preservadas nos primeiros cinco anos do desenvolvimento. Outras habilidades da 

área de linguagem comumente estão prejudicadas; podem ser identificadas na fala alterações 

sintático-pragmáticas, estruturais e funcionais, dificuldades para segmentar palavras e 

disfluências na fala, uso excessivo de clichês que podem interferir nas habilidades de 
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comunicação. Evidências mostram que o grau de severidade dessas alterações varia em função 

do nível global de rebaixamento intelectual (BELLUGI et al., 2000; MERVIS; ROBINSON, 

2000; PHILOFSKY; FIDLER; HEPBURN, 2007; CARDOSO-MARTINS; SILVA, 2008; 

JARVINEN-PASLEY et al., 2008; MARTENS; WILSON; REUTENS, 2008; ROSSI et al., 

2009; MERVIS; JOHN, 2010; TEIXEIRA et al., 2010; ROSSI et al., 2011). 

Apesar das crianças com SW terem algumas habilidades de linguagem preservadas no 

que diz respeito ao vocabulário receptivo, por exemplo, em testes de desempenho nos quais a 

criança deve definir palavras, nomear sons da fala e utilizar vocabulário adequado atendendo à 

morfologia e sintaxe da palavra, o resultado é diferente. Trata-se de um conjunto de déficits 

verificados também no fenótipo de linguagem na SW. A saber, dificuldades para segmentar 

palavras, emissão de sons inadequados, mudanças na entonação de voz e uso de pausas 

desnecessárias na fala. Essas dificuldades também interferem expressivamente na comunicação 

e na aquisição das habilidades de aprendizagem, especialmente na leitura e na escrita (BROCK, 

2007; ROSSI; MORETTI-FERREIRA; GIACHETI, 2007; CARDOSO-MARTINS; SILVA, 

2008; MARTENS; WILSON; REUTENS, 2008; TEIXEIRA et al., 2010). 

De acordo com Mervis et al. (2003), os pontos característicos da síndrome como o 

fenótipo de linguagem e comunicação, os contrastes e as assimetrias verificados entre 

habilidades cognitivas e algumas habilidades de linguagem e comunicação são compatíveis ao 

que a autora considera como um ‘perfil de picos e vales’ (peak and valley profile). Este perfil é 

um fenômeno que, de um lado, tenta descrever os prejuízos cognitivos e, de outro, as 

habilidades preservadas e inclusive exacerbadas para o grupo (MERVIS et al., 2003). 

Sabe-se que as características do fenótipo cognitivo, comportamental e de comunicação 

e linguagem na SW associam-se aos prejuízos sócio adaptativos tanto para a pessoa com a 

síndrome como para os cuidadores. Contudo, ainda são escassos os trabalhos voltados para o 

treinamento dos pais e professores para manejo de problemas de comportamento de crianças 

com SW, assim como estudos voltados para o desenvolvimento de estratégias de estimulação 

de consciência fonológica que possam melhorar habilidades de aprendizagem no primeiro ano 

do ensino fundamental.  

Sobre as habilidades de consciência fonológica, estudos recentes, embora ainda não 

conclusivos, apontam que alguns indicadores de processamento fonológico podem estar 

preservados na síndrome, contudo é importante a estimulação precoce dessas habilidades para 

o desenvolvimento posterior da leitura e da escrita (LAING et al., 2001; MENGHINI; 

VERUCCI; VICARI, 2004; HEINZE; VEGA, 2008; HAVY; MOUKAWANE; NAZZI, 2010; 

SEGIN, 2015). 
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No Programa de Pós Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento (PPG-DD), existe 

uma linha de pesquisa voltada para os seguintes temas: a) caracterização de padrões 

comportamentais, funções cognitivas e habilidades de comunicação e de linguagem em crianças 

e adolescentes com SW; b) avaliação e monitoramento de condições de saúde mental dos pais; 

c) desenvolvimento de programas de intervenção junto as crianças e pais; d) treinamento de 

professores para manejo de alunos com SW em inclusão escolar (SEGIN, 2010; SERACENI, 

2010; TEIXEIRA, et al., 2010; LIMA, 2011; MARTIN, 2011; LEE et al., 2012; LIMA, et al., 

2012; BRAGA, 2013; LIMA et al., 2013; SEGIN, 2015). 

Com base nos resultados apresentados pelos projetos desenvolvidos pelo PPG-DD, 

Lima (2011) desenvolveu uma pesquisa de mestrado com alunos com SW e seus respectivos 

professores. O objetivo do trabalho foi desenvolver, aplicar e avaliar a eficácia de um guia de 

orientações para professores sobre as estratégias de manejo para comportamentos de 

hiperatividade e desatenção para o grupo de crianças e adolescentes com SW em ambiente de 

sala de aula. A amostra foi composta por cinco alunos de oito a 11 anos de ambos os sexos. No 

estudo, verificou-se que nas cinco crianças participantes houve a diminuição de problemas de 

comportamento; conforme o Inventário de comportamentos para crianças e adolescentes entre 

06 e 18 anos, o Formulário para professores (TRF 6/18) e a Escala de Transtorno de Déficit de 

Atenção e/ou Hiperatividade de Benczik. As estratégias do guia foram aplicadas pelos 

professores, e dentre os achados estes profissionais destacaram a necessidade de apoio familiar 

como um fator importante para o controle do comportamento destas crianças fora do ambiente 

escolar. O estudo desenvolvido por Lima (2011) concluiu que o guia de orientações foi uma 

alternativa adequada, eficiente e de baixo custo para o manejo de contingências que propiciou 

uma diminuição nos problemas de comportamento do espectro desatencional e 

hiperativo/impulsivo das crianças com SW envolvidas. A pesquisa apontou, dentre as 

limitações, o tempo breve de aplicação do guia se comparado com trabalhos anteriores 

realizados em crianças com desenvolvimento atípico, a necessidade de utilização de outras 

medidas comportamentais, por exemplo, a observação, a aplicação do guia em outros ambientes 

para auxiliar a generalização de comportamentos adequados em contextos escolares, familiares 

e sociais mediante uso de modelos de linha de base múltipla.  

Um outro projeto desenvolvido no PPG-DD foi o de Braga (2013), ela realizou uma 

pesquisa com um grupo de pré-escolares com SW. O objetivo do estudo foi verificar indicadores 

de desenvolvimento cognitivo, habilidades de linguagem receptiva e padrões 

comportamentais/adaptativos nas crianças com SW. A amostra do estudo foi composta por oito 

crianças com idade entre quatro e seis anos, de ambos os sexos. Os resultados do estudo de 
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Braga (2013), em relação às habilidades cognitivas e comportamentais, foram semelhantes a 

outros estudos conduzidos com grupos de crianças com SW em idade escolar, eles apontam 

para evidências que assinalam os prejuízos em relação à síndrome, destacados anteriormente, 

desde cinco e seis anos de idade. Os dados encontrados no grupo, embora restritos, devido ao 

pequeno número amostral, permitiram identificar a necessidade do desenvolvimento de 

programas de intervenção precoce e específicos, focados na estimulação de habilidades de 

funcionamento executivo, no aumento de repertórios comportamentais socialmente adaptativos 

e estimulação de outras habilidades cognitivas como memória, linguagem e atenção.  

Em continuidade ao trabalho de Lima (2011), assim como outro estudo conduzido junto 

a crianças com SW em idades mais avançadas de escolarização (SEGIN, 2015), a presente 

pesquisa optou por um grupo de crianças ingressantes no primeiro ano do Ensino Fundamental 

que foram avaliadas no trabalho de Braga (2013). Este trabalho propôs-se a avaliar a efetividade 

de um programa de manejo comportamental para pais de crianças com SW e seus respectivos 

professores com o objetivo de instrumentalizá-los quanto ao uso das estratégias adequadas para 

manejo comportamental. O estudo também aplicou, no próprio contexto escolar, um treino de 

consciência fonológica junto às crianças, com o intuito de avaliar possíveis desfechos do treino, 

no desenvolvimento de indicadores de habilidades de consciência fonológica. Estudos com 

crianças que se encontram no primeiro ano da escolarização formal podem, não só estimular as 

habilidades de consciência fonológica, como também identificar trajetórias específicas de 

desenvolvimento na síndrome, verificando habilidades preservadas que possam auxiliar ou 

melhorar outras dificuldades. 

 O presente projeto também foi ao encontro das recomendações para intervenções 

precoces indicadas na 5ª edição do Manual de Classificação Diagnóstica e Estatística dos 

Transtornos do Neurodesenvolvimento (DSM-5) para pessoas com Deficiência Intelectual 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION-APA, 2013). No tópico a seguir 

apresentaremos a fundamentação teórica do estudo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  



28 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Generalidades sobre a Síndrome de Williams: etiologia, prevalência e caracterização 

clínica 

A SW é uma doença genética associada à microdeleção de múltiplos genes no braço 

longo do cromossomo 7 na região 7q11.23. Nesta região, encontra-se o gene da elastina cuja 

afetação associa-se ao desenvolvimento, por exemplo, de alterações cardiovasculares 

(SOMERVILLE et al., 2005; DUTRA et al., 2011). A supressão do gene da elastina no 

cromossomo implica em irregularidades no tecido conjuntivo e afecção nas artérias, incluindo 

a Estenose Aórtica Supravalvar (EASV) (HONJO, 2012). 

O médico John Williams da Nova Zelândia e seus colaboradores, descreveram a 

síndrome em 1961, após evidenciar quatro crianças com deficiência intelectual, fácies atípica e 

EASV. Sem nenhum contato com os estudos de Williams, Beuren e colaboradores, da 

Alemanha, em 1962 também descreveram uma alteração congênita que envolvia o tecido 

vascular, o tecido conjuntivo e o Sistema Nervoso Central (SNC), em três crianças 

(WILLIAMS; BARRATT-BOYES; LOWE, 1961; BEUREN; APITZ; HARMJANZ, 1962). 

Do ponto de vista neonatal, até aproximadamente os três anos de vida, destaca-se que 

crianças com SW podem apresentar dificuldades na alimentação neonatal (em alguns casos 

acompanhadas de vômitos); choro frequente; dificuldade para dormir; prisão de ventre; atrasos 

motores (no desenvolvimento); atraso motor para sentar-se sem suporte e atraso na marcha 

(algumas andam por volta dos 28 meses). Entretanto, após esse período inicial de atraso na fala, 

observa-se um desenvolvimento excessivo de habilidades expressivas de linguagem na infância 

(METCALFE, 1999). 

Alguns dos dismorfismos faciais descritos no fenótipo clínico da síndrome são: testa 

larga; nariz pequeno e largo com a ponta virada para cima; bochechas volumosas e boca grande 

com lábios finos ou proeminentes; fissura palpebral pequena; prega epicântica; íris com padrão 

estrelado (similar à uma estrela); orelhas baixa implantadas com lóbulos acentuados; 

estreitamento bitemporal; nuca longa; osso hioide saliente; hipo ou microdontia; algumas 

alterações na arcada dentária como dentes pequenos com espaçamento entre eles (MERVIS; 

JOHN, 2008). 

Quanto à estatura eles são baixos, apresentam atraso no crescimento intrauterino, 

hipercalcemia persistente no primeiro ano de vida, podendo haver microcalcificações em rins, 

aorta, olhos e adrenais, unhas hipoplásicas, doenças geniturinárias como infecções recorrentes 
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de trato urinário, estenose uretral, divertículos na bexiga, refluxo vesico ureteral e rins pequenos 

(MACHADO et al., 2000; HONJO et al., 2012; TOPÁZIO, 2013). 

No sistema musculoesquelético podem apresentar limitações articulares, lordose, cifose, 

escoliose, dificuldades para flexionar os joelhos e limitações no movimento de rotação do 

antebraço com ou sem vinculação com os seus ossos. Essa condição faz com que este grupo 

apresente dificuldades na coordenação motora (HONJO, 2012). 

Na síndrome, a deleção que ocorre no cromossomo 7 é de aproximadamente 1,55 Mb a 

1,84 Mb (ANTONELL et al., 2006; DUTRA et al., 2011; HONJO, 2012). Usualmente, as 

deleções abrangem o detrimento de uma fração de um cromossomo, e como resultado ocorre 

um desequilíbrio. Nesse sentido, as consequências clínicas dependem do tamanho do segmento 

que sofreu a deleção e do número de funções que os genes desempenham (NUSSBAUM; 

MCINNES; WILLARD, 2008).  

As deleções observadas na síndrome são muito ínfimas para serem detectadas por 

exames convencionais, nesse caso utiliza-se o método de hibridização Fluorescence in Situ 

Hybridization (FISH). Este método é uma técnica de laboratório, onde um fragmento de DNA 

(ácido desoxirribonucleico) é utilizado para a detecção e localização de uma sequência 

específica de DNA no cromossomo. A técnica baseia-se na exposição de dois filamentos do 

DNA, permitindo que uma pequena sonda com uma molécula fluorescente hibridize o DNA 

cromossômico. Uma sonda FISH também pode ser obtida a partir de um braço do cromossomo 

inteiro (MACHADO et al., 2000; NUSSBAUM; MACINNES; WILLARD, 2008). 

Outra forma de detecção da síndrome é a Multiplex Ligadura-dependent Probe 

Amplification (MLPA®) que consiste numa técnica baseada no princípio da reação em cadeia 

da polimerase (Polymerase Chain Reaction-PCR) semiquantitativa. A técnica permite a 

detecção das alterações no número de cópias de uma sequência de DNA: consiste em dois 

oligonucleótideos sintéticos curto e longo, cada um contendo uma sequência de iniciador de 

PCR e uma sequência complementar ao alvo, conhecida como sequência de hibridização 

(STERN et al., 2004; HONJO, 2012).  

Exames realizados anteriormente apontam que a região da deleção na SW corresponde 

a aproximadamente 25 a 28 genes dependendo do ponto de interrupção e exclusão. Há 

evidências científicas do envolvimento desses genes no desenvolvimento de muitas das 

alterações clínicas descritas nos parágrafos anteriores sobre a doença (ANTONELL et al., 2006; 

OSBORNE; MERVIS, 2007; SUGAYAMA et al., 2007; POBER, 2010). 
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2.2 Caracterização geral de indicadores de funcionamento cognitivo e comportamental na 

Síndrome de Williams 

As características físicas e/ou bioquímicas que podem ser observadas num indivíduo são 

denominadas fenótipo. Ele é resultado da expressão genética do organismo, da influência de 

fatores ambientais e da possível interação entre ambos. Nesse sentido, o fenótipo cognitivo 

abrange processos e habilidades como indicadores do desenvolvimento intelectual, linguagem, 

percepção, memória e raciocínio lógico (GENETICS HOME REFERENCE-GHR, 2015).  

Estudos realizados na área do fenótipo cognitivo para a SW mostram que a maioria 

destes indivíduos apresenta um perfil cognitivo no qual a memória verbal de curto prazo e 

alguns tipos de habilidades expressivas de linguagem são considerados pontos fortes (PORTER;  

COLTHEART, 2005). Para o grupo, também são caracterizados graus variados de deficiência 

intelectual, dificuldades para reter na memória informações e manipulá-las num curto espaço 

de tempo (BELLUGI et al., 2000; ROBINSON; MERVIS; ROBINSON, 2003). Estas pessoas 

apresentam déficits nas habilidades visoespaciais (habilidade relacionada com a percepção da 

posição de dois ou mais objetos em relação aos outros e com o próprio objeto); problemas no 

processamento viso construtivo (processamento relacionado com a habilidade de manejar ou 

montar partes físicas, fazer desenhos livres e realizar cópias) (NUNES et al., 2013). E 

dificuldades no processamento numérico (grafia dos números e dificuldades para cálculos) 

(MERVIS; ROBINSON; PANI, 1999; BELLUGI et al., 2000). 

Outra área afetada em pessoas com SW são as habilidades nas funções executivas, trata-

se de um construto complexo que envolve um conjunto de funções inter-relacionadas (CARIM; 

MIRANDA; BUENO, 2012; DIAS; SEABRA, 2014). Alguns dos prejuízos dessas funções 

aparecem ao longo do desenvolvimento das crianças, adolescentes e adultos com a síndrome, 

por exemplo, na capacidade de antecipar, planejar, organizar e iniciar ações, inibir interferências 

distratoras, monitorar a execução de tarefas, alterar atividades quando necessário gerando novas 

ações (flexibilidade), memória operacional ou memória de trabalho (ex. capacidade de 

armazenamento e retenção temporária de informações), atenção sustentada e atenção seletiva 

(MERVIS; JOHN, 2008; 2010; CARNEY; BROWN; HENRY, 2013; COSTANZO et al., 2013; 

HOCKING et al., 2014). 

Em relação a esse tipo de prejuízo, recentemente, estudos tentam avaliar as possíveis 

associações entre os genes específicos que sofrem a deleção na região crítica da síndrome e os 

indicadores de funções executivas como é o caso do gene GTF (General Transcription Fator) 

(PORTER et al., 2012). 
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O trabalho de Breckenridge et al. (2013) avaliou os diferentes tipos de habilidades 

atencionais em 64 crianças, o grupo foi dividido em 32 crianças com SW e 32 crianças com 

Síndrome de Down (SD). Nesta pesquisa, verificou-se que havia habilidades relativamente 

preservadas, assim como, habilidades relativamente prejudicadas nas duas síndromes. Os dois 

grupos apresentaram poucos prejuízos no desempenho das tarefas que avaliavam atenção 

sustentada e, diferentemente, os dois grupos mostraram prejuízos atencionais expressivos em 

tarefas que avaliavam atenção seletiva e controle da atenção, ambas estão relacionadas às 

funções executivas (BRECKENRIDGE et al., 2013). 

Outros aspectos amplamente estudados em pessoas com SW são as especificidades do 

fenótipo comportamental, por exemplo, empatia exagerada; responsividade social excessiva, 

agitação motora; indicadores comportamentais de ansiedade; estereotipias; agressividade; 

sensibilidade especial e aumentada com relação aos sentimentos alheios (habilidade em 

entender as emoções dos outros) e quadros psiquiátricos compatíveis com fobias específicas 

(DAVIES; UDWIN; HOWLIN, 1998; LEYFER et al., 2006; ROSSI, 2010). 

Em relação às especificidades do fenótipo comportamental e de linguagem, estudos 

anteriores têm focado o comportamento e a interação social, as estereotipias comportamentais, 

as habilidades de linguagem e o funcionamento adaptativo, dentre outros. Jones et al. (2000) 

conduziram quatro estudos para verificar os indicadores de comportamento social em crianças 

com SW. O grupo amostral do primeiro estudo foi composto por 30 crianças entre cinco a 10 

anos pareados por idade com 30 crianças que apresentavam desenvolvimento típico. Nesse, foi 

avaliada a relação entre expressão social e as habilidades de linguagem. No segundo estudo, 

foram verificados indicadores de afeto e de sociabilidade em 22 bebês com SW e 22 bebês com 

desenvolvimento típico, pareados por idade (idade média de 18,5 meses para SW e 18,2 meses 

para o grupo controle) e outras 14 crianças com SW com idade média de 24,6 meses pareadas 

com 14 crianças típicas com idade média de 22,2 meses. O terceiro estudo verificou indicadores 

de sociabilidade e empatia exagerada em 26 crianças com SW com idade média de 23,6 anos 

comparado com 26 crianças com desenvolvimento típico cuja idade média foi de 25,5 anos (os 

grupos foram pareados por idade e sexo). O quarto estudo investigou a percepção dos pais sobre 

o comportamento social em três grupos de 20 bebês com idades médias entre 17,9 e 18,9 meses 

cada um (um grupo com SW, um grupo com SD e um grupo com TEA). De modo geral, os 

principais resultados dos estudos apontaram que a hipersociabilidade pode ser verificada 

mesmo antes da criança com SW ter habilidades expressivas de linguagem, padrão específico 

da síndrome diferente de outros transtornos, provavelmente associada às deleções genéticas 

típicas da síndrome. Para Jones et al. (2000), o perfil social do indivíduo com SW caracteriza-
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se por um exacerbado interesse e responsividade social, em relação às outras pessoas, 

acompanhado também de déficits para inibir respostas de aproximação de pessoas estranhas. 

Os autores salientam que os achados mostram que essa característica da sociabilidade excessiva 

é específica de indivíduos com SW e distinta de indivíduos com autismo. 

A hipersociabilidade, habilidade exacerbada em pessoas com SW, também foi 

investigada por Doyle et al. (2004). Neste estudo, foi averiguado se a expressão de 

hipersociabilidade presente em pessoas com a síndrome muda à medida que a pessoa aumenta 

a idade cronológica. O estudo foi realizado com pais de 64 crianças com SW, 31 crianças com 

SD e 27 crianças com desenvolvimento típico. A idade média para os grupos era de um ano e 

um mês a 12 anos e 10 meses. Os resultados mostraram que a hipersociabilidade, nas faixas 

etárias avaliadas, parece ser uma habilidade preservada e exacerbada, inclusive em relação ao 

contato social com pessoas estranhas, em comparação aos outros grupos. Foi concluído que os 

dados relatados com relação à hipersociabilidade induzem a pensar em substratos 

neurobiológicos em termos de funcionamento cerebral e predisposições genéticas que 

provavelmente estão envolvidos no endofenótipo da hipersociabilidade na SW. 

Na área de cognição social Van der Fluit, Gaffrey e Kein-Tasman (2012), conduziram 

um estudo que teve como objetivo avaliar relação entre indicadores de cognição social e 

mediante desempenho em tarefas que avaliam comportamento social.  Participaram da pesquisa 

24 crianças e adolescentes com SW com idades entre oito anos e um mês e 15 anos e nove 

meses (12 de cada gênero) e 24 cuidadores (22 mães, um pai e uma avó). Os resultados 

mostraram uma relação expressiva e recíproca entre o processamento social e os 

comportamentos sociais para o grupo sugerindo que déficits na cognição social podem 

desempenhar um papel importante nas dificuldades verificadas em tarefas de reciprocidade 

social. Para os autores, os resultados vão ao encontro aos estudos anteriores, nos quais, também, 

foi verificado que indivíduos com SW têm interesse acentuado pelas relações sociais com outras 

pessoas, contudo não conseguem manter reciprocidade adequada nestes intercâmbios. 

Comparado às crianças com outros transtornos do desenvolvimento, crianças com SW 

como citado acima, são menos reservadas em relação as pessoas estranhas, costumam ser 

excessivas nos contatos sociais e nas habilidades expressivas de linguagem, mas também são 

gregárias contrastando com a extrema afetuosidade. Estas são algumas das características do 

exacerbado comportamento pró-social compulsivo que, atualmente, geram o levantamento de 

suspeita de TEA em crianças com SW. Na busca de evidências favoráveis aos indicadores de 

comportamentos do espectro do autismo na SW estudos têm sido desenvolvidos para avaliar 

possíveis sinais de TEA em pessoas com SW. Por exemplo, nas áreas de: dificuldades na 
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interação e comunicação social, dificuldades para fazer e manter amizades, déficits para 

compreender sinais relevantes no contexto de conversas sociais, habilidades sociais 

insatisfatórias, interesses restritos, etc. (KLEIN-TASMAN et al., 2007; KLEIN-TASMAN et 

al., 2009). De fato, este déficit sócio comunicativo e comportamental pode ser observado no 

TEA. 

Lincoln et al. (2007), realizou um estudo com o intuito de verificar os indicadores de 

comportamentos de interação social em participantes com SW e com Autismo, utilizando o 

Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS). Participaram do estudo 20 pessoas com SW 

(nove homens e 11 mulheres) com idade média de 41 anos e seis meses e 26 pessoas com 

Autismo (14 homens e 12 mulheres) com idade média de 39 anos e oito meses. Os resultados 

apresentados pelos autores mostraram que os indicadores comportamentais correlatos com 

TEA, de acordo com o ADOS, apontam para a abertura social melhor no grupo com SW e 

também, evidenciam comportamentos relacionados ao autismo para estas pessoas com a 

síndrome. Contudo, essas evidências divergem das características comportamentais observadas 

no grupo com autismo, visto que as crianças com SW apresentavam mais propostas de interação 

social e esforçavam-se mais para envolverem-se com os outros, do que as crianças com TEA, 

apesar do grupo com SW apresentar mais déficits comportamentais.  

O solapamento de sinais clínicos de TEA na SW tem conduzido diferentes equipes de 

pesquisa, ao levantamento de possíveis casos de SW com diagnóstico de TEA em termos de 

outra condição psiquiátrica. Em 2007 equipes estadunidenses do Centro para Controle e 

Prevenção de Doenças estabeleceram a prevalência de TEA de 1:150 crianças com SW 

(CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2007). Mais recentemente, no 

artigo de Tordjman et al. (2012), foram resumidos os principais estudos epidemiológicos que 

relataram dados de prevalência de TEA nas pessoas com SW. Contudo, os autores chamam a 

atenção de que a maior parte das amostras tinha um número variado (oscilando entre um e 128 

participantes), sendo que dois dos estudos estavam com amostras compartilhadas (no caso o 

estudo que trabalhou com 128 pessoas e que encontrou nove pessoas que preenchiam os 

critérios clínicos para TEA) (TORDJMAN et al., 2012). 

Garzuzi (2009), realizou uma pesquisa com o objetivo de descrever e comparar os 

principais padrões de fenótipo comportamental na Síndrome de Prader-Willi (SPW), SW e SD, 

com foco nas principais características comportamentais para o grupo. Participaram do estudo 

68 crianças (SPW=11; SW=10; SD=47). A autora concluiu que as alterações encontradas, em 

relação aos padrões comportamentais, estavam interferindo expressivamente no funcionamento 

sócio adaptativo (GARZUZI, 2009).  
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Sobre problemas de saúde mental, estudos sugerem que os indivíduos com a SW podem 

ter outras condições psiquiátricas como o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH), sendo essa condição a de maior prevalência na SW seguida de fobias especificas 

(LEYFER et al., 2006; MARTENS; WILSON; REUTENS, 2008). Comumente, os sintomas 

indicativos do TDAH na síndrome, manifestam-se de forma análoga aos descritos para crianças 

com desenvolvimento típico (APA, 2013), com exceção das especificidades relacionadas aos 

problemas de linguagem e déficit intelectual. Nesse sentido, podem ser verificados, em pessoas 

com SW, os seguintes sinais e sintomas: agitação e movimentação, dificuldades para brincar ou 

se envolver silenciosamente em atividades, falar em demasia, impulsividade, impaciência, 

emissão de respostas precipitadas, desatenção, etc. (BAWDEN; MACDONALD; SHEA, 1997; 

ROSSI; MORETTI-FERREIRA; GIACHETI, 2007; ROSSI et al., 2009). 

Para caracterizar e avaliar o fenótipo psiquiátrico de crianças com SW, Green et al. 

(2012), conduziram um estudo longitudinal num grupo de 38 crianças e adolescentes com SW 

com idade de seis a 23 anos, e um grupo de 35 crianças com Transtornos do Desenvolvimento 

de origem idiopática com idades de sete a 19 anos. Em relação à caracterização do fenótipo 

psiquiátrico, os resultados descritos apontaram aspectos comuns de ansiedade e TDAH para 

ambos os grupos. O grupo com SW apresentou mais sintomas de Transtorno Obsessivo 

Compulsivo (TOC), problemas de comportamento agressivo e estereotipias e indicadores 

clínicos de fobias específicas se comparado ao grupo com os outros Transtornos do 

Desenvolvimento (TD).  

Elison, Stinton e Howlin (2010), realizaram um estudo sobre a saúde e as relações 

sociais em adultos com SW, com o objetivo de investigar as diferenças relacionadas com a idade 

e as mudanças ocorridas ao longo do tempo, na saúde, vida e organização de trabalho, da 

independência e do funcionamento social e os problemas comportamentais. Foi constatado que, 

na área da educação, os grupos foram atendidos de diferentes formas, e uma pequena amostra 

do grupo de estudo conseguiu adquirir o diploma de educação secundária. Os autores 

concluíram que com o passar da idade alguns indivíduos com a SW conseguem melhorar em 

algumas áreas da saúde física, habilidades de autoatendimento, profissionais, funcionamento 

social e comportamento. 

No próximo tópico abordaremos os aspectos do fenótipo de linguagem descritos para a 

SW.  

2.3 Habilidades de linguagem e consciência fonológica na Síndrome de Williams 

De acordo com a American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) (2014), a 
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linguagem constitui-se de regras socialmente compartilhadas. Elas abarcam a linguagem 

receptiva (entender o que os outros falam) e a linguagem expressiva (compartilhar 

pensamentos, ideias e sentimentos com os outros). Problemas nessas áreas podem comprometer 

a comunicação social, as interações sociais com pares e o convívio com outras pessoas (ASHA, 

2014). 

A linguagem expressiva pode ser representada por um conjunto de fonemas, e é gerada 

pela combinação dos sons. O ajuste destas informações denomina-se Processamento 

Fonológico (PF). O PF baseia-se nas operações mentais para poder processar os elementos que 

estão fundamentados na composição sonora ou fonológica da linguagem oral (CAPOVILLA; 

CAPOVILLA, 1998). O PF está constituído de três principais componentes: a consciência 

fonológica (capacidade de segmentar e analisar as distintas unidades sonoras que constituem os 

vocábulos que escutamos e verbalizamos); a velocidade de nomeação (área que tem como alvo 

a velocidade de nomear sinais cores, objetos, letras e números) e a memória verbal de curto 

prazo (habilidade cognitiva de armazenar informações transitórias) (VITOR, 2006). 

A Consciência Fonológica (CF), que é um dos componentes do PF, consiste numa 

habilidade em níveis variados que envolve a compreensão das distintas maneiras em que a 

linguagem oral pode ser manipulada, ela é a área da linguagem oral que se relaciona com a 

habilidade de refletir sobre os sons em um vocábulo (estrutura fonológica da palavra), e não o 

significado desse. É o conhecimento da estrutura da linguagem oral, ou seja, a capacidade de 

‘ouvir dentro de uma palavra’. Nesse âmbito, ela viabiliza a aprendizagem do princípio 

alfabético, no sentido de chamar a atenção para os sons que estão relacionados com letras 

(CAPOVILLA;  CAPOVILLA, 2000; BARRERA; MALUF, 2003; PLAZA; COHEN, 2003; 

CAPOVILLA; CAPOVILLA; SOARES, 2004). A CF engloba a consciência silábica 

(capacidade de segmentar as palavras em sílabas); a consciência de rima (perceber padrões de 

rimas com palavras ou gerar palavras que rimam) e a consciência fonêmica (compreensão de 

que as palavras são constituídas por sons individuais). Este terceiro elemento foca-se na 

capacidade de o indivíduo manipular os fonemas (menor unidade da língua falada) da palavra 

verbalizada e também se refere ao conhecimento em nível de sons individuais como: o 

segmento e a mistura ou a manipulação individual dos sons das palavras (está relacionada a 

compreensão do som e às relações com as letras de uma língua) (GILLON, 2005).  

A relação da CF com a aprendizagem mostra-se de forma mútua e interativa, no sentido 

de que para o desenvolvimento desse conjunto de habilidades é importante que a criança 

compreenda o processo de codificação da linguagem escrita, ou seja, a capacidade de analisar 

a palavra em unidades silábicas, intrassilábicas e fonêmicas. Assim, a CF pode ser considerada 
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um preditor importante para o desenvolvimento da habilidade de leitura, pois cumpre um papel 

de suma importância no desenvolvimento de competências concernentes à leitura e à escrita 

(SIM-SIM; SILVA; NUNES, 2008).  

Em referência à leitura, Morton (2011) salienta que esta é uma habilidade baseada na 

linguagem e é altamente dependente da língua de um indivíduo, no sentido de que se não ocorrer 

o desenvolvimento adequado das habilidades de linguagem oral, a leitura não poderá 

desenvolver-se suficientemente para atender às necessidades deste indivíduo. Assim, se a 

linguagem oral se baseia nas relações grafema-fonema, é importante que as crianças, desde o 

início do processo de alfabetização, obtenham uma estrutura fundamentada em consciência 

fonológica, para que elas possam observar esta correspondência e sejam capazes de decodificar 

as palavras que lhe são familiares. Observando por este âmbito, a CF é essencial e age como 

um fator prognóstico em relação aos anos iniciais de leitura, visto que a instrução de CF é 

considerada uma habilidade metalinguística de um indivíduo que auxilia na análise dos sons e 

das estruturas sonoras de uma palavra (MORTON, 2011).  

Em relação ao período de desenvolvimento da leitura em crianças típicas de cinco a sete 

anos e a CF, Andreassen e Simpson (2008), salientam que elas são capazes de identificar os 

nomes das letras e os seus sons em palavras. Pois, nesta fase, essas crianças são capazes de 

reconhecer o princípio alfabético que as palavras são compostas por sons e que eles podem ser 

representados por letras.  

Com foco em CF e alfabetização, Basso (2006) desenvolveu uma pesquisa sobre CF e 

sua relação entre a linguagem oral e escrita. O objetivo do trabalho foi compreender como se 

dá a repercussão de estimulação em CF na construção da leitura e da escrita num grupo de 

crianças. O trabalho foi realizado no ano de 2003 em duas etapas, e a amostra foi composta por 

crianças da rede de escola municipal. Para a caracterização do grupo, na primeira etapa, a autora 

realizou a triagem fonoaudiológica (avaliação da fala, linguagem, discriminação auditiva e 

questionário preenchido pelos pais) e aplicou a Prova de Consciência Fonológica (PCF). Um 

grupo foi formado por crianças que apresentaram alteração na triagem fonoaudiológica e 

crianças que não apresentaram alteração nesta triagem. Para o grupo que não apresentou 

alteração na triagem fonoaudiológica foi aplicado a PCF e o grupo foi subdividido em duas 

partes (um grupo que obteve maior pontuação e o grupo que obteve menor pontuação). Assim, 

a amostra ficou dividida em seis crianças no grupo A (cinco meninas e um menino), 10 crianças 

no grupo B (seis meninas e quatro meninos) e nove crianças (cinco meninas e quatro meninos) 

no grupo C, totalizando 25 crianças. 
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Ainda na pesquisa de Basso (2006), o trabalho foi realizado numa segunda etapa. Nesta 

fase, a amostra foi composta por crianças que receberam estimulação pré-alfabética na 

educação infantil e participaram da primeira etapa do projeto, e crianças que não receberam 

esta estimulação e não participaram da primeira etapa do projeto. Assim, a amostra da segunda 

etapa foi composta por 20 crianças: grupo D - cinco crianças (duas meninas e três meninos com 

idade média de sete anos e oito meses) que participaram da primeira etapa e obtiveram maior 

pontuação na PCF; grupo E - cinco crianças (duas meninas e três meninos com idade média de 

sete anos e quatro meses) que participaram da primeira etapa e obtiveram menor pontuação na 

PCF; grupo F: cinco crianças (uma menina e quatro meninos com idade média de sete anos e 

um mês) com dificuldade de leitura e escrita (classificados pelo relato da professora) e grupo 

G: cinco crianças (uma menina e quatro meninos com idade média de sete anos e quatro meses) 

sem dificuldade de leitura e escrita (classificados pelo relato da professora). O grupo A da 

primeira etapa foi excluído desta fase por não ter realizado a PCF (este grupo apresentou 

alteração na triagem fonoaudiológica), os resultados foram apresentados por grupos.  

Basso (2006) descreveu que as crianças do grupo D apresentaram êxito nas tarefas da 

PCF, com média de acertos de 35,5 e não apresentaram dificuldade nas palavras escritas, os 

resultados demonstraram que estas crianças desenvolveram habilidades que lhes permitiam a 

realização da leitura. O grupo também apresentou um bom desempenho na área da escrita, 

contudo apresentou oscilação na área de compreensão da leitura. Para a autora, os resultados 

demonstram que as crianças apresentaram evolução em relação aos conceitos do sistema de 

escrita, elas podem ser consideradas leitoras e escritoras porque compreendem as regras de 

convenção ortográficas. O grupo E apresentou a média de 20 acertos na PCF, apresentou mais 

habilidade nos itens de síntese silábica e segmentação silábica. Na área de leitura todas as 

crianças apresentaram ter conhecimento de aspectos importantes que viabilizam a efetivação 

da leitura. Todas as crianças do grupo conseguiram diferenciar letras de desenhos, possuem boa 

orientação espacial da esquerda para a direita, com exceção dos sinais da língua portuguesa, e 

elas conseguiram registrar as palavras de acordo com a convenção gráfica. A autora concluiu 

que as crianças evoluíram dentro do processo de leitura e este fato tornou evidente a importância 

desse tipo de acompanhamento para o desenvolvimento das habilidades de aprendizagem. O 

grupo F apresentou dificuldades na realização das tarefas propostas na PCF com a média de 

16,5.  No grupo, três crianças conseguiram ler todo o alfabeto, duas conseguiram ler somente 

as vogais e apenas uma criança conseguiu ler os textos e os sinais de pontuação. Todas as 

crianças do grupo conseguiram diferenciar letras e desenhos, mas apresentaram dificuldades na 

leitura dos números e na orientação espacial da esquerda para a direita. A autora concluiu que 
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a maioria das crianças deste grupo não estabeleceu a escrita alfabética, e este resultado 

demonstra que elas não podem ser consideradas leitoras e escritoras. No grupo G nenhuma das 

crianças conseguiu realizar a prova de transposição fonêmica da PCF, mas elas apresentaram 

maior facilidade na prova de segmentação silábica e de síntese silábica. Elas obtiveram o 

mínimo de 14 e o máximo de 34 acertos com média de 24,8. Na atividade de leitura três crianças 

conseguiram ler. Na área de reconhecimento de números três crianças não conseguiram ler e 

duas obtiveram êxito, estas – por sua vez - conseguiram fazer diferenciação entre desenho e 

escrita e conseguiram compreender a leitura de palavras. Todo o grupo apresentou boa 

compreensão das regras de convenção ortográfica. 

