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Introdução: A leitura e a escrita estão presentes em quase todas as ocupações dos indivíduos. 

Além disso, é considerada um meio de aquisição de informação, comunicação e 

conhecimento. É na infância que iniciam os primeiros contatos com a leitura e a escrita. Em 

torno dos 4 anos de idade, a criança começa a ingressar na Educação básica de ensino, “nessa 

fase a criança recebe o suporte para o início de fundamentos elementares, influenciando no 

desenvolvimento da criança em sua totalidade, nas dimensões cognitivas, afetivas e sociais 

durante a infância” [1]. Além disso, a família também tem um papel importante neste 

primeiro contato da criança com as palavras, como em contação de histórias infantis, ao 

estimular a escrita no brincar e no próprio ensinamento da leitura e escrita. Crianças com 

Transtornos do Espectro Autista (TEA), apresentam restrições no desenvolvimento do 

controle de estímulos, o que influencia no aprendizado de repertório relacionados à leitura e a 

escrita [2]. Neste sentido, o projeto de pesquisa “Ensino de repertórios pré-escolares via 

cuidadores de crianças com TEA” desenvolvido na Universidade Federal do Pará (UFPA), 

visou o ensinamento de repertórios pré-escolares à crianças com TEA, cujo o principal 

aplicador do aprendizado são as mães/cuidadoras no ambiente domiciliar. Objetivos: A 

pesquisa tem como objetivo verificar os efeitos de um ensino de construção de palavras e 

sentenças viabilizado pelas cuidadoras sobre a leitura e a construção de palavras e sentenças 

de crianças com autismo. Métodos: Trata-se de uma pesquisa de caráter experimental, do tipo 

pré-teste/pós-teste, com delineamento de sujeito único aprovado pelo parecer 2.911.905 do 

Comitê de Ética em Pesquisa. 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 4 crianças de idade entre 5 e 12 anos do 

sexo masculino e que apresentavam diagnóstico de TEA, comprovado por laudo médico. Foi 

aplicado o CARS com os cuidadores, tendo o objetivo de avaliar o grau de autismo. Em 

seguida, foi realizado o pré-teste com as mães para verificar se apresentavam repertórios de 

leitura e escrita. E posteriormente, o treino com as responsáveis de cada criança para 

aplicação do método de ensino das palavras e sentenças. A pesquisa foi divida em 3 Estudos, 

sendo estes compostos por 3 tipos de estímulos, como estímulo visual, verbal e auditivo. As 

crianças deveriam realizar 4 tarefas, ler a palavra, construir de acordo com um modelo 

idêntico (cópia), construir de acordo com um modelo oral (ditado) e construir de acordo com 

um modelo visual arbitrário (imagem ou animação gráfica). Além disso, era necessário que 

realizasse as tarefas 3 vezes de maneira independente, sendo estes expostos a cada estímulo 

no máximo em 10 tentativas, para assim poder receber o ensino de outra palavra. O Estudo 1 

visava o ensinamento de 12 palavras de duas sílabas organizadas em Consoante-Vogal-

Consoante-Vogal (CVCV): SAPO, VACA, TATU, GATA, BOLA, SINO, PULA, COME, 

CAVA, ROLA, GIRA, TOCA. O Estudo 2 objetivava o aprendizado de sentenças com 3 

termos: artigo, sujeito e verbo (O SAPO PULA, A VACA COME, O TATU CAVA, A 

BOLA GIRA, O SINO TOCA, A GATA ROLA) e construção de novas sentenças (O SAPO 

COME, A VACA TOCA, A BOLA PULA, O SINO GIRA, O TATU ROLA). E o Estudo 3, 
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visava o ensinamento de novas sentenças (GUTO TOMA SUCO DE CAJU, NINA COME 

BOLO DE COCO e RITA PEDE BALA DE UVA) e construção de sentenças novas, 

contendo 5 termos (RITA PEDE BALA DE COCO, GUTO TOMA SUCO DE UVA, NINA 

COME BOLO DE CAJU, RITA COME BOLO DE UVA, GUTO PEDE BALA DE CAJU e 

NINA TOMA SUCO DE COCO). Vale ressaltar que os ensinos foram realizados e 

registrados em vídeo no ambiente domiciliar pelos cuidadores, sendo analisado 

posteriormente pelos pesquisadores para verificar tanto o desempenho do ensino dos pais 

quanto o comportamento das crianças na atividade. Ademais, os testes foram realizados em 

ambiente experimental com os pesquisadores. Resultados e Discussão: O ensino via cuidador 

apresentou resultados positivos, uma criança apresentou habilidade de leitura textual, lendo 

100% das palavras utilizadas no estudo após a aplicação, no entanto, as outras 3 não 

apresentaram repertório de leitura textual, apenas balbuciaram letras ou sílabas, pois eram 

crianças com limitação de repertório de linguagem verbal oral. Em relação aos treinos dos 

pais às crianças, houveram pouco erros e ajudas físicas parcial e total, observou-se que 3 

crianças precisaram de ajuda física total e/ou parcial apenas no primeiro contato com a 

metodologia de ensino, ou seja, na primeira palavra do Estudo 1. Na leitura com compreensão 

dos três estudos respectivamente apresentaram: 67%, 69% e 42% de acertos; na construção de 

novas sentenças dos Estudos 2 e 3: 33% e 25%. Enquanto nos follow ups de 15 e 30 dias, 

obteve-se na leitura com compreensão: 58,3% e 37,5%; construção de novas sentenças: 37,5% 

e 20,8%. Neste sentido, verificou-se melhores resultados na leitura com compreensão, porém 

a construção generalizada de sentenças de três e cinco termos apresentou menores acertos, o 

que confome LUZ et al. [3], pode ser justificado pela dificuldades de pessoas com TEA em 

generalizar espontaneamente conhecimentos adquiridos, o que é uma característica do 

transtorno. Conclusão/Considerações Finais: Compreende-se, portanto a importância dessa 

pesquisa no processo de ensino de crianças com TEA, auxiliando-as no engajamento nas 

tarefas escolares e, consequentemente, na ocupação Educação. Além disso, é possível 

fomentar a participação do Terapeuta Ocupacional neste contexto, tendo em vista que a leitura 

e a escrita são componentes fundamentais para a execução de inúmeras ocupações que 

qualquer indivíduo está sujeito em um ambiente social. 
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