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Resumo
Campos LK. Comparação entre o perfil escolar e as habilidades cognitivas e de
linguagem de crianças e adolescentes do espectro do autismo [dissertação].
São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2015.
O objetivo deste estudo foi verificar a correlação entre tempo de permanência
semanal na escola, e o desempenho de crianças com Transtorno do Espectro
do Autismo em teste de inteligência não verbal e em habilidades comunicativas
e de comportamento. Participaram desse estudo 44 crianças e adolescentes,
com idade entre 6 e 12 anos. O protocolo aplicado envolveu: um questionário
para o levantamento do perfil escolar, um protocolo para levantamento da
severidade das inabilidades comunicativas e de comportamento, e um teste de
inteligência não verbal. Todos os participantes estão matriculados em escolas
regulares. Dos 44 participantes, 20 não responderam ao teste de inteligência
não verbal; assim, eles foram divididos em dois grupos: - Grupo A: 24
participantes avaliados quanto a desempenho em inteligência não verbal e
habilidades comunicativas e de comportamento e Grupo B, com 20
participantes avaliados quanto às habilidades comunicativas e de
comportamento. Os resultados mostraram, no Grupo A, correlação positiva
significativa entre a frequência escolar e a inteligência não verbal, e correlação
negativa significativa entre frequência escolar e as inabilidades em linguagem
expressiva e pragmática/social. No que diz respeito ao Grupo B houve
tendência a correlações negativas em todas as relações, mas significância
apenas com relação às inabilidades pragmática/social. De forma geral os
resultados de ambos os grupos indicam que crianças com melhores resultados
em inteligência não verbal e melhores habilidades de comunicação e
comportamento tendem a permanecer mais tempo na escola por semana.
Apenas 41% dos participantes permaneciam na escola 100% do tempo
previsto em cada semana. A discussão envolve a importância da efetiva
inclusão para o desenvolvimento da criança e os instrumentos legais que
garantem os direitos de todas as crianças a processos de escolarização
adequados.
Descritores: Transtorno autístico, comunicação, linguagem, cognição, ensino
fundamental e médio, crianças, adolescentes.

Abstract
Campos LK. Comparison between the school profile and language and
cognitive abilities of children and adolescents of the autism spectrum
[dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”;
2015.
The purpose of this study was to verify the association of the time spent at
school per week and the performance of children and adolescents of the autism
spectrum in non-verbal intelligence test and communicative and behavior
abilities. Participants were 44 children and adolescents with ages between 6
and 12 years. The protocol applied was: a questionnaire to the determination of
the school profile, a protocol to the assessment of the severity of the
impairments in communication and behavior and a test of non-verbal
intelligence. All participants were enrolled in regular schools. Of the 44
participants, 20 didn’t respond to the non-verbal intelligence test, therefore they
were divided in two groups: Group 1: 24 participants, assessed in non-verbal
intelligence, behavior and communication abilities and Group B, assessed in
communication and behavior abilities. Results have shown, in Group A
significant positive correlation between the time spent at school per week and
non-verbal intelligence and significant negative correlation regarding
impairments in expressive language and social/pragmatic abilities. In what
refers to Group B there was a tendency to negative correlations in all
associations but it was significant just regarding social pragmatics. The overall
results to both groups indicate that children with higher non-verbal intelligence
scores and better communication and behavior abilities tend to spend more
time at school per week. Only 41% of the participants spent 100% of the
predicted time at school every week. Discussion brings the focus to the notions
regarding the importance of schooling to the child’s development and the legal
instruments that guarantee the rights of all children to receive adequate
schooling processes.

Descriptors: Autism Disorder; communication; language; cognition; education,
primary and secondary; child; adolescent.
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1. INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é classificado pelo DSM-IV-tr
(Associação Psiquiátrica Americana [APA], 2002) como um Transtorno Global
do desenvolvimento, sendo caracterizado pelo desenvolvimento atípico na
interação social, capacidade cognitiva e comunicação, e pela presença de um
repertório restrito de atividades e interesses.
A literatura tem apresentado indícios de casos de autismo com algum tipo
de déficit intelectual, há várias décadas (APA, 1994; APA, 2002; Carvalheira et
al., 2004; Souza et al., 2007).
O autismo tem sido associado a várias etiologias (Cardoso e Fernandes,
2004). Acredita-se que seja uma desordem multifatorial e heterogênea,
influenciada por fatores genéticos, ambientais, imunológicos e neurológicos,
ainda desconhecidos. (Ashwood, 2006).
Há indicativos de etiologia orgânica para os TEA, embora nenhum
evento patológico isolado tenha sido identificado (Stone e Turner, 2011; Canut
et al, 2014) e de influência de fatores genéticos como provável fator etiológico
(Anney et al, 2010; Pinto et al, 2010; Holt e al, 2012; Conceição et al, 2013).
O diagnóstico é baseado em observações comportamentais, e em
informações relatadas pelos pais (Stone e Turner, 2011), seguindo critérios
estabelecidos. Segundo Marteleto et al (2011), a partir da observação das
características do comportamento, é possível classificar a gravidade, mensurar
progressos ou retrocessos e programar intervenções. A criança com autismo
tende a não atender pelo nome, não olhar para o interlocutor, e apresentar
atraso importante na fala. São observados comportamentos como de se jogar
no chão, se morder, bater a cabeça, ou apresentar heteroagressão. Podem ser
observados também movimentos estereotipados, atraso no desenvolvimento
da coordenação motora fina e grossa, demora na aquisição de controle
esfincteriano e habilidades de vida diária, como comer com talher ou abotoar a
camisa. A criança com autismo também pode não desenvolver habilidades de
autocuidado, como tomar banho sozinho, escovar os dentes, se proteger do
fogo ou atravessar a rua.
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Em 2013 foram apresentados, pela APA, novos critérios diagnósticos
para o autismo, na quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais (DSM-5). Segundo esse documento os sintomas dos
transtornos do espectro do autismo representam um continuum de grau leve a
grave, variando de individuo para o outro (APA, 2013).
O continuum engloba desde indivíduos com grandes limitações até
indivíduos com manifestações muito próximas às de pessoas sem essa
desordem (Pimentel, 2013).
O DSM-5 descreve algumas modificações no diagnóstico dos TEA,
como, por exemplo, a eliminação das categorias Autismo, Síndrome de
Asperger, transtorno Desintegrativo e Transtornos Globais do desenvolvimento
sem

outra

especificação.

Determina,

então,

apenas

a

denominação:

Transtornos do Espectro Autista (TEA).
Ainda de acordo com o DSM-5, as manifestações também variam muito,
dependendo

da

gravidade

dos

sintomas

de

autismo,

o

nível

de

desenvolvimento, e da idade cronológica; Por essas condições é utilizado o
termo espectro (APA, 2013).
Nesse estudo estão sendo usados os critérios do DSM-IV-tr, pois os
sujeitos tem diagnóstico laudado anteriormente à nova classificação, do DSM5. Nesta Perpectiva, os TEA caracterizam-se por uma tríade de déficits nas
áreas de cognição, linguagem e interação social (APA, 2002).