Diante dos resultados apresentados pelos grupos, Basso (2006) apontou para a 

necessidade de o professor conhecer os aspectos relacionados à CF e para a importância de ele 

estimular essas habilidades no trabalho pedagógico. A autora assinala, entre outros aspectos, 

que a CF pode ser explorada na fase inicial de alfabetização, visto que ela é um preditor e um 

respaldo no desenvolvimento da ortografia. 

Tenório e Ávila (2012), realizaram uma pesquisa com o intuito de caracterizar o 

desempenho escolar e o processamento fonológico de crianças matriculadas no primeiro e no 

segundo ano do ensino fundamental, conforme as variáveis sexo e ano escolar. O grupo foi 

formado por crianças que não apresentavam queixas (por parte dos professores) de: problemas 

de aprendizagem; déficits sensoriais ou motores; distúrbios cognitivos ou neurológicos e por 

crianças que tinham a frequência mínima de 75% de presença nas aulas. A amostra foi composta 

por 43 crianças matriculadas no primeiro ano (23 meninos e 20 meninas) e 45 crianças 

matriculadas no segundo ano (25 meninos e 20 meninas), totalizando 88 crianças. As avaliações 

foram realizadas por meio da aplicação do Teste de Desempenho Escolar (TDE) e pela 

aplicação de três instrumentos que avaliaram o PF: o Brazilian Children’s Test of Pseudoword 

Repetition (BCRP); a prova de Nomeação Automatizada Rápida (Rapid Automatized Naming-

RAN) e a Prova de Consciência Fonológica (PCF).  

Nos resultados, Tenório e Ávila (2012) apresentaram que ambos os gêneros obtiveram 

desempenhos semelhantes independente do ano que estavam matriculados, as autoras 

apontaram que o gênero não foi um preditor para a dificuldade no desempenho escolar. As 

crianças matriculadas no segundo ano apresentaram médias maiores nos subtestes do TDE e 

melhores respostas nos itens da PCF, em comparação às crianças matriculadas no primeiro ano 

independente do gênero. Em relação à avaliação da PF, mais especificamente à CF, a média 

geral foi maior para as crianças do segundo ano e, para a autora, este resultado aponta que 
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quanto maior o contato da criança com a escrita e o aprendizado, melhor o aperfeiçoamento das 

habilidades de CF.  

Outro resultado apontado por Tenório e Ávila (2012) foi que não houve diferença entre 

os anos escolares quanto às habilidades de memória fonológica de curto prazo, estes dados 

sugerem que essa habilidade independe do estímulo escolar ou da idade da amostra. A 

correlação da CF, tanto no desempenho da escrita quanto no desempenho da leitura, mostra que 

para as crianças escreverem é necessário que elas resgatem os elementos fonológicos, obtidos 

anteriormente, manuseiem os sons da fala, reconheçam-nos e transformem-nos em grafemas. 

Os dados apresentados apontam também, que no segundo ano escolar, as crianças ainda buscam 

resgatar informações fonológicas para poder desempenhar atividades de escrita. As autoras 

concluem que as tarefas de ler e escrever estão totalmente subordinadas ao processamento 

fonológico e às informações linguísticas. 

Antunes (2013) realizou uma pesquisa com o objetivo de investigar os níveis de 

consciência que constituem o conhecimento metalinguístico de crianças em idade pré-escolar e 

validar um instrumento de avaliação de CF. A amostra de Antunes (2013), foi composta por 

104 crianças de três anos a cinco anos e 11 meses de idade, matriculadas no ensino pré-escolar, 

com desenvolvimento típico e falantes do português europeu (das cidades de Santiago do 

Cacém e de Setúbal em Portugal). O Grupo foi dividido por faixa etária: grupo I – 33 crianças 

de três anos a três anos e 11 meses de idade (11 meninos e 22 meninas); grupo II – 34 crianças 

de quatro anos a quatro anos e 11 meses de idade (16 meninos e 18 meninas); grupo III – 37 

crianças de cinco anos a cinco anos e 11 meses de idade (19 meninos e 18 meninas). Foram 

incluídas na pesquisa crianças que não apresentavam alterações na linguagem, nem déficits 

cognitivos ou sensorial; apresentavam uma boa habilidade de discriminação auditiva (conforme 

relato dos professores) e que não tivessem feito ou fazendo parte de grupo de terapia da fala. 

Neste estudo foram aplicados os Testes de Avaliação da Linguagem na Criança (TALC), o 

Teste de Discriminação Auditiva de Pares Mínimos (TDAPM) e o instrumento de avaliação de 

CF: Consciência Lexical; Consciência Silábica; Consciência Intrassilábica; Consciência 

Fonêmica e Consciência de Acento. Este instrumento de CF foi desenvolvido como Instrumento 

para a Intervenção Clínica e Pedagógica. Os resultados apontaram que o desempenho da 

consciência fonológica melhora na medida que aumenta a idade cronológica com uma diferença 

progressiva entre os grupos, o desempenho das crianças de três anos foi mais comprometido 

comparado a faixas etárias maiores. Já o desempenho das crianças de cinco anos foi melhor, 

mas este êxito dependia do tipo de tarefa realizada (habilidade baixa para as tarefas de nível de 
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consciência fonêmica e consciência lexical; habilidade entre média e boa para as tarefas de 

nível da consciência silábica e intrassilábica).  

Novaes, Mishima e Santos (2013) realizaram uma pesquisa com o objetivo de aferir o 

impacto do treinamento de consciência fonológica breve sobre o processo de alfabetização e 

verificar se o treino teria um efeito diferenciado em crianças com mais dificuldades na área de 

CF. A amostra foi composta por 47 crianças matriculadas no primeiro ano do ensino 

fundamental, a idade média do grupo foi de seis anos e 11 meses (55,3% meninas e 44,7% 

meninos), o grupo foi dividido em Controle (GC) com 23 crianças e Experimental (GE) com 

24 crianças. Os instrumentos utilizados foram o Teste das Matrizes Progressivas de 

Raven/Escala Especial, o Teste de Consciência Fonológica Instrumento de Avaliação 

Sequencial (CONFIAS) e o Teste de Desempenho Escolar (TDE). Participaram do GC as 

crianças que obtiveram um percentil maior que cinco (conforme resultados do teste de Raven), 

no GE houve uma subdivisão em grupos de seis crianças para receber o treinamento, que foi 

realizado semanalmente na própria escola, cada treino foi realizado com a duração de 30 a 40 

minutos, totalizando 14 encontros com atividades relacionadas à CF. Os resultados do 

CONFIAS mostraram que as crianças do GE obtiveram o resultado abaixo da média para o 

esperado e o GC obteve uma porcentagem maior. Em relação ao treinamento, 26,1% das 

crianças do GE e 16,7% do GC apresentaram classificação inferior, na área de leitura, 4,3% do 

GE e 16,7% do GC permaneceram com os resultados inferiores ao esperado para o ano que a 

criança frequenta. As autoras discutiram que na avaliação inicial a amostra apresentou 

resultados abaixo do esperado, levantando como hipótese possíveis relações entre as respostas 

e o teste aplicado, no caso o CONFIAS, já que este teste considerou a hipótese de escrita da 

criança. Apesar da análise estatística não ter apontado diferenças significativas para os grupos 

em função do treinamento, o GE manteve-se com pontuações médias mais altas e estes dados 

sugerem que o treino teve efeito sobre o desempenho acadêmico das crianças participantes. Os 

resultados do treino de CF tiveram o efeito positivo sobre o desenvolvimento das habilidades 

nessa área. Estes dados apontaram que o treino de CF para crianças no início da fase de 

alfabetização podem ser benéficos. 

   Podemos observar, de acordo com os estudos descritos anteriormente, que a CF 

depende do amplo conjunto de capacidades e que ela pode viabilizar o desenvolvimento de 

habilidades concernentes à alfabetização. Visto que a alfabetização é um termo amplamente 

utilizado para referir-se ao domínio, à compreensão e à utilização da linguagem falada e da 

linguagem escrita. Para ser considerado alfabetizado o indivíduo deve ser capaz de reunir e 

construir um significado à palavra por meio da linguagem falada e da linguagem escrita, assim 
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ele deve ser capaz de compreender os símbolos gráficos da linguagem a fim de produzir 

símbolos que possam ser compreensíveis aos outros (VEALE, 2009). 

Em relação ao desenvolvimento da área de alfabetização com respaldo da CF em 

crianças com desenvolvimento atípico, Fletcher e Buckley (2002) desenvolveram uma pesquisa 

com crianças com SD com o objetivo de descrever a relação entre a CF e a habilidade de leitura 

e a escrita, para saber se as crianças com SD demonstram níveis mensuráveis de CF e se esta 

relação seria positiva em se tratando de leitura e habilidade ortográfica. A amostra foi composta 

por 17 crianças da Ucrânia (10 meninos e sete meninas) com uma faixa etária de nove anos dois 

meses a 14 anos cinco meses. As crianças foram avaliadas por meio de testes padronizados 

como o British Ability Scales (BAS), que consiste na avaliação da competência de habilidade 

de leitura e ortografia. E, testes não padronizados para avaliar estratégias de leitura e escrita em 

CF (conteúdo, função, pseudopalavras, palavras regulares e irregulares, regras) por meio de um 

cartão contendo as palavras, apresentadas de forma aleatória (rima, aliteração, combinação e 

segmentação fonêmica). Os resultados apresentados demonstram que na capacidade de leitura 

as 17 crianças obtiveram progresso em suas habilidades literárias. Nas medidas de leitura de 

pseudopalavras e ortografia, das 17 crianças 10 foram incapazes de atingir a pontuação. Na 

parte de CF, das 17 crianças 14 tentaram realizar as tarefas e atingiram pontuações 

relativamente mais altas nos itens de combinação de palavras e aliteração, seguida pela rima. 

Apresentaram desempenho mais baixo nas tarefas de segmentação, este item mostrou-se mais 

difícil e seis crianças foram incapazes de atingir a pontuação média. Diante dos resultados, as 

autoras concluíram que crianças com SD apresentam a capacidade de leitura mensurável de CF, 

demonstram habilidade para decodificar pseudopalavras, ainda que em níveis mais baixos e 

evidenciam correlações positivas de CF em competência de leitura e escrita.  

Sinha (2013) realizou um estudo de caso com crianças autistas, o objetivo do trabalho 

foi: demonstrar que a consciência fonêmica pode ser desenvolvida por meio da instrução em 

sala de aula de educação geral com alunos autistas; analisar o efeito de uma instrução em 

consciência fonêmica medido pela pontuação de um instrumento padronizado. A pesquisa foi 

realizada na Califórnia, participaram do estudo duas professoras de educação geral, dois 

paraprofissionais (pessoas sem formação, treinadas para auxiliar na pesquisa) e quatro crianças 

com autismo (três meninos e uma menina), duas crianças com sete anos de idade e duas crianças 

com oito anos de idade.  A autora optou por um estudo de linha de base múltipla com dados 

descritivos, inicialmente a variável independente foi a instrução em consciência fonêmica como 

parte do programa de ensino individualizado para crianças com autismo num contexto de aulas 

de educação geral e a variável dependente foi medida em função do desempenho no teste 
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Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills (DIBELS) (conjunto de procedimentos e 

medidas para avaliar a aquisição de habilidades de alfabetização precoce do jardim de infância 

até a sexta série – os procedimentos permitem monitorar sistematicamente o desenvolvimento 

da alfabetização e as habilidades precoces de leitura). Nos procedimentos da pesquisa, Sinha 

(2013) descreveu que os dois paraprofissionais receberam quatro horas de treinamento para 

implementação do programa de ensino em consciência fonêmica pelo pesquisador. Os quatro 

alunos estavam na mesma classe e foram ensinados pelo mesmo professor durante todo o ano 

letivo (na sala de educação geral), três dias na semana eles foram integrados na sala de educação 

especial (durante 50 minutos cada dia). Os dois paraprofissionais acompanharam os quatro 

estudantes (um paraprofissional para cada duas crianças) durante todo o ano letivo. Os dois 

professores preencheram questionários (escala Likert), elaborados pelo pesquisador, para 

avaliar a eficácia das atividades de consciência fonêmica na rotina de ensino. O instrumento 

DIBELS foi aplicado no início e ao término do ano letivo.  

Os resultados apresentados por Sinha (2013), apontaram para a importância do 

desenvolvimento da consciência fonêmica para o ensino de habilidades de leitura, a intervenção 

foi eficaz para o ensino de habilidades de consciência fonêmica. Os dados, apresentados no 

DIBELS, demostraram que a consciência fonêmica pode ser desenvolvida através de instrução 

em sala de aula de educação geral. Os quatro estudantes corresponderam à intervenção, os dados 

apontaram para os benefícios da intervenção por meio de programas de instruções individuais 

específicas para salas de aula do ensino geral. Como limitações do estudo a autora apontou para 

o tempo que os alunos eram integrados na educação especial e para o fato de não ter utilizado 

grupo controle. 

No que se refere às habilidades de consciência fonológica em pessoas com SW, Laing 

et al. (2001) investigou o processamento fonológico e as habilidades de CF num grupo de 

pessoas com SW assim como, a capacidade deste grupo para aprender a ler uma série de 

palavras novas, por meio de dois estudos. O primeiro estudo foi realizado com um grupo de 15 

indivíduos com SW (idade média de 15 anos e um mês) pareados com um grupo de 15 crianças 

com desenvolvimento típico (idade média de seis anos e nove meses). Neste estudo, a autora 

verificou que embora alguns indivíduos com SW aprendam a ler, o nível de capacidade de 

leitura obtida é baixo. Para a autora, esses indivíduos possuem decodificação melhor na 

habilidade de leitura do que na compreensão da mesma, eles tendem a realizar 

insuficientemente tarefas fonológicas que demandem medidas de supressão de fonemas. As 

correlações realizadas pelos autores sugerem que existe forte relação entre habilidades 

fonológicas e de leitura para o grupo. Os resultados deste primeiro estudo mostraram que a 
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capacidade geral e habilidades de processamento fonológico parecem estar relacionadas com a 

variação da habilidade de leitura encontrada para a população com SW. O segundo estudo foi 

realizado com 14 crianças com SW e 15 crianças com desenvolvimento típico do estudo um. 

Nele identificou-se que pessoas com SW utilizam menos o sistema semântico e confiam mais 

na codificação fonológica em tarefas de processamento de linguagem. No geral, as habilidades 

de leitura deste grupo apresentaram-se insuficientes, apesar da variabilidade dentro do grupo 

que foi associada com as diferenças individuais em relação a habilidades de inteligência e outras 

habilidades fonológicas. Diante dos resultados da pesquisa, os autores concluíram que o uso de 

diferentes estratégias envolvidas na aprendizagem da leitura desempenha um papel de suma 

importância para o desenvolvimento da habilidade de leitura na SW. 

Menghini, Verucci e Vicari (2004) realizaram uma pesquisa com o objetivo de descrever 

habilidades de CF para leitura em um grupo de jovens com SW. A pesquisa também foi 

realizada com o intuito de compreender como ocorre o desenvolvimento da leitura em pessoas 

com deficiência intelectual, no caso a SW; e quais estratégias poderiam ser utilizadas para este 

grupo. Participaram da pesquisa 16 adolescentes e adultos jovens com SW que frequentavam a 

escola desde os sete anos de idade com idade cronológica média de 17 anos e sete meses (10 

meninos e 6 meninas) e 16 crianças com desenvolvimento típico com idade média de 6,2 a 8,6 

(10 meninos e seis meninas). Para os autores, o achado mais importante foi o de que as 

habilidades de leitura dos participantes com SW eram adequadas para o seu nível cognitivo, 

tanto para a precisão, quanto para a rapidez na execução. No estudo, eles concluíram que 

indivíduos com SW têm dificuldades na conversão grafema-fonema; que o contato permanente 

com a palavra grafada permitiu que estes indivíduos adquirissem habilidade de leitura 

adequada, ainda que com um pouco de dificuldade, e que as habilidades de leitura pareciam 

estar desenvolvendo-se com o apoio da consciência fonológica. Diante dos resultados, os 

autores apontaram que a CF desempenha um papel crucial no desenvolvimento da habilidade 

de leitura e que, durante o processo educacional, ela deve ser estimulada desde o início com a 

utilização de atividades estratégicas de reflexão e análise de textos. 

Heinze e Vega (2008) realizaram uma pesquisa com o intuito de testar as habilidades de 

leitura num grupo de crianças e adolescentes com SW (cinco meninos e sete meninas) com 

faixa etária de oito a 15 anos de idade; este grupo foi pareado pela idade mental com um grupo 

de crianças com desenvolvimento típico (seis meninas e seis meninos) com faixa etária de seis 

a nove anos. Os autores utilizaram os seguintes critérios de inclusão para o grupo com SW: a) 

idade cronológica de oito a 16 anos e b) saber reconhecer letras isoladas e palavras.  O grupo 

com SW foi comparado com o grupo controle de crianças com desenvolvimento típico. No 
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trabalho foram aplicadas tarefas de leitura de palavras, pseudopalavras, tarefas metafonológicas 

(habilidade em manipular as unidades sonoras da língua) e nomeação rápida. Nos resultados 

referentes às tarefas fonológicas os participantes obtiveram boa pontuação (tarefas de repetição 

de palavras e pseudopalavras; tarefas de omissão da sílaba inicial da palavra), nas tarefas de 

formação de rimas eles apresentaram dificuldades. Para os autores, esta dificuldade com rimas, 

pode estar relacionada com as instruções para a tarefa, porque o grupo é capaz de rimar jogos 

e canções. Os participantes também apresentaram dificuldades de nomeação rápida, no que diz 

respeito à precisão, contudo esta dificuldade está relacionada com a pronúncia, porque eles 

obtiveram pontuação equivalente ao grupo controle no desempenho das tarefas. Os autores 

concluíram que os resultados do estudo indicam que indivíduos com SW têm bons 

conhecimentos linguísticos e isto lhes permite o desenvolvimento da aprendizagem de leitura.  

Havy, Moukawane e Nazzi (2010) realizaram uma pesquisa com 12 crianças francesas 

com SW (nove meninos e três meninas) na faixa etária de três a oito anos de idade. O objetivo 

deste trabalho foi investigar o processamento fonológico para novas palavras. Os autores 

avaliaram as habilidades de aprendizagem de novas palavras por meio de uma tarefa que 

envolvia a aprendizagem de duas palavras foneticamente semelhantes representadas por dois 

objetos diferentes. Foram utilizadas 16 tríades de diferentes objetos desconhecidos das crianças, 

elas eram constituídas de pares de pseudopalavras foneticamente semelhantes e manipuladas 

com um segmento de vogais e de consoantes. Os resultados obtidos demonstraram que as 

crianças com SW são capazes de estabelecer um referencial de ligação entre palavra e objeto, 

mas possuíam dificuldades na categorização destas palavras. Eles entendem que essa 

dificuldade está mais relacionada com a deficiência intelectual do que com a aprendizagem de 

palavras que envolvem categorização. Apontam que, ao explorar de forma mais pormenorizada 

a sensibilidade fonética para este grupo, descobriram que eles são capazes de processar 

contrastes mínimos e outros recursos que envolvem as diferenças entre consoantes e vogais. 

Para os autores os resultados do estudo, sugerem que o processamento fonológico pode estar 

relativamente preservado na SW. 

Cornish et al. (2012) realizou um estudo de comparação entre a SD e a SW, com o 

objetivo de investigar possíveis diferenças entre os grupos em relação à área de desatenção, 

hiperatividade e outros problemas de comportamento; habilidades de vocabulário e leitura e se 

o perfil atencional e perfil comportamental seriam preditores de aquisição de vocabulário de 

leitura e escrita de palavras simples. Participaram do estudo 26 crianças com SD e 26 crianças 

com SW. Os resultados apontaram que as crianças com SW eram, significativamente, mais 

prejudicadas nos índices de desatenção e hiperatividade, em contraste com crianças com SD 
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que apresentaram elevados níveis de sintomas de desatenção, mas níveis relativamente normais 

quanto a indicadores de hiperatividade. As crianças com SD mostraram indicadores maiores de 

comportamentos de desatenção em relação ao desempenho no vocabulário receptivo, na leitura 

de palavras simples, no reconhecimento das letras e na correspondência de rima. Em contraste, 

as crianças com SW não mostraram relação entre comportamentos de desatenção e desempenho 

para o vocabulário receptivo e leitura de palavras. Contudo, após um ano, ambos os grupos 

apresentaram melhoras no desempenho geral do vocabulário e indicadores de alfabetização, 

ainda que os déficits de atenção permanecessem mais prejudicados no grupo com SD, mas não 

para o grupo de SW. Em conjunto, os dados apresentados de acordo com os autores indicam 

que, de modo geral, programas de intervenção somente serão viáveis se a pesquisa básica 

identificar nas síndromes, possíveis especificidades de trajetórias de desenvolvimento que 

possam vir a nortear programas específicos de formação com o intuito de ajudar as crianças 

com doenças genéticas e DI a desenvolverem todo o seu potencial. 

Segin (2015) realizou uma pesquisa com o intuito de desenvolver e implementar 

procedimentos de intervenção em habilidades fonológicas por meio da aplicação de um treino 

nessa área, a fim de viabilizar o processo de alfabetização de crianças com SD e com SW, 

matriculadas no Ensino Fundamental. Participaram do projeto três crianças com SD (dois 

meninos e uma menina) e três crianças com SW (duas meninas e um menino), totalizando seis 

crianças com idade entre nove e 11 anos. A intervenção foi realizada três vezes por semana 

(total = 32 sessões) por meio da utilização do Software de Alfabetização Fônica 

Computadorizada e de materiais estratégicos de alfabetização (alfabeto móvel, blocos lógicos, 

lápis e papel). De acordo com Segin (2015), os resultados apontados na PCFO e Prova de 

Consciência Sintática (PCS) mostraram um amplo comprometimento nesta área e desempenho 

muito abaixo do esperado. Já no programa de Alfabetização Fônica Computadorizada, os 

grupos apresentaram ganhos nas habilidades de reconhecimento do nome das letras do alfabeto 

(vogais e consoantes). O grupo com SD apresentou dificuldades no processamento da fala e o 

desempenho na PCFO e PCS do grupo com SW foi melhor em comparação ao grupo com SD. 

Para a autora, os resultados apresentados pelos grupos mostraram que metodologias de 

intervenção em CF desponta um caminho propício para melhorar os desempenhos nessas 

habilidades para crianças com DI. 

Cardoso-Martins, Mesquita e Ehri (2011) salientam que o desenvolvimento da 

capacidade alfabética requer o conhecimento das letras e este prediz o aprender a ler e a soletrar 

além de outros fatores relevantes, como o desenvolvimento da consciência fonológica. Neste 

sentido, um treinamento em consciência fonológica propicia ao iniciante na alfabetização, a 
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oportunidade de aprender a leitura pelo processamento e armazenamento das relações letra/som 

nas palavras. Observando por este prisma o treino de consciência fonológica pode ser um 

facilitador do processo de alfabetização (CARDOSO-MARTINS; MESQUITA; EHRI, 2011), 

e, inclusive, pode ser utilizado em crianças com SW.  

Estudos anteriores, realizados no Brasil, mostram que esse tipo de treino pode beneficiar 

também crianças com SD e crianças com DI. Um estudo realizado por Hein et al. (2010) 

conduziu a intervenção em 22 alunos com DI, com idade entre 10 e 17 anos, utilizando um 

software de Alfabetização Fônica Computadorizada aplicados em 16 sessões. Para a 

caracterização de nível intelectual do grupo, eles utilizaram a escala de Maturidade Mental 

Columbia e a escala de Inteligência Weschsler para crianças. Os autores avaliaram também, o 

nível de leitura e escrita do grupo por meio da PCFO. Nos resultados, os autores apontaram que 

houve melhora na capacidade de leitura escrita dos alunos, e este ganho pôde ser observado na 

série subsequente do ensino fundamental (HEIN et al., 2010). 

Os conceitos de alfabetização, os conhecimentos e as habilidades adquiridas na primeira 

infância são excelentes preditores para futuros leitores. O suporte para o treinamento de leitura 

aprimorado nessa fase pode facilitar e dar a base necessária para essa aquisição. Neste sentido, 

a consciência fonológica pode ser uma fonte significativa para o posterior desenvolvimento da 

leitura. Por meio dela as crianças vão, gradativamente, tomando ciência da composição 

fonológica da linguagem falada e se deslocando para a maior e menor unidade fonológica 

(TORGESEN et al., 1999; BURGESS, 2002; SCHATSCHNEIDER et al., 2004). 

Além da importância do desenvolvimento da consciência fonológica apresentado 

anteriormente, nota-se que a compreensão do princípio alfabético é um fator importante para o 

desenvolvimento de reconhecimento de palavras e habilidades de decodificação. Pensando no 

princípio alfabético como a relação entre letras e seus respectivos sons, é importante que as 

crianças entendam os fonemas individuais e que as palavras são representadas por letras e que 

os sons podem ser analisados e decodificados neste processo, o período de início da 

alfabetização é uma importante fase de desenvolvimento para a CF. O desempenho das crianças 

em tarefas de CF tem-se mostrado um bom preditor para as crianças nas etapas emergentes do 

desenvolvimento da alfabetização (PULLEN; JUSTICE, 2003; HOGAN; CATTS; LITTLE, 

2005; SCHUELE; BOUDREAU, 2008; MORTON, 2011). 

Diante do exposto nos parágrafos anteriores, existe uma escassez de estudos focados no 

em orientações para o desenvolvimento das habilidades de CF para auxiliar no processo de 

alfabetização de pessoas com DI. Com base na hipótese da importância da CF para o processo 

de alfabetização, especialmente em crianças com DI como é o caso da SW, optou-se por realizar 
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o presente estudo focado no treino de consciência fonológica em crianças com a síndrome 

matriculadas no primeiro ano do Ensino Fundamental I, assim como o treinamento de pais e 

professores para o desenvolvimento de estratégias adequadas de manejo comportamental dessas 

crianças no contexto familiar e escolar. Seguidamente, alguns aspectos que também embasam 

este referencial, serão focados nas especificidades da educação especial brasileira referente à 

pessoa com DI, no caso a SW, e nas contribuições da Análise Aplicada do Comportamento para 

manejo de problemas comportamentais na infância.  

2.4 A formação de professores para a educação especial 

A formação de professores para o exercício docente está prevista na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB) 9394/96. A educação continuada deve ocorrer em diferentes níveis, 

com valorização do profissional da educação, com a garantia dos planos de carreira e com o 

aprimoramento profissional. Neste sentido, é importante que o docente seja incentivado a dar 

continuidade aos estudos para garantir melhoria nas condições de trabalho, vida profissional e 

desempenho em sala de aula (BRASIL, 1996).  

Na Resolução n.º 2 de 2001, podemos observar que existe dois níveis de formação para 

professores atuantes na educação especial. Uma delas é a comprovação de que, em sua 

formação, ele apropriou-se de conteúdos concernentes à educação especial para perceber as 

necessidades dos alunos, para exercer a ação pedagógica, para aferir o processo educativo e 

saber trabalhar em equipe. A outra é a capacidade de desenvolver as competências necessárias 

para a identificação de alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) e, com base 

nestas identificações, saber adaptar o currículo, saber implantar e usar recursos pedagógicos 

para atender esta população, conhecer práticas alternativas e saber adequar o atendimento 

educacional para atender as necessidades educacionais apresentadas por alunos incluídos no 

espaço educacional (BRASIL, 2001). 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) foi previsto pelo Decreto 6.571/08 e 

modificado pelo Decreto 7.611/11, é um atendimento oferecido no espaço escolar (BRASIL, 

2008; 2011). Ropoli et al. (2010), descreveram que este serviço é um suporte que faz parte do 

sistema obrigatório de ensino, é um recurso de atendimento para o aluno com deficiência e com 

o intuito de promover a autonomia do aluno dentro e fora da escola.  Esse trabalho é realizado 

no espaço físico da própria escola, mas não no horário da sala de aula comum. O profissional 

que atende esse grupo é um professor com formação específica em níveis de especialização ou 

aperfeiçoamento para atender os alunos com deficiência. Ao profissional cabe a 

responsabilidade de complementar o ensino realizado em sala regular. Assim como, articular 
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os conteúdos a serem ensinados dentro deste espaço, que foram previstos anteriormente pelo 

Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola (ROPOLI et al., 2010). 

Sobre a política de atendimento do AEE, Bondezan e Goulart (2013) fizeram reflexões 

e avaliaram entrevistas feitas com 24 professores da rede municipal da cidade de Foz do Iguaçu-

PR. As autoras apontaram, nos resultados, o desconhecimento por parte dos professores a 

respeito da função das salas de recursos do AEE. De acordo com os resultados apontados, o 

trabalho precisa de mais salas, de mais esclarecimentos sobre o público alvo do atendimento. 

Destacam a importância da compreensão, por parte do educador, de que a sala de recursos não 

é um espaço para reforço dos conteúdos aplicados na sala regular, a apontam para a importância 

de uma equipe multidisciplinar para avaliar as necessidades do público atendido na sala de 

recursos e para a importância da participação da família como apoio (BONDEZAN; 

GOULART, 2013).  

No que tange à formação dos professores, De Masi (2008) salienta que neste processo, 

mesmo em níveis diferenciados, ainda existem profissionais da educação que se consideram 

despreparados para atuarem na área de inclusão para alunos com NEE, apesar das propostas 

apresentadas pelo governo brasileiro. A autora argumenta que, a inclusão não consiste somente 

em matricular o aluno com deficiência (seja qual for o tipo de deficiência) e alegar que está 

incluído, mas realizar as adaptações curriculares concernentes, tanto para o aluno, quanto para 

o professor. Desta forma, instrumentalizar este profissional para que exerça a sua prática 

docente de forma eficiente (DE MASI, 2008). Sobre instrumentalização também devem ser 

consideradas as habilidades que o professor possui em gerenciar os problemas emocionais e 

comportamentais, frequentemente observados em crianças e adolescentes com transtornos do 

neurodesenvolvimento, especificamente a DI, condição observada na SW. 

Em muitas síndromes genéticas, podemos destacar que existem evidências suficientes 

que permitem ao profissional levantar consistentemente um perfil comportamental esperado 

(para a síndrome). Nesse sentido, os professores devem conhecer esses padrões de 

funcionamento comportamental e sócio adaptativo para poderem manejar eficientemente os 

problemas de comportamento apresentados em sala de aula (LIMA et al., 2012). Sobre uma das 

abordagens teóricas que mais têm contribuído com o desenvolvimento de estratégias adequadas 

de manejo comportamental em pessoas com DI versa o seguinte tópico do referencial. 

2.5 Contribuições da Análise Aplicada do Comportamento para o manejo de problemas 

de comportamento 

 A maior parte dos comportamentos dos organismos é denominada comportamento 
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operante, termo cunhado por Skinner (2000). Um comportamento é classificado como operante 

pelo fato deste produzir consequências (modificações no ambiente) e ser afetado por elas 

(MOREIRA; MEDEIROS, 2007). Na Análise Experimental do Comportamento têm sido 

descritos dois tipos de controle básicos para entender a emissão de um comportamento 

operante: o controle de comportamento pelos estímulos antecedentes e o controle do 

comportamento pelos estímulos consequentes (isto é, as consequências), entendidos ambos 

numa relação funcional (MATOS, 1995; SKINNER, 2000; SÉRIO et al., 2010; TODOROV; 

HANNA, 2010). Sobre esses tipos de controle serão apresentadas as seguintes definições.  

O controle de comportamento pelos estímulos consequentes, entendido numa relação 

funcional, parte do pressuposto de que as consequências de nossos comportamentos 

influenciam as ocorrências futuras destes, no sentido de uma maior ou menor frequência, 

inclusive a extinção desse comportamento. Chamamos de ‘consequências de reforço positivo’ 

aqueles eventos produzidos pelo comportamento que aumentam a probabilidade de um 

determinado comportamento voltar a ocorrer. Sendo assim, essas relações entre o ambiente e o 

comportamento são denominadas de contingências de reforçamento positivo (MOREIRA; 

MEDEIROS, 2007). Para determinar se um estímulo é um reforçador ou se uma consequência 

é um reforço, deve ser considerada a relação entre o comportamento e sua consequência. 

Destacamos que as consequências de reforçamento positivo não influenciam ou controlam 

apenas comportamentos adequados; elas também mantêm ou aumentam a frequência de 

comportamentos inadequados ou indesejados (MOREIRA; MEDEIROS, 2007).  

A análise de contingências de reforçamento positivo exige prestar atenção ao tipo de 

consequência reforçadora do comportamento. Quando essas consequências são produtos 

naturais e próprios do comportamento, elas de forma geral são reforçadoras naturais. Por 

exemplo, a manutenção de comportamentos do estudar de uma criança em função de elogios 

de professores e dos pais ou da aprendizagem das habilidades que lhe permitirão atender 

demandas do dia-a-dia como brincar e interagir com colegas. Por outro lado, os reforçadores 

que não são naturais para esse comportamento são denominados de arbitrários, por exemplo, o 

comportamento de estudar de uma criança em função da obtenção de presentes tangíveis como 

chocolates e brinquedos (MOREIRA; MEDEIROS, 2007).  

Quando a consequência de reforçamento é suspensa, o resultado é a diminuição gradual 

da ocorrência desse iniciando o processo de extinção daquele comportamento operante. Trata-

se de um processo complexo, pois na condição de suspensão, é provável que ocorra uma 

resistência à extinção já que, mesmo tendo sido suspenso o reforço, o organismo ou indivíduo 

poderá continuar emitindo esse comportamento. 
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São descritos diversos fatores que influenciam a resistência à extinção. Citam-se o 

histórico anterior de aprendizagem em termos de número de reforços anteriores: custo de 

resposta (quanto mais esforço é necessário para emitir um comportamento, menor será sua 

resistência à extinção); manutenção intermitente de eventos reforçadores desse comportamento, 

deficiência intelectual associadas aos padrões comportamentais que predominantemente são 

influenciados por fatores biológicos (como os descritos no fenótipo comportamental de pessoas 

com SW); comportamentos operantes restritos; dentre outros (MOREIRA; MEDEIROS, 2007; 

MARTIN; PEAR, 2009). 

Como já descrito nos parágrafos anteriores, existem consequências que aumentam a 

probabilidade de um comportamento voltar a ocorrer pela adição de estímulos reforçadores 

positivos. Entretanto, existem outros eventos consequentes do comportamento que aumentam 

sua frequência, porém na tentativa de remover ou esquivar-se de estímulos consequentes 

aversivos (punitivos). Nesse último caso, o comportamento aumenta ou mantem-se também, só 

que para a remoção desses eventos (configurando comportamentos de fuga) ou para se esquivar 

dos mesmos (configurando comportamentos de esquiva). Nesse caso denomina-se 

‘consequências de reforço negativo’ (MOREIRA; MEDEIROS, 2007; MARTIN; PEAR, 2009). 

Há também consequências do comportamento que podem tornar sua ocorrência futura 

menos provável. As consequências do comportamento que reduzem a probabilidade de 

ocorrência futura de um comportamento são a punição positiva e punição negativa. Na negativa, 

a consequência de uma resposta é a retirada de reforçadores de outros comportamentos no 

ambiente. Na positiva, trata-se de uma contingência na qual uma resposta produz a apresentação 

de um estímulo consequente que reduz sua probabilidade de ocorrência futura (MOREIRA; 

MEDEIROS, 2007; MARTIN; PEAR, 2009). O reforçamento negativo e a punição configuram 

o denominado controle aversivo.  

Em relação ao controle de comportamento operante pelos estímulos antecedentes, a 

Análise do Comportamento foca-se nos eventos que acontecem antes do comportamento, isto 

é, o contexto em que o comportamento ocorre. Sendo assim, os eventos que antecedem o 

comportamento operante também influenciarão na probabilidade de um comportamento ocorrer 

ou não novamente. A influência dos estímulos antecedentes dá-se pela relação que estes mantêm 

com as consequências do responder. Estímulos associados ao reforço aumentam a probabilidade 

de o comportamento ocorrer novamente quando apresentados. Já os estímulos antecedentes que 

sinalizam uma extinção ou punição diminuem a probabilidade de um comportamento ocorrer 

novamente quando apresentados (MOREIRA; MEDEIROS, 2007). 

Quando um estímulo antecedente anteriormente correlacionado a um reforço é 
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apresentado antes do comportamento e, este passa a aumentar ou controlar (influenciar) a 

probabilidade da ocorrência desse comportamento, ele é denominado de estímulo 

discriminativo (Sd).  Estabelece-se uma relação funcional tríplice entre o antecedente (estímulo 

discriminativo ou ocasião), a resposta e a consequência (estímulo consequente reforçador). 

Quando um estímulo antecedente sinaliza que a resposta não será reforçada, o mesmo é 

denominado de estímulos delta (SΔ). Os SΔ sinalizam a indisponibilidade do reforço 

(MOREIRA; MEDEIROS, 2007).  

Um controle discriminativo pode ser estabelecido quando um determinado 

comportamento tem alta probabilidade de ocorrer na presença de do Sd e baixa probabilidade 

na presença de um SΔ. Discriminações operantes são aprendidas e dependem de treinos 

discriminativos específicos. Esses treinos estabelecem procedimentos de reforçamento 

diferencial que se caracterizam pelo reforço de um dado comportamento na presença de um Sd 

e a extinção desse comportamento na presença de um SΔ (MOREIRA; MEDEIROS, 2007; 

SÉRIO et al., 2010; TODOROV; HANNA, 2010). Na medida em que o indivíduo desenvolve 

repertórios comportamentais sob controle de diversos estímulos, é provável que na presença de 

novos estímulos que compartilham alguma propriedade com o Sd, o comportamento também 

seja emitido. Sendo assim, estamos na presença de um processo de generalização de estímulos 

operantes. Muitas dessas generalizações podem ser relativamente lentas a depender das 

variações dos Sd, de padrões comportamentais da pessoa e frequência de treinos de 

discriminação e generalização nos quais a pessoa se envolveu. A maneira como uma 

generalização ocorre é denominada gradiente de generalização (MOREIRA; MEDEIROS, 

2007; ESCOBAR; BRUNER, 2012). 

