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Introdução: O indivíduo com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) pode ser 

caracterizado por apresentar um desenvolvimento comprometido ou acentuadamente anormal 

da inserção social e da comunicação e restrito repertório de atividades e interesses [1]. É 

válido ressaltar que a comunicação das crianças do espectro do autismo tem várias 

peculiaridades e não segue o mesmo percurso de desenvolvimento observado em crianças 

neurotipícas [2]. As maiores dificuldades de linguagem enfrentadas por crianças com autismo 

são relacionadas aos aspectos pragmáticos e à estruturação de narrativas. Por conta disso, 

podem ocorrer limitações que irão interferir na compreensão do indivíduo com autismo sobre 

como as pessoas usam a linguagem para obter algo e na interpretação de narrativas, o que 

diretamente poderá implicar na habilidade do mesmo em expressar-se e conseguir manter uma 

conversação. Entretanto, é possível investigar a linguagem tanto com crianças autistas com 

limitação ou ausência de comunicação verbal. Com base nisso, podemos compreender a 

importância da linguagem, tendo em vista que esta implica em várias ocupações, dentre elas a 

Educação onde a leitura e a escrita se fazem presentes [3]. Objetivos: O presente estudo tem 

como propósito apresentar resultados observados de duas crianças que participaram de um 

projeto de pesquisa, relacionado ao ensino de repertórios pré-escolares para crianças com 

TEA, ressaltando a possibilidade de crianças com autismo independentemente de 

apresentarem linguagem verbal oral ou não, desenvolverem os comportamentos de leitura 

textual e leitura com compreensão, além de expor uma possível atuação do Terapeuta 

Ocupacional na educação. Métodos: Estudo qualitativo, descritivo, com delineamento 

experimental de sujeito único, aprovado pelo parecer 2.911.905 do comitê de ética em 

pesquisa envolvendo seres humanos, de 24 de setembro de 2018, conforme exigência do 

Conselho Nacional de Saúde (Resolução no 466/12), que contou com a participação de 

acadêmicos do curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Pará (UFPA). O 

projeto ocorreu na sala de Atividades de Vida Diária (AVD), localizado na Faculdade de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional (FFTO), ao longo do período de Outubro de 2018 à Julho 

de 2019. Participaram do estudo cinco díades criança-cuidador, cujos nomes constavam na 

lista de espera do ambulatório de atendimento pediátrico da FFTO. Dentre estas crianças, 

duas, cujos dados serão apresentados, tinham idade entre 6 e 8 anos, ambas do gênero 

masculino e com o diagnóstico de TEA comprovado por laudo médico ou terapêutico, vale 

ressaltar que, uma delas apresentava linguagem verbal e outra não. Foi aplicada a escala 

Childhood Autism Rating Scale (CARS), que permite classificar de acordo com algumas 

características comuns no TEA em: “sem autismo”, “autismo moderado” ou “severo”. O 

intuito do projeto consistia em analisar os efeitos de um procedimento no ensino de leitura e 

escrita via cuidadores. Foi realizado o treinamento destes pais para aplicação do 

procedimento, sendo que, a investigação foi dividida em 3 estudos que avaliava a leitura 

textual (ou leitura oral), leitura com compreensão e construção de novas sentenças, ao final de 

todos os estudos eram realizados 2 Follow Ups nos intervalos de 15 e 30 dias. É importante 

ressaltar que, os ensinos ocorriam com os cuidadores no ambiente domiciliar por meio de 

cartelas e os testes em ambiente experimental com os pesquisadores registrado por meio do 
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programa chamado PROLER. Salienta-se também a realização do registro em vídeo dos 

procedimentos de ensino dos cuidadores ao longo das atividades em domicílio, sendo 

analisado posteriormente pelos pesquisadores, tendo como objetivo de verificar tanto o 

desempenho do ensino dos pais quanto o comportamento das crianças na atividade. 

Resultados e Discussão: De acordo com a escala CARS a primeira criança (Tony) 

apresentava autismo severo e a segunda criança (Steve), sem autismo, entretanto a mesmas 

permaneceu na pesquisa por possuir laudo médico que comprovava o TEA. Em relação aos 

resultados de leitura textual Tony apresentou 0% de acerto em relação aos 3 estudos e também 

nos Follow ups, enquanto Steve apresentou uma grande variável de acerto, sendo 

respectivamente nos estudos 1: 100%, estudo 2: 83,3%, estudo 3: 100%, Follow ups de 15 e 

30 dias: 33,3% 66,6%. Já em relação a leitura com compreensão nos estudos 1, 2, 3 e Follow 

ups os resultados de Tony foram: 70,3%, 100%, 50%, 50% e 33,3% e os resultados de Steve 

foram respectivamente: 95,8%, 83,3%, 33,3%, 33,3% e 66,6%. Em relação aos resultados de 

construção de novas sentenças do estudo 2 e 3 e Follow ups de 15 e 30 dias foram: Tony 0%, 

16,6%, 50%, 16,6% e de Steve 66,6%, 50%, 33,3% e 66,6%. Com base nesses resultados, 

podemos inferir que, independentemente da presença da linguagem verbal ou não, como 

também o grau de características do espetro do autismo segundo o resultado do CARS, 

conseguimos alcançar resultados significativos referentes ao ensino de leitura e escrita para 

crianças com TEA. É possível observar que Tony, embora não apresentasse linguagem verbal 

oral, conseguiu demostrar repertório de leitura com compreensão e escrita, assim como Steve 

que apresentava linguagem verbal oral e também demostrou resultados significativos de 

leitura e escrita. Resultados estes que se assemelham a resultados encontrados em algumas 

leituras, com isso, enfatizando, portanto a possível eficácia do procedimento Constructed 

Response Matching to Sample (CRMTS) para o ensino de repertórios de leitura e escrita de 

crianças com Transtorno do Espectro do Autismo. Conclusão/Considerações Finais: 

Conclui-se, que com bases nos resultados desta pesquisa podemos inferir que crianças com 

TEA podem apresentar repertório de leitura e escrita independentemente do seu grau de 

autismo e limitações de comunicação. Entende-se também, a necessidade de mais estudos 

investigarem relação desta temática, oferecendo e acrescentando mais estratégias de ensino, 

com o intuito de favorecer o aumento do desempenho de crianças com autismo na aquisição 

da linguagem. 
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