Autismo e a Tríade de Déficits
O déficit de linguagem é considerado como uma característica
fundamental nos TEA. (Fernandes, 2003).
Miilher (2009) afirma que não se sabe seguramente como as
informações linguísticas são processadas e quais fatores são determinantes
para um bom desempenho comunicativo, mas ressalta que as dificuldades de
engajamento social e as diferenças de estilo cognitivo são elementos que
dificultam a pesquisa nos quadros de TEA.
O comprometimento da comunicação, nos quadros de TEA, afeta tanto
as habilidades verbais quanto não-verbais, em graus variados. Algumas
crianças não desenvolvem habilidades de comunicação, com ausência total da
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linguagem falada. Outras apresentam linguagem imatura, que pode ser
caracterizada por jargões, ecolalias, reversões de pronome, prosódia anormal,
e entonação monótona. Aqueles que adquirem habilidades verbais podem
demonstrar déficits persistentes em estabelecer conversação, tais como falta
de reciprocidade social. A compreensão da linguagem encontra-se atrasada e
o uso funcional da linguagem apresenta perturbações, com relação a humor e
sentido figurado, dificuldades em compreender sutilezas de linguagem, piadas
ou sarcasmos, bem como problemas para interpretar linguagem corporal,
gestos e expressões faciais (APA, 2002; Gadia et al, 2004)
Diversos autores (Moura, 1993; Fernandes e Ribeiro, 2000; Adamson,
2001; Tager-Flusberg et al., 2002; Fernandes, 2003; Cardoso e Fernandes,
2006; Passerino et al., 2009) mencionam que no processo de desenvolvimento,
linguagem e cognição apresentam-se muitas vezes interligados, apesar de
suas distinções, e que os déficits cognitivos podem estar associados às
alterações de linguagem observadas nos TEA.
Adamson et al. (2001), demonstram também que as dificuldade no
mecanismo cognitivo podem alterar os padrões dos jogos simbólicos,
criatividade, originalidade e pragmática, o que dificulta representar estados
mentais, acarretando dificuldades nos padrões de interação social.
Os déficits cognitivos podem dificultar a criação de um significado para a
interação social e, assim, a participação na mesma (Camargo e Bosa, 2012),
sendo que quanto maior a gravidade do quadro, menores são as oportunidades
de experiências sociais que favoreçam o desenvolvimento cognitivo (Defense e
Fernandes, 2011).
Molini, (2001) comentou que as alterações de linguagem e o
desenvolvimento social e cognitivo indicam desordens cognitivas e/ou sociais
que desencadeiam alterações na linguagem e vice-versa. Outra pesquisa
(Jordan, 2003) concluiu que prejuízos sociais e afetivos no autismo podem
combinar com déficits cognitivos que conduzem a um pobre desenvolvimento
no jogo e assim, resultar que a criança não faça o ciclo social emocional e
cultural necessário para o desenvolvimento.
Molini (2001), também observou nesta população uma dificuldade
especifica no uso destas habilidades, sugerindo, então, que o equipamento
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cognitivo pode estar preservado e a dificuldade destas crianças estaria no uso
dos mesmos. Isso remete a questões da linguagem, em que o déficit também
estaria no uso, mostrando uma estreita relação entre o desenvolvimento da
linguagem e a cognição (Cardoso e Fernandes, 2006)
Fernandes (1996) afirma que:
As teorias pragmáticas propõem a inclusão dos
elementos do contexto, linguístico ou não, no estudo da
linguagem. A partir disso podem ser estabelecidas as
funções dos atos comunicativos, ou seja, o valor social da
linguagem.
A interação determina, dessa forma, os usos da
linguagem. Por outro lado, a interação associa-se ao
desenvolvimento cognitivo e à experiência social na
determinação do desenvolvimento da linguagem.
Da mesma forma que o uso funcional contribui para
o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento da
competência pragmática esta ocorrendo paralelamente a
ele (pg. 45).
Sousa (2004) também sugeriu que, ao considerar o desenvolvimento da
linguagem, é necessário pensar que esta se desenvolve durante a interação da
criança com o ambiente.
O

desenvolvimento

cognitivo

e

o

de

linguagem

devem

ser

compreendidos enquanto inseridos no contexto social determinado pela a
interação da criança com o ambiente (Passerino et al., 2009). O uso funcional
da linguagem, no contexto interacional, considera os aspectos não verbais da
comunicação, de crianças com TEA, muito importantes (Emerson, 2001;
Fernandes, 2002; Cardoso e Fernandes, 2004; Volden et. al, 2009;). SousaMorato e Fernandes (2009) observaram que mesmo as crianças com TEA
apresentando déficits nas habilidades de linguagem, socialização e cognição,
são capazes de extrair pistas linguísticas e não-linguísticas do meio
comunicativo.
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A avaliação, de forma sistemática, da comunicação é importante para
entender as habilidades linguísticas e para o diagnóstico diferencial
(Fernandes, 2003; Cardoso e Fernandes, 2006)
O estabelecimento de critérios de avaliação que possibilitem a
padronização dos dados é de grande importância para a proposição de
técnicas terapêuticas, propostas de intervenção e de programas de assistência
aplicáveis a grandes populações (Fernandes, 2003).
A diversidade na densidade populacional nas diversas regiões do Brasil,
a

desigualdade

demográfica

e

socioeconômica

brasileira,

dificulta

a

identificação das necessidades e prestação de serviços de saúde, educação e
sociais para pessoas com distúrbios da comunicação, assim como há barreiras
para planejamentos e implantações de serviços necessários. Em contexto tão
diverso, como no Brasil, é necessário propor soluções diferentes à cada região.
(Fernandes e Behlau, 2013).
No Brasil, o TEA passou a ser considerado como deficiência apenas em
2012. Nos países, considerados desenvolvidos, isso acontece há mais tempo.

Autismo como Deficiência
O autismo é considerado como deficiência na Europa desde 1996
(European Parliament, 1996) e nos Estados Unidos desde 1990, quando foi
incluído no Estatuto de Educação dos indivíduos com deficiência (IDEA), em
que eram assegurados os serviços de intervenção, educação especial e outros
serviços relacionados nos Estados e agências públicas dos Estados Unidos
(United States of America, 2004).
Na Europa o TEA é considerado deficiência, pelo Parlamento Europeu,
desde 1996 (European Parliament, 1996).
Em 2012 foi promulgada a Lei nº 12.764, instituindo a Política Nacional
de Proteção dos Direitos da Pessoa Com Transtorno do Espectro Autista
(Brasil, 2012a), que considera a pessoa com TEA como deficiente para todos
os efeitos legais.
Após a Organização Mundial da saúde (OMS) publicar o Relatório
Mundial sobre a Deficiência nos Estados Unidos, em 2011, a versão brasileira
do Relatório foi lançada em 2012 (OMS, 2012), sendo apresentados dados de
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estimativa da prevalência da deficiência no mundo de 15% da população
mundial. A prevalência para TEA é estimada em um a cada 88 crianças
(Centers for Disease Control and Prevention, 2012 apud Brasil, 2013a). Na
América do Sul, foi publicado um trabalho realizado em Atibaia (SP), indicando
a taxa de incidência de uma pessoa para cada 330 (Paula et al., 2011).
O Relatório Mundial sobre a Deficiência (OMS, 2012) afirma que, para
que haja efetivamente segurança e proteção dos indivíduos com deficiência,
muitos programas devem ser desenvolvidos nas áreas da saúde, reabilitação,
educação, treinamento e acesso ambiental; a começar por adequações
ambientais necessárias, para acessibilidade a participação, inclusão e saúde
Antes de o Autismo ser considerado como deficiência algumas leis já
vigoravam na proteção ao portador de TEA.
O projeto de lei nº 549/2008 instituiu, no âmbito do Estado de são Paulo,
a “Lei de Proteção à Pessoa Portadora do Autismo” (São Paulo, 2008), que
determinou ser dever do Estado o atendimento integrado na Saúde e Educação
à pessoas portadora de Autismo.
A Lei nº 15.409, promulgada em 2011, estabeleceu diretrizes para
proteção e a promoção de saúde, e a integração dos indivíduos com TEA no
município de São Paulo. Essa Lei formula e implementa a Política Municipal de
Atendimento às Pessoas com Transtorno Invasivo do desenvolvimento –
Autismo (São Paulo, 2011).
Em seu Art. 1º são apresentadas as seguintes diretrizes:
“I - atendimento das pessoas com autismo nas instituições
públicas municipais, de forma igualitária, respeitadas as
peculiaridades inerentes às diferentes situações;
II - atendimento em equipamento de saúde previsto na
legislação federal pertinente, através de projeto
terapêutico individualizado e de acordo com as
necessidades de cada pessoa, a partir de avaliações
multiprofissionais;
III - promoção da estimulação das pessoas com autismo
mediante emprego de recursos de fisioterapia,
fonoaudiologia e psicopedagogia, além de outros que
demonstrem eficácia nesse tratamento;”
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Em 2012, por meio da portaria nº793/2012 (Brasil, 2012b) foi instituída a
Rede de cuidados à pessoa com deficiência no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS), para ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas
com deficiência pelo SUS.
Depois do estabelecimento do TEA como deficiência, em 2013 o
Ministério da Saúde lançou as Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa
com Transtorno do Espectro do Autismo (Brasil, 2013a) e o documento Linha
de Cuidados para a Atenção às Pessoas com TEA e suas Famílias na Rede de
Atenção Psicossocial do SUS (Brasil, 2013b), que visa a ampliação do acesso
e a qualificação da atenção em território Nacional, nas diferentes redes de
Atenção a Saúde. Nesse mesmo ano o Governo do Estado de São Paulo
anunciou o Protocolo do Estado de São Paulo de Diagnóstico, tratamento e
encaminhamento de Pacientes com Transtorno do Espectro Autista –TEA (São
Paulo(a), 2013) constituído pela Resolução SS-17 de 2013, que engloba dados
como: definição, classificação, etiologia, diagnóstico clinico, sinais e sintomas
de riscos, diagnostico do nível de funcionalidade, diagnostico diferencial e de
comorbidades, abordagens terapêuticas, reavaliação periódicas, equipamentos
de saúde para atendimento, avaliação de satisfação de atendimento dos
serviços e referencias bibliográficas.
Ainda em 2013, em Dezembro, a Prefeitura do município de São Paulo
lançou o plano “São Paulo Mais Inclusiva” fundamentada na Convenção das
Nações Unidas sobre os direitos da Pessoa com Deficiência e que propõe
ações relacionadas a Acessibilidade, atenção à saúde, acesso à educação,
cultura e esporte, trabalho e inclusão Social e cidadania (São Paulo(b), 2013).