Na teoria do Behaviorismo Radical destaca-se o conceito de comportamento como uma 

ocorrência que só se completa com referência ao seu fim. Nesse sentido, a interação que se 

estabelece entre um organismo e o ambiente representa-se no conceito de contingências 

(SKINNER, 1999; 2000). De Souza (2000), com base nos pressupostos de Skinner, explica que 

qualquer vínculo de dependência entre os eventos ambientais e os eventos comportamentais 

define-se como contingência. O conceito de contingência permite a identificação dos elementos 

das relações comportamentais, enquanto as relações funcionais constituem a descrição dos 

efeitos das contingências (DE SOUZA, 2000).  

De maneira ilustrativa, Moreira e Medeiros (2007) enfatizam que para poder entender o 

comportamento de uma pessoa há duas perguntas básicas que devem ser feitas: a) o que a pessoa 

fez? (Identificação do comportamento); b) o que aconteceu então? (Identificação da 

consequência). A essência da análise do comportamento é a identificação das relações 
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funcionais entre os comportamentos dos indivíduos e suas consequências. Essa identificação é 

denominada pelos analistas do comportamento como Análise Funcional (MARTIN; PEAR, 

2009). 

Para modificar um comportamento é importante manejar os eventos ambientais 

(antecedentes e consequentes) sob os quais ele ocorre. O manejo de comportamentos é 

complexo pelas diversas funções que ele pode adotar dependendo do ambiente no qual a pessoa 

age. Muitos comportamentos indesejáveis podem ser emitidos e reforçados devido ao controle 

que determinados estímulos antecedentes e consequentes exercem sobre esses comportamentos 

(SKINNER, 2000). Como o comportamento apresenta diferentes funções, ele nos dá a 

possibilidade de lidar com ele a partir de intervenções (MARTIN; PEAR, 2009).  

 Skinner (1972) apresentou diversas estratégias de manejo e modificação 

comportamental para situações de ensino. São estratégias que podem oportunizar ou possibilitar 

a emissão de comportamentos adequados a partir do controle de antecedentes e de 

consequências. Nesse âmbito, os professores podem, em situação de sala de aula, manejar não 

apenas estímulos eminentemente pedagógicos, mas também outros estímulos ambientais que 

afetam o comportamento do aluno (SKINNER, 1972). Para Sério et al. (2010), quando não há 

no ambiente escolar sistematização adequada do controle de estímulos antecedentes e 

consequentes em relação às respostas dos alunos, pode aumentar a probabilidade de repertórios 

de aprendizagem deficitários. 

Partindo dos pressupostos teóricos da Análise do Comportamento é possível amenizar 

diferentes problemas de comportamento ou padrões comportamentais geralmente observados 

em pessoas com SW como desatenção e hiperatividade/impulsividade por meio de estratégias 

baseadas no manejo de contingências tanto do ambiente familiar como escolar, por exemplo, 

mediante controle de estímulos alheios a tarefas e uso de reforçadores positivos, dentre outros 

(PFIFFNER; BARKLEY; DUPAUL, 2008; KHOURY, 2011; LIMA, 2011; ARAÚJO, 2012). 

Sobre esses aspectos tratará o tópico seguinte. 

2.6  Manejo comportamental de crianças e adolescentes: ambiente familiar e escolar  

Pais e professores, das fases iniciais de escolarização, constituem-se agentes de 

socialização que são essenciais para o desenvolvimento de diversos repertórios 

comportamentais na infância e adolescência (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2001). Diversos 

fatores nessas interações sociais que se estabelecem no contexto escolar e familiar contribuem 

para o estabelecimento de padrões emocionais e comportamentais de crianças. Por exemplo, os 

estilos das interações, os padrões de comunicação entre pais-filhos e professores-alunos, o tipo 
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de manejo que agentes adultos utilizam para propiciar comportamentos adequados ou manejar 

dificuldades comportamentais das crianças, dentre outros (BATISTA; WEBER, 2012).  

Práticas de manejo educacional e parental podem tanto facilitar, como prejudicar o 

funcionamento adaptativo e comportamental de crianças com desenvolvimento típico e atípico. 

Quando a criança apresenta algum tipo de deficiência, a família e a equipe educacional precisam 

estar capacitadas para poderem garantir as condições de desenvolvimento cognitivo, emocional, 

de socialização e comportamental adequadas para essa criança, tanto no contexto familiar como 

escolar. Nesse sentido, programas de treinamento parental e capacitação de professores 

costumam ser medidas preventivas que podem contribuir com o desenvolvimento de 

habilidades para aumentar o envolvimento de adultos no manejo adequado do comportamento 

de crianças, resolver problemas e conflitos, ampliar redes de apoio, estimular comportamentos 

adequados e melhorar a comunicação (GOMIDE et al., 2005). 

Um estudo realizado com 162 pais de crianças pré-escolares com TEA, SD e crianças 

com desenvolvimento típico examinou o perfil de estresse e avaliou o perfil de monitoramento 

parental dos filhos (DABROWSKA; PISULA, 2010). Os resultados indicaram um nível maior 

de estresse parental para o grupo de pais de crianças com TEA. Para os autores as questões 

emocionais dos pais são um dos preditores para o estresse parental apresentado. Eles concluíram 

que os problemas emocionais, somados ao monitoramento inadequado, potencializam 

interações inadequadas e tendem a aumentar comportamentos de fuga e esquiva por parte dos 

pais, podendo contribuir com a elevação dos níveis de tensão familiar. 

Papaeliou et al.  (2012) investigou a relação do perfil comportamental de um grupo de 

crianças gregas com SW e sua relação com o estresse materno. Participaram deste estudo 60 

mães, divididas em três grupos de 20 mães de crianças típicas, 20 mães crianças com Síndrome 

de Down e 20 mães crianças com SW. Como resultados eles apontaram que as taxas de 

problemas emocionais, ansiedade/depressão e os escores de estresse foram significativamente 

maiores nas mães das crianças com SW. Para os autores, os resultados mostraram que entre as 

variáveis associadas ao estresse parental nas famílias com SW estão os indicadores de 

problemas de comportamento externalizantes que os filhos com SW apresentavam que 

afetavam o funcionamento familiar pelo fato das mães não saberem como lidar com eles 

(PAPAELIOU et al., 2012). 

Lanfranchi e Vianello (2012) verificaram e compararam fatores associados ao estresse 

parental em 280 famílias de crianças com SD, SW, Síndrome do X-frágil e SPW. Os resultados 

mostraram menores índices de estresse nas famílias de crianças com SD e os maiores nas 

famílias de crianças com SPW. Indicadores qualitativos dos dados verificaram depoimentos dos 
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pais do tipo: na opinião dos pais em relação ao estresse parental, os filhos haviam dominado a 

vida deles. Mostraram que no grupo das mães, estas sentiam-se sozinhas em relação ao cuidado 

dos filhos. Os autores ressaltaram à necessidade de medidas específicas com essas populações 

para auxiliarem os pais lidarem com os problemas comportamentais dos filhos, assim como 

intervenções personalizadas de acordo com aspectos típicos de cada síndrome. 

Jovanova e Radojichikj (2013) conduziram um estudo para avaliar o nível de estresse 

dos pais de crianças com deficiência intelectual, paralisia cerebral e deficiência visual, bem 

como relataram o apoio recebido por parte da comunidade em que estas famílias estavam 

inseridas. Participou dessa pesquisa um grupo de 31 pais. Os resultados mostraram que o nível 

de estresse já é apresentado no momento em que os pais recebem a notícia da deficiência do 

filho, bem como que muitos pais descrevem a falta de apoio por parte de profissionais e 

instituições especializadas para intervenções necessárias. E, apontam para a importância de 

trabalhos que foquem intervenções junto às crianças bem como intervenções junto às famílias. 

Duarte (2013) realizou um estudo com o objetivo de avaliar indicadores de saúde mental 

e prática de estilos parentais inadequadas em pais de crianças e adolescentes com SW e 

comparar os resultados com um grupo de pais de crianças com TDAH sem DI. Participaram da 

pesquisa 30 pais de crianças com diagnóstico de TDAH e 24 pais de crianças com SW (total = 

54 pessoas). Duarte (2013) utilizou o Inventário de Estilos Parentais (IEP), o Adult Sef Report 

(ASR) e o WHOQOL-bref. A autora apontou nos resultados que no grupo de pais de crianças 

com TDAH, existe uma percepção deficitária no que se refere ao suporte familiar e a qualidade 

de vida nesta área. E que, ambos os grupos apresentaram índices de ansiedade, depressão e 

queixas somáticas, contudo este índice foi maior no grupo TDAH. Para a autora é mister a 

criação de programas de apoio no que tange à dinâmica e funcionamento familiar de ambos os 

grupos. 

A família é uma fonte essencial de apoio às crianças, especialmente as que apresentam 

deficiência intelectual. A maneira com que a família maneja o comportamento dos filhos 

facilitará ou interferirá no funcionamento e adaptação destes na vida. Um estudo desenvolvido 

por Martin (2011) apontou para as evidências de eficácia de um programa de suporte familiar 

aos pais de crianças com SW. O trabalho foi realizado com o intuito de promover práticas 

parentais que visavam impactar positivamente na qualidade de vida familiar e habilidades 

sociais parentais. Os resultados apresentados pela autora mostraram que houve a redução de 

problemas emocionais e dos indicadores de estresse e ansiedades dos pais.  

Estratégias de intervenção direcionadas à estimulação de práticas de manejo adequadas 

às necessidades da criança oportunizam para elas o desenvolvimento de repertórios 
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comportamentais adequados. Na condição desses repertórios aumenta a possibilidade de uso de 

outras estratégias de intervenção que dependem de padrões comportamentais adaptativos. 

Nesse sentido, quando os comportamentos dessas crianças, tanto no ambiente familiar quanto 

no ambiente escolar, não recebem manejo comportamental adequado, em alguma medida o seu 

funcionamento sócio adaptativo poderá ser prejudicado.  

São escassos estudos brasileiros com alvo em programas específicos de treinamento, 

tanto de professores como de pais em crianças com SW nos primeiros seis anos do 

desenvolvimento.  

Na linha de trabalhos do PPG-DD foram realizados trabalhos voltados ao treino de 

professores para o desenvolvimento de novas habilidades de manejo de crianças com DI, com 

TEA e SW e ao treino de crianças para auxiliar no desenvolvimento de habilidades em CF. Por 

exemplo, o estudo de Khoury (2011) desenvolvido junto aos professores de alunos com TEA, 

o de Lima (2011) com professores de crianças com SW em idade escolar e o de Segin (2015) 

desenvolvido junto à crianças com SD e SW. No trabalho de Khoury (2011) e no de Lima 

(2011) as estratégias utilizadas foram baseadas na teoria comportamental e os dois estudos 

mostraram resultados positivos quanto à melhora dos problemas de comportamento das 

crianças assim como, sua viabilidade na implantação em contexto de sala de aula. No trabalho 

de Segin (2015) as estratégias utilizadas foram baseadas em intervenções por meio de um 

Software de Alfabetização Fônica Computadorizada e de materiais estratégicos de 

alfabetização, os resultados mostraram a viabilização na utilização do material para auxiliar 

crianças com DI no processo de alfabetização.   

Assim como outros transtornos do neurodesenvolvimento associados a DI, programas 

de treinamento de professores ou pais para o desenvolvimento de novas estratégias de manejo 

comportamental precisam abranger as especificidades de funcionamento comportamental 

características da síndrome e que prejudicam a adaptação aos diferentes tipos de ambientes 

(KHOURY et al., 2014). Para viabilizar a inserção da criança com SW no espaço da classe 

regular, é importante (para a criança) que o professor estimule um conjunto de habilidades 

necessárias para o cumprimento de diversas tarefas escolares. A estimulação dessas habilidades 

abrange tantos os aspectos cognitivos de linguagem quanto os aspectos comportamentais 

(LIMA et al., 2013). Considerando os prejuízos no funcionamento comportamental, na 

adaptação social e os déficits de diferentes habilidades de linguagem descritos no fenótipo de 

crianças com SW é recomendável o uso de intervenções comportamentais, preferencialmente, 

nos primeiros anos de vida da criança. Intervenções precoces desse tipo, poderão beneficiar 

diversas habilidades escolares e padrões comportamentais adequados. E quando essas 
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intervenções são mediadas pelos principais agentes de socialização da criança (no caso o 

principal cuidador e o professor), espera-se que tenham um efeito mais duradouro em termos 

de práticas sistemáticas de manejo. A partir desta contextualização foram definidos os objetivos 

do estudo.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

 Avaliar o impacto de um programa multimodal de treino fonológico e manejo de padrões 

comportamentais de desatenção e hiperatividade/impulsividade de um grupo de crianças 

com Síndrome de Williams. 

3.2 Objetivos específicos 

 Identificar padrões emocionais e comportamentais do grupo de crianças conforme relato 

de múltiplos informantes (pais e professores); 

 Verificar indicadores comportamentais de padrões de desatenção e 

hiperatividade/impulsividade nas crianças no contexto de sala de aula; 

 Verificar indicadores de comportamentos adequados incompatíveis com os padrões de 

desatenção e hiperatividade/impulsividade das crianças no contexto de sala de aula; 

 Implantar um programa de treinamento de pais e professores para manejo de problemas de 

comportamento do grupo de crianças com síndrome de Williams e avaliar o impacto desse 

programa nos indicadores de problemas de comportamento e de padrões de padrões de 

desatenção e hiperatividade/impulsividade; 

 Verificar o desenvolvimento de indicadores de consciência fonológica no grupo de crianças 

em função de um treino de consciência fonológica. 
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4 MÉTODO  

4.1 Participantes 

 A amostra de conveniência deste trabalho é continuidade de um estudo anterior 

desenvolvido por Braga (2013), nesse participaram oito crianças com SW.  Como critério de 

inclusão no grupo, foi utilizado a confirmação em prontuário de diagnóstico clínico e 

citogenético molecular para a síndrome e a confirmação de matrícula no 1º ano do Ensino 

Fundamental I. Todos os participantes foram recrutados na Associação Brasileira de Síndrome 

de Williams-ABSW e no Departamento de Genética do Instituto da Criança da Faculdade de 

Medicina do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. O projeto foi submetido ao 

Comitê de Ética da Universidade Presbiteriana Mackenzie e aprovado sob o processo 

CEP/UPM nº 1280/09/2010 e CAAE Nº 0088.0.272.000-10. Desse grupo de oito crianças, 

foram selecionadas quatro crianças a partir de critérios de conveniência (consentimento dos 

pais para participar do estudo) para fazer parte da pesquisa de intervenção. No trabalho, as 

crianças foram nomeadas como C1, C2, C3 e C4. Também participaram do estudo os 

respectivos professores (quatro) e os cuidadores responsáveis pelas crianças (quatro). No total, 

12 pessoas fizeram parte da pesquisa.  

Na Tabela 1 apresenta-se uma caracterização familiar e de indicadores de 

desenvolvimento das cinco crianças participantes.  

Tabela 1 - Indicadores de classificação socioeconômica familiar e de desenvolvimento das crianças participantes. 

Sujeitos 

Complicações 

durante a 

gestação 

Sentar 
(Meses) 

Andar 
(Meses) 

Desfralde 
(Meses) 

Primeiras 

palavras 
(Meses) 

Primeiras 

frases 
(Meses) 

Intervenções 

Educacionais 

Classificação 

socioeconômica 
(% Total do Brasil) 

C1 
Hipertensão 

Arterial 
11 24 36 18 * Não C1 (20,7%) 

C2 Não 7 18 36 * * Não A2 (4,1%) 

C3 Não 9 18 42 * * Não B2 (15,7%) 

C4 Anemia grave 7 15 Não 8 36 Não B1 (8,9%) 

Legenda: C= criança* Informante não soube responder (BRAGA, 2013, p. 33) 

Ainda em relação à caracterização dos participantes, de acordo com Braga (2013), 

observam-se na Tabela 2 os resultados das pontuações brutas e o Índice de Maturidade (IM) 

mediante aplicação da Escala de Maturidade Mental Colúmbia (EMMC).  
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Tabela 2 - Pontuações brutas e IM em função de gênero e idade dos participantes mediante aplicação da EMMC. 

Sujeitos Gênero Idade em anos EMMC (Bruto) IM 

C1 F 6a7m 27 6I 

C2 F 5a 31 5I 
C3 F 6a1m 22 4S 

C4 F 4a9m 22 4I 

Observação: O número na coluna IM indica a idade de maturidade mental correspondente e a letra “I” à frente do 

número corresponde aos meses de 0 a 5 meses além da idade. A letra “S” os meses de 6 a 11 meses além da idade 

(BRAGA, 2013, p. 41). 

 

Na Tabela 3, também de acordo com o estudo de Braga (2013), pode ser observada uma 

caracterização de indicadores de desenvolvimento de habilidades de vocabulário receptivo e 

diferenças entre a idade cronológica (IC) e a idade de vocabulário mediante uso do Teste de 

Vocabulário por Imagem Peabody. 

Tabela 3 - Pontuações brutas, idade de vocabulário receptivo e diferenças entre a idade de vocabulário e idade 

cronológica (IC) do TVIP. 

Sujeito 
IC  

(em anos) 

Teste de Vocabulário Por Imagem Peabody Diferença entre Idade e 

Vocabulário receptivo e IC Escore bruto Idade de Vocabulário receptivo (Meses) 

C1 6a7m 60 60 -12 

C2 5a 49 60 0 

C3 6a1m 57 60 -13 

C4 4a9m 52 60 12 

(BRAGA 2013, p. 43)  

Os resultados obtidos no Teste de Desenvolvimento Denver II apontados por Braga 

(2013), são mostrados na Tabela 4. Todas as crianças apresentaram atraso de desenvolvimento 

de acordo com os indicadores avaliados pelo teste.  

Tabela 4 - Pontuações brutas, idade de desenvolvimento e diferenças entre idade cronológica e idade de 

desenvolvimento no Teste de Denver II. 

Sujeitos IC 
Pessoal Motor Fino Linguagem Motor Grosso Nível de 

desenvolvimento 
Classificação 

Diferença 

EB ID EB ID EB ID EB ID ID x IC 

C1 72 19 30 26 33 38 64 28 55 30 Atraso -42 

C2 60 21 36 23 40 35 47 26 42 36 Atraso -24 

C3 73 19 34 24 48 36 55 27 42 34 Atraso -39 

C4 48 20 32 21 39 29 36 23 32 32 Atraso -16 

Legenda: IC=Idade Cronológica em meses; ID=Idade de Desenvolvimento; EB= Escore Bruto (BRAGA, 2013, 

p. 42) 

Na Tabela 5, observam-se os números de acertos na fase de nomeação e de interferência 

obtidos no Teste de Stroop Semântico (que mede funções executivas) e diferenças entre ambas 

as fases do teste (nomeação e interferência) de cada participante (BRAGA, 2013). Verificou-

se, na tabela, que a participante C4 não conseguiu realizar a prova. As outras quatro 

participantes, que conseguiram executar as provas de nomeação, apresentaram um número 

elevado de erros na prova de interferência e o participante C1 foi quem apresentou menores 

prejuízos. 
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Tabela 5 - Pontuações brutas na fase de nomeação, interferência e a diferença entre fase de interferência e fase de 

nomeação. 

Sujeito 

Idade 

Cronológica  

(em anos) 

Teste de Stroop Semântico 
Diferença entre Fase de Interferência e 

Fase de Nomeação Fase de Nomeação Fase de 

Interferência 

C1 6a7m 0,75 0,5 -0,25 

C2 5a 0,75 0,29 -0,46 

C3 6a1m 0,88 0,57 -0,30 

C4 4a9m - - - 

(BRAGA, 2013, p. 44) 

Em relação aos indicadores de problemas emocionais e comportamentais, na Figura 1 

podemos observar a distribuição dos escores T na classificação clínica/limítrofe e normal de 

acordo com as escalas de Problemas Internalizantes (Ansiedade e Depressão; Queixas 

Somáticas; Isolamento e Depressão), Problemas Externalizantes (Problemas de quebrar regras 

e Comportamento agressivo) e Problemas Emocionais e Comportamentais Totais. Todas as 

crianças apresentaram na faixa limítrofe/clínica indicadores de problemas e dificuldades 

emocionais e comportamentais de tipo Internalizante, Externalizante e Totais. Com exceção da 

participante C3 que apresentou uma classificação normal nos respectivos indicadores na escala 

de problemas Externalizantes. 

Figura 1 - Distribuição dos escores T dos participantes para classificação nas faixas clínicas e normal de acordo 

com as escalas de Problemas Internalizantes, Problemas Externalizantes e Problemas Emocionais e 

Comportamentais Totais dos Inventários de Comportamento para Crianças CBCL/1 ½ - 5 anos e CBCL/6-18 anos. 

Legenda: Faixa Limítrofe/clínica: >65 (BRAGA, 2013, p. 45)  
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Os problemas de comportamento avaliados pelo Inventário de Problemas 

Comportamentais Behavior Problems Inventory (BPI-01) apresentam-se na Tabela 6. Os 

problemas de comportamento de maior prevalência referidos pelos informantes foram as 

estereotipias comportamentais (do ponto de vista qualitativo nesse tipo de topografia 

comportamental predominaram os comportamentos: gritar e berrar; rodar objetos; balançar 

os braços; balançar a cabeça; girar em torno de algo; girar coisas; pular; olhar fixamente 

para as mãos ou objetos).  

Tabela 6 - Frequência de ocorrência, médias e desvio padrão das escalas de problemas de comportamento do 

Inventário de Problemas Comportamentais BPI-01. 

Participantes/Escalas do Inventário de Problemas 

de Comportamento BPI-01 

Comportamentos 

Auto agressivos 

Comportamentos 

Estereotipados 

Comportamentos 

Agressivos e destrutivos 

C1 1 2 0 

C2 1 1 0 

C3 3 4,5 3,25 

C4 7 13 6 

Média 3 5,13 2,31 

Desvio Padrão 2,83 5,45 2,90 

Legenda: Os dados referem-se à frequência total de problemas de comportamentos, informados pelo cuidador, que 

tenham ocorrido: nunca=0; mensalmente=1; semanalmente=2; diariamente=3; o tempo todo=4, durante os últimos 

dois meses anteriores à aplicação do instrumento (BRAGA, 2013, p. 45) 

4.2 Instrumentos de coleta de dados 

Fase 1 – Contato com a escola, professores e mães – avaliação pré-intervenção 

  No contato com as escolas foram aplicados os instrumentos que avaliam competências 

de padrão comportamental da criança nos últimos 6 meses (prazo de aplicação recomendado 

pelo manual do instrumento), o mesmo foi respondido pelas professoras e mães das crianças 

participantes. 

 a) Inventário dos Comportamentos de Crianças e Adolescentes de 6 a 18 anos- 

Child Behavior Checklist (CBCL/6-18): o instrumento avalia as competências e padrões 

comportamentais da criança ou adolescente referente aos últimos seis meses (ACHENBACH; 

RESCORLA, 2001). A tradução e adaptação cultural para o português do Brasil foi realizada 

por Bordin et al. (2013). O inventário é respondido pelo cuidador responsável pela criança. 

Nesse estudo, as mães das crianças foram as informantes. As escalas do CBCL/6-18 se 

distribuem da seguinte forma: Perfil das escalas de Competências, composto por 20 questões 

e dividido em três escalas: a) Competência social (verifica número de amigos da criança, 

frequência semanal dos encontros com amigos e relacionamento com irmãos, outras crianças 

e pais, entre outros); b) Competência escolar (verifica, de acordo com a percepção do 

informante indicadores de desempenho escolar, realização de reforço escolar, repetência, 

problemas no desempenho escolar); c) Competência para realização de atividades (verifica 
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número de esportes, passatempos, organizações que frequenta e tarefas cotidianas que a 

criança realiza). Os dados de competências escolares não foram considerados para o estudo. 

Compõem o inventário as escalas das síndromes de problemas de comportamento composto 

pelas escalas Ansiedade/Depressão, Isolamento/Depressão, Queixas Somáticas, Problemas de 

sociabilidade, Problemas com o Pensamento, Problemas de Atenção, Violação de regras, 

Comportamento Agressivo; as escalas orientadas pelo DSM que são compostas pelas escalas 

de Problemas Afetivos, Problemas de Ansiedade, Problemas Somáticos, Problemas de Déficit 

de Atenção e Hiperatividade, Problemas de Oposição e Desafio e Problemas de Conduta. O 

inventário permite também gerar escalas de problemas internalizantes, externalizantes e 

Problemas emocionais e comportamentais totais. Todas as escalas são normatizadas de acordo 

com a idade e gênero. Nas escalas de problemas comportamentais, o informante circula o 

número zero, caso a afirmativa “não seja verdadeira em relação ao comportamento da 

criança”; circula o número 1, caso a afirmativa seja “um pouco verdadeira ou algumas vezes 

verdadeira” e o número 2 quando for “muito verdadeira ou frequentemente verdadeira”. 

Embora existam dados preliminares de padronização brasileira do CBCL para a população de 

6 a 11 anos (ROCHA et al., 2012), adotar-se-á, no estudo, a padronização americana na qual, 

tanto nas escalas das síndromes de problemas de comportamento, quanto nas escalas 

orientadas pelo DSM e escalas de problemas internalizantes, externalizantes e totais, as 

pontuações ponderadas (escores T) são distribuídas da seguinte maneira: - faixa normal 

(escores abaixo de 65); -faixa limítrofe (escores de 65 a 69) e - faixa clínica (escores ≥ 70) 

(ACHENBACH, RESCORLA, 2001; 2004). 

 b) Inventário de comportamentos para crianças e adolescentes entre 06 e 18 anos. 

Formulário para professores (TRF/6-18): o inventário é respondido pelo professor da criança 

e avalia competências escolares e problemas de comportamento que são agrupados nas mesmas 

escalas referentes ao CBCL/6-18. A diferença entre o CBCL e TRF é que o TRF permite avaliar 

outras competências escolares que podem ser observadas no contexto escolar incluindo itens 

que avaliam desempenho acadêmico na percepção do professor, capacidade para trabalhar, 

comportamento, aprendizagem, avaliação de quão feliz percebe que a criança é. As faixas de 

classificação e normatização adotadas foram as mesmas do CBCL/6-18 (ACHENBACH; 

RESCORLA, 2001; 2004).  

 c) Inventário de Estilos Parentais (IEP): é constituído por 42 questões relacionadas às 

sete práticas educativas parentais (GOMIDE, 2006). Dentre estas práticas, duas são 

denominadas práticas positivas (monitoria positiva e comportamento moral) e cinco são 
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práticas negativas (punição inconsistente, negligência, disciplina relaxada, monitoria negativa 

e abuso físico). Duas formas de apresentação do instrumento são encontradas: a) quando os pais 

respondem sobre as práticas educativas usadas com seus filhos; b) quando os filhos respondem 

sobre as práticas educativas utilizadas pelos seus pais (Práticas Educativas Paternas e Práticas 

Educativas Maternas). A forma utilizada nesse estudo foi a dos pais respondendo sobre as 

práticas usadas com seus filhos. Para se calcular o índice de Estilo Parental somam-se as 

práticas positivas e subtrai-se, deste total, a soma das práticas negativas. Em função da 

pontuação obtida os estilos classificam variando de estilo parental excelente (acima de 24 

pontos) e estilo parental de extremo risco (-60 pontos). Esse índice é calculado a partir dos tipos 

de práticas parentais utilizadas na educação dos filhos. Exemplificando: quanto mais positivo 

for o valor obtido, maior é a probabilidade de os filhos apresentarem comportamentos pró-

sociais; e quanto mais negativo, maior a influência das práticas negativas sobre o 

comportamento de filhos (GOMIDE, 2006). 

d) Questionário para verificação de conhecimentos gerais do professor sobre a 

Síndrome de Williams e verificação de indicadores de caracterização sócio demográfica: 

esse questionário permitiu caracterizar o professor participante quanto ao gênero, idade, número 

de anos de experiência profissional com alunos com NEE, nível de conhecimentos e 

informações sobre a SW em termos de caracterização da síndrome, o mesmo foi utilizado por 

Lima (2011). 

  e) Prova de Consciência Fonológica por produção Oral (PCFO): a prova tem o 

objetivo de avaliar a habilidade de crianças em manipular os sons da fala. Ela consiste em 40 

questões de teste e duas de treino, divididas em 10 blocos de quatro perguntas cada. Os blocos 

avaliam habilidades de síntese silábica e fonêmica, análise silábica e fonêmica, rima, aliteração, 

segmentação silábica e fonêmica e transposição silábica e fonêmica. Os resultados são 

apresentados como escore ou frequência de acertos, com um máximo possível de 40 acertos 

(CAPOVILLA; CAPOVILLA, 1998).  

Tabela 7 - Itens do teste e subtestes da Prova de Consciência Fonológica por produção Oral. 

PCFO 
Instruções 

Treino Teste 

A criança deve unir as 
sílabas faladas pelo 

aplicador, dizendo que 

palavra resulta da união.  
Síntese  

Silábica 

 pa – pel; 

 pro – fe –sso – ra. 

 lan - che =  lanche ; 

 ca - ne - ta =  caneta ; 

 pe - dra =  pedra ; 

 bi - ci - cle - ta = bicicleta. 

Fonêmica 

 f – o – i; 

 l – a – ç – o. 

 s - ó = só; 

 g - a - t - o = gato; 

 m - ã - e = mãe; 

 c - a - r - r - o = carro. 
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Rima 

 bolo, mala, rolo = bolo, 
rolo; 

 baleia, sereia, canoa = 
baleia, sereia. 

 mão, pão, só = mão, pão 

 queijo, moça ,beijo =  queijo, 

beijo 

 peito, rolha, bolha = rolha, 

bolha  

 até, bola, sopé = até, sopé 

A criança deve julgar dentre 

três palavras, quais são as 

duas que terminam com o 
mesmo som. 

Aliteração 

 fada, face, vila = fada, face 

 escola, menino, estrada= 

escola, estrada 

 boné, rato, raiz  =   rato, raiz; 

 colar, fada, coelho = colar, 

coelho; 

 inveja, inchar, união = inveja, 

inchar; 

 trabalho, mesa, trazer= trabalho, 

trazer. 

A criança deve julgar dentre 

três palavras, quais são as 

duas que começam com o 
mesmo som. 

Segmentação 

Silábica 

 livro = li - vro 

 bexiga = be - xi - ga 

 bola = bo - la 

 lápis  = lá - pis 

 fazenda = fa - zen - da 

 gelatina  = ge - la - ti - na 
A criança deve separar uma 

palavra falada pelo 
aplicador nas suas sílabas 

componentes.  
Fonêmica 

 nó = n - ó 

 dia = d - i - a 

 pé = p - é 

 casa = c - a - s - a 

 aço =  a - ç - o 

 chave = c - h - a - v - e 

Manipulação 

Silábica 

 + rrão, no fim de maca = 
macarrão 

 - sa, no início de sapato = 
pato 

 + na, no fim de per = perna 

 - ba, no início de bater = ter 

 + bo, no início de neca = 

boneca 

 -da, ao fim de salada = salada 

A criança deve adicionar e 

subtrair sílabas de palavras 

dizendo qual palavra foi 
formada. 

Fonêmica 

 + r no fim de come = 

comer 

 - p no início de punha = 

unha 

 + r no fim de pisca =   piscar 

 - f no início de falta = alta 

 + l no início de ouça = louça 

 - r no fim de calor =   calo 

Transposição 

Silábica 

 pata = tapa 

 dona = nado 
 

 boca =  cabo 

 toma =  mato 

 lobo =  bolo 

 faço =   sofá 
A criança deve inverter as 

sílabas das palavras dizendo 
qual a palavra formada. 

Fonêmica 

 és = sé 

 sai = ias 

 olá = alô 

 olé = elo 

 sala = alas 

 alisa = asila 

(CAPOVILLA; CAPOVILLA, 1998) 

 

  f) Registro de observação de respostas de desatenção e hiperatividade e 

impulsividade em sala de aula: o registro de observação baseou-se nos critérios clínicos para 

TDAH do Manual da Associação Americana de Psiquiatria - DSM IV-TR (APA, 2002). O 

registro da linha de base comportamental dos padrões de resposta abrangeu diferentes 

topografias de resposta. Para estabelecer as medidas de frequência para o cálculo das taxas de 

respostas o tempo da duração da resposta será definido em 20 segundos.  A observação foi 

conduzida usando uma filmadora SONY® DCR SR85. O tempo de observação foi dividido em 

três registros com duração de 20 minutos em aulas diferentes de português ou de matemática 

(pré-avaliação, avaliação intermediária após seis semanas de sessões de intervenção e avaliação 

final) totalizando 60 minutos. 

  A fidedignidade das observações (de problemas de comportamento e de 

comportamentos adequados ao ambiente de sala de aula) foi verificada por meio da análise dos 

índices de concordância entre dois observadores. A verificação foi realizada pelo pesquisador, 

com o auxílio de uma psicóloga devidamente treinada para a realização da tarefa, o registro foi 



67 

 

realizado pelos observadores individualmente em momentos e locais distintos, depois foi 

avaliada a precisão dos registros. O índice foi calculado após a análise do registro áudio visual 

dos comportamentos presentes no protocolo, de uma das crianças participantes. Após obter-se 

o registro dos dados, esses foram comparados para constatar-se a concordância. Este índice, 

conforme Danna e Mattos (2011), deve ter no mínimo 80% de concordância entre os 

observadores.  

  As topografias de respostas que foram definidas podem ser observadas na Tabela 8, 

com base nos estudos de Araújo et al. (2011), Lima (2011) e Araújo (2012). A fórmula para o 

cálculo do Índice de Concordância (IC), com base nos estudos de Danna e Mattos (2011) pode 

ser vista na Figura 2. 

Figura 2 - Base para o cálculo do Índice de Concordância entre observadores. 

Índice de Concordância =            Concordâncias                   x 100 

                   Concordâncias + Discordâncias 

Tabela 8 - Operacionalização de respostas de desatenção e hiperatividade e impulsividade. 

Padrão comportamental Respostas Definição operacional 

DESATENÇÃO 

A - Desviar o olhar do professor durante 

a explicação 

Qualquer atividade realizada pelo aluno durante uma explicação 
que caracterize um desvio do olhar do professor durante sua 

realização. Ex.: Deitar na carteira, andar pela sala, mexer na 

bolsa, conversar com o colega. 

B - Desviar o olhar do caderno 

Qualquer atividade realizada pelo aluno durante a realização de 
uma tarefa que necessite do caderno, mas que ele não o utilize. 

Ex.: Deitar na carteira, andar pela sala, mexer na bolsa, conversar 

com o colega. 

C - Deixar de responder quando 
perguntado 

Qualquer atividade realizada quando a professora solicita o 

aluno, mas ele não responde quando perguntado. Ex.: Deitar na 

carteira, andar pela sala, mexer na bolsa, conversar com o(s) 
colega(s), apenas calar-se. 

FACILMENTE 

DISTRAÍDO 

D - Envolver-se em eventos alheios as 
atividades em sala 

Qualquer atividade realizada pelo aluno diferente do solicitado 

pelo professor. Ex.: Mexer na bolsa quando deveria realizar um 
exercício, conversar com o(s) colega(s) ao invés de ler o texto, 

andar pela sala ao invés de fazer contas. 

F - Demorar a iniciar tarefas escolares 

Demorar para realizar uma tarefa quando a professora pede para 

que os alunos a executem. Normalmente esses comportamentos 
estão associados a outros que impedem a realização das tarefas, 

como deitar na carteira, andar pela sala, mexer na bolsa, 

conversar com o colega. 

G - Perder coisas 

Não encontra o material quando o necessita para realização de 

uma atividade. Ex.: Quando o aluno perde lápis e borracha, lápis 

de cor, necessários para realização da tarefa.  

INQUIETAÇÃO 

 

H - Mexer-se e contorcer-se na cadeira 
Qualquer movimento do aluno durante a realização de uma 
explanação ou atividade escolar focado no movimento de tronco, 

cabeça ou pescoço. Ex.: Remexer o tronco, pescoço ou cabeça.  

I - Mexer mãos e pés 

Qualquer movimento do aluno durante a realização de uma 
explanação ou atividade escolar, que seja focado no remexer de 

pés e mãos. Ex.: Balançar os pés ou movimentar excessivamente 

as mãos. 
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J - Mudar de postura 
Qualquer movimento do aluno durante a realização de uma 

explanação ou atividade escolar que faça com que ele se vire na 
cadeira. Ex.: Virar para conversar com o(s) colega(s) de trás.  

K - Falar em demasia 

Fala em situações nas quais se espera que permaneça em 

silêncio. Ex.: Fala durante a explicação do professor, fala durante 
a realização de tarefas individuais, fala quando outros estão 

falando. 

MOVIMENTAÇÃO 

L - Levantar da carteira 
Levanta-se da carteira em situações nas quais se espera que 

permaneça sentado. Ex.: Levanta da carteira durante a 
explicação do professor, durante a realização de tarefas. 

M - Andar ou correr na sala ou para fora 

da sala 

Anda ou corre pela sala ou para fora dessa em situações nas quais 

se espera que permaneça sentado. Ex.: Anda pela sala durante a 
explicação do professor, durante a realização de tarefas; pede 

constantemente para ir ao banheiro ou beber água. 

IMPULSIVIDADE 

N - Ter dificuldade em aguardar sua vez 

Dificuldade para aguardar sua vez para a realização de alguma 
atividade. Ex.: O aluno não aguarda ser chamado quando o 

professor distribui determinado material, não aguarda sua vez 

para realizar uma atividade na lousa.  

