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Introdução: O Transtorno Espectro Autista (TEA) é caracterizada por alterações funcionais 

nos estágios iniciais do neurodesenvolvimento humano, consistindo em padrões 

comportamentais estereotipados, restritos e repetitivos em atividades de interesse, e 

principalmente, dificuldades de aquisição de habilidades linguísticas e de interação social em 

diversos contextos e ambientes; interferindo assim em atividades que envolvam a linguagem e 

repercutindo de forma ampla e complexa no cotidiano de crianças com TEA [1,2]. Nessa 

perspectiva, destaca-se a intensa participação dos cuidadores nas terapias destinadas a auxiliar 

em tais dificuldades, pois, são estes que na maioria das vezes tornam-se importantes co-

terapeutas, tornando um elemento diferencial durante o processo de ensino de habilidades 

acadêmicas básicas, ou seja, a aquisição de repertórios de leitura pré-escolar de crianças 

diagnosticadas com TEA TEA [3]. Objetivos: Relatar a experiência de discentes do curso de 

Terapia Ocupacional por meio dos resultados de um projeto de pesquisa, envolvendo o ensino 

de repertórios pré-escolares para crianças com TEA, ressaltando a importância da participação 

dos cuidadores como co-terapeutas. Descrição da Experiência: Trata-se de um estudo 

descritivo, qualitativo, do tipo relato de experiência desenvolvido durante o período de 

atividade do projeto de pesquisa “Ensino de repertórios via cuidadores de crianças com TEA” 

aprovado pelo parecer 2.911.905 do Comitê de Ética em Pesquisa, que contou com a 

participação de acadêmicos do curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Pará 

(UFPA). A experiência 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. As crianças 

apresentavam idade entre 5 e 8 anos, todas do gênero masculino e com o diagnóstico de TEA 

comprovado por laudo médico ou terapêutico. Foi aplicado a escala Childhood Autism Rating 

Scale (CARS), composta por 15 itens de avaliação e seu escore varia entre 15 e 60 pontos, 

permitindo classificar de acordo com algumas características comuns no TEA em: “sem 

autismo”, “autismo moderado” ou “severo”. Foi realizado o treinamento dos pesquisadores 

aos pais durante duas semanas sobre os procedimentos de aplicação do Constructed Response 

Matching to Sample (CRMTS), que pode ser classificado como um procedimento de ensino 

de seleção correta de estímulos que formavam uma palavra através da organização de sílabas 

em Consoante-Vogal-Consoante-Vogal (CVCV), com base no modelo disposto impressos, 

tais como: imagem, sílabas, palavras e/ou Graphics Interchange Format (GIF) dos vocábulos 

utilizados no estudo; tendo como formatação o tamanho 72 na fonte Calibri em formato 

JPGE, com exceção do GIF que foi disponibilizado via celular. É válido ressaltar como 

ocorreu este processo de ensino via cuidadores, sendo que, foi utilizado na pesquisa: a) 

cartilha: documento disponibilizado para o aprendizado sobre a análise e estratégias 

comportamentais utilizados nos estudos, posteriormente discutida entre pais e equipes para 

elucidação da mesma; b) folha de registro: explicação do registro dos comportamentos 

emitidos pelas crianças diante dos estímulos (Palavra, Imagem e Verbalização); c) 
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demonstrações do procedimento: os pesquisadores demonstravam as tentativas para a 

cuidadora, sendo que um pesquisador simulava o comportamento da cuidadora, e outro 

simulava o comportamento da criança; d) role-play: o cuidador simulava a aplicação do 

programa com um dos pesquisadores, devendo disponibilizar os estímulos, fornecer a 

instrução, dispensar reforçados e realizar os registros; e) aplicação supervisionada: a 

cuidadora realizava a aplicação do procedimento com a criança no ambiente da universidade, 

sendo supervisionada e orientada pelos pesquisadores; f) vídeo em domicílio: foram gravados 

os procedimentos de ensino pelos responsáveis ao longo da atividade em domicílio, sendo 

analisados posteriormente pelos pesquisadores, tendo o intuito de verificar o desempenho de 

pais e o comportamento das crianças na atividade. Resultados: De acordo com a escala 

CARS, as cinco crianças que participaram do projeto: duas obtiveram escore de 38 e 42 

pontos (autismo grave), uma apresentou um escore de 31 pontos (autismo moderado) e uma 

apresentou escore de 27 pontos (ausência do autismo), porém se enquadrou a pesquisa por 

apresentar um diagnóstico médico que confirmava a presença do TEA. Observou-se que, os 

cuidadores apresentaram aprendizado dos comportamentos de aplicação ensinados no 

treinamento, evidenciado principalmente pela análise de desempenho nos role-playing 

realizados durante o processo de treino envolvendo tanto cuidadores-pesquisadores, quanto 

díades no ambiente experimental, e também através de alguns registros audiovisuais do ensino 

ocorridos no ambiente domiciliar. E isto por sua vez, pode ter influenciado diretamente no 

desempenho das crianças, tendo em vista que, estas no momento do ensino e também nos 

testes demonstraram repertório principalmente de leitura com compreensão e escrita. 

Conclusão: Conclui-se que, por meio da experiência através do projeto de pesquisa reforça-se 

a eficácia e importância do cuidador atuando como co-terapeuta, vale ressaltar que o mesmo 

na maioria das vezes já é assiduamente participativos no processo de educação das crianças, 

porém, percebe-se que com o treinamento adequado o ensino das crianças com TEA pode ser 

favorecido. Dessa forma, destaca-se a realização de treinamentos e procedimentos adequados 

para que tais papéis possam ser executados com mais êxito. Entende-se também, a 

necessidade de mais estudos que aprofundem a respeito das contribuições de cuidadores no 

processo de ensino de habilidades acadêmica de crianças com TEA. Além disso, o 

procedimento CRMTS apresentou-se como uma alternativa de intervenção eficaz aplicada via 

cuidadores, e com o auxílio do Terapeuta Ocupacional a fim de auxiliar no ensino de leitura e 

escrita. Por fim, apesar dos resultados qualitativos serem positivos, torna-se necessário 

investigar relação a esta temática e também acrescentar ajustes que favoreçam um melhor 

desempenho das crianças, a fim de produzir resultados mais concretos. 
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