Autismo e Escola
O artigo 205, da Constituição Federal de 1988, diz:
A educação, direito de todos e dever do Estado e
da

família,

será

colaboração

da

promovida
sociedade,

e

incentivada com a
visando

ao

pleno

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
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A Lei de Diretrizes e Bases (MEC, 2001), no seu capitulo V, trata dos
direitos dos educandos portadores de necessidades especiais e tem, como
objetivo, orientar os sistemas educacionais acerca da educação de aluno(a)s
com necessidades especiais na sala comum das escolas da rede regular, com
garantia de serviços de apoio especializado, quando necessário, professores
com especialização, e adaptação de métodos, recursos e currículos. No Art. 2º,
do capitulo V da Lei de Diretrizes e Bases (MEC/SEESP, 2001) é estabelecido
que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às
escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades
educacionais

especiais,

assegurando

as

condições

necessárias,

as

adaptações, para uma educação de qualidade para todos. No capitulo II, da
educação básica, (seção I/art.24) ainda há determinação da carga horária
mínima anual de 800 horas, distribuídas por no mínimo de duzentos dias de
efetivo trabalho escolar. Porém, os profissionais que compõem o ambiente
escolar, professor, diretor, coordenado, não são preparados com relação aos
desafios que se depararam com a situação de inclusão escolar (Brande e
Zanfelice, 2012).
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada
pela ONU em 2006, determinou a garantia de um sistema de educação
inclusiva em todos os níveis de ensino, sendo o ambiente favorável ao
desenvolvimento acadêmico e social, com plena participação e inclusão. O
Brasil, então, optou pela construção de um sistema educacional inclusivo
(ONU, 2006). Em 2008, foi publicada a Política Nacional de Educação Especial
na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008), que recomenda acesso,
participação e aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades, nas escolas regulares.
A secretaria municipal de Educação de São Paulo, em 2010, criou o
programa Inclui, de inclusão nas escolas, para atender à demanda de pessoas
com deficiência do município, incluindo os TEA (São Paulo, 2010).
A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa Com Transtorno
do Espectro Autista (Brasil, 2012a), que considera a pessoa com TEA como
deficiente para todos os efeitos legais, garante o acesso à educação e ao
ensino profissionalizante e, quando comprovada a necessidade, o individuo
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com TEA terá direito a acompanhante especializado nas classes de ensino
regular. Essa Lei ainda determina, em questões escolares, que o individuo
portador de TEA não pode ter a sua matrícula escolar recusada.
O Relatório Mundial sobre Deficiência (OMS, 2012) sugere a inclusão
escolar como a melhor alternativa de escolarização para as pessoas com
necessidades especiais, mas também aponta para a necessidade de
treinamento adequado para professores e pessoal escolar. Traz como
exemplo:
Federação Mundial de Surdos argumenta que
muitas vezes o melhor ambiente para o desenvolvimento
acadêmico e social para uma criança surda é uma escola
onde alunos e professores usam a língua de sinais para
sua comunicação. O pensamento é que a simples
colocação numa escola comum, sem uma interação
significativa com colegas e profissionais, excluiria o aluno
surdo da educação e da sociedade (pg. 219).

Além disso, destaca a importância do ambiente geral por seu impacto
sobre a experiência, ressaltando que ambientes inacessíveis criam deficiência
ao criarem barreiras à participação e à inclusão.
Para todas as crianças, a educação é vital para a participação na
empregabilidade e outras áreas da atividade social. O sentido amplo da
inclusão é que a educação de todas as crianças deveria estar sob a
responsabilidade dos ministérios da educação ou equivalente, com regras e
procedimentos comuns. Esta interpretação supõe que todas as crianças
possam ser educadas – e isso independe do cenário ou adaptações requeridas
– e que todos os alunos devem ter acesso a um currículo relevante que
produza resultados (OMS, 2012).
Ainda é apontado pelo Relatório Mundial sobre Deficiência (OMS, 2012)
que, pensando nessa abordagem, há necessidade de mudança em todo o
sistema escolar. “A educação inclusiva implica em identificar e remover
barreiras e prover instalações razoáveis, permitindo a todos os alunos
participarem e progredirem em cenários comuns” pg. 218.
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A defensoria publica do Estado de São Paulo (São Paulo, 2011) também
defende que o atendimento educacional especializado à pessoas com autismo
deve ser , de preferência, na rede regular de ensino. Porém ressalta que não
são todas as crianças e adolescentes com autismo que se beneficiam do
ensino em salas comuns de escolas regulares, cada caso deve ser analisado
individualmente pela equipe pedagógica e de saúde que acompanha a criança
ou o adolescente.
Serra (2010) ressalta que é necessária a reorganização curricular para
que ocorra de fato a aprendizagem, e assim a inclusão de fato.
De acordo com Vasques e Baptista (2002) a escola é muito importante
para o desenvolvimento de crianças e adolescentes com TEA, e pode se
transformar em uma “ferramenta” a favor do desenvolvimento global destas
crianças, sendo a escola e o educador

fundamentais para o processo de

inserção social e constituição do sujeito, contribuindo assim para o movimento
de integração escolar. Na medida em que as habilidades sociais vão sendo
desenvolvidas por esses alunos, torna-se possível a inserção de conteúdos
acadêmicos como a alfabetização, a matemática e outros (Zilmer, 2003, p. 30).
A escola se torna um ambiente favorável para promover a interação
social necessária para o melhor desenvolvimento das crianças, na medida em
que conduz ao desenvolvimento por meio da interação entre os pares e em
ambientes de que ela faz parte, permitindo o desenvolvimento de novos
conhecimentos e comportamentos (Camargo e Bosa, 2009).
Camargo e Bosa (2012) comentam que proporcionar às crianças com
autismo oportunidades de conviver com outras crianças sem alterações de
desenvolvimento estimula suas capacidades interativas e o desenvolvimento
da competência social, oferecendo modelos de interação e assim evitando o
isolamento contínuo. A inclusão escolar de crianças com autismo proporciona o
contato social e favorece não só o seu desenvolvimento, mas o das outras
crianças, na medida em que elas aprendem com as diferenças. O contato de
crianças ‘típicas’ com crianças com deficiência num cenário inclusivo pode, em
longo prazo, aumentar a familiaridade e reduzir o preconceito. “A educação
inclusiva é, portanto, essencial para promover sociedades inclusivas e
equitativas” (OMS, 2012, pg. 214).
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O meio escolar, e as relações interpessoais que ocorrem nesse meio,
são considerados como propiciadores para o desenvolvimento afetivo e
intelectual, e de aprendizagens (Alencar, 2007). O professor, sendo um
interlocutor que permanece com a criança por um tempo significativo, precisa
conhecer as necessidades educacionais especificadas de cada criança com
TEA, para atendê-la (Brito e Carrara, 2010).
Além disso, já é apontado na literatura que a interação, principalmente
com outras crianças da mesma faixa etária, proporciona contextos sociais que
permitem vivenciar experiências, compartilhar atividades, resolver conflitos,
desenvolver formas específicas de cooperação, competição, intimidade, e
desenvolver comunicação (Cristo, 2009; Camargo e Bosa, 2009; Mathieson &
Banerjee, 2010).
O protocolo do Estado de São Paulo de Diagnóstico, Tratamento e
Encaminhamento de pacientes com Transtorno do Espectro Autista – TEA (São
Paulo(a), 2013) refere que a equipe de saúde que cuida do tratamento –
Fonoaudiologia,