O - Falar sem ser estimulado 

Fala sem ser perguntado ou autorizado, ou sem ser o momento 
adequado. Ex.: A professora dirige a pergunta a outro aluno, mas 

é o aluno observado que responde, durante a explicação introduz 

assuntos não pertinentes.  

P - Interromper outras falas 
Intromete-se em uma conversa sem ser solicitado ou autorizado. 

Ex.: Interrompe a explicação do professor, a pergunta do colega, 

o assunto de outra conversa entre os colegas. 

(ARAÚJO et al., 2011; LIMA, 2011; ARAÚJO, 2012) 

  Com base nos dados apontados anteriormente, foi atestado a fidedignidade dos registros 

das observações de problemas de comportamento e de comportamentos adequados ao ambiente 

de sala de aula da Criança 1, conforme pode ser visto na Tabela 9. 

Tabela 9 - Índices de Concordância (IC) entre observadores nas frequências de respostas dos padrões 

comportamentais de desatenção, facilmente distraído, inquietação, movimentação e impulsividade de C1. 

Padrão Comportamental 

Frequência de Respostas 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Ob 1 Ob 2 IC Ob 1 Ob 2 IC Ob 1 Ob 2 IC 

Desatenção 3 3 100% 10 8 80% 7 8 87,50% 

Facilmente distraído 12 10 83,33% 28 25 89,28% 14 13 92,85% 

Inquietação 77 67 87,10% 57 48 84,21% 65 63 96,92% 

Movimentação 12 10 83,33% 13 12 92,30% 4 5 80% 

Impulsividade 16 15 93,75% 7 6 85,71% 0 0 100% 

Legenda: Ob = observadores; IC = Índice de Concordância 

  g) Registro de observação de respostas adequadas em sala de aula: o registro baseou-

se nos critérios do registro de observação anterior, porém verificaram-se taxas de frequência de 

respostas adequadas para o ambiente de sala de aula. Para estabelecer as medidas de frequência 

para o cálculo das taxas de respostas o tempo da duração da resposta foi definido em 20 

segundos.  A observação foi conduzida usando uma filmadora SONY® DCR SR85. O tempo de 

observação foi dividido em três registros com duração de 20 minutos em aulas diferentes de 

português ou de matemática (pré-avaliação, avaliação intermediária após seis semanas de 
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sessões de intervenção e avaliação final) totalizando 60 minutos. As topografias de respostas 

que foram definidas podem ser observadas na Tabela 10. 

Tabela 10 - Operacionalização de respostas adequadas ao ambiente de sala de aula. 

Padrão comportamental Respostas Operacionalização de respostas 

 

 

Prestar atenção 

A - Olhar para o professor durante 
a explicação 

Atenção dada pelo aluno ao professor durante uma explicação. Ex.: Não 
desviar os olhos enquanto o professor fala. 

B - Olhar para o caderno quando 
solicitado 

Qualquer atividade realizada pelo aluno durante a realização de uma 
tarefa que necessite utilizar o caderno. Ex.: Realizar a tarefa que está 

sendo solicitada. 

C - Responder quando perguntado 
Qualquer atividade realizada quando a professora solicita o aluno e ele 

responde quando perguntado. Ex.: Perguntas feitas sobre as atividades 
que estão sendo realizadas 

 

Engajamento em 

atividades escolares 

D - Concluir tarefas 
Conclui as tarefas no tempo estipulado. Ex.: Quando a professora 
corrige um exercício em sala. 

E - Fazer a tarefa escolar 
Realizar uma tarefa quando a professora pede para que os alunos a 

executem. 

F - Achar o material escolar quando 
necessário 

Encontra o material quando necessita do mesmo para a realização de 

uma atividade. Ex.: lápis e borracha que são necessários para realização 
da tarefa.  

 

Controle de 

impulsividade 

G - Permanecer sentado na carteira 
Permanecer na carteira em situações nas quais se espera que permaneça 
sentado. Ex.: Fica sentado durante a explicação do professor, durante a 

realização de tarefas. 

H - Aguardar a vez 
Aguardar sua vez para a realização de alguma atividade. Ex.: O aluno 

aguarda ser chamado quando o professor distribui determinado material, 
aguarda sua vez para realizar uma atividade na lousa.  

  Para avaliar a precisão dos protocolos de registro de observação foi calculado o Índice 

de Concordância (IC) entre observadores com C1. Esta avaliação foi realizada por dois 

observadores treinados quanto à descrição minuciosa das características dos problemas de 

comportamento (LIMA, 2011). Conforme pode ser visto na Tabela 11. 

Tabela 11 - Índices de concordância (IC) entre observadores nas frequências de respostas dos padrões 

comportamentais adequados de prestar atenção, engajamento em atividades escolares e controle de impulsividade 

de C1. 

Padrão Comportamental Adequado 

Frequência de Respostas 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Ob 1 Ob 2 IC Ob 1 Ob 2 IC Ob 1 Ob 2 IC 

Prestar atenção 36 36 100% 45 46 97,82% 48 47 97,91% 

Engajamento em atividades escolares 25 22 88% 33 28 84,84% 35 28 80% 

Controle de impulsividade 49 54 90,74% 61 60 98,36% 46 42 91,30% 

Legenda: Ob = observadores; IC = Índice de Concordância 

Fase 2 – Intervenção 

a) Programa de treinamento de professores para manejo comportamental do aluno 

em sala de aula: esse programa foi desenvolvido na dissertação de mestrado da proponente da 

tese de doutorado, que teve como objetivo geral desenvolver e aplicar um programa de 

orientações para manejo comportamental de crianças e adolescentes com Síndrome de Williams 

em sala aula” (LIMA, 2011). (Anexo A) 
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Os temas do treinamento foram: 

 Fenótipo cognitivo, comportamental da SW: instruir os professores sobre as 

características fenotípicas da SW, funcionamento cognitivo, dificuldades emocionais e 

comportamentais relatadas na infância e adolescência, padrões de comunicação, interação 

social e linguagem. 

 Problemas emocionais e comportamentais: instruir os professores sobre o termo 

problema de comportamento, comportamento adequado e inadequado e função de fatores 

contextuais do ambiente em que o mesmo é emitido. 

 Padrões cognitivos de desatenção, hiperatividade e impulsividade na SW: instruir os 

professores sobre os problemas de déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade 

característicos de crianças com SW, a necessidade de incorporar nas ações educacionais 

o uso de instruções e regras com a devida verificação de que o aluno com SW prestou 

atenção e compreendeu-as e, orientações para fracionamento de tarefas.  

 Interação social e seguimento de regras: instruir os professores as principais 

características comportamentais de pessoas com SW do ponto de vista de socialização. 

Por exemplo, excessiva sociabilidade, pouca seletividade para estabelecer contatos 

interpessoais, tipos de habilidades de comunicação usualmente preservadas e habilidades 

inadequadas.  

 Manejo de problemas de comportamento: os professores foram instruídos sobre 

alguns princípios da análise do comportamento para manejo de comportamentos 

adequados e inadequados em pessoas com deficiência intelectual (reforço positivo, 

reforço negativo; identificação de antecedentes e consequências de comportamentos, 

controle aversivo e problemas de comportamento). Esse programa teve três encontros 

com o professor de 1 hora de duração cada um. 

b) Programa de treinamento parental para manejo de dificuldades emocionais e 

comportamentais do filho com SW: O programa foi desenvolvido no grupo de Pós-Graduação 

em Distúrbios do Desenvolvimento no estudo de Hayashiuchi (2012), foi fundamentado no 

modelo de treino de habilidades sociais para pais de crianças com problemas de comportamento 

de Pinheiro et al. (2006) e adaptado às especificidades fenotípicas comportamentais de crianças 

e adolescentes com SW pela pesquisadora.  O programa de treinamento parental abrange a 

estimulação de práticas de relacionamento familiar e manejo comportamental direcionadas à 

amenização ou diminuição de dificuldades emocionais e comportamentais do filho com SW, 

assim como o desenvolvimento de estratégias parentais de educação adequadas. (Anexo B) 

Os temas abordados no treinamento foram: 



71 

 

 Manejo comportamental e interações parentais positivas e negativas: estabelecimento 

de interações familiares positivas e exigências de acordo com nível de desenvolvimento 

da criança, estratégias de enfrentamento a eventos estressores, padrões adequados de 

convívio familiar (GOMIDE, 2006). 

 Estabelecimento de rotinas, desenvolvimento de comportamentos governados por 

regras, desenvolvimento de autonomia e independência, estimulação do comportamento 

de brincar, formas de manejo de problemas de comportamento típicas do fenótipo 

comportamental da síndrome, estabelecimento de colaboração entre pais e filhos, 

treinamento de pais e cuidadores no uso de técnicas de reforçamento diferencial, 

desenvolvimento de formas adequadas de expressão de afetos. O programa teve três 

encontros com a mãe de 1 hora de duração cada um. 

  c) Orientações do Programa de treinamento para cuidadores e professores: foi 

composto por um conjunto de orientações baseadas em estratégias de manejo comportamental 

de Martin e Pear (2009) que foi adaptado por Araújo (2012). A partir das orientações do 

programa foram criados dois Checklists que pais e cuidadores preenchiam semanalmente para 

o controle a implantação das orientações de ambos os programas. Para isso professores e 

cuidadores (mães das crianças) avaliaram o cumprimento das orientações numa escala de 

frequência de aplicação com as seguintes classificações: - ‘muitas vezes’ (pontuação =2) para 

a estratégia que foi incorporada diariamente nas aulas ou no ambiente familiar; - ‘algumas 

vezes’ (pontuação =1) para a estratégia utilizada apenas em algumas aulas ou dias da semana 

no ambiente familiar, - ‘a estratégia não foi implantada’ (pontuação =0). Para todas as 

alternativas solicitou-se que a professora e a mãe apresentem uma justificativa de sua 

implantação ou não (LIMA, 2011; ARAUJO, 2012). (Anexo C e D) 

  Os itens do programa podem ser observados na Tabela 12



72 

 

Tabela 12 - Estratégias de manejo comportamental contempladas no programa de treinamento para professores e para pais/cuidadores. 

Estratégias Mães/cuidadores 

Controle de estímulos antecedentes e consequentes 

a) Reduza fontes de distração antes de dar uma ordem. Certifique-se que a criança está prestando atenção em você, 

olhe nos olhos de seu filho (a) na hora de dar uma regra, dê uma ordem de cada vez, utilize tom de voz deve ser 

firme, mas não ameaçador. Não dê a ordem em forma de pergunta. Comprove se ele compreendeu. 

Obs. As regras devem ser curtas e não devem ser mudadas constantemente. 

Uso de reforçamento positivo. 

Orientações a pais para não usar procedimentos de 

controle aversivo 

b) Estimule a criança após ela se comportar adequadamente. Não usar punição para corrigir comportamentos 

inadequados. Orientações sobre estímulos positivos que podem ser usados dependendo do tipo de comportamento e 

da sensibilidade do comportamento da criança para esse tipo de reforço, por exemplo, um elogio, sorrisos, um aceno 

de cabeça, aplausos, uma piscadinha bijuterias, brinquedos, livros, figurinhas, cócegas, abraços, beijos, tapinhas nas 

costas, um toque, um balanço, doces, frutas, biscoitos, batata frita, guloseimas, filmes, videogames, passeios, tempo 

livre, um jogo, tempo no computador. 

Uso de reforçamento positivo 

 

c) Elogie o comportamento da criança a cada nova aquisição ensinada. Elogie imediatamente depois de cada resposta 

bem-sucedida. 

d) Espere o cumprimento de uma ordem para dar uma nova. Veja se o cumprimento da ordem foi feito então valorize, 

elogie e agradeça o que foi feito e o bom desempenho da criança. 

Análise e manejo de contingências em que o 

comportamento ocorre 
e) Procure não ignorar o problema de comportamento da criança. 

Uso de reforçamento diferencial e extinção 

f) Lide de maneira diferente com comportamentos diferentes (isto é útil quando você está tentando eliminar 

comportamentos indesejáveis, como: auto estimulatórios, agressão, birras, ou falar fora de hora). Identifique o 

comportamento que quer eliminar e depois estimule, encoraje e ajude a emitir um comportamento alternativo e 

adequado (diferente do comportamento indesejável). 

Professores 

Controle de estímulos 

a) Organize o material escolar e estimule a criança para ela própria organizá-lo; crie um mapa ilustrativo na mesa 

com indicações gráficas do lugar onde cada material deve ficar; deixe à criança, posteriormente, desenvolver seu 

próprio mapa e estimule o bom desempenho. 

Controle de estímulos e uso de reforçamento positivo 

b) Incentive à criança a usar corretamente os lápis e prefira, nas fases iniciais de alfabetização, as canetas de ponta 

grossa; evite fornecer todos os materiais de uma vez. Planeje o uso hierárquico destes e, de acordo com o tipo de 

atividade. 

Controle de estímulos pedagógicos 

c) Crie junto à criança um portfólio com fotos, objetos da vida individual, amostras de trabalhos escolares, lista de 

objetos e temas favoritos. O portfólio facilitará conhecer os gostos e características individuais do aluno e auxiliará 

na comunicação dos familiares com a escola. 
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Análise e manejo de contingências em que o 

comportamento ocorre 

d) Não permita que deixe tarefas inconclusas; chame a atenção, solicitando o término da tarefa; fique atento quando 

a criança finalizar as tarefas e estimule o desempenho. 

Controle de estímulos e uso de reforçamento positivo. 

Estimulação de habilidades de aprendizagem 

e) Corrija as atividades individualmente com o aluno, mostrando o conteúdo; faça pergunta ao aluno para ajudá-lo 

a criar as próprias conclusões sobre conteúdos escolares 

Controle de estímulos 

f) Use diversos materiais escolares para estimular à criança (lápis, marcadores, carimbos, giz de cera, pincéis, lápis 

de cor, canetas, canetas grifa texto, canetas hidrográficas, alfabeto móvel, cartões, almofada de carimbos, carimbos, 

revistas, estêncil, corretivo, palito de sorvete, varetas, adesivos, selos). 

g) Procure aproximar-se do aluno tocando-o quando necessitar de atenção; mude o aluno de lugar e coloque-o à 

frente na sala de aula. 

h) Acompanhe-o de perto; oriente um passo de cada vez para realizar as atividades escolares; fracione as tarefas e 

tenha sempre atividades planejadas para que ela possa cumprir seu tempo de aula. 

i) Peça para ele explicar a instrução oferecida, certificando-se que a compreendeu, e estimule as boas respostas; 

lembre, constantemente, as regras e instruções das tarefas; verifique o cumprimento de uma tarefa antes de passar 

para a próxima. 

j) Diminua estímulos ambientais alheios que podem desviar sua atenção, não o deixe próximo às janelas, corredores 

e armários. 

k) Em atividades lúdicas aproxime o aluno de um parceiro solidário e requisite a atenção do aluno constantemente. 

l) Promova o aluno à “assistente do professor”, peça para ele apagar o quadro, pegar e guardar materiais; solicite 

que o aluno se assente corretamente; solicite a ele calma e tranquilidade, sempre que possível. 

Controle de estímulos e uso de reforçamento positivo 

m) Solicite que realize algumas tarefas (desenhos, por exemplo), na lousa; sempre que possível, mantenha 

proximidade e contato físico com o aluno; crie as regras do grupo e sempre peça a ele opiniões e relembre quando 

não cumpridas. 

Estimulação e comportamentos adequados e 

seguimento de regras 

 

n) Estabeleça regras para sair da sala, para ir ao banheiro sanitário e para beber água. Peça para ‘esperar/aguardar’, 

caso você não possa atendê-la. 

o) Se a criança abandonar a carteira peça para retornar à mesma de maneira tranquila, lembre-a dos combinados de 

postura em sala de aula; indique o momento adequado de colocar papel na lixeira ou tirar dúvidas com colegas. 

Manejo de contingências familiares  
p) Solicite aos pais a conferência do material escolar antes da sua saída de casa; exija organização em um trabalho 

conjunto com a família e controle o uso da agenda a partir da família. 

(LIMA, 2011; 2014; MARTIN, 2011; ARAÚJO, 2012; HAYASHIUCHI, 2012)  
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  d) Treino de Consciência Fonológica: o treino foi realizado mediante a utilização do 

software de Alfabetização fônica computadorizada desenvolvido por Capovilla, Capovilla e 

Macedo (2006), este material consiste num programa elaborado para desenvolver competências 

de CF nos alunos. As atividades do software abrangem o conhecimento do alfabeto começando 

pelas vogais e depois pelas tarefas com as consoantes, subdividindo-as em: as que possuem: 

apenas um som; as que têm mais de um som e as que são mais difíceis de proferir (F, J, M, N, 

V, Z, I, S, R, X, B, C, P, D, T, G, Q, H). As atividades em CF abrangem as palavras (complete 

frase e substitua as pseudopalavras); as rimas (avaliação de formas e de vocábulos); silabas e 

fonemas (apuração, soma, subtração e adaptação) (CAPOVILLA; CAPOVILLA; MACEDO, 

(2006). O treino foi realizado com as crianças em 24 sessões divididas em duas etapas de 12 

sessões cada. Na primeira etapa, o pesquisador orientava a criança a pensar sobre os sons das 

palavras, sílabas e fonemas propostos pelo software; na segunda etapa o pesquisador solicitava 

à criança que realizasse as tarefas propostas pelo software sem auxílio. As sessões foram 

realizadas duas vezes por semana na própria escola em que a criança estava matriculada e em 

sala privativa, com duração e 30 minutos para cada sessão. 

Fase 3– Pós-intervenção 

Foram coletados novamente todos os dados com uso dos instrumentos da fase 1. 

Fase 4 – Seguimento 

Após seis meses de finalizada a intervenção, as quatro crianças, mais a criança do grupo 

controle, foram avaliadas mediante uma nova aplicação dos instrumentos utilizados na fase 1 e 

3. Também foram avaliadas com relação ao nível de alfabetização e competência de leitura. 

Para isto foram utilizados os seguintes instrumentos: 

a) Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras – TCLPP: o 

instrumento que avalia o estágio de desenvolvimento da leitura e escrita da criança conforme 

os estágios: logográfico (desenvolve-se a rota logográfica - a criança trata o texto como se fosse 

um desenho, não reconhece palavras); alfabético (desenvolve-se a rota fonológica - a criança 

aprende o princípio da decodificação da leitura e da codificação da escrita); ortográfico 

(desenvolve-se a rota lexical - a criança compreende que há palavras que envolve 

irregularidades nas relações entre grafemas e fonemas). É um teste aplicável em papel e lápis, 

que consiste em oito itens de treino e 70 itens de teste, a tarefa é assinalar com a letra X as 

palavras que não correspondem com as Figuras ou estão escritas de forma incorreta e com a 

letra C as palavras que correspondem com a imagem e estão grafadas corretamente. Os 70 itens 

do teste são constituídos por sete tipos de pares Figura/palavra espalhadas aleatoriamente com 
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10 itens para cada teste:  Tipo 1 - Correta Regular-CR (palavras ortograficamente e 

semanticamente corretas e grafofonemicamente regulares - ex.: FADA e o desenho 

correspondente), Tipo 2 - Correta Irregular-CI (palavras ortograficamente e semanticamente 

corretas e grafofonemicamente irregulares ex.: TÁXI e o desenho correspondente); Tipo 3 - 

Vizinha Semântica-VS (palavras ortograficamente corretas e semanticamente incorretas: ex.: 

RÁDIO sob o desenho de um telefone,  item que não corresponde à palavra); Tipo 4 - Vizinha 

Visual-VV (pseudopalavras ortograficamente incorretas, com trocas visuais - ex.: TEIEUISÃO 

junto com o desenho de uma televisão); Tipo 5 - Vizinhas Fonológicas-VF (pseudopalavras 

ortograficamente incorretas, com trocas fonológicas - ex.: MÁCHICO junto com o desenho de 

um mágico); Tipo 6 - Pseudopalavra Homófona-PH (pseudopalavras ortograficamente 

incorretas, embora homófonas a palavras semanticamente corretas - ex.: JÊNIU junto com o 

desenho de um gênio); Tipo 7 - Pseudopalavra Estranha-PE (pseudopalavras ortograficamente 

incorretas e estranhas, tanto fonologicamente quanto visualmente - ex.: MELOCE abaixo da 

Figura de um palhaço). Na Figura 3 observam-se exemplos de tipos de pares Figura/palavra. 

Para obter a classificação da Pontuação-padrão as referências são: ‘abaixo de 70 – muito baixa’; 

‘entre 70 e 84 – baixa’; ‘entre 85 e 114 – média’; ‘entre 115 e 129 – alta’; ‘igual ou superior a 

130 – muito alta’ (SEABRA; CAPOVILLA, 2010).  

Figura 3 - Exemplo de cada um dos tipos de pares Figura/palavra do TCLPP: 1 – Correta Regular-CR: FADA; 2 

– Correta Irregular-CI: TÁXI; 3 – Vizinha Semântica-VS: RÁDIO; 4 – Vizinha Visual-VV: TEIEUISÃO; 5 – 

Vizinha Fonológica-VF: MÁCHICO; 6 – Pseudopalavra Homófona-PH: JÊNIU; 7 – Pseudopalavra Estranha-PE: 

MELOCE. 

 

b) Provinha Brasil (leitura): a provinha funciona como avaliação diagnóstica do nível 

de alfabetização das crianças matriculadas no segundo ano do ensino fundamental proposta pelo 

Ministério da Educação-MEC. Ela está dividida em dois eixos, o primeiro eixo consiste em 

uma avaliação da habilidade de reconhecer letras e sílabas; de estabelecer relação entre 

unidades sonoras e suas representações gráficas. O segundo eixo consiste em uma avaliação da 
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habilidade de ler palavras e frases; reconhecer, identificar e estabelecer informações no texto. 

O material contém: o guia de correção e interpretação e o guia de aplicação, que consiste num 

caderno de aplicação para o aluno com 20 questões de múltipla escolha com quatro alternativas 

cada. As questões estão divididas em Tipo 1 – totalmente lidas pelo professor/aplicador; Tipo 

2 – parcialmente lidas pelo professor/aplicador e Tipo 3 – lidas pelos alunos individualmente 

(no guia de aplicação estão assinaladas as questões que indicam as situações em que o 

enunciado deverá ser lido pelo professor/aplicador). Na primeira página do caderno do aluno 

apresenta-se uma questão-exemplo como exercício de orientação (BRASIL, 2012). 

No teste, são adotados os seguintes números de acertos para identificar os níveis de 

desempenho dos alunos: Nível 1 – até 4 acertos (o aluno está num estágio muito inicial em 

relação à aprendizagem da leitura e da escrita); Nível 2 – de 5 a 9 acertos (o aluno está 

consolidando o nível anterior no que refere-se ao conhecimento da utilização do sistema de 

escrita e já associa os sons das letras, mas ainda apresenta dificuldade na leitura de palavras 

com ortografia mais complexa); Nível 3 – de 10 a 15 acertos (o aluno sabe ler palavras de 

diferentes padrões e consegue ler frases com sintaxe simples); Nível 4 – de 16 a 18 acertos (o 

aluno lê textos de aproximadamente oito a 10 linhas e frases com estrutura sintática simples, é 

capaz de identificar informações no texto); Nível 5 – de 19 a 20 acertos (o aluno domina o 

sistema de leitura, escrita e compreensão do princípio alfabético, já avançou no processo de 

alfabetização e letramento inicial) (BRASIL, 2012). Na Figura 4 observa-se quatro das 20 

questões apresentadas no caderno de aplicação. 

Figura 4 - Exemplo de quatro das 20 questões do caderno de aplicação junto ao aluno da provinha Brasil, na 

imagem 1: geladeira o aluno deve identificar a letra com que começa a palavra; na imagem 2: bicicleta o aluno 

deve identificar a sílaba com que começa a palavra; na Figura 3: aviso ‘pode ser dengue’ o aluno deve identificar 

para que serve o texto; na Figura 4: desenho de festa de aniversário o aluno deve identificar onde está escrito sobre 

o que está acontecendo na imagem.  

1 2 



77 

 

3 
4 

4.3 Procedimentos de coleta de dados 

O presente estudo foi desenvolvido em quatro fases, perfazendo um total de 27 encontros. 

Os mesmos foram realizados durante um semestre letivo. Na Figura 5 apresenta-se o 

fluxograma de execução do presente estudo de acordo com as fases de pré-intervenção, 

intervenção, pós-intervenção e seguimento. 

Figura 5 - Fluxograma de execução do estudo. 

 

 

F
A

S
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U
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Fase 1

Contato com a Escola, professores e mães

Avaliação pré-intervenção 

Aplicação de inventários comportamentais -
Duração: 3 meses 

Observação comportamental

PCF

TRF/CBCL/IEP

Questionário Professor -
Mãe/Observação 1

Fase 2
Intervenção

Treino Fonológico

Duração: 3 meses - 24 sessões Realizado 2 vezes por semana com duração de 30 
minutos cada sessão

Programa de treinamento 

(simultâneo) Comportamental: professor 

Acompanhamento 

Duração 3 meses

(13 checklist)

Parental: mãe Acompanhamento

Duração: 3 meses

(13 checklist)

Observação 2 - 7a semana

Fase 3
Avaliação pós-intervenção (após 

6 meses da pré-intervenção)

Duração: 1 encontro - 2 horas

PCF

TRF/CBCL/IEP

Observação 3 Fase 4

Seguimento: após 6 meses 

(PCF, CBCL, IEP, TRF, TCLPP, Provinha Brasil)
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4.4 Procedimentos de análise de dados 

Foram conduzidas análises descritivas dos dados mediante o uso de tabelas simples e 

comparação dos dados referentes às crianças, professores e mães participantes entre as fases de 

pré-intervenção, intervenção, pós-intervenção e seguimento. Os dados provenientes da 

aplicação dos instrumentos de avaliação comportamental foram analisados por meio das 

padronizações específicas destes. Para a geração dos perfis comportamentais do CBCL/6-18 e 

TRF/6-18 foi utilizado o programa Assessment Data Manager (ADM) 7.2 (ACHENBACH; 

RESCORLA, 2001).  

Os dados comportamentais referentes às crianças participantes, aos professores e às 

mães foram analisados em função do número de problemas e classificação nas faixas clínica, 

limítrofe e normal conforme o manual (ACHENBACH; RESCORLA, 2001). A interpretação 

dos dados do IEP foi conduzida de acordo com o manual do instrumento (GOMIDE, 2006). Os 

dados da PCFO foram analisados comparativamente em termos do número de acertos e erros 

nas fases pré-intervenção, fase intermediária, fase pós-intervenção. Os dados referentes às 

observações foram calculados em relação às frequências de resposta observadas na fase pré-

intervenção, fase intermediária e fase pós-intervenção.  

Os resultados dos checklist preenchidos pelos professores e pelas mães foram analisados 

comparativamente nas fases pré-intervenção, fase intermediária e pós-intervenção para avaliar 

a frequência com que foram implantadas as orientações, na análise dos dados a classificação 

‘muitas vezes’ (pontuação =2) e ‘algumas vezes’ (pontuação =1) foi atribuída pontuação 1 – 

indicando o uso desta e ‘nunca ou quase nunca’ (pontuação=0) manteve-se como 0. A partir 

disso foram calculadas as porcentagens de utilização semanal das orientações dos guias 

Os dados concernentes aos resultados do TCLPP e da provinha Brasil foram analisados 

conforme as normas de interpretação do manual de aplicação (SEABRA; CAPOVILLA, 2010; 

BRASIL, 2012). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - RESULTADOS 



5 RESULTADOS  

 Na sequência, descrever-se-ão os resultados obtidos com cada criança (C), seus 

respectivos professores (P) e mães (M) em todas as fases do estudo. Primeiramente, apresentar-

se-á uma caracterização geral de todos os participantes seguida pela apresentação individual de 

cada resultado. 

5.1 Caracterizações dos grupos 

Na Tabela 13, observam-se a caracterização do grupo de crianças de acordo com a idade, 

sexo, tipo de escola que frequentam, atendimento especializado que recebem e período de 

aplicação do projeto. 

Tabela 13 - Caracterização das crianças em função da idade, sexo, tipo de escola, atendimento especializado que 

recebe e classificação da avaliação audiológica. 

Crianças Ano/semestre 
Idade 

em anos 
Sexo 

Tipo de 

Escola 

Atendimento 

especializado 

Avaliação 

audiométrica e 

fonoaudiológica 

C1 2º semestre/2013 7 F Pública SAAI Não 

C2 1º semestre/2014 6 F Particular Fonoaudióloga Não 

C3 1º semestre/2014 6 F Particular Não Não 

C4 2º semestre/2014 6  F Pública Fonoaudióloga/Psicóloga Classificação Normal 

Legenda: SAAI-Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

Na Tabela 14, apresentam-se a caracterização das mães participantes de acordo com a 

idade, grau de instrução e ocupação. 

Tabela 14 - Caracterização das mães em função da idade, grau de instrução e ocupação. 

Mães Idade em anos Grau de instrução Ocupação 

M1 25 Ensino Médio incompleto Dona de casa 

M2 30 Graduação incompleta Dona de casa 

M3 34 Ensino Médio completo Dona de casa 

M4 41  Graduação completa Apregoeira (Bolsa de Valores) 

Na Tabela 15 apresentam-se a caracterização dos professores participantes de acordo 

com a idade, formação e tempo de magistério. 

Tabela 15 - Caracterização das professoras em função da idade, graduação e tempo de exercício do magistério. 

Professoras Idade em anos Formação Tempo de magistério em anos       

P1 39 anos Pedagogia 18 anos 

P2 29 anos Pedagogia 12 anos 

P3 25 anos Pedagogia 3 anos 

P4 32 anos Pedagogia 13 anos 
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5.2 Resultados da criança 1 (C1) 

 A composição familiar do lar onde C1 mora é formada pela mãe e o padrasto, o pai de 

C1 reside em outra cidade e a criança não tem contato com ele. Seguidamente serão 

apresentados os dados referentes aos instrumentos preenchidos por M1. 

5.2.1 Resultados do formulário preenchido pela mãe (M1) da criança 1 (C1) 

a) Resultados comparativos da fase 1 – avaliação pré-intervenção, fase 3 – avaliação 

pós-intervenção e fase 4 – seguimento 

Os resultados comportamentais, comparando as fases 1-pré, 3-pós e 4-seguimento de 

C1, referentes ao CBCL/6-18 podem ser observados na Tabela 16. As principais escalas que 

apresentaram alterações ou mantiveram-se nos escores T entre as fases foram: 

isolamento/depressão, queixas e problemas somáticos, problemas de sociabilidade, problemas 

com o pensamento, problemas de atenção, problemas de internalização e problemas totais 

(aumentaram da fase 1 para a fase 3 e diminuíram na fase 4); escalas de violação de regras 

(diminuíram entre as fases); escalas de comportamento agressivo, problemas de déficit de 

atenção e hiperatividade, problemas de desafio e oposição (diminuíram da fase 1 para a fase 3 

e mantiveram-se na fase 4); escalas de problemas afetivos e problemas de ansiedade 

(diminuíram da fase 1 para a fase 3 e aumentaram na fase 4); escalas de problemas de conduta 

e problemas de externalização   (mantiveram-se da fase 1 para a fase 3 e diminuíram  na fase 

4). Os indicadores de dificuldades comportamentais avaliados nas escalas de competências de 

realização das atividades (pioraram entre as fases); de competência social (pioraram da fase 1 

para a fase 3 e melhoraram na fase 4); de competência escolar (mantiveram-se entre as fases).  

Tabela 16 - Escores T da escala de competências do CBCL/6-18 nas fases 1, 2 e 4 de C1. 

Categorias/Escalas 
Escore T 

Fase 1 Fase 3 Fase 4 

Competências 

Atividades 32 26 20 

Social 44 33 52 

Escolar 32 32 32 

Escala das síndromes 

Ansiedade/ Depressão 65 63 66 

Isolamento/ Depressão 60 64 60 

Queixas Somáticas 64 68 64 

Problemas de sociabilidade 59 64 54 

Problemas com o Pensamento 54 68 54 

Problemas de Atenção 87 97 83 

Violação de Regras 68 66 55 

Comportamento Agressivo 69 72 72 

Escalas orientadas pelo DSM 

Problemas Afetivos 72 68 70 

Problemas de Ansiedade 72 70 72 

Problemas Somáticos 56 64 61 

Problemas de Déficit de Atenção e Hiperatividade 78 80 80 
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Problemas de Desafio e Oposição 67 70 70 

Problemas de Conduta 63 63 50 

Escala de Problemas Internalizantes, 
Externalizantes e Totais 

Problemas de Internalização 65 67 66 

Problemas de Externalização 71 71 68 

Problemas Totais 71 74 70 

No gráfico da Figura 6 podemos observar os escores T das Escala de Problemas 

Internalizantes, Problemas Externalizantes e Problemas Totais do CBCL-6/18. 

Figura 6 - Escore T das fases 1, 3 e 4 das escalas de problemas internalizantes, externalizantes e totais do CBCL-

6/18. 

 

Os resultados referentes ao tipo de prática e estilo parental comparando as fases pré e 

pós do estudo podem ser observados na Tabela 17. De acordo com as classificações houve 

predominância de estilos parentais ‘Ótimos’. No estilo ‘Negligência’ observou-se uma melhora 

de estilo parental da fase pré-intervenção para a fase pós. Os indicadores qualitativos relativos 

aos itens do inventário IEP que melhoraram e contribuíram com a diminuição do escore que 

configura um estilo parental negligente foram: “meu trabalho atrapalha na atenção que dou a 

meu filho (a)”; “Meu filho (a) sente dificuldades em contar seus problemas”; “Meu filho (a) 

fica sozinho em casa a maior parte do tempo”; “Percebo que meu filho (a) sente que não dou 

atenção a ele (a)”; “Não sei dizer do que meu filho (a) gosta”; “Ignoro os problemas de meu 

filho (a)”. Já as práticas parentais focadas no estabelecimento de regras e comportamentos 

morais, assim como a monitoria negativa permaneceram na classificação regular nas fases pré 

e pós. O uso da prática de monitoria negativa revela que ainda há dificuldades no 

desenvolvimento de independência e auto direcionamento podendo propiciar dependência 

emocional e dificuldades sócio adaptativas para a criança. As escalas restantes mantiveram-se 

na classificação ‘ótima’. 

Tabela 17 - Classificação dos tipos de monitoria positiva e negativa do Inventário de Estilos Parentais na fase 1, 

fase 3 e fase 4 conforme respostas da mãe de C1. 

Escalas 
Classificação 

Fase 1 Fase 3 Fase 4 

Monitoria Positiva Ótimo Ótimo Ótimo 

Comportamento Moral Regular abaixo da média Regular abaixo da média Regular acima da média 

Punição Inconsistente Ótimo Ótimo Ótimo 

Negligência Regular acima da média Ótimo Ótimo 
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Disciplina relaxada Ótimo Ótimo Ótimo 

Monitoria negativa Regular acima da média Regular acima da média Regular acima da média 

Abuso físico Ótimo Ótimo Ótimo 

IEP Total Ótimo Ótimo Ótimo 

Os resultados do preenchimento do checklist por M1 na fase 2 – acompanhamento da 

intervenção podem ser vistos na Tabela 18 e na Figura 7. Estes resultados são decorrentes do 

acompanhamento da intervenção mediante uso do checklist (Percentual de utilização: 84,62% 

para estratégias focadas no controle de estímulos, 78,85% (média) para uso de reforçadores 

para comportamentos adequados e 53,85% quando usadas em combinação). Verificou-se que 

predominaram as estratégias orientadas à redução de fontes de distração, solicitação de atenção, 

utilização de tom de voz firme, emissão de ordens precisas, comprovação de compreensão de 

instruções, identificação de comportamentos-problema, estímulo e encorajamento de 

comportamentos alternativos a comportamentos inadequados, dentre outros.  

Observou-se que ao longo das 13 semanas, as estratégias foram utilizadas com certa 

frequência, de acordo com o relato de M1. Notou-se também, que o uso não foi estável, houve 

intermitência ao longo das semanas o que provavelmente dificultou a instalação, aquisição, 

manutenção de comportamentos adequados e amenização e/ou extinção de outros problemas 

de comportamento. Com relação ao estímulo de comportamentos adequados e uso de 

recompensas, quando são ensinadas novas habilidades, verificou-se que as estratégias foram 

usadas oscilando com um percentual mínimo de 53,85% e máximo de 84,62%. Em seis 

semanas, pelo menos uma dessas estratégias nunca foi aplicada (pontuação=0) Como 

justificativa, pela não utilização das estratégias, M1 relatou que tentou implantar a orientação, 

contudo foi contestada por C1 que emitiu respostas agressivas, com questionamento sobre a 

medida de manejo e, no período da implantação, C1 adoeceu (a justificativa para ‘ficou doente’ 

ocorreu na semana do checklist 9, semana em que houve mais pontuação 0). Como estímulos 

pelos bons comportamentos, M1 realizou atividades familiares como: ir ao parque, ir à casa da 

avó (relatada como um reforçador positivo para C1) e fazer passeios no centro da cidade. De 

acordo com M1, os comportamentos de birra (ficar de cara ‘fechada’, fazer ‘bico’) de C1 não 

diminuíram e ela não soube lidar com isso mesmo com as instruções.  

Tabela 18 - Resultados dos checklists preenchidos por M1 referentes ao acompanhamento de utilização das 

estratégias do programa de treinamento parental e percentual de uso semanal. 

Estratégias 

Semanas  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Percentual 

de uso das 

estratégias 
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1. Reduzir as fontes de distração, solicitar atenção, 

utilizar tom de voz firme, dar ordens precisas, 
comprovar se compreendeu 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 84,62% 

2. Esperar o cumprimento da tarefa, certificar-se sobre 
o cumprimento, valorizar, elogiar e agradecer 

1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 53,85% 

3. Estimular o bom comportamento 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 84,62% 

4. Recompensar quando ensinar uma habilidade nova 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 69,23% 

5. Não ignorar o problema de comportamento 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 84,62% 

6. Lidar de maneira diferente com comportamentos 

diferentes, identificar o comportamento que quer 
eliminar, estimular e encorajar um comportamento 

alternativo 

0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 76,92% 

 Na Figura 7 observam-se o percentual de uso das estratégias apresentadas no checklist 

por parte de M1. 