terapia

Educacional,

Psicologia,

Psiquiatria

-

tem

a

responsabilidade de realizar a orientação escolar, propiciar melhora na
qualidade de inclusão.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep),
em 2007, sendo um indicador estatístico nacional, formulado para medir a
qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do
ensino. Possibilita verificar a situação educacional, de forma atualizada, sendo
realizadas a cada dois anos.
As informações do Ideb são referências para a formulação de políticas
públicas e execução de programas na área da educação, contribuir para a
melhoria da qualidade e para a universalização do acesso à escola.
Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois componentes: taxa de
rendimento escolar (aprovação) e médio de desempenho nos exames
padronizados aplicados pelo Inep. A pontuação varia de zero a dez. Os índices
de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente pelo
Inep, em âmbito nacional, com a participação de escolas públicas e privadas do
país. (Fernandes R, 2007).
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De acordo com o Art. 19 da Lei de Diretrizes e Bases (MEC, 2001), as
instituições de ensino tem classificação administrativa da seguinte forma:
I - públicas, assim entendidas as criadas ou
incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder
Público;
II - privadas, assim entendidas as mantidas e
administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito
privado.
Causa estranheza, na prática clínica, o grande número de crianças com
TEA que não frequentam a escola durante todo o período diário escolar e/ou
todos os dias da semana, permanecendo, algumas vezes, apenas por uma ou
duas horas por dia na escola, mesmo sendo estabelecido pela Lei de Diretrizes
e Bases (MEC, 2001) carga horária mínima de 4 horas diárias em no mínimo
em 200 dias letivos.
Desta forma, a seguir, são relatados os objetivos desse estudo.
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2. OBJETIVO GERAL
O objetivo deste estudo é verificar a correlação entre a frequência
escolar de crianças com diagnóstico inserido nos Transtornos do Espectro do
Autismo, considerando a quantidade de dias e horas por semana, com suas
habilidades cognitivas e de linguagem. Ou seja, busca-se verificar se há
relação entre habilidades linguísticas e cognitivas de crianças com TEA no
tempo em que permanecem na escola.
2.1. Objetivos específicos:
a) verificar o tempo de permanência semanal de crianças com TEA na
escola.
b) verificar a correlação entre o desempenho de crianças com TEA em
teste de inteligência não verbal e o tempo de permanência semanal na escola
c) verificar a correlação entre as habilidades comunicativas e de
comportamento de crianças com TEA e o tempo de permanência semanal na
escola.
2.2. Hipótese
Crianças com TEA com melhor desempenho em teste de inteligência
não verbal e melhores habilidades comunicativas têm melhor adaptação
escolar, refletida em maior permanência na escola.
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3. MÉTODOS
Esta pesquisa foi submetida à autorização da comissão de Ética em
Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e obteve
aprovação sob o número 287/13. O projeto está sendo desenvolvido no
Laboratório de Investigação Fonoaudiológica nos Distúrbios do Espectro do
Autismo (LIF-DEA), da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(FMUSP).

Os

responsáveis

pelas

crianças

assinaram

o

termo

de

consentimento livre e esclarecido (TLCE), que se encontra em anexo,
autorizando a utilização dos dados coletados para esta pesquisa.
3.1. Sujeitos:
Participaram desse estudo 44 crianças com idades entre seis de 12 anos,
de ambos os gêneros, matriculados em escola, diagnosticados como
portadores de TEA segundo os critérios do DSM-IV-tr, e que frequentam
terapia fonoaudiológica uma vez por semana no (LIF-DEA), há pelo menos seis
meses e cujos pais concordaram com a participação no estudo.
3.2. Materias:
 Questionário de Escolaridade, desenvolvido pela pesquisadora (Anexo
C);
O questionário de escolaridade foi desenvolvido por meio de estudo piloto
para levantamento das informações relatadas pelos pais a respeito da escola
de seus filhos com TEA. Após o estudo piloto, o questionário foi elaborado com
20 questões, para traçar o perfil escolar dos sujeitos, com levantamento de
dados a respeito do tipo de escola frequentada; quantidade de dias e horas em
que a criança permanece na escola; motivo da não permanência em 100% do
tempo semanal; levantamento da porcentagem de pais satisfeitos com a
escola; porcentagem de crianças que, segundo os responsáveis, acompanham
ou não o rendimento escolar; desempenho das crianças; dificuldades
enfrentadas; formas de acompanhamento do rendimento escolar dos filhos e
informações sobre a escola atual e as anteriores dos sujeitos.
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 Functional Communication Profile – reduzido (FCP-Rr), proposto por
Santos (2012) (Anexo D);
Com relação à avaliação dos aspectos da linguagem, o instrumento de
avaliação Functional Communication Profile – reduzido (FCP-Rr), em anexo,
proposto por Santos (2012), baseado no teste Functional Communication
Profile – revised (FCP-R) proposto por Kleiman (2003), leva em consideração
as seguintes áreas: comportamento, atenção, linguagem Receptiva, Linguagem
Expressiva e Pragmática/Social.
As perguntas do protocolo designam o grau de comprometimento dos
sujeitos em cada área avaliada.
“As questões abordadas pelo instrumento reduzido
referem-se àquelas mais apropriadas para a realidade
brasileira, além de terem sido incluídas as áreas onde as
alterações significativas foram percebidas pelo protocolo
completo, com exceção do domínio fala, que não foi
abordado para não haver interferência da verbalização, já
que existem muitos indivíduos pertencentes ao espectro
do autismo que não possuem habilidades verbais” pg. 18
(Santos, 2012).
De acordo com Santos (2012), na área comportamentos, são apresentadas
alternativas de comportamentos inapropriados que devem ser assinalados de
acordo com a ocorrência. Na área atenção/concentração as questões estão
relacionadas à: atenção; alerta; latência de resposta; reconhecimento do outro;
reconhecimento de acontecimentos ambientais (sociais) e cooperação.