Figura 7 - Percentual de uso das estratégias apresentadas no checklist aplicadas por M1 durante as 13 semanas de 

intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Estratégias - 1. Reduzir as fontes de distração, solicitar atenção, utilizar tom de voz firme, dar ordens 

precisas, comprovar se compreendeu; 2. Esperar o cumprimento da tarefa, certificar-se sobre o cumprimento, 

valorizar, elogiar e agradecer; 3. Estimular o bom comportamento; 4. Recompensar quando ensinar uma 

habilidade nova; 5. Não ignorar o problema de comportamento; 6. Lidar de maneira diferente com 

comportamentos diferentes, identificar o comportamento que quer eliminar, estimular e encorajar um 

comportamento alternativo 

5.2.2 Resultados do formulário preenchido pela professora (P1) da criança 1 (C1) 

 A professora da C1 já havia trabalhado com crianças com DI, mas não conhecia a SW. 

Seguidamente serão apresentados os dados referentes aos instrumentos preenchidos por P1. 

a) Resultados comparativos da fase 1 – avaliação pré-intervenção, fase 3 – avaliação pós-

intervenção e fase 4 – seguimento 

Os resultados comportamentais, comparando as fases 1-pré, 3-pós e 4-seguimento de 

C1, referentes ao inventário TRF/6-18 relatado por P1, podem ser observados na Tabela 19. As 

escalas que apresentaram melhoras em todas as fases foram: ansiedade/depressão, problemas 

com o pensamento, comportamento agressivo, problemas de ansiedade, problemas de déficit de 
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atenção e hiperatividade, problemas de desafio e oposição, problemas de internalização, 

problemas externalizantes, problemas totais; as escalas que mantiveram-se nas fases 1 e 3 e 

pioraram na fase 4 foram: isolamento/depressão, problemas somáticos; as escalas que 

melhoraram nas fases 1 e 3 e mantiveram-se na fase 4 foram: problemas de atenção, violação 

de regras, problemas afetivos; as escalas que pioraram da fase 1 para a fase 3 e melhoraram na 

fase 4 foram: problemas de sociabilidade,  problemas de conduta; as escalas que apresentaram 

piora entre as fases foram: queixas somáticas. A categoria de desempenho acadêmico e trabalho 

mantiveram-se entre as fases; a categoria relacionada ao comportamento e felicidade 

melhoraram entre as fases; a categoria relacionada à aprendizagem melhoraram da fase 1 para 

a fase 3 e voltou ao mesmo escore da fase 1 na fase 4. 

Tabela 19 - Escores T e variação de resultados entre as fases obtidos no Formulário para Professores TRF/6-18 

de acordo com o relato de P1. 

Categorias/Escalas 
Escore T 

Fase 1 Fase 3 Fase 41 

Competências 

Desempenho Acadêmico 35 35 35 

Trabalho 35 35 35 

Comportamento 35 37 44 

Aprendizagem 35 37 35 

Felicidade 44 56 64 

Escala das síndromes 

Ansiedade/ Depressão 67 65 57 

Isolamento/ Depressão 57 53 53 

Queixas Somáticas 50 57 62 

Problemas de sociabilidade 69 72 69 

Problemas com o Pensamento 72 70 65 

Problemas de Atenção 80 71 71 

Violação de Regras 59 55 55 

Comportamento Agressivo 74 69 66 

Escalas orientadas pelo DSM 

Problemas Afetivos 65 63 63 

Problemas de Ansiedade 67 65 61 

Problemas Somáticos 50 50 62 

Problemas de Déficit de Atenção e Hiperatividade 87 83 74 

Problemas de Desafio e Oposição 73 64 56 

Problemas de Conduta 64 66 64 

Escala de Problemas de Internalizantes, 

Externalizantes e Totais 

Problemas de Internalização 63 62 57 

Problemas de Externalização 70 68 66 

Problemas Totais 73 69 67 

 

No gráfico da Figura 8 podemos observar os escores do TRF-6/18 referentes à Escala 

de Problemas Internalizantes, cujo escore da fase 1 para a fase 4 passou para a classificação 

normal e os escores dos Problemas Externalizantes e Problemas Totais passaram da 

classificação clínica para a classificação limítrofe entre as fases 1 e 4. 

                                                           
1 O TRF/6-18 foi preenchido pelo professor (a) do segundo ano do ensino fundamental da classe em que C1 está matriculada 
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Figura 8 - Escore T das fases 1, 3 e 4 das escalas de problemas internalizantes, externalizantes e totais do TRF-

6/18. 

 

Os resultados do preenchimento do checklist pelo professor na fase 2 – 

acompanhamento da intervenção podem ser vistos na Tabela 20 e na Figura 9. Estes resultados 

são decorrentes do acompanhamento da intervenção mediante uso do checklist. Verificou-se 

que as estratégias foram implantadas 100%, de acordo com o relato P1. Não foi registrada 

nenhuma semana em que as orientações não foram aplicadas (pontuação=0). Na última linha 

da tabela observam-se que houve um aumento progressivo nas taxas de utilização ao longo das 

13 semanas de acompanhamento. Conforme o relato de P1, o treino de manejo comportamental 

trouxe benefícios para o trabalho dela em sala de aula. Nas justificativas P1 apresentou que C1 

aceitou ajuda de auxiliares, permaneceu concentrada nas atividades e mostrou-se mais disposta 

para as tarefas. Todas as estratégias foram bem utilizadas e como justificativa para as estratégias 

utilizadas algumas vezes P1 expôs os seguintes fatores com relação à C1: cansaço; 

comportamentos de ansiedade; pouco rendimento em alguns dias e indisposição. Com relação 

à sala de aula: agitação e falta de oportunidade devido às demais atividades da escola.  

Tabela 20 - Resultados dos checklists preenchidos por P1 referentes ao acompanhamento de utilização das 

estratégias do programa de treinamento e percentual de uso semanal. 

Estratégias/Semanas 

Checklists  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Percentual 

de uso das 

estratégias 

1. Organização do material 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

2. Aproximar-se quando necessitar de 
atenção 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

3. Fracionar tarefas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

4. Diminuir estímulos que desviam a atenção 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

5. Acompanhar execução de tarefas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

6. Checar atividades 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

7. Corrigir atividades 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

8. Diversificar materiais 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

9. Ensinar a utilizar materiais 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

10. Criar portfólio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

11. Solicitar colaboração dos pais 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

12. Incentivar parcerias com os colegas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
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13. Promover o aluno a assistente de sala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

14. Verificar regras combinadas em grupo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

15. Dar Instruções para sair da carteira 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

16. Lembrar combinados para sair da sala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

 Na Figura 9 observam-se o percentual de uso das estratégias apresentadas no checklist 

por parte de P1. 

Figura 9 - Percentual de uso das estratégias apresentadas no checklist aplicadas por P1 durante as 13 semanas de 

intervenção. 

Legenda: Estratégias – 1. Organização do material; 2. Aproximar-se quando necessitar de atenção; 3. Fracionar 

tarefas; 4. Diminuir estímulos que desviam a atenção; 5. Acompanhar execução de tarefas; 6. Checar atividades; 

7. Corrigir atividades; 8. Diversificar materiais; 9. Ensinar a utilizar materiais; 10. Criar portfólio; 11. Solicitar 

colaboração dos pais; 12. Incentivar parcerias com os colegas; 13. Promover o aluno a assistente de sala; 14. 

Verificar regras combinadas em grupo; 15. Dar Instruções para sair da carteira; 16. Lembrar combinados para 

sair da sala. 

5.2.3 Resultados das provas e treinamento fonológico referente à criança 1 (C1) 

 O treino de CF foi realizado duas vezes por semana na escola de C1 na parte da tarde 

(período letivo de C1), a pesquisadora dirigia-se à sala de aula para chamar C1 e juntas elas iam 

para uma sala, na própria escola, previamente organizada (mesa, cadeira e um computador 

pequeno tipo ‘notebook’). Iniciava-se as atividades do software de alfabetização fônica com 

explicações sobre o uso do mesmo, depois a pesquisadora incentivava C1 a realizar as tarefas 

sem auxílio, visto que o software é autoexplicativo. Após decorridos os 30 minutos de sessão, 

C1 era conduzida novamente à sala de aula. Durante as sessões, C1 apresentou cansaço, 

inquietação e desejo de voltar para a sala de aula com os amigos. C1 conseguiu realizar as 

atividades relacionadas ao conhecimento do alfabeto (vogais e consoantes), contudo apresentou 

dificuldades nas tarefas relacionadas com sílabas e fonemas. 

a) Resultados da aplicação da Prova de Consciência Fonológica por produção Oral (PCFO) 
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Os resultados da aplicação da PCFO podem ser verificados na Tabela 21.  De acordo 

com os dados apresentados na Tabela podemos observar que C1 obteve 1 acerto na fase 1 em 

síntese silábica e fonêmica; na fase 2 ela obteve 4 acertos em síntese silábica, 3 acertos em rima 

e 2 acertos em aliteração; na fase 3 ela obteve 1 acerto em rima; na fase 4 ela obteve 4 acertos 

em síntese silábica, 4 acertos em rima e 4 acertos em manipulação silábica. C1 obteve um valor 

total de acertos: na fase 1 (total=2), na fase 2 (total=9), na fase 3 (total=0), na fase 4 (total=12).  

Tabela 21 - - Resultados da Prova de Consciência Fonológica por produção Oral obtidos por C1 durante as fases 

do projeto. 

PCFO  Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Síntese  
Silábica 1 4 0 4 

Fonêmica  1 0 0 0 

Rima  0 3 1 4 

Aliteração  0 2 0 0 

Segmentação  
Silábica 0 0 0 0 

Fonêmica  0 0 0 0 

Manipulação  
Silábica 0 0 0 4 

Fonêmica  0 0 0 0 

Transposição  
Silábica 0 0 0 0 

Fonêmica  0 0 0 0 

 Total 2 9 0 12 

5.2.4 Resultados das observações realizadas em sala de aula 

a) Descrição da escola 

 A escola em que C1 está matriculada situa-se na cidade de São Paulo na Zona Sul, é 

uma escola municipal que atende crianças da Educação Infantil (EI) no período matutino e 

crianças do Ensino Fundamental (EF) I e II (alunos de quatro a 14 anos) no período vespertino. 

O método de alfabetização utilizado pela escola é a abordagem Construtivista que, de acordo 

com Pereira et al. (2013), é uma estratégia de ensino na qual se preconiza que a escrita e a 

leitura caminham juntas aplicando o conhecimento que a criança traz de casa para a escola. Na 

sala de C1 estão matriculados 30 alunos, eles sentam-se distribuídos em cinco fileiras de seis 

carteiras e a professora trabalha junto com uma estagiária da prefeitura. 

b) Caracterização dos vídeos 

Nos três registros de filmagem, a câmera foi colocada pela pesquisadora na mesa da 

professora antes das crianças entrarem na sala; depois do início da aula, todas as crianças 

acostumavam-se com a presença da pesquisadora na sala, permitindo o início da gravação 

(tempo de espera: 15 minutos).  

o Vídeo 1 

A filmagem 1 foi realizada numa aula de língua portuguesa, a sala estava com 25 alunos 

presentes. Todas as crianças estavam sentadas uma, atrás da outra em cinco fileiras com cinco 
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crianças em cada fileira de carteira. C1 estava sentada na primeira carteira da segunda fileira 

(da direita para a esquerda) ao lado da mesa da professora e próximo à janela, conforme mapa 

da Figura 10. P1 preencheu a lousa com as informações sobre a rotina das atividades que seriam 

realizadas no dia (as crianças deveriam copiar no caderno) e depois fez a chamada. A atividade 

de língua portuguesa foi realizada mediante a aplicação de uma parlenda impressa em folha de 

sulfite tipo A4 que deveria ser recortada e colada no caderno (pelas crianças). Durante a 

gravação do vídeo, C1 mostrou-se muito desatenta e desinteressada pelas atividades da sala; P1 

aproximou-se algumas vezes de C1 (total=6 vezes) para solicitar que ela realizasse as tarefas 

junto com os alunos. O material escolar (cadernos, bolsa de lápis, crachá, borracha) de C1 

estavam espalhados na carteira.  

Figura 10 - Mapa da posição de C1 na sala de aula no vídeo 1. 

 

o Vídeo 2 

A filmagem 2 foi realizada numa aula de língua portuguesa, a sala estava com 28 alunos 

presentes. As crianças estavam sentadas em grupos de quatro com as carteiras agrupadas. O 

grupo que C1 participou estava no meio da sala, ao lado da mesa da professora, conforme mapa 

da Figura 11. P1 propôs uma atividade de leitura e interpretação de um texto, esta deveria ser 

realizada pelo grupo. O grupo de C1 era composto por três meninos cujo comportamento era 

predominantemente agitado. Durante a gravação do vídeo, C1 mostrou-se muito inquieta, falou 

bastante, levantou e andou pela sala e não interagiu com as atividades; P1 aproximou-se 

algumas vezes (total=3 vezes) de C1 para solicitar que ela realizasse as tarefas junto com os 

alunos, mas C1 não atendeu nenhuma das solicitações para que ela fizesse as atividades: 

iniciava a tarefa, mas parava assim que P1 afastava-se. Nessa filmagem notou-se a utilização 

da estratégia ‘incentivar parcerias com os colegas’, entretanto esta não se efetivou. 
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Figura 11 - Mapa da posição de C1 na sala de aula no vídeo 2. 

 

o Vídeo 3 

A filmagem 3 foi realizada numa aula de língua portuguesa, a sala estava com 26 alunos 

presentes. Todas as crianças estavam sentadas uma atrás da outra em seis fileiras, quatro fileiras 

de cinco crianças em uma fileira com seis crianças. C1 estava sentada na primeira carteira da 

terceira fileira (da esquerda para a direita) na parte central da sala, conforme mapa da Figura 

12. Nesse dia havia uma estagiária auxiliando P1 na sala de aula.  P1 preencheu a lousa com as 

informações sobre a rotina das atividades que seriam realizadas no dia (as crianças deveriam 

copiar estas informações no caderno) e depois fez a chamada. As crianças receberam o livro 

didático de língua portuguesa, onde deveriam realizar suas atividades (a atividade foi 

relacionada com a história infantil dos ‘Três Porquinhos’, as crianças deveriam escrever um 

texto imaginando o que aconteceu após o final da história). Na mesa de C1 estavam somente o 

livro e a bolsa de lápis, o restante do material estava em sua mochila ao lado de sua carteira. C1 

mostrou-se distraída, mas permaneceu sentada e realizou a atividade. P1 aproximou-se dela 

algumas vezes (total=4 vezes) para solicitar que realizasse a atividade. Nessa filmagem notou-

se a utilização das estratégias ‘aproximar-se quando necessitar de atenção’; ‘checar atividades’ 

e ‘acompanhar a execução da tarefa’ algumas vezes. 

Figura 12 - Mapa da posição de C1 na sala de aula no vídeo 3. 
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c) Resultados dos registros das observações de problemas de comportamento 

Os resultados dos registros de observação realizados em sala de aula nas fases um, três 

e quatro apresentam-se na Tabela 22. Observou-se que as taxas de respostas de desatenção e 

hiperatividade e impulsividade de desatenção foi mais predominante e as frequências de 

respostas mais baixas foram as de impulsividade. Verificou-se que as taxas de respostas dos 

padrões de hiperatividade e impulsividade emitidos por C1 diminuíram entre o 2° e 3° registro, 

contudo o registro de observação três ainda foi superior ao número de respostas observado na 

linha de base da observação um em relação a vários repertórios comportamentais. 

Diferentemente, as taxas de resposta de desatenção diminuíram entre a observação dois (fase 

de aplicação do programa de intervenção) e a observação três. Contudo, o registro da 

observação três ainda mostrou um número maior de respostas inadequadas, se comparada à 

linha de base (registro um). As respostas de impulsividade diminuíram sua frequência 

predominantemente entre as observações dois e três.  

Tabela 22 - Distribuição de taxas de frequência de respostas de desatenção, hiperatividade e impulsividade 

observadas em sala de aula nas fases 1, 2 e 3. 

Padrão Comportamental Classe de Comportamentos 
Frequência de Respostas 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Desatenção 

1. Desvia o olhar do professor durante a explicação 1 1 3 

2. Desvia o olhar do caderno 18 7 1 

3. Deixa de responder quando perguntado 1 0 3 

Facilmente distraído 

4. Envolve-se em eventos alheios as atividades em sala 22 29 21 

5. Ultrapassa o tempo para concluir tarefas 0 0 0 

6. Demora a iniciar tarefas escolares 6 37 32 

7. Perde coisas 1 1 2 

Inquietação 

8. Mexe-se e contorce-se na cadeira 1 3 0 

9. Mexe mãos e pés 5 10 9 

10. Mudar de postura 5 4 7 

11. Fala em demasia 0 0 0 

Movimentação 
12. Levanta da carteira 5 19 1 

13. Anda ou corre na sala ou para fora da sala 0 10 7 

Impulsividade 

14. Tem dificuldade p/ aguardar a vez. 0 0 0 

15. Fala sem ser estimulado 5 11 3 

16. Interrompe outras falas 0 0 0 

d) Resultados dos registros das observações de comportamentos adequados 

Os resultados dos registros de taxas de respostas adequadas em sala de aula verificam-

se na Tabela 23. Observou-se que C1 apresenta comportamento adequados para o ambiente de 

sala de aula, obtendo uma melhora maior no comportamento de olhar para o professor durante 

a explicação e no comportamento de permanecer sentada na carteira. Contudo, houve uma 

diminuição no comportamento de fazer as tarefas escolares. Notou-se que algumas taxas de 
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respostas adequadas do padrão comportamental de prestar atenção aumentaram entre a fase pré 

e pós, fundamentalmente olhar o professor durante a explicação e olhar o caderno quando 

solicitado. Entretanto, comparando-se essas taxas de resposta adequadas com as taxas de 

comportamentos inadequados, desse mesmo padrão comportamental atencional, as taxas de 

respostas inadequadas foram superiores, mantiveram-se e/ou aumentaram de maneira mais 

expressiva. As taxas de respostas relativas ao engajamento em atividades escolares 

mantiveram-se de maneira semelhante entre a 1ª e 2ª observação, diminuindo na 3ª observação. 

Já os comportamentos indicativos de controle de impulsividade diminuíram do 1° para o 2° 

registro e no 3° registro os números de respostas retornou a uma frequência semelhante ao 1° 

registro.  

Tabela 23 - Distribuição de taxas de frequência de respostas de padrões comportamentais adequados de atenção, 

engajamento em atividade e controle de impulsividade observadas em sala de aula nas fases 1, 2 e 3. 

Padrão Comportamental Classe de Comportamentos 
Frequência de Respostas 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Prestar atenção 

1. Olhar o professor durante a explicação 4 3 13 

2. Olhar o caderno quando solicitado 2 5 4 

3. Responder quando perguntado 4 5 5 

Engajamento em atividades escolares 

4. Concluir tarefas 0 0 0 

5. Fazer as Tarefas escolares 10 13 8 

6. Achar o material quando necessário 1 1 1 

Controle de impulsividade 
7. Permanecer sentado na carteira 55 31 53 

8. Aguardar a vez 0 0 0 

5.2.5 Resultados do Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP) 

 Na Tabela 24 podemos observar os resultados da aplicação do TCLPP, C1 obteve uma 

pontuação bruta igual a quatro nos itens das palavras Corretas Regulares, Vizinhas Semânticas 

e Fonológicas, Pseudopalavras Homófonas e Estanhas, com pontuação padrão respectivamente 

igual a 76,56/classificação ‘Baixa’, 67,22/classificação ‘Muito baixa’, 85,23/classificação 

‘Média’, 91,01/classificação ‘Média’, 63,37/classificação ‘Muito baixa’. C1 obteve uma 

pontuação bruta total igual a 25 com pontuação padrão igual a 64,81/classificação ‘Muito 

baixa’. 

Tabela 24 - Resultados da pontuação bruta, pontuação padrão e classificação obtidos na aplicação do TCLPP com 

C1. 

TCLPP 
Subitens do teste 

CR CI VS VV VF PH PE Total 

Pontuação bruta 4 3 4 2 4 4 4 25 

Pontuação padrão 76,56 80,23 67,22 70,92 85,23 91,01 63,37 64,81 

Classificação Baixa Baixa Muito baixa Baixa Média Média Muito baixa Muito baixa 
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5.2.6 Resultados da provinha Brasil 

A aplicação da provinha Brasil foi realizada mediante uma adaptação que consistiu no 

questionamento, por parte da pesquisadora, dos enunciados (figuras) e textos das questões: “que 

figura é esta?”; “onde você acha que está escrito esta palavra que você me falou?”. Após essa 

ação a criança marcava com X a resposta que ela compreendia como correta. Na Tabela 25 

podemos observar os resultados obtidos na provinha Brasil por parte de C1. De acordo com os 

dados, C1 obteve quatro pontos e atingiu o Nível 1 de classificação. Conforme o manual de 

correção da provinha Brasil, os alunos que estão nesse nível encontram-se num estágio muito 

inicial em relação à aprendizagem da escrita. Eles estão apropriando-se das regras que orientam 

o uso do sistema alfabético, reconhecem as letras do alfabeto diferenciando letras de desenhos 

e outros sinais gráficos e sabem identificar o som das letras iniciais/finais de uma palavra. 

Tabela 25 - Resultados da aplicação da provinha Brasil. 

Criança Número de acertos Nível de classificação 

C1 4 1 

 

5.3 Resultados da criança 2 (C2) 

A composição familiar do lar onde C2 mora é formada pela mãe, o pai e um irmão. C2 

é mais nova que o irmão (diferença de 12 meses entre os dois).  Seguidamente serão 

apresentados os dados referentes aos instrumentos preenchidos por M2. 

5.3.1 Resultados dos formulários preenchido pela mãe (M2) da criança 2 (C2) 

a) Resultados comparativos da fase 1 – avaliação pré-intervenção, fase 3 – avaliação 

pós-intervenção e fase 4 – seguimento. 

Os resultados comportamentais, comparando as fases 1-pré, 3-pós e 4-seguimento de 

C2, referentes ao formulário para pais CBCL/6-18 podem ser observados na Tabela 26. As 

principais escalas que apresentaram alterações ou mantiveram-se nos escores T entre as fases 

foram: as escalas de ansiedade/depressão, problemas afetivos, problemas de ansiedade, 

problemas somáticos, problemas de déficit de atenção e hiperatividade (aumentaram da fase 1 

para a fase 3 e diminuíram da fase 3 para a fase 4); as escalas de isolamento/depressão, 

problemas de sociabilidade, problemas com o pensamento, violação de regras, problemas de 

conduta, (mantiveram-se da fase 1 para a fase 3 e diminuíram na fase 4); as escalas de queixas 

somáticas, problemas de atenção, comportamento agressivo, problemas de desafio e oposição, 

e na escala de problemas internalizantes, externalizantes e totais (apresentaram melhoras com 

diminuição entre as fases). Os indicadores de dificuldades comportamentais avaliados nas 
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escalas de competências de realização de atividades, de competência social e escolar 

mantiveram-se da fase 1 para a fase 3 e pioraram na fase 4. 

Tabela 26 - Escores T da escala de competências do CBCL/6-18 nas fases 1, 3 e 4 de C2 preenchidos por M2. 

Categorias/Escalas 
Escore T 

Fase 1 Fase 3 Fase 4 

Competências 

Atividades 33 33 30 

Social 26 26 28 

Escolar 34 34 29 

Escala das síndromes 

Ansiedade/ Depressão 51 57 54 

Isolamento/ Depressão 60 50 50 

Queixas Somáticas 74 61 57 

Problemas de sociabilidade 64 64 59 

Problemas com o Pensamento 62 62 54 

Problemas de Atenção 73 66 59 

Violação de Regras 59 59 52 

Comportamento Agressivo 64 60 50 

Escalas orientadas pelo DSM 

Problemas Afetivos 52 56 52 

Problemas de Ansiedade 50 54 51 

Problemas Somáticos 59 61 56 

Problemas de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade 
64 68 57 

Problemas de Desafio e Oposição 59 55 51 

Problemas de Conduta 56 56 50 

Escala de Problemas de 
Internalizantes, Externalizantes e 

Totais 

Problemas de Internalização 67 56 52 

Problemas de Externalização 67 60 47 

Problemas Totais 69 63 54 

 

No gráfico da Figura 13 podemos observar os escores T das Escala de Problemas 

Internalizantes, Problemas Externalizantes e Problemas Totais do CBCL/6-18. Todas as escalas 

apresentaram uma redução de problemas de comportamento, passando da faixa clínica para a 

faixa normal entre as fases 1 e 4. 

 

Figura 13 - Escore T das fases 1, 3 e 4 das escalas de problemas internalizantes, externalizantes e totais do CBCL-

6/18. 

 

Os resultados referentes ao tipo de prática e estilo parental comparando as fases pré e 

pós do estudo podem ser observados na Tabela 27. De acordo com as classificações, houve 
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predominância de estilos parentais ‘ótimos’. No estilo ‘Comportamento Moral’ observou-se 

uma melhora no estilo parental da fase pré-intervenção para a fase pós.  

Os indicadores qualitativos do IEP que mais contribuíram com a melhora foram: 

“Ensino meu filho (a) a devolver objetos que não pertencem a ele”; “Se meu filho (a) colar na 

prova, explico que é melhor tirar nota baixa do que enganar a professora e a si mesmo”; “Se 

meu filho (a) estragar alguma coisa de alguém, ensino a contar o que fez e pedir desculpas”; 

“Aconselho meu filho (a) a ler livros, revistas ou ver programas de TV que mostrem os efeitos 

negativos do uso de drogas”; “Converso com meu filho (a) sobre o que é certo ou errado no 

comportamento dos personagens dos filmes e dos programas de TV”; “Converso sobre o futuro 

trabalho ou profissão do meu filho, mostrando os pontos positivos ou negativos de sua escolha” 

(GOMIDE, 2006). Já as práticas parentais focadas em monitoria positiva; punição 

inconsistente; negligência, assim como abuso físico permaneceram na classificação ótimo nas 

fases 1, 3 e 4. A práticas parental de monitoria negativa que estava, na fase 1 ‘regular acima da 

média’ passou para ‘risco’ na fase 3 e passou para ‘ótimo’ na fase 4, e a disciplina relaxada 

permaneceu na classificação de ‘risco’ nas fases 1 e 3, contudo apresentou melhoras na fase 4 

passou para ‘regular acima da média’. 

Tabela 27 - Classificação dos tipos de monitoria positiva e negativa do Inventário de Estilos Parentais na fase de 

pré e pós treinamento conforme respostas da mãe de C2. 

Escalas 
Classificação 

Fase 1 Fase 3 Fase 4 

Monitoria Positiva Ótimo Ótimo Ótimo 

Comportamento Moral Risco Regular abaixo da média Regular abaixo da média 

Punição Inconsistente Ótimo Ótimo Ótimo 

Negligência Ótimo Ótimo Ótimo 

Disciplina relaxada Risco Risco Regular acima da média 

Monitoria negativa Regular acima da média Risco Ótimo 

Abuso físico Ótimo Ótimo Ótimo 

IEP Total Regular acima da média Ótimo Ótimo 

Os resultados do preenchimento do checklist por M2 na fase 2 – acompanhamento da 

intervenção podem ser vistos aa Tabela 28 e na Figura 14. Estes resultados são decorrentes do 

acompanhamento da intervenção mediante uso do checklist. Verificou-se que predominaram as 

estratégias orientadas à redução de fontes de distração, solicitação de atenção, utilização de tom 

de voz firme, dar ordens precisas, comprovação de compreensão de instruções, identificação de 

comportamentos-problema, estimulação e encorajamento de comportamentos alternativos a 

comportamentos inadequados, dentre outros. Observou-se que ao longo das 13 semanas as 
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estratégias não deixaram de ser implantadas, de acordo com o relato de M2 observou-se que o 

uso foi estável.  

Com relação à estimulação de comportamentos adequados e uso de recompensas quando 

são ensinadas novas habilidades verificou-se que as estratégias foram aplicadas oscilando entre 

76,92% de uso como mínimo e 100% como máximo. Nas semanas cinco, seis, nove e 11 essas 

estratégias não foram utilizadas (pontuação=0), como justificativa pela não utilização das 

estratégias, M2 relatou que não houve necessidade de aplicação. Como estímulos pelos bons 

comportamentos, M2 utilizava um quadro de recompensa (com estrelinhas marcadas para 

estimular o bom comportamento) e combinava qual seria o prêmio. Exemplos: tomar sorvete, 

brincar com maquiagem de criança, ganhar um brinquedo, ir ao fast food (prêmio preferido de 

C2) e chocolate. De acordo com o relato de M2 a maior dificuldade com os comportamentos 

de C2 era quando elas tinham que ir ao consultório médico (a ida ao médico ocorreu três vezes 

durante o treino), as recompensas pelo bom comportamento eram combinadas previamente, 

entretanto C2 portava-se de forma incoerente com o ambiente (birra, choro, grito, bagunça na 

sala de espera ‘espalhando as coisas’), M2 cumpria o combinado de não dar a recompensa, 

chamava a sua atenção e retomava os combinados para comportamentos adequados, mas C2 

não obedecia. M2 alegou que isso a deixava angustiada. 

Tabela 28 - Resultados dos checklists preenchidos por M2 referentes ao acompanhamento de utilização das 

estratégias do programa de treinamento parental e percentual de uso semanal. 

Estratégias 

Semanas  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Percentual 

de uso das 

estratégias 

1. Reduzir as fontes de distração, solicitar atenção, 

utilizar tom de voz firme, dar ordens precisas, 

comprovar se compreendeu 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

2. Esperar o cumprimento da tarefa, certificar-se 

sobre o cumprimento, valorizar, elogiar e 

agradecer. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

3. Estimular o bom comportamento 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 92,30% 

4. Recompensar quando ensinar uma habilidade 

nova 
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 76,92% 

5. Não ignorar o problema de comportamento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

6. Lidar de maneira diferente com 

comportamentos diferentes, identificar o 

comportamento que quer eliminar, estimular e 
encorajar um comportamento alternativo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

 Na Figura 14 observam-se o percentual de uso das estratégias apresentadas no checklist 

por parte de M2. 
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Figura 14 - Percentual de uso das estratégias apresentadas no checklist aplicadas por M2 durante as 13 semanas 

de intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Estratégias - 1. Reduzir as fontes de distração, solicitar atenção, utilizar tom de voz firme, dar ordens 

precisas, comprovar se compreendeu; 2. Esperar o cumprimento da tarefa, certificar-se sobre o cumprimento, 

valorizar, elogiar e agradecer; 3. Estimular o bom comportamento; 4. Recompensar quando ensinar uma 

habilidade nova; 5. Não ignorar o problema de comportamento; 6. Lidar de maneira diferente com 

comportamentos diferentes, identificar o comportamento que quer eliminar, estimular e encorajar um 

comportamento alternativo. 

5.3.2 Resultados dos formulários preenchido pela professora (P2) da criança 2 (C2) 

A professora da C2 já havia trabalhado com crianças com DI e conhecia a SW, pois C2 

estuda na mesma escola desde a Educação Infantil (total=3 anos). Seguidamente serão 

apresentados os dados referentes aos instrumentos preenchidos por P2. 

a) Resultados comparativos da fase 1 – avaliação pré-intervenção, fase 3 – avaliação 

pós-intervenção e fase 4 - seguimento  

Os resultados comportamentais comparando as fases 1-pré, 2-pós e 4-seguimento de C2 

referentes ao inventário TRF/6-18 relatado por P2, podem ser observados na Tabela 29. As 

escalas que apresentaram melhoras nas fases 1 e 3 e pioraram na fase 4 foram: 

ansiedade/depressão, isolamento/depressão, problemas de sociabilidade, problemas de atenção, 

problemas de ansiedade, problemas de internalização, problemas totais; as escalas que 

mantiveram-se em todas as fases foram: problemas com o pensamento e problemas somáticos; 

as escalas que mantiveram-se com os mesmos escores nas fases 1 e 3 e pioraram na fase 4 

foram: queixas somáticas, violação de regras, problemas afetivos e problemas de conduta; as 

escalas que pioraram da fase 1 para a fase 3  e mantiveram-se com os mesmos escores na fase 

4 foram: comportamento agressivo; as escalas que pioraram da fase 1 para a fase 3 e 
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melhoraram na fase 4 foram: problemas de déficit de atenção e hiperatividade, problemas de 

desafio e oposição; a escala que apresentou piora entre as fases foi: problemas externalizantes. 

As categorias relacionadas ao desempenho acadêmico mantiveram-se da fase 1 para a fase 3 e 

pioraram na fase 4; as categorias relacionadas ao trabalho e comportamento mantiveram-se 

entre as fases, as categorias relacionadas à aprendizagem melhoraram da fase 1 para a fase 3 e 

pioraram na fase 4 e as categorias relacionadas ao quanto a criança é feliz mantiveram-se da 

fase 1 para a fase 3 e melhoraram na fase 4. 

Tabela 29 - Escores T e variação de resultados entre as fases obtidos no Formulário para Professores TRF/6-18 

de acordo com o relato de P2. 

Categorias/Escalas 
Escore T 

Fase 1 Fase 3 Fase 4 

Competências 

Desempenho Acadêmico 39 39 36 

Trabalho 46 46 46 

Comportamento 44 44 44 

Aprendizagem 37 45 35 

Felicidade 44 44 64 

Escala das síndromes 

Ansiedade/ Depressão 59 51 67 

Isolamento/ Depressão 53 50 53 

Queixas Somáticas 50 50 57 

Problemas de sociabilidade 58 54 61 

Problemas com o Pensamento 50 50 50 

Problemas de Atenção 63 62 64 

Violação de Regras 50 50 59 

Comportamento Agressivo 56 60 60 

Escalas orientadas  

pelo DSM 

Problemas Afetivos 50 50 55 

Problemas de Ansiedade 65 50 67 

Problemas Somáticos 50 50 50 

Problemas de Déficit de Atenção e Hiperatividade 66 67 65 

Problemas de Desafio e Oposição 50 56 50 

Problemas de Conduta 50 50 60 

Escala de Problemas de 

Internalizantes, 

Externalizantes e Totais 

Problemas de Internalização 55 44 63 

Problemas de Externalização 55 58 60 

Problemas Totais 59 57 63 

No gráfico da Figura 15 referente ao TRF-6/18 podemos observar os escores T, 

conforme o relato de P2, das Escala de Problemas Internalizantes (passaram da faixa normal 

para a faixa clínica), Problemas Externalizantes (mantiveram-se na faixa normal) e Problemas 

Totais (passaram da faixa normal para a faixa clínica). 

Figura 15 - Escore T das fases 1, 3 e 4 das escalas de problemas internalizantes, externalizantes e totais do TRF-

6/18. 
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Os resultados do preenchimento do checklist pelo professor na fase 2 – 

acompanhamento da intervenção podem ser vistos na Tabela 30 e na Figura 16. Estes resultados 

são decorrentes do acompanhamento da intervenção mediante uso do checklist. Verificou-se 

que, ao longo das 13 semanas, a estratégia menos utilizadas foi: ‘criar portfólio’ (61,54%), e as 

estratégias ‘solicitar colaboração dos pais’ e ‘diversificar materiais’ (pontuação=0) apenas na 

semana um. Os itens (oito, 10 e 11) estão relacionados aos pais e P2 alegou que o material de 

C2 vem de casa muito bem organizado e, na mochila ficam apenas o material que será utilizado 

no dia. Conforme o relato de P2, o treino de manejo comportamental trouxe benefícios para o 

trabalho dela em sala de aula. Nas justificativas a professora apresentou que C2 permaneceu 

concentrada nas atividades e mostrou-se mais disposta para as tarefas. Todas as estratégias 

foram bem utilizadas e como justificativa para as estratégias utilizadas algumas vezes a 

professora expôs os seguintes fatores com relação à C2: em alguns dias ela gastava mais tempo 

fazendo as tarefas; distração e comportamentos de ansiedade. Em relação à sala: as atividades 

concernentes ao currículo e cronograma de atividades da própria escola.  

Tabela 30 - Resultados dos checklists preenchidos por P1 referentes ao acompanhamento de utilização das 

estratégias do programa de treinamento e percentual de uso semanal. 

Estratégias/Semanas 

Checklists  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Percentual 

de uso das 

estratégias 

1. Organização do material 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 % 

2. Aproximar-se quando necessitar de 

atenção 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

3. Fracionar tarefas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

4. Diminuir estímulos que desviam a atenção 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

5. Acompanhar execução de tarefas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

6. Checar atividades 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

7. Corrigir atividades 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

8. Diversificar materiais 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 92,30% 

9. Ensinar a utilizar materiais 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

10. Criar portfólio 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 61,54% 

11. Solicitar colaboração dos pais 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 92,30% 

12. Incentivar parcerias com os colegas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

13. Promover o aluno a assistente de sala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

14. Verificar regras combinadas em grupo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

15. Dar Instruções para sair da carteira 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

16. Lembrar combinados para sair da sala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

 Na Figura 16 observam-se o percentual de utilização das estratégias apresentadas no 

checklist por parte de P2. 
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Figura 16 - Percentual de uso das estratégias apresentadas no checklist aplicadas por P2 durante as 13 semanas de 

intervenção. 

 

Legenda: Estratégias - 1. Organização do material; 2. Aproximar-se quando necessitar de atenção; 3. Fracionar 

tarefas; 4. Diminuir estímulos que desviam a atenção; 5. Acompanhar execução de tarefas; 6. Checar atividades; 

7. Corrigir atividades; 8. Diversificar materiais; 9. Ensinar a utilizar materiais; 10. Criar portfólio; 11. Solicitar 

colaboração dos pais; 12. Incentivar parcerias com os colegas; 13. Promover o aluno a assistente de sala; 14. 

Verificar regras combinadas em grupo; 15. Dar Instruções para sair da carteira; 16. Lembrar combinados para sair 

da sala. 

5.3.3 Resultados das provas e treinamento fonológico referente à criança 2 (C2) 

  O treino de CF foi realizado duas vezes por semana na escola de C2 na parte da manhã 

(período letivo de C2), a pesquisadora dirigia-se à sala de aula para chamar C2 e juntas elas iam 

para uma sala, na própria escola, previamente organizada (mesa, cadeira e um computador 

pequeno tipo ‘notebook’). Iniciava-se as atividades do software de alfabetização fônica com 

explicações sobre o uso do mesmo, depois a pesquisadora incentivava C2 a realizar as tarefas 

sem auxílio, visto que o software é autoexplicativo. Após decorridos os 30 minutos de sessão, 

C2 era conduzida novamente à sala de aula. Durante as sessões, C2 apresentou-se dispersa e 

desatenta, mas não pedia para voltar para a sala de aula. C2 conseguiu realizar as atividades 

relacionadas ao conhecimento do alfabeto (vogais e consoantes), contudo apresentou 

dificuldades nas tarefas de ‘substitua as pseudoplavras’ e as tarefas relacionadas com sílabas e 

fonemas. 

a) Resultados da aplicação da Prova de Consciência Fonológica por produção Oral (PCFO) 

Os resultados da aplicação da PCFO podem ser verificados na Tabela 31.  De acordo 

com os dados apresentados na Tabela podemos observar que C2 obteve 1 acerto na fase 1 em 

síntese silábica; na fase 2 ela obteve 2 acertos em síntese silábica, 2 acertos em síntese fonêmica, 
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2 acertos em aliteração, 2 acertos em segmentação silábica e 1 acerto em manipulação 

fonêmica; na fase 3 ela obteve 4 acertos em síntese silábica, 1 acerto em aliteração e 2 acertos 

em segmentação silábica; na fase 4 ela obteve 4 acertos em síntese silábica, 3 acertos em síntese 

fonêmica, 2 acertos em rima, 4 acertos em aliteração e 1 acerto em manipulação silábica. C2 

obteve um valor total de acertos: na fase 1 (total=1), na fase 2 (total=9), na fase 3 (total=7), na 

fase 4 (total=14).  

Tabela 31 - Resultados da prova de consciência fonológica por produção oral obtidos por C2 durante as fases do 

projeto. 

PCFO  Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Síntese  
Silábica 1 2 4 4 

Fonêmica  0 2 0 3 

Rima  0 0 0 2 

Aliteração  0 2 1 4 

Segmentação  
Silábica 0 2 2 0 

Fonêmica  0 0 0 0 

Manipulação  
Silábica 0 0 0 1 

Fonêmica  0 1 0 0 

Transposição  
Silábica 0 0 0 0 

Fonêmica  0 0 0 0 

 Total 1 9 7 14 

5.3.4 Resultados das observações realizadas em sala de aula 

a) Descrições da escola 

 A escola em que C2 está matriculada situa-se na cidade de São Paulo na Zona Norte, é 

uma escola particular que atende crianças da Educação Infantil (EI), do Ensino Fundamental 

(EF) I, II e atende o Ensino Médio (EM) (alunos de quatro a 18 anos). O EM, EF I e EI são 

atendidos no período matutino e o EF II no período vespertino, equivalente a cinco horas de 

aula para cada período. A Instituição utiliza apostila de confecção própria e adota uma 

abordagem denominada por eles como ensino tradicional que, de acordo com Pereira et al. 

(2013), é um método que está voltado para a instrução fragmentada por partes e para as 

‘famílias’ das consoantes. Na sala de C2 estão matriculados 20 alunos e ela estuda no período 

matutino. 

b) Caracterização dos vídeos 

Nos três registros de filmagem a câmera foi colocada pela pesquisadora na mesa da 

professora no horário estipulado pela escola. Como aula já estava em andamento, depois que 

todas as crianças se habituaram com a presença da pesquisadora na sala, iniciou-se a gravação 

(tempo de espera: 10 minutos).  

o Vídeo 1 

A filmagem foi realizada numa aula de língua portuguesa, a sala estava com 16 alunos 

presentes. As crianças estavam sentadas distribuídas em quatro fileiras, uma sentada atrás da 
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outra. C2 estava sentada próximo à mesa da professora, na terceira fileira da direita para a 

esquerda, conforme o mapa da Figura 17. P2 propôs uma atividade com as letras do alfabeto, 

eles estavam realizando o traçado das vogais, depois desenharam objetos que iniciavam com 

essas letras. P2 acompanhava as atividades dos alunos, aproximando-se da carteira, retomando 

os combinados de que todos os alunos deveriam permanecer sentados e a professora iria até a 

carteira. Durante toda a filmagem C2 mostrou-se inquieta, P2 solicitava a atenção dela para a 

atividade, mas assim que P2 afastava-se para atender outro aluno, C2 interagia com o colega 

que estava sentado na carteira de trás e remexia-se na carteira.  

Figura 17 - Mapa da posição de C2 na sala de aula no vídeo 1. 

 

o Vídeo 2 

A filmagem 2 foi realizada numa aula matemática, a sala estava com 18 alunos 

presentes. As crianças estavam sentadas distribuídas em quatro fileiras, uma sentada atrás da 

outra. C2 estava sentada ao lado da mesa da professora, na quarta fileira da direita para a 

esquerda, conforme o mapa da Figura 18.  P2 propôs uma atividade de registro de quantidade 

e registro de bolinhas referentes aos números em ordem crescente, no caderno brochura com 

uma folha de sulfite colada (com desenhos e números impressos na folha). P2 aproximou-se 

dos alunos explicando e acompanhando as tarefas, em alguns momentos C2 solicitou atenção 

da professora para a realização da tarefa. Durante a filmagem, C2 mostrou-se inquieta e P2 

aproximou-se dela solicitando a permanência na atividade. Durante a filmagem observou-se a 

utilização das estratégias descritas no guia, dentre elas: ‘aproximar-se quando necessitar de 

atenção’; ‘fracionar tarefas’; ‘acompanhar a execução da tarefa’; ‘checar atividades’; ‘corrigir 

atividades’ e ‘lembrar combinados para sair da sala’. 
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Figura 18 - Mapa da posição de C2 na sala de aula no vídeo 2. 

 

o Vídeo 3 

A filmagem 3 foi realizada numa aula de língua portuguesa, a sala estava com 18 alunos 

presentes. As crianças estavam sentadas distribuídas em quatro fileiras, uma sentada atrás da 

outra. C2 estava sentada próximo da mesa da professora, na segunda fileira da direita para a 

esquerda, conforme o mapa da Figura 19.  P2 propôs uma atividade de leitura e escrita de 

palavras iniciava com a letra ‘J’ ou a letra estava no meio da apalavra (feijão, caju, jaca, Júlia, 

Joel). A princípio a leitura foi feita na lousa e depois a ela foi realizada na apostila seguida pela 

escrita de palavras com a letra proposta na página que continha a ‘família’ do ‘J’. P2 aproximou-

se dos alunos explicando e acompanhando as tarefas. C2 mostrou-se mais atenta durante a 

filmagem e conseguiu acompanhar os demais colegas na atividade. Durante a filmagem notou-

se a utilização das estratégias descritas no guia, dentre elas: ‘organizar o material’; ‘diminuir 

estímulos que desviam a atenção’; ‘aproximar-se quando necessitar de atenção’; ‘fracionar 

tarefas’; ‘acompanhar a execução da tarefa’; ‘checar atividades’; ‘corrigir atividades’ e ‘lembrar 

combinados para sair da sala’. 

Figura 19 - Mapa da posição de C2 na sala de aula no vídeo 3. 

 

c) Resultados dos registros das observações de problemas de comportamento 

Os resultados dos registros de observação realizados em sala de aula nas fases de pré 

intervenção, avaliação intermediária e pós intervenção apresentam-se na Tabela 32. Observou-
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se que as taxas de hiperatividade foram mais predominantes e as frequências de respostas mais 

baixas foram as de desatenção. Verificou-se que as taxas de resposta dos padrões de desatenção 

aumentaram do 1º para o segundo registro e diminuíram do 2º para o terceiro registro. As taxas 

de resposta de hiperatividade, no subitem ‘inquietação’, diminuíram na observação dois (fase 

de aplicação do programa de intervenção) e aumentaram na observação três. No padrão 

comportamental ‘movimentação’ ocorreu um aumento da 1ª para a 2ª observação e houve uma 

diminuição na 3ª observação. As respostas de impulsividade diminuíram sua frequência 

predominantemente entre as observações dois e três.  

Tabela 32 - Distribuição de taxas de frequência de respostas de desatenção, hiperatividade e impulsividade 

observadas em sala de aula nas fases 1, 2 e 3. 

Padrão Comportamental Classe de Comportamentos 
Frequência de Respostas 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Desatenção 

1. Desvia o olhar do professor durante a explicação 2 4 5 

2. Desvia o olhar do caderno 1 1 0 

3. Deixa de responder quando perguntado 0 5 2 

Facilmente distraído 

4. Envolve-se em eventos alheios as atividades em sala 0 23 14 

5. Ultrapassa o tempo para concluir tarefas 0 0 0 

6. Demora a iniciar tarefas escolares 12 5 0 

7. Perde coisas 0 0 0 

Inquietação 

8. Mexe-se e contorce-se na cadeira 17 24 0 

9. Mexe mãos e pés 27 11 39 

10. Mudar de postura 33 22 26 

11. Fala em demasia 0 0 0 

Movimentação 
12. Levanta da carteira 7 4 4 

13. Anda ou corre na sala ou para fora da sala 5 9 0 

Impulsividade 

14. Tem dificuldade p/ aguardar a vez. 5 0 0 

15. Fala sem ser estimulado 10 7 0 

16. Interrompe outras falas 1 0 0 

d) Resultados dos registros das observações de comportamentos adequados 

Os resultados dos registros de taxas de respostas adequadas em sala de aula verificam-

se na Tabela 33. Observou-se que C2 apresenta comportamentos adequados para o ambiente de 

sala de aula, notou-se uma melhora maior no comportamento de olhar o caderno quando 

solicitado e no comportamento de permanecer sentada na carteira. Algumas taxas de respostas 

adequadas do padrão comportamental ‘prestar atenção’ aumentaram e mantiveram-se entre a 

fase pré e pós. As taxas de respostas relativas ao engajamento em atividades escolares 

aumentaram entre a 1ª e 2ª observação e manteve o padrão na 3ª observação. Já os 

comportamentos indicativos de controle de impulsividade mantiveram-se do 1° para o 2° 

registro e diminuíram no 3° registro. 
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Tabela 33 - Distribuição de taxas de frequência de respostas de padrões comportamentais adequados de atenção, 

engajamento em atividade e controle de impulsividade observados em sala de aula nas fases 1, 2 e 3. 

Padrão Comportamental Classe de Comportamentos 
Frequência de Respostas 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Prestar atenção 

1. Olhar o professor durante a explicação 9 3 8 

2. Olhar o caderno quando solicitado 23 27 32 

3. Responder quando perguntado 4 15 8 

Engajamento em atividades escolares 

4. Concluir tarefas 1 0 1 

5. Fazer as Tarefas escolares 21 28 30 

6. Achar o material quando necessário 3 5 4 

Controle de impulsividade 
7. Permanecer sentado na carteira 48 59 46 

8. Aguardar a vez 1 2 0 

5.3.5 Resultados do Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP) 

Na Tabela 34 podemos observar os resultados da aplicação do TCLPP, C2 obteve uma 

pontuação bruta igual a quatro nos itens das palavras Corretas Regulares Corretas Irregulares 

com pontuação padrão de 76,56/classificação Baixa e 86,30/classificação Média; nos demais 

itens C2 obteve pontuação bruta igual a um, com pontuação bruta para os itens das palavras 

Vizinhas Semânticas de 45,56/classificação Muito baixa, das palavras Vizinhas Visuais de 

64,87/classificação Muito baixa, das palavras Vizinhas Fonológicas 65,84/classificação Muito 

Baixa, das Pseudopalavras  Homófonas 72,77/classificação Baixa e das Pseudopalavras 

Estranhas 40,12/classificação Muito baixa. C2 obteve uma pontuação bruta total igual a 13 com 

classificação padrão igual a 47,80/classificação Muito baixa. 

Tabela 34 - Resultados da pontuação bruta, pontuação padrão e classificação obtidos na aplicação do TCLPP com 

C2. 

TCLPP 
Subitens do teste 

CR CI VS VV VF PH PE Total 

Pontuação bruta 4 4 1 1 1 1 1 13 

Pontuação padrão 76,56 86,30 45,56 64,87 65,84 72,77 40,12 47,80 

Classificação Baixa Média Muito baixa Muito baixa Muito baixa Baixa Muito baixa Muito baixa 

5.3.6 Resultados da provinha Brasil 

A aplicação da provinha Brasil foi realizada mediante uma adaptação que consistiu no 

questionamento, por parte da pesquisadora, dos enunciados (figuras) e textos das questões: “que 

figura é esta?”; “onde você acha que está escrito esta palavra que você me falou?”. Após essa 

ação a criança marcava com X a resposta que ela compreendia como correta. Na Tabela 35 

podemos observar os resultados obtidos na provinha Brasil por parte de C2, a criança alcançou 

seis acertos e Nível 2 de classificação. De acordo com os dados obtidos e informações do teste, 

os alunos que se encontram neste nível, além de já terem consolidado as habilidades do nível 

anterior referentes ao conhecimento e ao uso do sistema de escrita, já associam adequadamente 
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letras e sons, consegue estabelecer relação entre grafema e fonema e ler palavras constituídas 

por sílabas com consoante e vogal. Contudo, ainda apresentam dificuldades na leitura de 

palavras com ortografia mais complexa. 

Tabela 35 - Resultados da aplicação da provinha Brasil. 

Crianças Número de acertos Nível de classificação 

C2 6 2 

5.4 Resultados da criança 3 (C3) 

A composição familiar do lar onde C3 mora é formada pela mãe, o pai e uma irmã. C3 

é mais nova que a irmã (diferença de 10 anos entre as duas).  Seguidamente serão apresentados 

os dados referentes aos instrumentos preenchidos por M3. 

5.4.1 Resultados dos formulários preenchido pela mãe (M3) da criança 3 

a) Resultados comparativos da fase 1 – avaliação pré-intervenção, fase 3 – avaliação 

pós-intervenção e fase 4 – seguimento. 

Os resultados comportamentais, comparando as fases 1-pré, 3-pós e 4-seguimento de 

C3, referentes ao formulário para pais CBCL/6-18 podem ser observados na Tabela 36. As 

principais escalas que apresentaram alterações ou mantiveram-se nos escores T entre as fases 

foram: as escalas de ansiedade/depressão, problemas com o pensamento, violação de regras, 

problemas afetivos (aumentaram da fase 1 para a fase 3 e diminuíram da fase 3 para a fase 4); 

as escalas de problemas de déficit de atenção e hiperatividade, problemas de desafio e oposição 

(mantiveram-se da fase 1 para a fase 3 e diminuíram na fase 4); as escalas de 

isolamento/depressão, queixas somáticas, problemas de sociabilidade, problemas de atenção, 

problemas de ansiedade, problemas somáticos, problemas internalizantes, externalizantes e 

totais (apresentaram melhoras com diminuição entre as fases); as escalas de comportamento 

agressivo, problemas de conduta (diminuíram da fase 1 para a fase 3 e mantiveram-se na fase 

4). Os indicadores de dificuldades comportamentais avaliados nas escalas de: competências de 

realização de atividades melhoraram da fase 1 para a fase 3 e pioraram da fase 3 para a fase 4; 

de competência social pioraram da fase 1 para a fase 3 e melhoraram da fase 3 para a fase 4, de 

competência escolar melhoraram da fase 1 para a fase 3 e mantiveram-se na fase 4. 

Tabela 36 - Escores T da escala de competências do CBCL/6-18 nas fases 1,3 e 4. 

Categorias/Escalas 
Escore T 

Fase 1 Fase 3 Fase 4 

Competências 

Atividades 29 42 28 

Social 52 42 52 

Escolar 24 32 32 
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Escala das síndromes 

Ansiedade/ Depressão 63 65 51 

Isolamento/ Depressão 56 52 50 

Queixas Somáticas 68 57 50 

Problemas de sociabilidade 64 59 51 

Problemas com o Pensamento 71 73 50 

Problemas de Atenção 83 66 57 

Violação de Regras 59 63 52 

Comportamento Agressivo 57 52 52 

Escalas orientadas pelo 

DSM 

Problemas Afetivos 63 66 52 

Problemas de Ansiedade 72 63 54 

Problemas Somáticos 73 61 50 

Problemas de Déficit de Atenção e Hiperatividade 70 70 57 

Problemas de Desafio e Oposição 51 51 50 

Problemas de Conduta 52 50 50 

Escala de Problemas de 

Internalizantes, 

Externalizantes e Totais 

Problemas de Internalização 65 61 43 

Problemas de Externalização 58 56 51 

Problemas Totais 70 64 48 

 

No gráfico da Figura 20 podemos observar os escores T das Escala de Problemas 

Internalizantes, Problemas Externalizantes e Problemas Totais do CBCL-6/18. Embora os 

escores T das três escalas tenham permanecido na faixa da normalidade em todas as fases, 

observa-se uma redução destes na Figura 24. 

Figura 20 - Escore T das fases 1, 3 e 4 das escalas de problemas internalizantes, externalizantes e totais do CBCL-

6/18. 

 

Os resultados referentes ao tipo de prática e estilo parental comparando as fases pré e 

pós do estudo podem ser observados na Tabela 37. De acordo com as classificações houve 

predominância de estilos parentais ‘ótimos’. No estilo ‘Negligência’ observou-se uma melhora 

de estilo parental da fase pré-intervenção para a fase pós. Os indicadores qualitativos que 

melhoraram e contribuíram com a diminuição de estratégias parentais negligentes foram: “Meu 

trabalho atrapalha na atenção que dou a meu filho (a)”; “Meu filho (a) sente dificuldades em 

contar seus problemas”; “Meu filho (a) fica sozinho em casa a maior parte do tempo”; “Percebo 

que meu filho (a) sente que não dou atenção a ele (a)”; “Não sei dizer do que meu filho (a) 

gosta”; “Ignoro os problemas de meu filho (a)” (GOMIDE, 2006). Já as práticas parentais 

focadas em monitoria positiva; punição inconsistente; disciplina relaxada permaneceram na 
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classificação ‘ótimo’ na fase 1, fase 3 e fase 4. Houve uma mudança negativa na prática de 

comportamento moral de ‘ótimo’ na fase 1 para ‘regular acima da média’ na fase 3 e fase 4, e 

uma mudança positiva na prática de abuso físico de ‘risco’ na fase 1 para ‘regular abaixo da 

média’ na fase 3 e ‘ótimo’ na fase 4. 

Tabela 37 - Classificação dos tipos de monitoria positiva e negativa do Inventário de Estilos Parentais na fase de 

pré e pós treinamento conforme respostas da mãe de C3. 

Escalas 
Classificação 

Fase 1 Fase 3 Fase 4 

Monitoria Positiva Ótimo Ótimo Ótimo 

Comportamento Moral Ótimo Regular acima da média Regular acima da média  

Punição Inconsistente Ótimo Ótimo Ótimo 

Negligência Regular acima da média Ótimo Ótimo 

Disciplina relaxada Ótimo Ótimo Ótimo 

Monitoria negativa Risco Risco Ótimo 

Abuso físico Risco Regular abaixo da média Ótimo 

IEP Total Regular acima da média Ótimo Ótimo 

 

Os resultados do preenchimento do checklist por M3 na fase 2 – acompanhamento da 

intervenção pode ser visto na Tabela 38 e na Figura 21. Estes resultados são decorrentes do 

acompanhamento da intervenção mediante uso do checklist). Verificou-se que houve uma 

oscilação na utilização das estratégias orientadas. A estratégia que obteve maior porcentagem 

de aplicação foi a de ‘estimular o bom comportamento’ (100%). Nas demais estratégias houve 

semana em que essas não foram utilizadas, de acordo com o relato de M3. Notou-se que o uso 

não foi estável, houve intermitência ao longo das semanas (com uma frequência mínima de 

53,85% e máxima de 92,30% para as estratégias um, dois, quatro, cinco e seis.). Uma das 

justificativas apresentadas nesta semana foi o de que C3 mostrou-se ‘manhosa’ chorava todos 

os dias sem motivo aparente e M3 procurou ignorar este comportamento. Pela não utilização 

das demais estratégias, M3 relatou que C3 sentia muito medo quando começava a chover e 

apresentava comportamento de ansiedade. Em algumas situações ela tentou implantar a 

orientação, mas observou que C3 tinha dificuldade para compreender algumas regras, em outros 

momentos C3 tentava manipular a família fazendo ‘birras’ ou chorando. Como estímulos pelos 

bons comportamentos, M3 aplicou elogios, palmas, balas e doces, também levou C3 para 

brincar na piscina. M3 relatou que durante a implementação das estratégias ela conseguiu deixar 

C3 vestir-se sozinha (ela tinha dificuldade em promover esta autonomia em C3) e com relação 

ao temor de chuva por parte de C3, ela conseguiu ajudá-la a perder este medo tomando um 

banho de chuva com ela.   
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Tabela 38 - Resultados dos checklists preenchidos por M3 referentes ao acompanhamento de utilização das 

estratégias do programa de treinamento parental e percentual de uso semanal. 

Estratégias 

Semanas  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Percentual 

de uso das 

estratégias 

1. Reduzir as fontes de distração, solicitar atenção, 

utilizar tom de voz firme, dar ordens precisas, 
comprovar se compreendeu 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 92,30% 

2. Esperar o cumprimento da tarefa, certificar-se 

sobre o cumprimento, valorizar, elogiar e 
agradecer. 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 92,30% 

3. Estimular o bom comportamento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

4. Recompensar quando ensinar uma habilidade 
nova 

0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 53,85% 

5. Não ignorar o problema de comportamento 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 84,62% 

6. Lidar de maneira diferente com comportamentos 
diferentes, identificar o comportamento que quer 

eliminar, estimular e encorajar um comportamento 

alternativo 

1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 69,23% 

 Na Figura 21 observam-se o percentual de uso das estratégias apresentadas no checklist 

por parte de M3. 

Figura 21 - Percentual de uso das estratégias apresentadas no checklist aplicadas por M3 durante as 13 semanas 

de intervenção. 

 

Legenda: Estratégias - 1. Reduzir as fontes de distração, solicitar atenção, utilizar tom de voz firme, dar ordens precisas, 

comprovar se compreendeu; 2. Esperar o cumprimento da tarefa, certificar-se sobre o cumprimento, valorizar, elogiar e 

agradecer; 3. Estimular o bom comportamento; 4. Recompensar quando ensinar uma habilidade nova; 5. Não ignorar o 

problema de comportamento; 6. Lidar de maneira diferente com comportamentos diferentes, identificar o comportamento que 

quer eliminar, estimular e encorajar um comportamento alternativo 
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5.4.2 Resultados do formulário preenchido pela professora (P3) da criança 3 (C3) 

A professora de C3 nunca havia trabalhado com crianças com DI e não conhecia a SW. 

Seguidamente serão apresentados os dados referentes aos instrumentos preenchidos por P3. 

a) Resultados comparativos da fase 1 – avaliação pré-intervenção, fase 3 – avaliação pós-

intervenção e fase 4 - seguimento 

Os resultados comportamentais comparando as fases 1-pré, 2-pós e 4-seguimento de C3 

referentes ao inventário TRF/6-18 relatado por P3, podem ser observados na Tabela 39. As 

escalas que apresentaram melhoras nas fases 1 e 3 e pioraram na fase 4 foram: queixas 

somáticas, problemas afetivos, problemas de déficit de atenção e hiperatividade, problemas 

totais; as escalas que melhoraram entre as fases foram: ansiedade/depressão, comportamento 

agressivo, problemas de ansiedade, problemas internalização e externalização; as escalas que 

apresentaram melhoras nas fases 1 e 3 e mantiveram-se na fase 4 foram: isolamento/depressão, 

problemas de sociabilidade, problema de atenção, violação de regras, problemas de conduta; as 

escalas que mantiveram-se nas fases 1 e 3 e pioraram na fase 4 foram: problemas com o 

pensamento, problemas somáticos, problemas de desafio e oposição. As categorias relacionadas 

ao trabalho melhoraram da fase 1 para a fase 3 e mantiveram-se na fase 4, as categorias 

relacionadas ao comportamento mantiveram-se entre as fases, as categorias relacionadas à 

aprendizagem desempenho acadêmico melhoraram da fase 1 para a fase 3 e pioraram na fase 4 

e as categorias relacionadas ao quanto a criança é feliz mantiveram-se da fase 1 para a fase 3 e 

pioraram na fase 4. 

Tabela 39 - Escores T e variação de resultados entre as fases obtidos no Formulário para Professores TRF/6-18 

de acordo com o relato de P3. 

Categorias/Escalas 
Escore T 

Fase 1 Fase 3 Fase 42 

Competências 

Desempenho Acadêmico 35 38 35 

Trabalho 35 46 46 

Comportamento 44 44 44 

Aprendizagem 37 45 35 

Felicidade 64 64 44 

Escala das síndromes 

Ansiedade/ Depressão 69 62 59 

Isolamento/ Depressão 60 50 50 

Queixas Somáticas 62 50 57 

Problemas de sociabilidade 67 58 58 

Problemas com o Pensamento 67 67 74 

Problemas de Atenção 68 58 58 

Violação de Regras 63 50 50 

Comportamento Agressivo 66 60 56 

                                                           
2 O TRF/6-18 foi preenchido pelo professor (a) do segundo ano do ensino fundamental da classe em que C3 está matriculada 
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Escalas orientadas  

pelo DSM 

Problemas Afetivos 67 50 55 

Problemas de Ansiedade 69 65 56 

Problemas Somáticos 50 50 57 

Problemas de Déficit de Atenção e Hiperatividade 65 57 59 

Problemas de Desafio e Oposição 56 56 50 

Problemas de Conduta 64 50 50 

Escala de Problemas de 

Internalizantes, 
Externalizantes e Totais 

Problemas de Internalização 68 57 55 

Problemas de Externalização 67 58 55 

Problemas Totais 69 59 60 

 

No gráfico da Figura 22 podemos observar os escores T das Escala de Problemas 

Internalizantes, Problemas Externalizantes e Problemas Totais do TRF-6/18. 

Figura 22 - Escore T das fases 1, 3 e 4 das escalas de problemas internalizantes, externalizantes e totais do TRF-

6/18. 

 

Os resultados do preenchimento do checklist pelo professor na fase 2 – 

acompanhamento da intervenção podem ser vistos na Tabela 40 e na Figura 23. Estes resultados 

são decorrentes do acompanhamento da intervenção mediante uso do checklist. Observou-se 

que houve oscilação nas taxas de utilização ao longo das 13 semanas de acompanhamento de 

acordo com o relato de P3. Ao longo das 13 semanas de implantação do guia, houve semanas 

em que as estratégias obtiveram menor porcentagem de uso (61,54%) com exceção das semanas 

dois, quatro, 13, 15 e 16 que as estratégias foram utilizadas 100% das vezes, as justificativas 

foram que C3 não conseguiu permanecer nas tarefas, ficou muito desatenta, falta de tempo por 

parte de P3. Conforme o relato de P3, no geral, pela não utilização das estratégias, ela 

apresentou justificativas com relação à C3:  o cansaço e a inquietação; com relação à escola e 

demais alunos: a falta de colaboração da sala, as atividades festivas da escola e a falta de tempo 

para preparar atividades diferenciadas. 

Tabela 40 - Resultados dos checklists preenchidos P3 referentes ao acompanhamento do uso das estratégias do 

programa de treinamento. 

Estratégias/Semanas 

Checklists  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Percentual 

de uso das 

estratégias 

1. Organização do material 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 92,30% 
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2. Aproximar-se quando necessitar de 

atenção 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

3. Fracionar tarefas 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 92,30% 

4. Diminuir estímulos que desviam a atenção 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

5. Acompanhar execução de tarefas 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 84,62% 

6. Checar atividades 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 61,54% 

7. Corrigir atividades 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 84,62% 

8. Diversificar materiais 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 92,30% 

9. Ensinar a utilizar materiais 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 84,62% 

10. Criar portfólio 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 92,30% 

11. Solicitar colaboração dos pais 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 92,30% 

12. Incentivar parcerias com os colegas 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 92,30% 

13. Promover o aluno a assistente de sala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

14. Verificar regras combinadas em grupo 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 92,30% 

15. Dar Instruções para sair da carteira 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

16. Lembrar combinados para sair da sala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

 Na Figura 23 observam-se o percentual de uso das estratégias apresentadas no checklist 

por parte de P3. 

Figura 23 - Percentual de uso das estratégias apresentadas no checklist aplicadas por P3 durante as 13 semanas de 

intervenção. 

 

Legenda: Estratégias - 1. Organização do material; 2. Aproximar-se quando necessitar de atenção; 3. Fracionar 

tarefas; 4. Diminuir estímulos que desviam a atenção; 5. Acompanhar execução de tarefas; 6. Checar atividades; 

7. Corrigir atividades; 8. Diversificar materiais; 9. Ensinar a utilizar materiais; 10. Criar portfólio; 11. Solicitar 

colaboração dos pais; 12. Incentivar parcerias com os colegas; 13. Promover o aluno a assistente de sala; 14. 

Verificar regras combinadas em grupo; 15. Dar Instruções para sair da carteira; 16. Lembrar combinados para sair 

da sala. 
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5. 4.3 Resultados das provas e treinamento fonológico referente à criança 3 (C3) 

O treino de CF foi realizado duas vezes por semana na escola de C3 na parte da tarde 

(período letivo de C3), a pesquisadora dirigia-se à sala de aula para chamar C3 e juntas elas iam 

para uma sala, na própria escola, previamente organizada (mesa, cadeira e um computador 

pequeno tipo ‘notebook’). Iniciava-se as atividades do software de alfabetização fônica com 

explicações sobre o uso do mesmo, depois a pesquisadora incentivava C3 a realizar as tarefas 

sem auxílio, visto que o software é autoexplicativo. Após decorridos os 30 minutos de sessão, 

C3 era conduzida novamente à sala de aula. Durante as sessões, C3 apresentou interesse pelas 

atividades, demonstrou gostar das tarefas, quando terminava a sessão ela ficava triste, pois 

queria continuar no computador. C3 conseguiu realizar as atividades relacionadas ao 

conhecimento do alfabeto (vogais e consoantes), complete frase, ‘substitua as pseudopalavras’, 

tarefas com sílabas e rimas, mas apresentou dificuldades nas tarefas relacionadas com fonemas. 

a) Resultados da aplicação da Prova de Consciência Fonológica por produção Oral (PCFO) 

Os resultados da aplicação da PCFO podem ser verificados na Tabela 41.  De acordo 

com os dados apresentados na tabela podemos observar que C3 obteve 4 acertos na fase 1 em 

síntese silábica e 1 acerto em rima; na fase 2 ela obteve 4 acertos em síntese silábica, 1 acerto 

em síntese fonêmica, 2 acertos em rima, 2 acertos em aliteração, 4 acertos em segmentação 

silábica; na fase 3 ela obteve 4 acertos em síntese silábica, 3 acertos em síntese fonêmica, 4 

acertos em rima, 4 acertos em aliteração, 4 acertos em segmentação silábica, 4 acertos em 

manipulação silábica, 1 acerto em manipulação fonêmica e 3 acertos em transposição silábica;  

na fase 4 ela obteve 4 acertos em síntese silábica, 3 acertos em síntese fonêmica, 1 acerto em 

rima, 2 acertos em aliteração, 4 acertos em segmentação silábica e 3 acertos em manipulação 

silábica. C3 obteve um valor total de acertos: na fase 1 (total=5), na fase 2 (total=13), na fase 3 

(total=27), na fase 4 (total=17).  

Tabela 41 - Resultados da prova de consciência fonológica por produção oral obtidos por C3 durante as fases do 

projeto e no seguimento. 

PCFO  Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Síntese  
Silábica 4 4 4 4 

Fonêmica  0 1 3 3 

Rima  1 2 4 1 

Aliteração  0 2 4 2 

Segmentação  
Silábica 0 4 4 4 

Fonêmica  0 0 0 0 

Manipulação  
Silábica 0 0 4 3 

Fonêmica  0 0 1 0 

Transposição  
Silábica 0 0 3 0 

Fonêmica  0 0 0 0 

 Total 5 13 27 17 
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5.4.4 Resultados das observações realizadas em sala de aula 

a) Descrição da escola 

A escola em que C3 está matriculada situa-se na cidade de São Paulo na zona Leste, é 

uma escola particular que atende crianças da Educação Infantil (EI), do Ensino Fundamental 

(EF) I, II e do Ensino Médio (EM) (alunos de quatro a 18 anos). O EM e o EF II são atendidos 

no período matutino e o EF II período vespertino, equivalente a cinco horas de aula para cada 

período. O material de ensino utilizado pela escola é o Sistema ETAPA®3 e a abordagem de 

alfabetização é a Tradicional. Essa abordagem, de acordo com Pereira et al. (2013), está voltada 

para o ensino das ‘famílias’ das consoantes. A sala de C3 é composta por 20 alunos distribuídos 

em quatro fileiras com cinco carteiras em cada uma. Posicionando-se à frente da sala, as janelas 

ficam ao fundo da classe, a porta de entrada situa-se à frente do lado direito, a mesa da 

professora está ao lado esquerdo e o armário (tipo estante de ferro com laterais abertas) está do 

lado direito da sala.  

b) Caracterização dos vídeos 

Nos três registros de filmagem a câmera foi colocada pela pesquisadora na mesa da 

professora antes das crianças entrarem na sala, depois que aula começava e todas as crianças 

acostumavam-se com a presença da pesquisadora na sala, iniciava-se a gravação (tempo de 

espera: 10 minutos). Em todos os vídeos C3 estava sentada em frente à mesa da professora, 

conforme mapa da Figura 24. 

o Vídeo 1 

O registro deste vídeo foi realizado na aula de matemática, neste dia a sala estava com 

20 alunos presentes. A professora iniciou as atividades tentando acalmar os alunos e 

incentivando-os a permanecer sentados em seus respectivos lugares. Depois a professora 

solicitou ao ajudante do dia (escolhido pela sequência da lista de chamada) que entregasse os 

livros de tarefas aos alunos, o livro de C3 possui uma impressão de letras diferente dos demais 

alunos (a escola solicitou à editora que o material de C3 fosse impresso com letras em caixa 

alta). Durante à explicação da atividade, C3 organizou sua mesa forrando um plástico grosso 

para proteção (objeto solicitado pela escola no material escolar), colocou seu caderno e estojo 

sobre a mesa, notou que seu lápis estava sem ponta, levantou-se e dirigiu-se até a lixeira para 

apontá-lo, no retorno para o seu lugar ela foi até o fundo da sala conversar com um colega. A 

professora explicou a atividade fazendo alusão ao que é maior e ao que é menor em relação ao 

objeto que está impresso no livro, C3 abriu sua apostila na página correta, sem auxílio e, após 

                                                           
3 O Sistema ETAPA é um material didático (apostilas) oferecido em escolas de educação básica. Ele foi 

desenvolvido pelo Grupo Educacional ETAPA (SISTEMA ETAPA, 2015). 
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as explicações gerais, a professora aproximou-se da mesa de C3 e deu as instruções necessárias 

para que ela fizesse a atividade sozinha, solicitou que a aluna apagasse os contornos incorretos. 

Quando C3 terminou, chamou a professora para mostrar a atividade feita e para saber se estava 

correta, após receber a aprovação da professora, ela permaneceu na atividade até terminar a 

agravação. Em alguns momentos, depois de realizar a atividade, ela distraiu-se com a conversa 

dos demais alunos, mas não levantou de sua carteira. 

o Vídeo 2 

O registro deste vídeo foi realizado na aula de língua portuguesa, neste dia a sala estava 

com 16 alunos presentes. As atividades da lição foram realizadas na apostila, os alunos estavam 

fazendo tarefas com a consoante P denominadas pela escola de famílias do ‘P’. C3 fez perguntas 

sobre a lição e chamou a professora para ajudá-la, olhou no caderno do colega que sentava atrás 

para ver como fazia, distraiu-se em alguns momentos, mas retomou a atenção para a lição sem 

auxílio. Mostrou-se bem participativa na aula teve interesse em aprender e em fazer as 

atividades de forma correta. Levantou-se da carteira em algumas situações para falar com a 

professora e para apontar seu lápis. Durante a filmagem observou-se a utilização das estratégias 

descritas no guia, dentre elas: ‘aproximar-se quando necessitar de atenção’; ‘acompanhar a 

execução da tarefa’; ‘checar atividades’; ‘ensinar a utilizar materiais’ e ‘corrigir atividades’. 

o Vídeo 3 

O registro deste vídeo foi realizado na aula de língua portuguesa, neste dia a sala estava 

com 18 alunos presentes. A atividade proposta foi a leitura compartilhada de um texto da 

apostila que a professora escreveu previamente na lousa, ela leu o texto junto com os alunos 

fazendo marcas nas sílabas das palavras, depois solicitou que os alunos circulassem as palavras 

referentes ao texto que estavam desenhados na apostila, cada aluno deveria fazer a ligação das 

palavras com o desenho. Depois desta tarefa, ela explicou a atividade ‘complete a palavra’, 

nesta tarefa os alunos deveriam completar as palavras colocando as respectivas vogais junto 

com as consoantes para completar a palavra (Ex. P_P_ = PIPA; C_RD_ = CORDA; P_Ã_ = 

PIÃO; B_L_ = BOLA). Nessa atividade, C3 pediu auxílio à professora e, após receber as 

explicações necessárias, C3 realizou as tarefas e permaneceu na atividade até finalizá-la. 