No

item linguagem receptiva avalia-se compreensão oral; compreensão de
conceitos básicos; resposta ao nome, resposta a comandos de atenção (não,
pare, olhe...), entregar objetos para o interlocutor, compreensão não verbal e
identificação de objetos. Em linguagem expressiva avalia-se formas de
expressão; nível de expressão; métodos de comunicação; expressão de si
mesmo; interação com objeto; uso apropriado de objetos; linguagem descritiva;
uso de gestos; habilidades gramaticais e vocabulário. Por fim, no item
pragmática avalia-se os seguintes subitens: intenção comunicativa, devendo
ser assinaladas nesse subitem todas as situações em que o individuo
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apresenta iniciativa; inicio de comunicação; respostas a perguntas do tipo
quem?, o que?, onde?, quando?, por que?, como?; habilidade em fazer
perguntas; habilidades conversacionais; quais interlocutores; quais os tópicos
do discurso; se realiza e como é feita a troca de turno; como é a iniciação de
tópico; como é a manutenção de tópico; como é a elaboração de tópico; se
consegue adequar a comunicação e se demonstra habilidade em discorrer
sobre novos acontecimentos.
 Teste Matrizes Progressivas Coloridas de Raven – Escala Especial
(Angelini et al., 1999).
Para a avaliação da inteligência não-verbal, foi utilizado o teste matrizes
Progressivas Coloridas de RAVEN. O teste foi realizado segundo as
orientações que constam em seu manual, sendo apresentadas aos sujeitos,
individualmente, figuras geométricas reproduzidas em papel, com uma parte
faltando. A tarefa consiste em indicar, apontando, qual parte da figura
completaria o desenho principal, sendo disponibilizadas as partes de figuras
sugeridas como alternativas.
O teste Matrizes Progressivas Coloridas de Raven – Escala Especial
(Angelini et al., 1999) mostrou-se eficaz na avaliação de crianças do espectro
do autismo (Channon et al., 2001; Dawson et al., 2007). As Matrizes
Progressivas Coloridas de Raven compõem uma das três formas do teste
Raven. Há uma versão geral e outra avançada. O teste avalia a inteligência
não-verbal, uma vez que, com a escolha de padrões geométricos, as
influencias culturais e linguísticas ficam anuladas (Pasquali et al., 2002).
3.3. Procedimentos:
Depois de lerem e assinarem o termo de consentimento livre e
esclarecido, os responsáveis responderam ao questionário, elaborado pela
pesquisadora, por meio de entrevista, para coletar informações a respeito do
perfil escolar de seu (a) filho (a).
Para as comparações foi utilizada a porcentagem de frequência escolar
semanal dos sujeitos, calculada em relação à quantidade de horas semanais
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de funcionamento normal da escola e a quantidade de horas semanais exata
de permanência de cada participante na escola.
A aplicação do FCP-Rr foi realizada, de acordo com o protocolo do teste,
por

meio

de

entrevista

com

a

terapeuta

responsável

pela

terapia

fonoaudiológica de cada um dos sujeitos, há pelo menos seis meses, tempo
suficiente para fornecer as informações solicitadas no protocolo.
Para a análise do FCP-Rr foram estabelecidas pontuações numéricas
de zero a quatro em cada subitem, sendo zero a melhor possibilidade de
resposta, e quatro a pior possibilidade. Vale destacar que a classificação da
severidade de cada área foi determinada pela pontuação numérica, sendo que
a maior pontuação indica a maior a severidade, como apresentado no quadro
a seguir:

Quadro 1: Classificação de Severidade do protocolo FCP-Rr
Área
Normal
Comportamento

Leve

Severidade
Moderado

Severo

Profundo

de 0 a 3 pontos

de 4 a 8 pontos

de 9 a 26 pontos

de 27 a 53 pontos

de 54 a 74 pontos

Atenção/Concentração de 0 a 4 pontos

de 5 a 8 pontos

de 9 a 13 pontos

de 14 a 16 pontos

de 17 a 20 pontos

Linguagem Receptiva

de 0 a 5 pontos

de 6 a 11 pontos de 12 a 14 pontos

de 15 a 16 pontos

de 17 a 27 pontos

Linguagem Expressiva

de 0 a 4 pontos

de 5 a 12 pontos de 13 a 16 pontos

de 17 a 21 pontos

de 22 a 34 pontos

Pragmática/Social

de 0 a 6 pontos

de 7 a 28 pontos de 29 a 38 pontos

de 39 a 52 pontos

de 53 a 63 pontos

As informações sobre o teste de inteligência não-verbal - Matrizes
Progressivas Coloridas de Raven – Escala Especial, foram retiradas dos
prontuários dos pacientes, após a determinação dos resultados do teste por
uma Psicóloga, sendo utilizado o valor quantitativo do Percentis, e a
classificação de inteligência não-verbal.
O Quadro 2 mostra os percentis relativos à pontuação no teste Matrizes
Coloridas de Raven – Escala Especial com classificação da inteligência nãoverbal correspondente (Angelini et al., 1999).
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Quadro 2: Percentis no teste Matrizes Coloridas de RAVEN e
classificação de inteligência não-verbal (Angelini et al., 1999)
CLASSIFICAÇÃO

PERCENTIL

Intelectualmente deficiente

Igual ou inferior ao percentil 5

Definidamente abaixo da média na
capacidade intelectual

Igual ou correspondente ou inferior ao
percentil 25

Intelectualmente médio

Entre o percentil 25 e 75

Definidamente acima da média na
capacidade intelectual

Igual ou superior ao percentil 75

Intelectualmente superior

Igual ou superior ao percentil 95

Vale

ressaltar

que

a

aplicação

do

teste

Raven

se

deu

concomitantemente à aplicação do protocolo FCP-Rr e do questionário de
escolaridade.
O teste de Correlação de Spearman foi aplicado para avaliar as relações
entre todas as variáveis deste estudo, em que se pode verificar a significância
(valor de p), ou seja, que indica se a relação entre as duas variáveis
contrapostas é efetiva ou não, em termos estatísticos; quando p < 0,050 (5%)
encontramos uma relação dita ‘estatisticamente significativa’; quando p >=
0,050 (5%), as variáveis apresentam uma relação estatisticamente nãosignificativa.
Com relação à intensidade da correlação, os parâmetros do coeficiente p
de Spearman variam entre -1 e 1. Quanto mais próximo estiver destes
extremos, maior será a associação entre as variáveis.
Com relação aos valores do coeficiente de correlação (r), a relação
positiva indica que quando aumenta uma variável, aumenta a outra, e a relação
negativa indica que quando aumenta uma variável, diminui a outra.
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4. RESULTADOS

Os

dados

analisados

serão

apontados,

inicialmente,

para

a

caracterização da amostra total.
Em seguida, serão dirigidos para o levantamento de possíveis
comparações, de acordo com os objetivos específicos levantados. A amostra,
então, foi dividida em dois Grupos, pois 20 dos 44 sujeitos da amostra total não
responderam ao Teste Matrizes Progressivas Coloridas de Raven – Escala
Especial. Desta forma o “GRUPO A” terá os dados levantados para as
comparações atendendo aos objetivos específicos b: verificar a correlação
entre o desempenho de crianças com TEA em teste de inteligência não verbal
e o tempo de permanência semanal na escola; e objetivo c: verificar a
correlação entre as habilidades comunicativas e de comportamento de crianças
com TEA e o tempo de permanência semanal na escola. E o “GRUPO B” terá
os dados levantados para as comparações atendendo ao objetivo específico c:
verificar a correlação entre as habilidades comunicativas e de comportamento
de crianças com TEA e o tempo de permanência semanal na escola.
Caracterização da amostra total
Todos os participantes do estudo são matriculados em escolas
regulares. Dos 44 sujeitos, onze estudam em escola particular (25%) e 33
(75%) em escola pública. Sendo 7% matriculados no Jardim, 9% no Pré, 20%
no 1º ano, 18% no 2º ano, 25% no 3º ano, 9% no 4º ano e 12% no 5º ano. O
Gráfico 1 sintetiza esses dados.
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Gráfico 1: Classificação quanto a série e tipo de escola

As escolas dos participantes desta pesquisa estão localizadas em seis
municípios da região oeste da Grande São Paulo, a saber: São Paulo (21
sujeitos), Santana do Parnaiba (1 Sujeito), Carapicuiba (4 sujeitos), Osasco (11
sujeitos), Barueri (2 sujeitos) e Cotia (5 sujeitos).
A seguir (Tabelas 1 e 2) serão apresentados os dados do Ideb nacional,
do estado de São Paulo e dos municípios em que se encontram os sujeitos
dessa pesquisa. Nos índices do Brasil e do Estado de São Paulo é possível
verificar também as médias de escolas privadas. No índice dos municípios não
há registro para escolas privadas.
Os índices apresentados serão do ano de 2013. Visto que as provas
para realização do Ideb ocorrem a cada dois anos, o próximo índice será
estabelecido no final de 2015.
Tabela 1: Ideb Nacional, de 2013, dos anos iniciais do Ensino
Fundamental (1º à 5º ano)
LOCALIDADE
Brasil

TIPO DE ESCOLA

IDEB

Privada

5.9

Pública

4.0

ÍNDICE TOTAL NACIONAL

4.2
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Tabela 2: Ideb do Estado de São Paulo, de 2013, dos anos iniciais do
Ensino Fundamental (1º à 5º ano)
TIPO DE ESCOLA

IDEB

Privada

7.3

Pública

5.8

ÍNDICE TOTAL DO ESTADO

6.1

ESTADO
São Paulo

Quanto ao Ideb dos municípios em que se encontram os participantes da
amostra, a pontuação variou de 4.8 a 6.2 (Tabela 3). Vale lembrar, que os
índices desses municípios são referentes às escolas públicas.
Tabela 3: Ideb dos Municípios, de 2013, dos anos iniciais do Ensino
Fundamental (1º à 5º ano)
MUNICÍPIO
São Paulo

Santana de Parnaíba
Carapicuiba

Osasco

Barueri
Cotia

TIPO DE ESCOLA

IDEB

Municipal

*

Estadual

5.6

Municipal

5.2

Municipal

4.8

Estadual

5.5

Municipal

5.2

Estadual

**

Municipal

5.9

Municipal

5.2

Estadual

6.2

*Solicitação de não divulgação conforme portaria Inep nº 304 de 24 de
Junho de 2013.
** Sem média na Prova Brasil 2013: não participou ou não atendeu aos
requisitos necessários para ter desempenho calculado.

O tempo de permanência semanal na escola dos sujeitos da amostra
varia de 3 a 27,5 horas, sendo que, em média, as crianças passam 18 horas
por semana na escola. Segundo a lei de Diretrizes e Bases da educação (MEC,
2001), é esperado que as crianças permanecessem 800 horas anuais,
divididas em no mínimo 200 dias letivos, o corresponde à no mínimo, 4 horas
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por dia, ou seja, 20 horas semanais. Portanto, as crianças dessa amostra
passam, em média, um tempo próximo ao esperado na escola. Porém é
importante levar em consideração que há crianças na amostra que não
frequentam a escola todos os dias da semana, sendo a quantidade mínima de
frequência de 2 dias na semana. Abaixo, o gráfico mostra a frequência escolar
em quantidades de dias por semana, para visualização.
Gráfico 2: Frequência escolar, em quantidade de dias por semana

Para a associação entre a frequência escolar, as habilidades
comunicativas e o escore de inteligência não verbal, foi utilizada a porcentagem
de frequência escolar semanal de cada criança, calculada de acordo com a
quantidade de dias e horas que cada sujeito frequenta a escola na semana,
com relação ao tempo normal de funcionamento de cada escola para a série,
de cada sujeito.
A Porcentagem de Frequência escolar dos sujeitos está apresentada no
gráfico a seguir:
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Gráfico 3: Frequência escolar, em porcentagem de permanência semanal

Apenas 18 crianças, ou seja, 41% dos participantes ficam 100% do
tempo total de funcionamento normal da escola.
Além dos dados levantados para responder aos objetivos propostos por
este estudo, foi possível levantar outras informações sobre o perfil escolar dos
participantes.
No questionário respondido pelos pais, dos 44 participantes, foi
levantado o motivo das crianças não apresentarem 100% de frequência
semanal, a porcentagem de sujeitos que acompanham o rendimento escolar
por série, e a porcentagem de pais satisfeitos com a escola (Quadro 3). A
seguir apresentam-se no quadro 3, na Tabela 4 e nos gráficos 4 e 5 os dados
levantados:
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Quadro 3: Motivos de não permanência escolar em 100% do tempo
semanal
MOTIVOS DE NÃO PERMANÊNCIA ESCOLAR
EM 100% DO TEMPO SEMANAL

N

A escola determina

7

Atendimento especializado

13

Por escolha da mãe

3

A criança não consegue permanecer por mais
tempo

6

Por não ter Acompanhante Terapêutico (A.T.)

1

Pois a mãe que permanece com a criança na
escola

1

*N = número de ocorrências

Na amostra de 44 participantes, 26 crianças não permanecem na escola
durante o tempo total semanal. Foram relatados pelos pais, no total, seis
motivos para a não permanência em 100% do período escolar, conforme o
quadro acima. O total do número de ocorrências nos motivos apontados acima
não condiz com o total de número de participantes que não permanecem em
100% do período escolar, pois seis pais/responsáveis relataram 2 motivos e um
pai/responsável relatou 3 motivos. Desses 26 participantes, 2 apresentam 90%
de frequência escolar semanal, pois vão a escola todos os dias, mas ficam 30
minutos a menos, por dia, na escola. Nesses dois casos os pais justificaram
buscar as crianças 30 minutos antes na escola para facilitar a saída, alegando
não haver mais atividades nesse período final do dia de aula, sem então relatar
um motivo específico.
O atendimento especializado, realizado fora da escola, foi o motivo
apontado em maior número de ocorrências, impossibilitando a ida à escola em
alguns dias da semana, ou a permanência durante todo o período escolar do
dia.
Ainda durante as entrevistas, alguns pais relataram que concordam com
a permanência de seus filhos em tempo reduzido na escola, pois sabem que a
criança não esta se beneficiando nem socialmente, nem em desenvolvimento
de habilidades acadêmicas, e cognitivas.
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Gráfico 4: Satisfação dos pais com a escola

Quanto a satisfação dos pais com a escola, o estudo mostrou que 50%
dos pais estão satisfeitos, sendo apresentada maior satisfação dos pais com
escola Pública (64%) do que com escola Particular (36%). Há menor ocorrência
de satisfação dos pais de filhos matriculados em escolas particulares
provavelmente por esses pais apresentarem um nível de exigência mais
elevado.
Tabela 4: Acompanhamento do Rendimento Escolar
SÉRIE

JARDIM
PRÉ
1º ANO
2º ANO
3º ANO
4º ANO
5º ANO
TOTAL

DESEMPENHO ESCOLAR
Acompanham
Não Acompanham
Acompanham
Não Acompanham
Acompanham
Não Acompanham
Acompanham
Não Acompanham
Acompanham
Não Acompanham
Acompanham
Não Acompanham
Acompanham
Não Acompanham
Acompanham
Não Acompanham

N SUJEITOS
Particular
Pública
3
0
0
0
0
2
0
2
1
1
0
7
0
4
1
3
2
1
2
6
1
0
0
3
1
1
0
3
8
9
3
24

TOTAL
3
0
2
2
2
7
4
4
3
8
1
3
2
3
17
27
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Gráfico 5: Acompanhamento terapêutico (A.T.)

O Gráfico mostra que apenas 14% dos participantes possuem A.T.,
sendo, apenas 9% das crianças que estudam em escola Pública, e 27% das
que frequentam escola particular, possuem A.T. durante o período escolar.
A última pergunta do questionário de escolaridade pede para que os
pais/responsáveis descrevam quais são as atividades desenvolvidas pelos
filhos durante o período em que frequenta a escola. Essa pergunta não possui
alternativas fechadas de respostas, porém observou-se grande numero de
respostas em que era descrito que as crianças apenas ficavam presentes na
sala, desenvolviam atividades de interação social, porém não pedagógicas. Os
pais muitas vezes demonstram se conformar com essa situação, não cobrando
o desenvolvimento de habilidades escolar importantes, alegando que os
comprometimentos de seus filhos os impede de realizar as atividades
escolares. Esse fato leva também a aceitação da não permanência em 100%
do tempo escolar.
A seguir, para responder aos objetivos desse estudo, a amostra total foi
dividida em dois grupos, conforme já mencionado anteriormente. O Grupo A
corresponde a 24 participantes, que responderam ao Teste Matrizes
Progressivas Coloridas – Raven, que os pais responderam ao questionário de
escolaridade e que as terapeutas responsáveis responderam ao FCP-Rr. O
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Grupo B compreende 20 participantes, que não responderam ao Teste
Matrizes Progressivas Coloridas – Raven, mas que não foram excluídos das
outras análises possíveis. Os pais dos participantes do Grupo B responderam
ao questionário de escolaridade e as terapeutas responsáveis responderam ao
FCP-Rr.
Resultados do Grupo A
Dos 44 sujeitos da amostra total, 24 fazem parte do Grupo A, que
responderam com êxito ao teste Matrizes Progressivas Coloridas de Raven –
Escala Especial.
Para a verificação dos objetivos específicos, serão demonstrados a
seguir os dados levantados com o questionário de escolaridade, com protocolo
FCP-Rr, e com o Teste de inteligência não verbal – Raven. Após a
apresentação dos dados para caracterização do Grupo A, serão apresentadas
as análises estatísticas.
Quanto à frequência escolar dos 24 sujeitos do Grupo A, o gráfico
abaixo demonstra a Porcentagem de frequência escolar semanal.
Gráfico 6: Porcentagem de frequência escolar semanal – Grupo A