Durante a filmagem observou-se a utilização das estratégias descritas no guia, dentre elas: 

‘organizar o material’; ‘aproximar-se quando necessitar de atenção’; ‘ensinar a utilizar 

materiais’; ‘corrigir atividades’; ‘acompanhar a execução da tarefa’; ‘checar atividades’; e ‘dar 

instruções para sair da carteira’. 
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Figura 24 - Mapa da posição de C3 na sala de aula nos vídeos 1, 2 e 3. 

 

c) Resultados dos registros das observações de problemas de comportamento 

Os resultados dos registros de observação realizados em sala de aula nas fases da pré 

intervenção, avaliação intermediária e pós intervenção apresentam-se na Tabela 42. Observou-

se que as taxas de respostas de desatenção ‘envolve-se em eventos alheios as atividades em 

sala’ e de hiperatividade ‘mudar de postura’ foram mais predominantes e as frequências de 

respostas mais baixas foram as de impulsividade. Verificou-se que as taxas de resposta dos 

padrões de desatenção e movimentação apresentaram índices elevados na observação 1, mas 

diminuíram entre o 2° e 3° registro. No padrão de hiperatividade houve uma diminuição entre 

o 2° e 3° registro na inquietação e diminuição entre o 1º, 2º e 3º registro na movimentação e o 

mesmo ocorreu no padrão de impulsividade, uma diminuição entre o 1º, 2º e 3º registro.  

Tabela 42 - Distribuição de taxas de frequência de respostas de desatenção, hiperatividade e impulsividade 

observadas em sala de aula nas fases pré, intervenção e pós-intervenção. 

Padrão Comportamental Classe de Comportamentos 
Frequência de Respostas 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Desatenção 

1. Desvia o olhar do professor durante a explicação 7 3 3 

2. Desvia o olhar do caderno 0 6 2 

3. Deixa de responder quando perguntado 0 1 2 

Facilmente distraído 

4. Envolve-se em eventos alheios as atividades em sala 6 19 0 

5. Ultrapassa o tempo para concluir tarefas 0 0 0 

6. Demora a iniciar tarefas escolares 0 8 0 

7. Perde coisas 0 0 0 

Inquietação 

8. Mexe-se e contorce-se na cadeira 0 8 0 

9. Mexe mãos e pés 0 0 0 

10. Mudar de postura 5 19 7 

11. Fala em demasia 0 0 0 

Movimentação 
12. Levanta da carteira 5 2 3 

13. Anda ou corre na sala ou para fora da sala 10 4 2 

Impulsividade 

14. Tem dificuldade p/ aguardar a vez. 0 0 0 

15. Fala sem ser estimulado 7 2 0 

16. Interrompe outras falas 0 0 0 
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d) Resultados dos registros das observações de comportamentos adequados 

Os resultados dos registros de taxas de respostas adequadas em sala de aula verificam-

se na Tabela 43. Observou-se que C3 apresenta comportamento adequados para o ambiente de 

sala de aula, houve uma melhora maior no comportamento de olhar para o professor durante a 

explicação e no comportamento de permanecer sentada na carteira. Contudo, houve uma 

diminuição no comportamento de olhar para o caderno quando solicitado e fazer as tarefas 

escolares. Notou-se que algumas taxas de respostas adequadas do padrão comportamental 

prestar atenção aumentaram entre a fase pré e pós, fundamentalmente olhar o professor durante 

a explicação e responder quando perguntado. As taxas de respostas relativas ao engajamento 

em atividades escolares oscilaram entre a 1ª e 2ª observação, diminuindo na 3ª observação. Já 

os comportamentos indicativos de controle de impulsividade aumentaram do 1° para o 2° e para 

o 3º registro. 

Tabela 43 - Distribuição de taxas de frequência de respostas de padrões comportamentais adequados de atenção, 

engajamento em atividade e controle de impulsividade observadas em sala de aula nas fases pré, intervenção e 

pós-intervenção. 

Padrão Comportamental Classe de Comportamentos 
Frequência de Respostas 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Prestar atenção 

1. Olhar o professor durante a explicação 3 10 29 

2. Olhar o caderno quando solicitado 16 12 6 

3. Responder quando perguntado 5 17 13 

Engajamento em atividades escolares 

4. Concluir tarefas 0 0 1 

5. Fazer as Tarefas escolares 14 20 9 

6. Achar o material quando necessário 2 1 0 

Controle de impulsividade 
7. Permanecer sentado na carteira 54 58 60 

8. Aguardar a vez 0 0 1 

5.4.5 Resultados do Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP) 

Na Tabela 44 podemos observar os resultados da aplicação do TCLPP, C3 obteve uma 

pontuação bruta igual a sete nos itens das Pseudopalavras  Homófonas com pontuação padrão 

de 109,24/classificação Média, uma pontuação bruta igual a seis nas palavras Corretas 

Regulares com pontuação padrão de 89,13/classificação Média e nas Pseudopalavras Estranhas 

com pontuação padrão de 78,88/classificação Baixa, uma pontuação igual a cinco nas palavras 

Vizinhas Semânticas de 74,45/classificação Baixa, uma pontuação igual a três nas palavras 

Corretas Irregulares com pontuação padrão de 80,23/classificação Baixa, uma pontuação igual 

a dois nas palavras Vizinhas Visuais com pontuação padrão igual a 70,92/classificação Baixa e 

nas palavras Vizinhas Fonológicas com pontuação padrão de 72,31/classificação Baixa. C3 
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obteve uma pontuação bruta total igual a 31 com classificação padrão de 73,32/classificação 

Baixa. 

Tabela 44 - Resultados da pontuação bruta, pontuação padrão e classificação obtidos na aplicação do TCLPP com 

C3. 

TCLPP 
Subitens do teste 

CR CI VS VV VF PH PE Total 

Pontuação bruta 6 3 5 2 2 7 6 31 

Pontuação padrão 89,13 80,23 74,45 70,92 72,31 109,24 78,88 73,32 

Classificação Média Baixa Baixa Baixa Baixa Média Baixa Baixa 

5.4.6 Resultados da provinha Brasil 

A aplicação da provinha Brasil foi realizada mediante uma adaptação que consistiu no 

questionamento, por parte da pesquisadora, dos enunciados (figuras) e textos das questões: “que 

figura é esta?”; “onde você acha que está escrito esta palavra que você me falou?”. Após essa 

ação a criança marcava com X a resposta que ela compreendia como correta. Na Tabela 45 

podemos observar os resultados obtidos na provinha Brasil por parte de C3, a criança alcançou 

oito acertos e Nível 2 de classificação De acordo com os resultados descritos e as informações 

do teste, alunos que se encontram nesse nível, já solidificaram as habilidades do nível anterior 

referentes ao conhecimento e ao uso do sistema de escrita. Contudo, ainda apresentam 

dificuldades na leitura de palavras com ortografia mais complexa. Elas conseguem estabelecer 

relação entre letras (grafemas) e sons (fonemas); são capazes de ler palavras compostas por 

sílabas formadas por consoante e vogal e de ler algumas palavras compostas por sílabas 

formadas por consoante/vogal/consoante ou por consoante/consoante/vogal. 

Tabela 45 - Resultados da aplicação da provinha Brasil. 

Crianças  Número de acertos Nível de classificação 

C3  8 Nível 2 

5.5 Resultados da criança 4 (C4) 

A composição familiar do lar onde C4 mora é formada pela mãe e o pai de C4. A mãe 

trabalha fora de casa e o pai trabalha em comércio próprio. Seguidamente serão apresentados 

os dados referentes aos instrumentos preenchidos por M4. 

5.5.1 Resultados do formulário preenchido pela mãe (M4) da criança 4 (C4) 

a) Resultados comparativos da fase 1 – avaliação pré-intervenção, fase 3 – avaliação 

pós-intervenção e fase 4 - seguimento. 

Os resultados comportamentais, comparando as fases 1-pré, 3-pós e 4-seguimento da 

C4, referentes ao formulário para pais CBCL/6-18 podem ser observados na Tabela 46. As 
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principais escalas que apresentaram alterações ou mantiveram-se nos escores T entre as fases 

foram: as escalas de problemas de déficit de atenção e hiperatividade e problemas de atenção 

(aumentaram da fase 1 para a fase 3 e diminuíram da fase 3 para a fase 4); as escalas de 

ansiedade/depressão (aumentaram da fase 1 para a fase 3 e mantiveram-se da fase 3 para a fase 

4); as escalas de isolamento/depressão (diminuíram da fase 1 para a fase 3 e mantiveram-se da 

fase 3 para a fase 4); as escalas de problemas de sociabilidade e problemas com o pensamento 

(mantiveram-se da fase 1 para a fase 3 e diminuíram da fase 3 para a fase 4); as escalas de 

violação de regras e problemas de conduta (mantiveram-se durantes as fases); as escalas de 

problemas de ansiedade, problemas de desafio e oposição de problemas externalizantes 

(diminuíram da fase 1 para a fase 3 e aumentou da fase 3 para a fase 4); as escalas de queixas 

somáticas, comportamento agressivo, problemas afetivos, problemas somáticos e de problemas 

internalizantes e totais (apresentaram melhoras com diminuição entre as fases). Os indicadores 

de dificuldades comportamentais avaliados na escala de competência de: realização de 

atividades mantiveram-se da fase 1 para a fase 3 e pioraram na fase 4; escala de competência 

social mantiveram-se da fase 1 para a fase 3 e melhoraram na fase 4; escala de competência 

escolar mantiveram-se em todas as fases. 

Tabela 46 - Escores T da escala de competências do CBCL/6-18 nas fases 1, 3 e 4 de C4. 

Categorias/Escalas 
Escore T 

Fase 1 Fase 3 Fase 44 

Competências 

Atividades 37 37 33 

Social 33 33 40 

Escolar 24 24 24 

Escala das 

síndromes 

Ansiedade/ Depressão 59 60 60 

Isolamento/ Depressão 67 50 52 

Queixas Somáticas 74 61 53 

Problemas de sociabilidade 59 59 62 

Problemas com o Pensamento 74 74 71 

Problemas de Atenção 70 77 68 

Violação de Regras 59 59 59 

Comportamento Agressivo 69 57 60 

Escalas orientadas 

pelo DSM 

Problemas Afetivos 75 72 60 

Problemas de Ansiedade 67 59 72 

Problemas Somáticos 68 56 50 

Problemas de Déficit de Atenção e Hiperatividade 67 68 63 

Problemas de Desafio e Oposição 70 51 59 

Problemas de Conduta 63 63 63 

Escala de 
Problemas de 

Internalizantes, 

Externalizantes e 
Totais 

Problemas de Internalização 75 58 56 

Problemas de Externalização 70 58 60 

Problemas Totais 76 68 65 

                                                           
4 O TRF/6-18 foi preenchido pelo professor (a) do segundo ano do ensino fundamental da classe em que C3 está matriculada 
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No gráfico da Figura 25 podemos observar os escores T das Escala de Problemas 

Internalizantes, Problemas Externalizantes e Problemas Totais do CBCL-6/18. Houve redução 

dos escores T nas escalas ao ponto das escalas de problemas externalizantes e internalizantes 

passarem da faixa clínica na fase 1 para a faixa normal e na escala de problemas totais para 

limítrofe na fase 4. 

Figura 25 - Escore T das fases 1, 3 e 4 das escalas de problemas internalizantes, externalizantes e totais do CBCL-

6/18. 

 

Os resultados referentes ao tipo de prática e estilo parental comparando as fases pré e 

pós do estudo podem ser observados na Tabela 47. De acordo com as classificações houve 

predominância de estilos parentais ‘risco’. No estilo ‘Disciplina relaxada’ observou-se uma 

melhora de estilo parental da fase pré-intervenção para a fase pós. Os indicadores qualitativos 

que melhoraram e contribuíram com a diminuição de estratégias parentais negligentes foram: 

“Ameaço que vou bater ou castigar e depois não faço nada”; “Quando castigo meu filho (a) e 

ele pede para sair do castigo, após um pouco de insistência, permito que ele saia do castigo”; 

“Durante uma briga, meu filho (a) xinga ou grita comigo e então eu o (a) deixo em paz”; 

“Quando mando meu filho (a) estudar, arrumar o quarto ou voltar para casa, e ele não obedece, 

eu ‘deixo pra lá’”; “Aviso que não vou dar um presente para meu filho (a) caso não estude, mas 

na hora ‘H’, fico com pena e dou o presente”; “Quando meu filho fica muito nervoso (a) em 

uma discussão ou briga ele (a) percebe que isto me amedronta” (GOMIDE, 2006). Já as práticas 

parentais focadas em comportamento moral que na fase pré estava no estilo ‘ótimo’ ficou em 

estilo ‘risco’ na fase pós. A prática parental focada em punição inconsistente melhorou de 

‘risco’ para ‘regular abaixo da média’ e a prática parental de ‘monitoria negativa de ‘risco’ para 

‘regular acima da média’. Entretanto as práticas parentais de negligência e abuso físico 

permaneceram em ‘risco’. 

Tabela 47 - Classificação dos tipos de monitoria positiva e negativa do Inventário de Estilos Parentais na fase de 

pré e pós treinamento conforme respostas da mãe de C4. 

Escalas 
Classificação 

Fase 1 Fase 3 Fase 4 

Monitoria Positiva Regular abaixo da média Risco Risco 
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Comportamento Moral Ótimo Risco Risco 

Punição Inconsistente Risco Regular abaixo da média Regular abaixo da média 

Negligência Risco Risco Risco 

Disciplina relaxada Risco Ótimo Ótimo 

Monitoria negativa Risco Regular acima da média Regular abaixo da média 

Abuso físico Risco Risco Risco 

IEP Total Risco Risco Risco 

 

Os resultados do preenchimento do checklist por M4 na fase 2 – acompanhamento da 

intervenção pode ser visto na Tabela 48 e na Figura 26. Estes resultados são decorrentes do 

acompanhamento da intervenção mediante uso do checklist. Verificou-se que predominaram as 

estratégias orientadas à redução de fontes de distração e estimular o bom comportamento, 

seguida pela estratégia referente ao cumprimento de tarefas e valorização com porcentagem de 

de 100% de utilização. Observou-se que ao longo das 13 semanas, houve uma a utilização 

elevada e sistemática das estratégias (entre 84,62% e 10% das vezes), conforme relato de M4. 

Houve duas semanas em que a estratégia quatro ‘Recompensar quando ensinar uma habilidade 

nova’ não foi utilizada (semanas sete e 12), a justificativa foi de que M4 não ensinou nenhuma 

habilidade nova para C4. Como justificativa na utilização das estratégias (momento em que 

aplicou a orientação), M4 relatou que ela trabalha fora e seu tempo com a filha é minorado 

porque quando está em casa tem que dividir o tempo entre as tarefas domésticas e atenção para 

C4, alegou também que tenta implantar a orientação, mas C4 faz ‘birras’ e chora. Como 

estímulos pelos bons comportamentos M4 utilizou elogios, beijos, abraços, doces, assistir 

desenhos e fazer a comida preferida de C4. Durante o período de implementação do guia, M4 

relatou que conseguiu que C4 dormisse em seu quarto sozinha (fazia algum tempo que eles 

estavam tentando sem resultados) e conseguiu que C4 aguardasse a vez para falar na hora das 

refeições em família. Os comportamentos de falar em momentos inadequados e com a boca 

cheia de comida M4 não conseguiu eliminar apesar das instruções.  

Tabela 48 - Resultados dos checklists preenchidos por M4 referentes ao acompanhamento de utilização das 

estratégias do programa de treinamento parental e percentual de uso semanal. 

Estratégias 

Semanas  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Percentual 

de uso das 

estratégias 

1. Reduzir as fontes de distração, solicitar 

atenção, utilizar tom de voz firme, dar ordens 
precisas, comprovar se compreendeu 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

2. Esperar o cumprimento da tarefa, certificar-se 
sobre o cumprimento, valorizar, elogiar e 

agradecer. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

3. Estimular o bom comportamento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

4. Recompensar quando ensinar uma habilidade 
nova 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 84,62% 
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5. Não ignorar o problema de comportamento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

6. Lidar de maneira diferente com 
comportamentos diferentes, identificar o 

comportamento que quer eliminar, estimular e 

encorajar um comportamento alternativo 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 92,30% 

 Na Figura 26 observam-se o percentual de uso das estratégias apresentadas no checklist 

por parte de M4. 

Figura 26 - Percentual de uso das estratégias apresentadas no checklist aplicadas por M4 durante as 13 semanas 

de intervenção. 

 

Legenda: Estratégias - 1. Reduzir as fontes de distração, solicitar atenção, utilizar tom de voz firme, dar ordens 

precisas, comprovar se compreendeu; 2. Esperar o cumprimento da tarefa, certificar-se sobre o cumprimento, 

valorizar, elogiar e agradecer; 3. Estimular o bom comportamento; 4. Recompensar quando ensinar uma habilidade 

nova; 5. Não ignorar o problema de comportamento; 6. Lidar de maneira diferente com comportamentos diferentes, 

identificar o comportamento que quer eliminar, estimular e encorajar um comportamento alternativo. 

5.5.2 Resultados do formulário preenchido pela professora (P4) da criança 4 (C4) 

A professora da C4, nunca havia trabalhado com crianças com DI e não conhecia a SW. 

Seguidamente serão apresentados os dados referentes aos instrumentos preenchidos por P4. 

a) Resultados comparativos da fase 1 – avaliação pré-intervenção, fase 3 – avaliação pós-

intervenção e fase 4 - seguimento 

Os resultados comportamentais comparando as fases pré e pós de C4 referentes ao 

inventário TRF/6-18 relatado por P4, podem ser observados na Tabela 49.  As escalas que 

apresentaram melhoras nas fases 1 e 3 e pioraram na fase 4 foram: problemas de sociabilidade, 

problema de atenção e problemas totais; as escalas que melhoraram entre as fases foram: 

problemas com o pensamento e problemas de déficit de atenção e hiperatividade; as escalas que 

apresentaram melhoras nas fases 1 e 3 e mantiveram-se na fase 4 foram: queixas somáticas, 

violação de regras e problemas afetivos; as escalas que mantiveram-se nas fases 1 e 3 e pioraram 
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na fase 4 foi: problemas de ansiedade; as escalas que pioraram da fase 1 para a fase 3 e 

mantiveram-se na fase 4 foram:  ansiedade/depressão; as escalas que pioraram da fase 1 para a 

fase 3 e melhoraram na fase 4 foram:  comportamento agressivo e problemas de externalização; 

as escalas que mantiveram-se durante as fases foram: isolamento/depressão, problemas 

somáticos, problemas de desafio e oposição, problemas de conduta e problemas internalização; 

a categoria relacionada ao comportamento mantiveram-se da fase 1 para a fase 3 e melhoraram 

na fase 4; as categorias relacionadas ao trabalho, à aprendizagem, ao desempenho acadêmico e 

o quanto a criança é feliz mantiveram-se durante as fases do projeto. 

Tabela 49 - Escores T e variação de resultados entre as fases obtidos no Formulário para Professores TRF/6-18 

de acordo com o relato de P4. 

Categorias/Escalas 
Escore T 

Fase 1 Fase 3 Fase 45 

Competências 

Desempenho Acadêmico 35 35 35 

Trabalho 35 35 35 

Comportamento 35 35 44 

Aprendizagem 35 35 35 

Felicidade 64 64 64 

Escala das síndromes 

Ansiedade/ Depressão 50 51 51 

Isolamento/ Depressão 50 50 50 

Queixas Somáticas 57 50 50 

Problemas de sociabilidade 62 50 61 

Problemas com o Pensamento 63 57 50 

Problemas de Atenção 67 63 64 

Violação de Regras 59 50 50 

Comportamento Agressivo 58 63 62 

Escalas orientadas  

pelo DSM 

Problemas Afetivos 55 50 50 

Problemas de Ansiedade 50 50 56 

Problemas Somáticos 50 50 50 

Problemas de Déficit de Atenção e Hiperatividade 74 66 64 

Problemas de Desafio e Oposição 56 56 56 

Problemas de Conduta 50 50 50 

Escala de Problemas de 

Internalizantes, 

Externalizantes e Totais 

Problemas de Internalização 44 44 44 

Problemas de Externalização 59 61 60 

Problemas Totais 63 60 61 

No gráfico da Figura 27 podemos observar os escores T das Escala de Problemas 

Internalizantes, Problemas Externalizantes e Problemas Totais do TRF-6/18. Todos os escores 

mantiveram as classificações das escalas na faixa da normalidade em todas as fases do estudo. 

                                                           
5 O TRF/6-18 foi preenchido pelo professor (a) do segundo ano do ensino fundamental da classe em que C4 está matriculada 
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Figura 27 - Escore T das fases 1, 3 e 4 das escalas de problemas internalizantes, externalizantes e totais do TRF-

6/18. 

 

Os resultados do preenchimento do checklist pelo professor na fase 2 – 

acompanhamento da intervenção podem ser vistos na Tabela 50 e na Figura 28. Estes resultados 

são decorrentes do acompanhamento da intervenção mediante uso do. Verificou-se que na 

maioria das vezes as estratégias foram implantadas, de acordo com o relato de P4. Ao longo 

das 13 semanas de acompanhamento as estratégias foram usadas oscilando entre 46,16% para 

a estratégia 11 e máxima de 92,30% para as estratégias dois e nove, seguidas de 100% na 

utilização para as estratégias um, quatro, 13 e 16). Conforme o relato da professora, a utilização 

foi maio na última semana (semana 13 - todas as estratégias foram aplicadas). Notou-se que as 

estratégias relacionadas à combinação de controle de estímulos e uso de reforçadores foram as 

menos utilizadas na semana dois (justificativa foi referente à semana de provas na escola). Em 

algumas justificativas, P4 apresentou que C4 mudou de lugar quando recebeu uma ordem que 

não gostou ou quando chamaram a sua atenção, ela dirigiu-se para o fundo da sala e decidiu 

não fazer as atividades, P4 alegou que não soube como lidar com esta situação. Em outras 

justificativas em relação à C4, P4 apresentou como dificuldades o fato de C4 perder os materiais 

diversificados que P4 trazia para a realização da atividade proposta (lápis grosso, canetas, 

borrachas e lápis de cor). As justificativas com relação à sala de aula foram: a agitação e a falta 

de oportunidade devido às demais atividades da escola.  

Tabela 50 - Resultados dos checklists preenchidos pela professora de M4 referentes ao acompanhamento de 

utilização das estratégias do programa de treinamento parental e percentual de uso semanal. 

Estratégias/Semanas 

Checklists  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Percentual 

de uso das 

estratégias 

1. Organização do material 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

2. Aproximar-se quando necessitar de 
atenção 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 92,30% 

3. Fracionar tarefas 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 76,93% 

4. Diminuir estímulos que desviam a atenção 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

5. Acompanhar execução de tarefas 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 84,62% 

6. Checar atividades 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 84,62% 
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7. Corrigir atividades 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 76,93% 

8. Diversificar materiais 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 76,93% 

9. Ensinar a utilizar materiais 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 92,30% 

10. Criar portfólio 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 84,62% 

11. Solicitar colaboração dos pais 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 46,16% 

12. Incentivar parcerias com os colegas 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 76,93% 

13. Promover o aluno a assistente de sala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

14. Verificar regras combinadas em grupo 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 76,93% 

15. Dar Instruções para sair da carteira 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 76,93% 

16. Lembrar combinados para sair da sala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

 Na Figura 28 observam-se o percentual de utilização das estratégias apresentadas no 

checklist por parte de P4. 

Figura 28 - Percentual de uso das estratégias apresentadas no checklist aplicadas por P4 durante as 13 semanas de 

intervenção. 

 

Legenda: Estratégias - 1. Organização do material; 2. Aproximar-se quando necessitar de atenção; 3. Fracionar 

tarefas; 4. Diminuir estímulos que desviam a atenção; 5. Acompanhar execução de tarefas; 6. Checar atividades; 

7. Corrigir atividades; 8. Diversificar materiais; 9. Ensinar a utilizar materiais; 10. Criar portfólio; 11. Solicitar 

colaboração dos pais; 12. Incentivar parcerias com os colegas; 13. Promover o aluno a assistente de sala; 14. 

Verificar regras combinadas em grupo; 15. Dar Instruções para sair da carteira; 16. Lembrar combinados para sair 

da sala. 

5.5.3 Resultados das provas e treinamento fonológico referente à criança 4 (C4) 

O treino de CF foi realizado duas vezes por semana na escola de C4 na parte da tarde 

(período letivo de C4), a pesquisadora dirigia-se à sala de aula para chamar C4 e juntas elas iam 

para uma sala, na própria escola, previamente organizada (mesa, cadeira e um computador 

pequeno tipo ‘notebook’). Iniciava-se as atividades do software de alfabetização fônica com 
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explicações sobre o uso do mesmo, depois a pesquisadora incentivava C4 a realizar as tarefas 

sem auxílio, visto que o software é autoexplicativo. Após decorridos os 30 minutos de sessão, 

C4 era conduzida novamente à sala de aula. Durante as sessões, C4 apresentou interesse pelas 

atividades, demonstrou gostar das tarefas, mas não ficava triste quando finalizava a sessão. C4 

conseguiu realizar as atividades relacionadas ao conhecimento do alfabeto (vogais e 

consoantes), complete frase, tarefas com sílabas e rimas, mas apresentou dificuldades nas 

tarefas relacionadas com ‘substitua as pseudopalavras’ e com fonemas. 

a) Resultados da aplicação da Prova de Consciência Fonológica por produção Oral (PCFO) 

Os resultados da aplicação da PCFO podem ser verificados na Tabela 51.  De acordo 

com os dados apresentados na Tabela podemos observar que C4 obteve 4 acertos na fase 1 em 

síntese silábica, 1 acerto em síntese fonêmica e 1 acerto em rima; na fase 2 ela obteve 4 acertos 

em síntese silábica, 1 acerto em síntese fonêmica; na fase 3 ela obteve 4 acertos em síntese 

silábica, 1 acerto em síntese fonêmica, 1 acerto em rima, 1 acerto em aliteração, 4 acertos em 

segmentação silábica, 1 acerto em manipulação silábica e 1 acerto em transposição silábica; na 

fase 4 ela obteve 4 acertos em síntese silábica, 2 acertos em síntese fonêmica, 3 acertos em rima 

e 1 acerto em aliteração. C4 obteve um valor total de acertos: na fase 1 (total=6), na fase 2 

(total=5), na fase 3 (total=13), na fase 4 (total=10).  

Tabela 51 - Resultados da prova de consciência fonológica por produção oral obtidos por C4 durante as fases do 

projeto e no seguimento. 

PCFO  Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Síntese  
Silábica 4 4 4 4 

Fonêmica  1 1 1 2 

Rima  1 0 1 3 

Aliteração  0 0 1 1 

Segmentação  
Silábica 0 0 4 0 

Fonêmica  0 0 0 0 

Manipulação  
Silábica 0 0 1 0 

Fonêmica  0 0 0 0 

Transposição  
Silábica 0 0 1 0 

Fonêmica  0 0 0 0 

 Total 6 5 13 10 

5.5.4 Resultados das observações realizadas em sala de aula 

a) Descrição da escola 

A escola em que C4 está matriculada situa-se na cidade de São Paulo na zona Leste, é 

uma escola estadual que atende crianças do Ensino Fundamental II (EF) (alunos de seis a 14 

anos). Os alunos são atendidos no período matutino e o no período vespertino, equivalente a 

cinco horas de aula para cada período. O método de alfabetização utilizado pela escola é a 

abordagem Construtivista (PEREIRA et al., 2013). A sala de C4 é composta por 25 alunos 
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distribuídos em quatro fileiras com cinco carteiras em cada uma. Posicionando-se à frente da 

sala, as janelas ficam ao lado direito da classe, a porta de entrada e os três armários da sala 

ficam do lado esquerdo, a mesa da professora fica do lado direito da sala. 

b) Caracterização dos vídeos 

Nos três registros de filmagem a câmera foi colocada pela pesquisadora na mesa da 

professora antes das crianças entrarem na sala, depois que aula começava e todas as crianças 

acostumavam-se com a presença da pesquisadora na sala, iniciava-se a gravação (tempo de 

espera: 20 minutos).  

o Vídeo 1 

O registro deste vídeo foi realizado na aula de língua portuguesa, neste dia a sala estava 

com 23 alunos presentes que estavam sentados em carteiras duplas. A professora iniciou as 

atividades contando uma história intitulada ‘Os filhotes do vovô coruja’. Após contar a história, 

P4 entregou uma folha de sulfite para os alunos, solicitou que nomeassem a folha e escrevessem 

o título da história contada e desenhassem a história. Enquanto P4 realizava estas ações, C4 

estava sentada na carteira posicionada em frente à mesa da professora, conforme mapa da 

Figura 29. A criança estava distraída com outro livro de história, depois C4 posicionou-se ao 

fundo da sala distribuindo papeis para os colegas e assim permaneceu até o final da filmagem. 

Figura 29 - Mapa da posição de C4 na sala de aula no vídeo 1. 

 

o Vídeo 2 

O registro deste vídeo foi realizado na aula de matemática, neste dia a sala estava com 

25 alunos presentes. Os alunos estavam distribuídos em grupos de quatro com carteiras juntas, 

conforme mapa da Figura 30. P4 apresentou as atividades da aula, elas consistiam num jogo 

para ensinar unidade, dezena e centena. O jogo foi feito com palitos tipo ‘sorvete’ colorido 

(amarelo=1, vermelho=10, azul=100) e com dois dados, os alunos jogavam os dados e pegavam 

os palitos, quando atingiam a dezena e a centena registravam os números numa folha de sulfite 

e depois trocavam de palitos. C4 estava sentada num grupo de crianças que a impediam de 
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participar no jogo, com isto ela distraiu-se com o pacote de palitos amarelos e, em alguns 

momentos, levantou-se da carteira. P4 acompanhou os grupos explicando a atividade, mas não 

se aproximou de C4. Na sala haviam diversos estímulos sonoros que deixavam o ambiente 

prejudicial para o engajamento comportamental dos alunos. Durante a filmagem observou-se a 

utilização das estratégias do guia: ‘diversificar materiais’ e ‘checar atividades’. 

Figura 30 - Mapa da posição de C4 na sala de aula no vídeo 2. 

 

o Vídeo 3 

O registro deste vídeo foi realizado na aula de matemática, neste dia a sala estava com 

24 alunos presentes que estavam sentados em carteiras duplas, conforme mapa da Figura 31. A 

professora iniciou as atividades contando uma história intitulada ‘Rumpelstiltskin’. Após contar 

a história P4 entregou o livro de matemática para os alunos. Enquanto P4 realizava essas ações, 

C4 estava sentada na carteira posicionada no meio da sala, prestou a atenção em toda a história 

(duração: 10 minutos), ela levantou e pediu para ir ao banheiro, depois ela recebeu o livro de 

matemática e permaneceu na atividade com a ajuda de uma colega que estava sentada ao seu 

lado. As tarefas realizadas no livro de matemática foram relacionadas a problemas matemáticos 

(valores gastos em compras de objetos, trocos de dinheiro, etc.). Durante a filmagem observou-

se a utilização das estratégias descritas no guia, dentre elas: ‘organizar o material’; ‘aproximar-

se quando necessitar de atenção’; ‘diminuir estímulos que desviam a atenção’; ‘ensinar a utilizar 

materiais’; ‘corrigir atividades’; ‘acompanhar a execução da tarefa’; ‘checar atividades’; e 

‘incentivar parcerias com os colegas’. 
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Figura 31 - Mapa da posição de C4 na sala de aula no vídeo 3. 

 

c) Resultados dos registros das observações de problemas de comportamento 

Os resultados dos registros de observação realizados em sala de aula nas fases de pré 

intervenção, avaliação intermediária e pós intervenção apresentam-se na Tabela 52. Observa-

se que as taxas de respostas de desatenção diminuíram entre a 1ª e a 2ª observação e aumentaram 

um pouco na 3ª observação. Já as taxas de desatenção no subitem ‘facilmente distraído’ 

diminuíram entre a 1ª, 2ª e 3ª observação. As taxas de hiperatividade no subitem ‘inquietação’ 

aumentaram entre as observações. Já no subitem ‘movimentação’ as taxas de respostas 

diminuíram na 2ª observação e aumentaram na 3ª observação. C4 não apresentou taxas de 

respostas de impulsividade. Verifica-se que as taxas de resposta dos padrões de hiperatividade 

e impulsividade emitidos por C4 diminuíram entre o 2° e 3° registro, e aumentaram no registro 

de observação 3. Diferentemente, as taxas de resposta de desatenção diminuíram na observação 

dois (fase de aplicação do programa de intervenção) e aumentaram na observação três. 

Tabela 52 - Distribuição de taxas de frequência de respostas de desatenção, hiperatividade e impulsividade 

observadas em sala de aula nas fases pré, intervenção e pós-intervenção. 

Padrão Comportamental Classe de Comportamentos 
Frequência de Respostas 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Desatenção 

1. Desvia o olhar do professor durante a explicação 26 8 14 

2. Desvia o olhar do caderno 0 0 0 

3. Deixa de responder quando perguntado 0 0 1 

Facilmente distraído 

4. Envolve-se em eventos alheios as atividades em sala 51 40 14 

5. Ultrapassa o tempo para concluir tarefas 0 0 0 

6. Demora a iniciar tarefas escolares 0 0 0 

7. Perde coisas 0 0 0 

Inquietação 

8. Mexe-se e contorce-se na cadeira 8 7 5 

9. Mexe mãos e pés 0 10 32 

10. Mudar de postura 5 8 3 

11. Fala em demasia 0 0 0 

Movimentação 
12. Levanta da carteira 11 4 5 

13. Anda ou corre na sala ou para fora da sala 20 5 8 
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Impulsividade 

14. Tem dificuldade p/ aguardar a vez. 0 0 0 

15. Fala sem ser estimulado 0 0 0 

16. Interrompe outras falas 0 0 0 

 

d) Resultados dos registros das observações de comportamentos adequados 

Os resultados dos registros de taxas de respostas adequadas em sala de aula verificam-

se na Tabela 53. Observou-se que C4 apresenta comportamento adequados para o ambiente de 

sala de aula, houve uma melhora maior no comportamento de olhar para o professor durante a 

explicação e no comportamento de permanecer sentada na carteira. Notou-se que algumas taxas 

de respostas adequadas do padrão comportamental prestar atenção aumentaram entre a fase 2 e 

a fase 3, fundamentalmente olhar o professor durante a explicação e olhar o caderno quando 

solicitado. As taxas de respostas relativas ao engajamento em atividades escolares aumentaram 

na 2ª e 3ª observação. Já os comportamentos indicativos de controle de impulsividade 

aumentaram do 1° para o 2° registro e diminuíram no 3° registro.  

Tabela 53 - Distribuição de taxas de frequência de respostas de padrões comportamentais adequados de atenção, 

engajamento em atividade e controle de impulsividade observadas em sala de aula nas fases pré, intervenção e 

pós-intervenção. 

Padrão Comportamental Classe de Comportamentos 
Frequência de Respostas 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Prestar atenção 

1. Olhar o professor durante a explicação 14 9 47 

2. Olhar o caderno quando solicitado 0 0 3 

3. Responder quando perguntado 0 0 3 

Engajamento em atividades escolares 

4. Concluir tarefas 0 0 0 

5. Fazer as Tarefas escolares 0 2 3 

6. Achar o material quando necessário 0 0 2 

Controle de impulsividade 
7. Permanecer sentado na carteira 54 62 55 

8. Aguardar a vez 0 0 0 

5.5.5 Resultados do Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP) 

Na Tabela 54 podemos observar os resultados da aplicação do TCLPP, C4 obteve uma 

pontuação bruta igual a oito nas palavras Corretas Irregulares com pontuação padrão de 

110,55/classificação Média, uma pontuação bruta igual a seis nas palavras Corretas Regulares 

com pontuação padrão de 95,42/classificação Média,  uma pontuação bruta igual a sete nas 

palavras Vizinhas Semânticas de 88,89/classificação Média, uma pontuação bruta igual a seis 

nas palavras Vizinhas Visuais com pontuação padrão igual a 95,13/classificação Média, uma 

pontuação bruta igual a seis nas palavras Vizinhas Fonológicas com pontuação padrão de 

98,15/classificação Média, uma pontuação bruta igual a seis nas Pseudopalavras  Homófonas 

com pontuação padrão de 103,16/classificação Média e uma pontuação bruta igual a três nas 

Pseudopalavras Estranhas com pontuação padrão de 55,62/classificação Muito baixa. C4 
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obteve uma pontuação bruta total igual a 43 com classificação padrão de 90,33/classificação 

Média. 

Tabela 54 - Resultados da pontuação bruta, pontuação padrão e classificação obtidos na aplicação do TCLPP com 

C4. 

TCLPP 
Subitens do teste 

CR CI VS VV VF PH PE Total 

Pontuação bruta 7 8 7 6 6 6 3 43 

Pontuação padrão 95,42 110,55 88,89 95,13 98,15 103,16 55,62 90,33 

Classificação Média Média Média Média Média Média Muito baixa Média 

5.5.6 Resultados da provinha Brasil 

A aplicação da provinha Brasil foi realizada mediante uma adaptação que consistiu no 

questionamento, por parte da pesquisadora, dos enunciados (figuras) e textos das questões: “que 

figura é esta?”; “onde você acha que está escrito esta palavra que você me falou?”. Após essa 

ação a criança marcava com X a resposta que ela compreendia como correta. Na Tabela 55 

podemos observar os resultados obtidos na provinha Brasil por parte de C4, a criança alcançou 

10 acertos e Nível 3 de classificação De acordo com os resultados descritos e as informações 

do teste, alunos que se encontram nesse nível demonstram que consolidaram a capacidade de 

ler palavras de diferentes tamanhos e padrões silábicos, conseguem ler frases simples e utilizam 

algumas estratégias que permitem ler textos de curta extensão, identificar números de sílabas e 

localizar informações em textos curtos ou frases. 

Tabela 55 - Resultados da aplicação da provinha Brasil 

Crianças Número de acertos Nível de classificação 

C4 10 Nível 3 

5.6 Resultados de todas as crianças 

5.7.1 Resultados do formulário preenchido pelas mães das crianças – CBCL-6/18 

Na Figura 32 podemos observar os resultados comparativos em percentual de aumento 

ou diminuição dos problemas de comportamento de acordo com as escalas de problemas 

internalizantes, externalizantes e totais do CBCL-6/18 de todas as crianças participantes e da 

criança controle. Em relação aos problemas externalizantes, internalizantes e totais, de acordo 

com o relato das mães no preenchimento do CBCL-6/18, descrito no gráfico da Figura 42, da 

fase 1 para a fase 4, com relação aos problemas internalizantes C1 apresentou um aumento 

(1,54%), diferentemente de C3 que apresentou uma diminuição (33,85%) respectivamente. 

Com relação aos problemas externalizantes C2 apresentou uma diminuição (29,85%). Com 

relação aos problemas totais C3 apresentou uma diminuição (31,43%), seguida de C2 que 

também apresentou uma diminuição (21,74%). 
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Figura 32 - Percentuais de aumento/diminuição dos Escore T entre as fases 1 e 4 das escalas de problemas 

internalizantes, externalizantes e totais do CBCL-6/18 das crianças. 
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5.7.2 Resultados do formulário preenchido pelos professores das crianças – TRF-6/18 

Na Figura 33 podemos observar os resultados comparativos em percentual de aumento 

ou diminuição dos problemas de comportamento de acordo com as escalas de problemas 

internalizantes, externalizantes e totais do TRF-6/18 de todas as crianças participantes e da 

criança controle. Os problemas externalizantes, internalizantes e totais, de acordo com o relato 

das professoras no preenchimento do TRF-6/18, descrito no gráfico da Figura 43, da fase 1 para 

a fase 4, com relação aos problemas internalizantes C2 apresentou um aumento (14,54%), 

diferentemente de C3 que apresentou uma diminuição (19,12%) e C4 que não apresentou 

mudanças ao longo das fases. Com relação aos problemas externalizantes C2 apresentou um 

aumento (9,09%), seguida de C4 que também apresentou um aumento (1,69%) 

respectivamente, já C3 apresentou uma diminuição (17,91%), seguida de C1 que também 

apresentou uma diminuição (2,86%). Com relação aos problemas totais C3 apresentou uma 

diminuição (13,04%), seguida de C1 e C4 que também apresentaram uma diminuição (8,22% 

e 3,17) respectivamente, já C2 apresentou um aumento (6,78%). 
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Figura 33 - Percentuais de aumento/diminuição dos Escore T entre as fases 1 e 4 das escalas de problemas 

internalizantes, externalizantes e totais do TRF-6/18 das crianças. 
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5.7.3 Resultados comparativos do CBCL-6/18 e do TRF-6/18 das cinco crianças 

a) Resultados comparativos da fase 1 – avaliação pré-intervenção e fase 4 – seguimento de 

todas as crianças 

Na Tabela 56 observam-se as correlações indicativas de concordâncias e discordâncias 

entre os informantes. Índices de correlação Q abaixo do percentil 25, indicam que a 

concordância entre as percepções dos informantes ‘professor e mãe’ encontram-se ‘abaixo da 

média’, em função da padronização dos instrumentos por idade e sexo da criança. Índices de 

correlação Q acima do percentil 75, indicam concordância ‘acima da média’ e, quando o índice 

está acima do percentil 25 e abaixo do percentil 75, a concordância dos informantes classifica 

na ‘média’. Os resultados da Tabela 60 indicam concordâncias médias e acima da média entre 

os informantes no relato de problemas de comportamento das crianças. 

Tabela 56 - Índices de concordância e classificação entre os informantes entre os inventários CBCL-6/18 e TRF-

6/18. 

Crianças 
Fase 1 Fase 4 

Classificação Correlação Q Classificação Correlação Q 

C1 Acima da média 0,58 Média 0,37 

C2 Média 0,25 Média 0,31 

C3 Média 0,33 Média 0,14 

C4 Acima da média 0,48 Média 0,30 

Legenda: Referencial padrão do CBCLxTRF para todas as crianças participantes: Percentil 25 = 0,09; Média = 

0,23; Percentil 75 = 0,37 

5.7.4 Resultados da aplicação da Prova de Consciência Fonológica por produção Oral (PCFO)  

 Na Figura 34 podemos observar as pontuações totais da PCFO de todas as crianças 

participantes e da criança controle. Observa-se na figura que C1 e C2 obtiveram uma pontuação 

melhor da fase 1 para a fase 2, pioraram na fase 3 e melhoraram na fase 4. C3 melhorou da fase 

1 para a fase 2 e fase 3, piorou na fase 4, mas seu número de acertos nesta fase foi superior à 

fase 3. Já C4 diminuiu o acerto da fase 1 para a fase 2, melhorou na fase 3 e, como no caso de 

C3, piorou na fase 4, mas seu número de acertos nesta fase foi superior à fase 3. 
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Figura 34 - Resultados comparativos dos valores totais de acertos das crianças participantes. 

 

5.7.5 Resultados do Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLP) 

Na Figura 35 podemos observar os resultados comparativos do TCLPP das crianças 

participantes. A pontuação bruta e pontuação padronizada de C3 e C4 foi maior e a de C1 e C2 

foi menor.  

Figura 35 - Resultados comparativos da pontuação padrão do TCLPP das crianças participantes. 
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5.7.6 Resultados da provinha Brasil 

 Na Figura 36 podemos observar o número de acertos da provinha Brasil obtidos pelas 

crianças. C2, C3 e C4 tiveram resultados melhores que C1. 

Figura 36 - Número de acertos da provinha Brasil de todas as crianças participantes. 
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6 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto de um programa multimodal de 

treinamento, um deles estava voltado para o treinamento de pais e professores quanto a 

aprendizagem de estratégias para manejo de problemas de comportamentos e de padrões 

comportamentais de desatenção e hiperatividade/impulsividade de crianças com SW. O outro 

treinamento consistiu no treino para a aquisição de habilidades de consciência fonológica. 

Secundariamente ao treino de consciência fonológica, também foram verificados possíveis 

impactos deste nos indicadores de competências de leitura e indicadores de alfabetização do 

grupo de crianças. 

O programa de treinamento parental, que as mães receberam para aplicá-lo em contexto 

familiar, focou-se essencialmente nas seguintes estratégias: a) controle dos estímulos 

antecedentes e consequentes para oportunizar e fortalecer comportamentos adequados; b) uso 

de reforçamento positivo para aquisição de comportamentos adequados; c) uso de 

procedimentos de extinção para a diminuição e/ou extinção de comportamentos inadequados; 

d) estratégias para o desenvolvimento junto as crianças de repertórios comportamentais de 

seguimento de regras; e) uso de reforçadores positivos naturais em detrimento de reforçadores 

arbitrários; f) orientações aos pais para não utilizarem procedimentos de controle aversivo para 

correção de comportamentos inadequados. No lugar desses, as mães foram orientadas a utilizar 

procedimentos de extinção e reforçamento positivo de comportamentos adequados (MARTIN; 

PEAR, 2009).  

A análise do relato das mães, sobre o seu cumprimento das orientações do treinamento 

parental, mostra que as diversas estratégias orientadas foram adotadas com a frequência 

relativamente elevada. Os índices de uso indicaram, no geral, uma oscilação, mas as mesmas 

foram por M1 e M3 em 53,85% das vezes e 100% das vezes por M2, M3 e M4. Entretanto, em 

algumas ocasiões, observou-se que no manejo junto às quatro crianças, também houve o uso 

inconstante de orientações, nem todas as estratégias foram adotadas sistematicamente durante 

o tempo que abrangeu o estudo.  São descritas na literatura de Análise de Comportamento 

alguns fatores que contribuem com a manutenção de comportamentos inadequados, por 

exemplo, o uso de reforçamento intermitentes para comportamentos inadequados, o uso 

inconsistente de extinção de comportamentos inadequados, ambientes com controles 

deficitários de estímulos, baixo uso de reforçadores positivos para comportamentos adequados, 

uso de controle aversivo, dentre outros (MARTIN; PEAR, 2009).  
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Para avaliar o impacto do programa de treinamento foram utilizados os indicadores de 

problemas de comportamento, eles foram verificados mediante o uso dos inventários de 

problemas de comportamento o CBCL e o TRF, assim como os resultados da observação 

comportamental em contexto de sala de aula. A percepção das mães sobre mudanças positivas 

nos repertórios comportamentais dos filhos, de acordo com as respostas apontadas no 

inventário do CBCL, não foi homogênea. Comparando a fase da pré-intervenção (fase 1), com 

as fases 3 e 4, verifica-se que os indicadores de melhora não ocorreram em todas as crianças. 

As crianças C2, C3 e C4 tiveram reduções nos escores T de problemas internalizantes, 

externalizantes e totais, inclusive melhoras que determinaram novas classificações para faixas 

normais ou limítrofes (na fase pré a escala classificava faixa clínica). No caso de C1 essa 

melhora não foi identificada.  

Os resultados obtidos no instrumento CBCL são indicadores de problemas de 

comportamento cuja avaliação também deve ser feita de maneira integrada com os resultados 

obtidos no IEP nas fases do estudo. As estratégias de manejo parental melhoraram 

expressivamente em relação às crianças 2, 3 e 4. Essas crianças também apresentaram as 

maiores reduções de problemas de comportamento de acordo com a percepção das mães.  

Quando são conduzidos programas de treinamento parental em que há a participação de 

somente um dos cuidadores da criança (como é o caso do presente estudo), é importante 

considerar os fatores que podem interferir na aquisição e manutenção de repertórios 

comportamentais adequados (MARTIN; PEAR, 2009). Apesar de observarmos que no relato 

dos cuidadores existem indicadores de melhora comportamental, existe uma série de fatores 

próprios às contingências naturais familiares que deve ser considerada como variáveis que 

podem interferir na manutenção de comportamentos adequados. Por exemplo, a não adoção 

sistemática, por parte das mães, de alguns dos procedimentos orientados no programa de 

treinamento; a influência de estratégias inadequadas de manejo adotadas por outros membros 

da família; as dificuldades das mães para identificar outros fatores ou eventos que podem estar 

reforçando problemas de comportamento do filho; o estresse parental devido às exigências do 

cuidado; e, as dificuldades da criança em desenvolver repertórios comportamentais que lhe 

permitam tomar de decisões em diversas situações fora do contexto familiar (HARDIMAN; 

GUERIN; FITZSIMONS, 2009). Essa última associada, em grande parte das vezes, ao nível 

de DI da criança. De fato, na avaliação da pré-intervenção, mediante uso do Teste Denver II, 

o grupo apresentava indicadores globais de atraso de desenvolvimento. 

Quando se trata de crianças com DI, como é o caso das crianças participantes desta 

pesquisa, dados de estudos anteriores mostram a necessidade de intervenções parentais 
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específicas para pais de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento (DABROWSKA; 

PISULA, 2010; MARTIN, 2011; LANFRANCHI; VIANELLO, 2012; PAPAELIOU et al., 

2012). Durante o desenvolvimento do estudo as mães relataram as dificuldades vivenciadas 

por elas no cotidiano familiar e fora de casa, quando entregavam o checklist. Esses problemas 

as deixavam muito estressadas porque geravam conflitos e, muitas vezes angústias por não 

saberem como lidar com a situação, por exemplo: M1 “A hora da refeição em nossa casa é 

muito difícil, se conversarmos à mesa, ela não come, fica brincando com a comida e isso me 

deixa extremante nervosa”; M2 “Minhas maiores dificuldades são quando saímos de casa, 

dificilmente os combinados são cumpridos, ela sente muito ciúmes do irmão e fica provocando 

ele”; M3 “Minha filha está passando por um momento em que ela sente muito medo quando 

começa a dar sinais de que vai chover, ela fica apavorada e chora, estou tentando ajudá-la a 

perder esse medo, mas está difícil”; M4 “Minha filha gosta de comer de boca aberta e falar 

muito durante as refeições, isso me deixa irritada, estou tentando mudar isso, mas está difícil”. 

Geralmente, os filhos com DI exigem cuidados específicos para o desenvolvimento de 

padrões comportamentais adaptativos. Pois, muitos comportamentos dos filhos quanto aos 

aspectos morais; ao seguimento de regras; às tomadas de decisão; a auto-organização; dentre 

outros, são padrões difíceis de introduzir no repertório comportamental do filho. E, para a sua 

aquisição e a sua manutenção são necessárias estratégias específicas de modificação do 

comportamento. Quando são implantados treinos parentais específicos, os indicadores de 

melhora comportamental podem ser observados, não apenas nos padrões comportamentais das 

crianças, mas também, nas estratégias parentais de educação e em indicadores de saúde mental 

dos pais (MARTIN; TEIXEIRA; CARREIRO, 2014; KLEIN-TASMAN et al., 2015). De fato, 

no estudo verificamos melhoras expressivas em vários indicadores de estilos parentais de 

manejo. As estratégias adotadas no programa de treinamento parental focadas no controle de 

estímulos, uso de reforçamento diferencial, uso de extinção, dentre outras, tinham como 

objetivo geral que as mães envolvidas aprendessem a escolher comportamentos adequados ao 

contexto familiar; aplicassem as estratégias de controle e de manejo para a instalação e 

fortalecimento de comportamentos adequados e manejassem contingências com o intuito de 

facilitar a emissão de comportamentos adequados, por exemplo, o uso de regras; usassem 

reforçamento positivo em detrimento de manejos aversivos do comportamento da criança.  

No caso de crianças com desenvolvimento atípico, programas de treinamento parental 

devem estar alinhados com as estratégias que possam melhorar aqueles problemas que são 

característicos do fenótipo comportamental conforme o tipo de transtorno. Geralmente, são 

esses padrões comportamentais que mais interferem no funcionamento adaptativo. Na SW, por 
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exemplo, frequentemente são observados problemas comportamentais do tipo estereotipias 

gestuais e corporais, problemas sociais, dificuldades de humor, ansiedade, responsividade 

social excessiva, agitação, impulsividade, dificuldades nas interações e comunicação social, e 

déficits em diversas habilidades cognitivas, por exemplo, habilidades atencionais, controle 

inibitório, habilidades visoespaciais (DOYLE et al., 2004; MARTENS; WILSON; REUTENS, 

2008; VAN DER FLUIT; GAFFREY; KLEIN-TASMAN, 2012; BRECKENRIDGE et al., 

2013; DUARTE, 2013). São essas características que interferem na adaptação da criança em 

diversos contextos. 

Evidências científicas apontam para os prejuízos que estratégias inadequadas de 

educação e manejo de problemas de comportamento têm sobre o repertório comportamental 

de uma criança (SIEH; VISSER-MEILY; MEIJER, 2013). Famílias com padrões de disciplina 

inconsistentes, monitoramento e supervisão precários e pouco envolvimento positivo com o 

filho, acabam contribuindo para o surgimento de problemas comportamentais de seus filhos. 

Assim, a criança pode acabar sendo diretamente treinada pelos pais para comportar-se de forma 

inadequada (REID; WEBSTER-STRATTON; BAYDAR, 2004; CIA; PAMPLIN; DEL 

PRETTE, 2006). 

Alguns dos aspectos mais importantes de uma intervenção parental visando a prevenção 

de problemas comportamentais de crianças são: desenvolver habilidades de envolvimento 

parental, resolver problemas e conflitos, ampliar a rede de apoio, melhorar a comunicação 

interpessoal, incentivar o uso de reforçamento positivo, utilizar monitoria positiva e ensinar os 

pais a serem menos punitivos em seu estilo de disciplina. Por esse motivo, os programas de 

treinamento parental continuam sendo desenvolvidos principalmente devido à dificuldade dos 

pais para manejar os problemas cotidianos com a criação de seus filhos, tanto de crianças com 

desenvolvimento típico como crianças e adolescentes com DI e outros transtornos do 

neurodesenvolvimento (PATTERSON; GRAMMER; PERRY, 1986; BOLSONI-SILVA; 

SILVEIRA; MARTURANO, 2008; GOITEIN; CIA, 2011; WEARE; NIND, 2011). 

A análise do relato dos checklists dos professores, sobre o cumprimento das orientações 

do programa, mostrou que as diversas estratégias orientadas foram adotadas com uma 

frequência relativamente elevada. Os índices de uso indicaram, no geral, que estes oscilaram 

entre 46,16% (P4) e 100% (P3 nas estratégias dois, quatro, 13, 15 e 16). Entretanto, assim 

como no caso das mães, o uso dessas orientações para manejo comportamental dos alunos com 

SW participantes, em algumas ocasiões foi inconstante, e nem todas as estratégias foram 

adotadas sistematicamente durante o tempo que abrangeu o estudo. Durante o desenvolvimento 

do estudo, quando a pesquisadora levava a criança e recebia o checklist, as professoras 
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relatavam as dificuldades em ter uma criança com deficiência na sala. P1 e P4 apontaram para 

questões referentes à escola, como: material escolar inadequado (falta de tempo para preparar 

material adaptado); ausência de professor auxiliar e prazos de aplicação de conteúdos aos 

demais alunos. P2 e P3 assinalaram dificuldades mais relacionadas com a criança que fazem 

parte das características fenotípicas da SW.  

Mesmo diante das dificuldades apresentadas pelas professoras, destaca-se 

positivamente que as estratégias mais utilizadas foram: aproximar-se do aluno com SW quando 

necessitar de atenção; organizar material escolar; fracionar tarefas; diminuir estímulos que 

desviam a atenção; diversificar e ensinar a utilizar materiais; criar portfólios; checar atividades; 

solicitar colaboração dos pais; dar instruções para sair da carteira; e, lembrar combinados para 

sair da sala.  Se o relato dos checklists coincide de fato com o que realmente foi adotado, é 

provável que essas crianças tenham alcançado benefícios.  

Por intermédio de nossas pesquisas em 2012, verificamos o impacto positivo do uso de 

muitas dessas estratégias numa criança com SW em situação de inclusão escolar (LIMA et al., 

2012). Observamos que os professores usaram, tanto estratégias para controle de estímulos e 

uso de reforçamento positivo em sala de aula, quanto ações para a estimulação de habilidades 

de aprendizagem (diversificar e ensinar a utilizar materiais, criar portfólios, checar atividades). 

O fato de terem também solicitado a colaboração dos pais para o cumprimento das atividades 

escolares foi uma estratégia voltada predominantemente para oportunizar a generalização de 

comportamentos escolares adequados no contexto familiar e escolar. 

Os dados comportamentais no TRF, a partir do relato de professores, mostraram que C4 

manteve as classificações dos problemas de comportamento internalizantes, externalizantes e 

totais na faixa normal, e que C1 melhorou somente os indicadores de problemas de 

comportamento internalizantes, mantendo-se na faixa clínica nos demais indicadores 

comportamentais. A criança C3 melhorou nos indicadores dos três tipos de problemas de 

comportamento avaliados pelo TRF. Já a criança C2, de acordo com a percepção do professor, 

aumentou o número de problemas comportamentais. Os resultados indicam que, embora 

houvesse melhora, esta evolução não foi homogênea em todos os participantes. Os relatos dos 

professores indicaram que houve dificuldades comportamentais que foram amenizadas. Nos 

dados comportamentais decorrentes da observação também foram verificados indicadores de 

melhora a partir da redução de taxas de respostas inadequadas para o contexto de sala de aula. 

Por exemplo, comportamentos desatencionais, inquietação, impulsividade, movimentação. 

Assim como nos resultados do TRF a melhora não foi semelhante entre as crianças. Um dado 

positivo decorrente da aplicação das orientações foi o registro de diversos comportamentos 
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adequados ao ambiente escolar que as crianças passaram a emitir. São eles: prestar atenção, 

olhar para o caderno quando solicitado, maior engajamento em atividade escolares e 

permanecer sentado em sala de aula.  

Nos estágios iniciais da intervenção comportamental é importante prestar atenção 

especial aos comportamentos que se deseja introduzir no repertório de uma criança, 

especialmente crianças com DI. Uma vez introduzidos eles devem ser reforçados 

sistematicamente para impedir que ocorram extinções operantes (MOREIRA; MEDEIROS, 

2007). Ao comparar as frequências de uso das orientações relatadas pelos professores nos 

checklists verifica-se que estas últimas foram relativamente elevadas. Com isso esperar-se-ia 

que as melhoras comportamentais tivessem sido maiores.   

A persistência e/ou aumento de alguns dos problemas de comportamento, especialmente 

os de tipo externalizante (C1 e C2) pode ter sido decorrente de uma série de fatores, como por 

exemplo: resistência à extinção dos comportamentos inadequados após suspensão dos eventos 

reforçadores; presença de outros reforçadores desses problemas de comportamento no contexto 

de sala de aula; presença de eventos reforçadores de comportamentos inadequados 

desconhecidos pelo professor; associação desses comportamentos com fatores como DI e 

padrões do fenótipo comportamental típicos da SW; necessidade de um tempo mais longo de 

intervenção para a instalação mais eficaz de um processo de extinção dos problemas de 

comportamento; uso inconstante das orientações por parte do professor (MOREIRA; 

MEDEIROS, 2007; MERVIS; JOHN, 2008; 2010; MARTIN; PEAR, 2009). Professores que 

têm alunos com NEE em sua sala de aula, devem conhecer os seus padrões de funcionamento 

comportamental e sócio adaptativo para poder manejar eficientemente os problemas de 

comportamento e estimular habilidades de aprendizagem (HARDIMAN; GUERIN; 

FITZSIMONS, 2009; LIMA et al., 2012). 

Ainda em relação aos problemas de comportamento, foram obtidos resultados positivos 

quanto aos índices de concordâncias entre as respostas dos professores e das mães aos 

inventários TRF e CBCL, respectivamente. Os resultados encontrados na análise de correlação 

com o auxílio do ADM (Tabela 60) mostram que, em função dos valores de referência para 

idade e sexo, todos os índices de correlação classificaram na média ou acima desta. Isso indica 

que os problemas de comportamento, assim como os repertórios comportamentais adequados 

parecem ser emitidos por essas crianças de maneira semelhante, tanto no contexto escolar 

quanto no contexto familiar. Daí a elevada concordância entre professores e mães.  

São escassos os estudos que abordam problemas de comportamento em crianças com 

SW a partir da avaliação de múltiplos informantes, pois a maior parte deles foca em um ou 
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outro inventário do sistema ASEBA (GRAHAM et al., 2005; DYKENS et al., 2007; 

TEIXEIRA, et al., 2010). Entretanto, em crianças com transtornos do neurodesenvolvimento e 

desenvolvimento típico, esses estudos têm sido conduzidos em diversos países 

(GRIGORENKO et al., 2010; ROCHA; FERRARI; SILVARES, 2011; RESCORLA et al., 

2014). Por exemplo, o estudo de Pearson et al.  (2012), verificou os índices de concordâncias 

em relação ao principal núcleo de sintomas compatíveis com TDAH e problemas 

comportamentais externalizantes em 86 meninos com TEA. Os autores também salientam que 

os pais e professores percebiam problemas de comportamentos relacionados a esse núcleo de 

maneira similar, embora os pais percebessem um maior número de problemas se comparados 

aos relatos de professores. 

Quando prevalece a variabilidade comportamental muito elevada e apresentação desses 

padrões de maneira muito diferente em contexto escolar e familiar, espera-se que as 

discordâncias entre informantes também sejam maiores. De um lado, as discrepâncias entre 

informantes podem ser julgadas positivas no sentido de identificar reservas ou comportamentos 

adequados que às vezes são emitidos em um ou outro ambiente. Esse resultado pode ser 

importante do ponto de vista clínico, pois se a criança emite comportamentos adequados num 

ambiente, cabe à equipe profissional manejar esses comportamentos para oportunizar a 

emissão dos mesmos noutros ambientes e assim generalizar padrões adequados de resposta. 

De outro, quando o problema de comportamento se manifesta predominantemente num único 

ambiente, significa que seriam necessárias medidas de manejo comportamental nesse ambiente 

para que os problemas sejam amenizados reforçando a manutenção dos comportamentos 

adequados que já existem no repertório da criança.  Por esse motivo, avaliações 

comportamentais com uso de múltiplos informantes são ideais do ponto de vista clínico 

(PEARSON et al., 2012). 

Quanto a avaliação do impacto do treino de consciência fonológica no grupo, podemos 

observar na avaliação pré, pós e seguimento que as tarefas nas quais as crianças mostraram os 

maiores indicadores de melhoras foram rima e síntese silábica (especialmente C1, C2 e C4), 

assim como síntese fonêmica (C2 e C3). Embora os resultados não sejam totalmente iguais 

entre os participantes, as crianças C1, C2, atingiram um número maior de acertos na fase 4 e 

as crianças C3 e C4 obtiveram maiores acertos na fase 3. Habilidades de linguagem expressiva 

dependem de processamentos fonológicos adequados (CAPOVILLA; CAPOVILLA, 1998). A 

consciência fonológica, em termos da capacidade em segmentar e analisar unidades sonoras 

(indicadores de vocábulos de palavras), é essencial para o desenvolvimento das habilidades de 

aprendizagem de leitura e escrita (permitindo à criança manipular os sons que estão 
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relacionados com as letras). Assume-se que o treino fonológico, embora não tenha trazido 

resultados totalmente expressivos (o número de acertos aumentou em média entre 4 e 6 pontos 

da fase pré para a fase pós), parece ter influenciado positivamente no sentido dessas crianças 

aumentarem os acertos em algumas tarefas de consciência fonológica da PCFO. Por exemplo, 

segmentação de palavras em sílabas, percepção de padrões de rimas com palavras ou gerar 

palavras que rimam, identificação de palavras que começam com o mesmo som. Já, nas tarefas 

fonológicas mais complexas como manipulação silábica e fonêmica e tarefas de transposição 

silábica e fonêmica, os resultados não foram positivos. O estudo de Segin (2015) também não 

mostrou melhores resultados na avaliação de CF, nas áreas supracitadas, em crianças com SW. 

A relação de habilidades de CF e habilidades de aprendizagem é estreita (SIM-SIM; 

SILVA; NUNES, 2008). Na tentativa de avaliar ganhos decorrentes do treino fonológico em 

competências específicas de leitura de palavras e pseudopalavras a amostra de crianças foi 

avaliada mediante uso do teste TCLPP (que avaliou o estágio de desenvolvimento da leitura 

dessas crianças). Essa prova somente foi aplicada na fase 4 do estudo, o que impossibilitou 

comparar o seu desempenho, entre a pré e a pós. Os resultados foram diferentes para cada 

criança. O Estudo de Fletcher e Buckley (2002) com crianças com SD também não mostrou (de 

maneira absoluta) ganhos em competências de leitura em 100% da amostra, o resultado obtido 

em nosso projeto foi semelhante. 

Alguns resultados positivos, em termos de competências, foram verificados em tarefas 

com palavras corretas ‘regular e irregular, vizinhas semânticas e fonológicas, pseudopalavras 

homófonas e estanhas’. Os dados indicam que as crianças apresentam algumas habilidades para 

decodificar pseudopalavras, ainda que seja em níveis variados (na média e abaixo da média 

esperada para a idade). É provável que algumas das habilidades de CF verificadas, se 

estimuladas permanentemente, possam ser uma boa condição preditora do desenvolvimento da 

alfabetização em etapas posteriores. De fato, o estudo de Havy, Moukawane e Nazzi (2010), 

mostrou que as crianças com SW podem ter habilidades de processamento fonológico 

relativamente preservadas, o que seria um potencial a ser explorado, visando a aquisição de 

habilidades de leitura e escrita.  

Os resultados do TCLPP e da provinha Brasil são similares em termos de variabilidade 

de desempenho nas provas, também são semelhantes aos resultados de Basso (2006). Neste 

estudo, Basso (2006) constatou que algumas crianças conseguiam diferenciar letras e desenhos, 

contudo apresentavam dificuldades na leitura de números e na orientação espacial não podendo 

ser consideradas como crianças com habilidades de leitura e escrita. A criança C1, embora com 

um desempenho variável, mostrou ter algumas habilidades fonológicas adequadas que lhes 
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possibilitaram, em algumas provas, associar adequadamente letras e sons, conseguir 

estabelecer relação entre grafemas e fonemas e ler palavras constituídas por sílabas com 

consoante e vogal. De fato, as crianças C2, C3 e C4 classificaram-se em níveis de desempenho 

acadêmico relativamente adequado para as suas idades. Espera-se que, se essas crianças forem 

adequadamente estimuladas em contexto escolar, quanto maior for o seu contato com a escrita, 

maior será o aperfeiçoamento das habilidades de CF. Porém, o professor deverá ter capacitação 

adequada nessa área de habilidades de CF e nas características do fenótipo cognitivo e de 

linguagem da síndrome para poder implantar intervenções pedagógicas adaptadas às 

necessidades dessas crianças (LAING et al., 2001; HEIN et al., 2010; TENÓRIO; ÁVILA, 

2012). Seguidamente as conclusões do estudo.
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7 CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos conclui-se que os programas de treinamento utilizados, 

para que o grupo de pais e professores aplicassem estratégias de manejo de problemas de 

comportamento e de padrões comportamentais de desatenção e hiperatividade/impulsividade, 

foram viáveis em termos de possibilidades de implantação. Eles facilitaram a aquisição de 

comportamentos adequados e melhoras nas dificuldades comportamentais das crianças com 

SW participantes. Os resultados positivos não foram verificados na mesma frequência em toda 

a amostra, no entanto os benefícios foram expressivos em relação aos problemas 

internalizantes, externalizantes e totais. 

Os resultados, do acompanhamento (fases 2 e 3) e do seguimento (fase 4) das 

orientações, permitem concluir que, tanto para as mães quanto para os professores, as 

instruções são viáveis. Isso indica que o programa se trata de uma ferramenta de trabalho que 

pode auxiliar o professor e o cuidador na modificação dos eventos ambientais que oportunizem 

a emissão de comportamentos adequados e compatíveis com as demandas dos contextos 

escolar e familiar, de um lado. E, de outro, a diminuição e extinção dos problemas de 

comportamento. As médias de uso dessas estratégias foram elevadas com tendência ao uso na 

frequência ‘muitas vezes’.  

No contexto familiar observou-se que no manejo das quatro crianças houve o uso 

inconstante das orientações e nem todas as estratégias foram adotadas sistematicamente pelas 

mães durante o tempo que abrangeu o estudo. No entanto, elas relataram vários indicadores de 

melhoras comportamentais nos filhos e melhoras em diversas estratégias de estilos parentais 

avaliados pelo IEP. 

Estes dados permitem concluir que foram verificados indicadores positivos em relação 

ao impacto do treinamento parental implantado. Se os pais mantiverem um uso frequente das 

orientações, é provável que essas melhoras sejam mais expressivas e os padrões 

comportamentais adequados de funcionamento sócio adaptativo possam ser generalizados a 

outros ambientes, por exemplo, a escola. 

 As ações possibilitaram o planejamento de contingências nas quais estiveram 

envolvidas o controle de eventos antecedentes e consequentes. As estratégias mais utilizadas 

pelos professores estavam voltadas para o controle de eventos antecedentes, uso de 

reforçadores positivos para comportamentos adequados, estimulação de comportamentos de 

seguir regras e estratégias diretamente relacionadas ao estímulo das habilidades de 

desempenho escolar (ex. organizar material escolar; fracionar tarefas; diversificar e ensinar a 
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utilizar materiais, criar portfólios, checar atividades). Trata-se de um tipo de estratégia que 

contribui para o desenvolvimento de repertórios de autogerenciamento, respostas atencionais 

mais eficazes, maior concentração nas tarefas, assim como comportamentos de seguir 

instruções.  

Contudo, cabe salientar a necessidade das escolas, das crianças participantes, 

executarem de fato um processo de inclusão adaptado às necessidades desses alunos com o 

apoio de equipes gestoras. Cabe destacar que os professores participantes argumentam que 

nem sempre foi possível a aplicação de algumas das estratégias devido à necessidade do 

cumprimento de outras rotinas escolares, cronograma de aulas, falta de tempo, falta de material 

pedagógico adequado às necessidades específicas de alfabetização da criança e, inclusive, falta 

de apoio familiar.  

Uma equipe educacional incumbida da inclusão de alunos com SW deverá utilizar 

planos pedagógicos e educacionais adaptados ao funcionamento cognitivo e padrão 

comportamental do aluno, evitando oferecer-lhe atividades essencialmente lúdicas 

descontextualizadas da contingência escolar.  

Um segundo objetivo do estudo foi a aplicação do treinamento de consciência 

fonológica junto às crianças. Os resultados desse treinamento permitem concluir que houve 

progressos em alguns indicadores de habilidades de CF, embora esses ganhos tenham sido 

variáveis entre as crianças. Foram verificados aumentos em indicadores de CF a partir do 

desempenho em tarefas de rima e síntese silábica. Outros dados referentes às competências de 

leitura e escrita indicam também que as crianças que receberam o treino de CF apresentaram 

na última fase do estudo indicadores de habilidades para decodificar pseudopalavras, ainda que 

seja em níveis variados (na média e abaixo da média esperada para a idade). Isso mostra que há 

habilidades de processamento fonológico que parecem estar relativamente preservadas, o que 

seria um potencial para ser explorado no contexto de sala de aula, visando a aquisição das 

habilidades de leitura e escrita. 

Um resultado relevante foi referente à provinha Brasil, embora o instrumento somente 

fizesse parte do desenho do estudo na fase 4. Os desempenhos dos participantes C2, C3 e C4 

foram superiores, tendo em conta que as crianças classificaram em níveis de desempenho 

acadêmico relativamente adequado para as suas idades.  

O presente estudo mostrou a viabilidade de utilização de programas de intervenção em 

ambientes naturais em que os agentes da intervenção são: o professor de sala de aula e o 

cuidador principal. Os programas implantados são compatíveis com as recomendações de 

estudos anteriores. Nesse caso as recomendações são que os mesmos estejam alinhados a 



151 

 

estratégias que possam melhorar problemas que são característicos do fenótipo comportamental 

e cognitivo descrito para a SW. Por esse motivo as estratégias utilizadas estavam direcionadas 

às melhoras de padrões comportamentais que interferem no funcionamento adaptativo de 

crianças com SW e na estimulação de habilidades de CF. Essas últimas com evidências de 

prejuízos em pessoas com a síndrome.  

Limitações e recomendações para estudos futuros 

Foram verificadas algumas limitações: a) número amostral pequeno que impossibilitou 

o uso de procedimentos estatísticos de análise inferencial para avaliar com maior precisão os 

efeitos dos treinamentos sobre os padrões comportamentais, habilidades de CF e indicadores 

de competências de leitura; b) é provável que em contexto familiar e escolar outros eventos 

ambientais tenham contribuído com a manutenção de repertórios comportamentais inadequados 

ou impedido as melhoras mais expressivas de comportamentos adequados. Ressaltando que 

essa limitação é própria das intervenções que ocorrem em ambientes naturais; c) é provável, 

também, que as frequências de uso das orientações por parte dos professores e mães não tenham 

sido exatamente as mesmas que eles registraram semanalmente nos checklists, tendo em conta 

que as suas respostas aos inventários TRF e CBCL não mostraram melhoras mais expressivas 

dos problemas de comportamento; d) não foi possível verificar os tipos específicos de 

atividades pedagógicas de estimulação de habilidades de leitura e escrita que os professores das 

crianças participantes utilizavam em sala de aula. Isso impossibilitou levantar outras hipóteses 

sobre os resultados obtidos na PCFO e no TCLPP. É provável que, se essas crianças tivessem 

um currículo adaptado com estimulações de processamento fonológico adequadas, o seu 

potencial para desenvolver a leitura e a escrita fosse maior. 

Recomenda-se para estudos futuros que sejam replicados os procedimentos adotados 

neste estudo, porém com desenhos experimentais longitudinais que abranjam períodos mais 

longos de tempo. É provável que esse tipo de intervenção contribua de maneira mais eficaz 

para a instalação de processos de extinção de problemas de comportamento; o uso mais 

constante de estratégias positivas de manejo educacional-pedagógico e parental, diminua o 

estresse parental e permita que a criança desenvolva padrões de funcionamento adaptativo mais 

adequados, tanto na escola como no ambiente familiar. Recomenda-se também manter, para a 

verificação de padrões de comportamento, a estratégia de múltiplos informantes e observações 

em contextos naturais.  

Professores que receberam o treinamento poderão participar como agentes 

multiplicadores nas escolas das crianças com a finalidade de orientar seus futuros professores 
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em anos posteriores de escolarização. Em estudos futuros recomenda-se manter-se um 

acompanhamento e treinamento das habilidades de CF e de leitura e escrita em crianças com 

SW, como utilizado no estudo, pelo menos até o 5º ano do Ensino Fundamental. 

Isso para verificar possíveis influências de estímulos de processamento fonológico em 

habilidades de aprendizagem. Para a verificação desses indicadores sugere-se que sejam 

utilizadas medidas objetivas e precisas, por exemplo, testes padronizados de competências de 

leitura e escrita (existentes no Brasil com adequadas propriedades psicométricas) e provas 

específicas de conhecimentos.  
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Anexo A – Modelo do guia de orientações para os professores (LIMA, 2011; ARAÚJO, 2012). 
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Anexo B – Modelo do guia de orientações para as mães (MARTIN, 2011; HAYASHIUCHI, 2012). 
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Anexo C e D – Modelo do checklist aplicado aos professores e às mães (LIMA, 2011; MARTIN 2011; ARAÚJO, 2012; HAYASHIUCHI, 2012). 

  

 