No Grupo A, mais da metade dos participantes (54%) permanecem na
escola em 100% do tempo escolar.
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Quanto as habilidade levantadas pelo protocolo teste de inteligência não
verbal e pelo protocolo FCP-Rr, os Gráficos 7 e 8 abaixo, apresentam as
classificações
Gráfico 7: Classificação de inteligência não-verbal (RAVEN)

Há um maior número de participantes (34%) com classificação de
inteligência não-verbal como “Intelectualmente médio”.

Gráfico 8: Classificação de severidade das habilidades investigadas pelo
protocolo FCP-Rr – Grupo A
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O gráfico mostra poucos participantes com grau de severidade “severa” e
“profunda” em todas as habilidades levantadas pelo protocolo.
A seguir apresenta-se o Estudo Estatístico do relacionamento da
frequência escolar (%) com as demais variáveis de interesse (Grupo ‘A’).
Foi realizada a aplicação da Análise de Correlação de Spearman, com o intuito
de verificarmos o grau de relacionamento entre as variáveis de interesse,
apresentados nas Tabelas 5 e 6:

Tabela 5: Correlação entre a inteligência não-verbal e a frequência escolar (%)
VARIÁVEL
RAVEN percentil

RAVEN

ESTATÍSTICA

FREQUÊNCIA
ESCOLAR (%)

Coeficiente de Correlação (r)

+0,433

Significância calculada (p)

0,035

n

24

Coeficiente de Correlação (r)

+0,469

Significância calculada (p)

0,021

n

24

Tabela 6: Correlação entre habilidades investigadas pelo FCP-Rr e a
frequência escolar (%)
VARIÁVEL

Comportamento

Atenção/ concentração

Linguagem receptiva

Linguagem Expressiva

Pragmática/ social

Coeficiente de Correlação (r)

FREQUÊNCIA
ESCOLAR (%)
-0,323

Significância calculada (p)

0,123

n

24

Coeficiente de Correlação (r)

-0,344

Significância calculada (p)

0,100

n

24

Coeficiente de Correlação (r)

-0,319

Significância calculada (p)

0,128

n

24

Coeficiente de Correlação (r)

-0,537

Significância calculada (p)

0,007

n

24

Coeficiente de Correlação (r)

-0,800

Significância calculada (p)

< 0,001

n

24

ESTATÍSTICA
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Os resultados obtidos a partir da Análise de Correlação de Spearman
mostraram

correlação

positiva

significativa

entre

os

percentis,

e

as

classificações do Teste de inteligência não-verbal (Raven) e o tempo de
permanência semanal na escola.
O coeficiente de correlação encontrado foi positivo; assim, esses
resultados indicam que quanto maior o tempo que as crianças da amostra
passam na escola, maiores os escores de inteligência não-verbal.
Quanto às correlações entre a frequência escolar e as habilidades
investigadas pelo FCP-Rr (Comportamento, atenção/concentração, Linguagem
receptiva, Linguagem expressiva, e Pragmática/social) foi mostrada correlação
negativa, para todas as relações.
Os coeficientes de correlação encontrados para essas habilidades foram
negativos, o que era esperado, visto que esses resultados indicam que quanto
maior o tempo que as crianças passam na escola, menor o grau de severidade
nas habilidades apontadas.
Quanto à significância estatística apenas as variáveis inteligência nãoverbal (RAVEN), Linguagem expressiva e Pragmática/social se mostraram
estatisticamente significativas (p < 0,050).
As representações gráficas das relações estatisticamente significativas
são apresentadas a seguir:
Gráfico 9: Correlação entre a pontuação em linguagem expressiva e a
Frequência escolar (%)
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Gráfico 10: Correlação entre a pontuação em habilidade Pragmática/social e a
Frequência escolar (%)

Os gráficos 9 e 10

apresentam os pontos de dispersão em uma

trajetória descendente, o que, nestes casos, é esperado, e o grau de relação
entre as variáveis tem significância estatística.
Gráfico 11: Correlação entre o Percentil do teste de inteligência não-verbal –
Raven, e a Frequência escolar (%)
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Gráfico 12: Correlação entre a classificação do teste de inteligência não-verbal
– Raven, e a Frequência escolar (%)

Os gráficos 11 e 12 apresentam os pontos de dispersão em uma
trajetória ascendente, o que, nestes casos, é o esperado, e o grau de relação
entre as variáveis tem significância estatística.
Com relação ainda ao Grupo A, com a informação de inteligência não
verbal foi possível fazer outros levantamentos.
Abaixo observa-se o acompanhamento, ou não, do rendimento escolar
de acordo com a classificação de inteligência não verbal. Os dados de
acompanhamento foram relatados pelos pais, por meio de suas impressões
pessoais.
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Gráfico 13: Rendimento escolar versus inteligência não-verbal

De acordo com o gráfico, observa-se uma relação entre o inteligência
não-verbal e o acompanhamento do rendimento escolar, o que já era esperado.
Na classificação de inteligência não-verbal “intelectualmente inferior” temos
mais sujeitos que não acompanham o rendimento escolar (60%). Na
Classificação “definitivamente abaixo da média da capacidade Intelectual”
100% dos sujeitos não acompanham o rendimento escolar.
A partir da classificação “intelectualmente médio” observa-se mudanças
no gráfico. Ou seja, nessa classificação intermediaria tem 50% dos sujeitos
acompanhando o rendimento escolar e 50% não acompanhando. Já nas
classificações “definitivamente acima da média da capacidade Intelectual” e
“Intelectualmente superior”, 100% dos sujeitos acompanham o rendimento
escolar.
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Resultados do Grupo B
Dos 44 sujeitos da amostra total, 20 fazem parte do Grupo B, que não
responderam com êxito ao teste Matrizes Progressivas Coloridas de Raven –
Escala Especial.
Para

a

verificação

dos

objetivos

específicos

apontados

serão

demonstrados a seguir os dados levantados com o protocolo FCP-Rr, e do
questionário de escolaridade.
Quanto à frequência escolar dos 20 sujeitos do Grupo B, o gráfico
abaixo demonstra a Porcentagem de frequência escolar semanal.
Gráfico 14: Porcentagem de frequência escolar semanal – Grupo B

Dos participantes do Grupo B apenas 25% apresenta 100% de
frequência escolar semanal. 45% das crianças permanecem na escola apenas
50% ou menos do tempo semanal.
Quanto às habilidade levantadas pelo protocolo FCP-Rr, segue o gráfico
abaixo, da classificação de severidade em cada área.
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Gráfico 15: Classificação de severidade das habilidades investigadas pelo
protocolo FCP-Rr – Grupo B

No Grupo B, observa-se menor ocorrência de participantes com
classificação “normal e leve”, em comparação ao Grupo A, nas habilidades
investigadas pelo FCP-Rr.
A seguir apresenta-se o Estudo do relacionamento da frequência escolar
(%) com as demais variáveis de interesse (Grupo ‘B’).
Foi realizada a aplicação da Análise de Correlação de Spearman, com o
intuito de verificarmos o grau de relacionamento entre as variáveis de
interesse, demonstradas na Tabela 7:
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Tabela 7: Correlação entre as habilidades investigadas pelo FCP-Rr e a
frequência escolar (%) – Grupo B

Coeficiente de Correlação (r)

FREQUÊNCIA
ESCOLAR (%)
-0,229

Significância calculada (p)

0,331

N

20

Coeficiente de Correlação (r)

-0,203

Significância calculada (p)

0,392

n

20

Coeficiente de Correlação (r)

-0,267

Significância calculada (p)

0,254

n

20

Coeficiente de Correlação (r)

-0,276

Significância calculada (p)

0,240

n

20

Coeficiente de Correlação (r)

-0,448

Significância calculada (p)

0,048

n

20

VARIÁVEL

ESTATÍSTICA

Comportamento

Atenção/ concentração

Linguagem receptiva

Linguagem Expressiva

Pragmática/ social

Quanto à significância estatística, apenas a variável ‘Pragmática/social’
mostrou-se estatisticamente significativa (p < 0,050).
As demais habilidades investigadas não mostraram significância
estatística, porém há tendência uniforme à correlação negativa. Os coeficientes
de correlação encontrados para as relações entre frequência escolar e as
habilidades investigadas foram negativos, o que era esperado, visto que esses
resultados indicam que quanto maior o tempo que as crianças passam na
escola, menor o grau de severidade nas habilidades apontadas.
A

significância

pode

ter

aparecido

apenas

para

a

habilidade

pragmática/social devido ao protocolo FCP-Rr ser focado na avaliação dessa
habilidade. As demais não apresentam alternativas tão especificadas como as
apresentadas nessa área.
A representação gráfica da relação estatisticamente significativa será
apresentada no Gráfico 16:
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Gráfico 16: Correlação entre a pontuação em ‘Pragmática/social’ e a
Frequência escolar (%)

O gráfico 16 apresenta os pontos de dispersão em uma trajetória
descendente, o que, neste caso, é esperado, e o grau de relação entre as
variáveis tem significância estatística.
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5. DISCUSSSÃO

Na análise dos resultados foi observado que há correlação negativa
entre

a

frequência

escolar

e

as

habilidades

de

comportamento,

atenção/concentração, linguagem receptiva, pragmática/social e linguagem
expressiva, tanto no Grupo A quanto no Grupo B, ou seja, quanto menor a
severidade nas áreas estudadas, maior o tempo de permanência escolar.
Verificou-se também, correlação positiva entre a frequência escolar e o escore
em inteligência não-verbal de crianças com TEA, do Grupo A, ou seja, quanto
maior o percentil no teste Raven, mais tempo elas passam na escola.
Considerando-se as correlações entre a frequência escolar e as
variáveis estudadas, as crianças com melhores desempenhos nessas
habilidades têm melhores condições de permanecer na escola. A escola é
apontada pela literatura (Schwartz et al., 2004) como favorecedora para o
desenvolvimento individualizado, de acordo com as necessidades individuais, o
que indica vantagens na permanência escolar em tempo estendido com
relação a crianças com autismo.
Mesmo com essas evidencias apenas 41% dos sujeitos dessa pesquisa
frequentam a escola durante 100% do tempo previsto, enquanto 18% vão à
escola em apenas três dias, ou menos, na semana. Alguns sujeitos mesmo
frequentando a escola os cinco dias da semana não permanecem durante todo
o tempo previsto.
Segundo os pais, as razões para isso são, principalmente, atendimentos
especializados realizados pela criança no horário escolar, determinação da
escola e a “impossibilidade” da criança permanecer mais tempo na escola.
Esses dados merecem consideração mais detalhada.
A compatibilização entre os horários da escola e de atendimento clínico
das crianças exigem esforços de todas as partes envolvidas. A superlotação
dos serviços e a dificuldade de inclusão das crianças em programas de
atendimento fazem com que, muitas vezes, as famílias optem por “sacrificar” o
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tempo de escola da criança em benefício do atendimento clínico, considerado
mais essencial. Seguramente as dificuldades de obtenção de atendimento
clínico e, portanto de adequação do horário desse atendimento, ao período
escolar da criança não podem ser atribuídas exclusivamente às escolas.
Por outro lado, a aceitação, pelas famílias, de uma “determinação”, pela
escola, de um tempo de inclusão inferior ao que a criança tem direito,
provavelmente está associada a pouca informação a respeito dos direitos de
todas as crianças e das pessoas com deficiência. Ações no sentido de ampliar
essas informações e apoiar famílias e crianças na garantia desses direitos
precisam ser ampliadas.
A noção de que a criança “não consegue” permanecer na escola por
todo o tempo previsto, por outro lado, demanda reflexões aprofundadas a
respeito do processo de inclusão. Segundo a lei de Diretrizes e Bases (2001)
esse processo envolve a oferta, a cada pessoa com deficiência, do
atendimento às necessidades educacionais especiais do aluno. Ou seja, é
necessário verificar cuidadosamente porque uma determinada criança “não
consegue” ficar mais tempo na escola. Ela precisa de um acompanhante
terapêutico? Ela precisa de um ambiente mais tranquilo ou da possibilidade de
passar um tempo em um ambiente tranquilo? Ela precisa de recursos
específicos (ou alternativos?) para acompanhar as atividades do grupo?
Seguramente diminuir o tempo que a criança fica na escola não é a forma mais
produtiva de realizar uma inclusão efetiva.
Alguns pais ainda relataram durante a entrevista, para o levantamento
dos dados, que concordavam com a não permanência em 100% do tempo
escolar, pois não observam benefícios da escola no desenvolvimento de seus
filhos. Esses resultados já foram apontados também por Pimentel (2013), o que
levou a reflexão de que os pais assumem o discurso da escola e aceitam as
justificativas, sem buscar garantia dos direitos de seus filhos. Os dados
levantam a hipótese de que as escolas e os pais se preocupam mais com
aspectos relacionados à interação social, esquecendo-se da importância da
escola no desenvolvimento da aprendizagem, da parte pedagógica para as
crianças com TEA. Eles corroboram o estudo de Pimentel (2013) que aponta
que 15% dos pais das crianças com TEA, não veem benefícios da escola na
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vida dos filhos, e que acreditam que a escola proporcione benefícios. Nesse
estudo, 35% dos pais apontaram a socialização como o fator mais impactante,
e apenas 9% deles afirmaram que os avanços na aprendizagem eram os
aspectos mais relevantes.
Pimentel (2013) mostra que os pais estão conformados com a situação
escolar de seus filhos, e que a escola tem suprido as necessidades sociais das
crianças com TEA e em nenhum momento se tem respostas positivas e
consistentes ao desenvolvimento acadêmico dessas crianças.
Os dados do presente estudo também mostram que os pais de crianças
matriculadas em escolas particulares mostram-se menos satisfeitos com a
escolaridade dos filhos do que os que têm os filhos em escolas públicas,
provavelmente devido ao fato desses pais serem mais exigentes por estarem
financiando os estudos dos filhos.
Segundo Pimentel e Fernandes (2014), os professores relatam que não
interferem tanto no desenvolvimento da aprendizagem das crianças com TEA.
O que corrobora estudo anterior (Alves, 2005), que verificou que os professores
viam a escola apenas como um veículo para a socialização de crianças com
TEA.
Por outro lado, Serra (2009) comenta que o sistema educacional ainda
não oferece o serviço adequado. O despreparo dos profissionais, para educar e
ensinar as crianças com TEA tem relação com a formação insuficiente, por falta
de informações sobre o quadro (Felicio, 2007).
Mantoan (2007), porém, mostrou que o sistema brasileiro busca por
soluções para o acesso e permanência dos alunos com deficiência em escolas
regulares, com mudanças na organização pedagógica, para que não haja
discriminação. Cabe à escola organizar o currículo com os ajustes necessários,
nas práticas educativas, nas estratégias de ensino, ou nos recursos e
procedimentos (Perrenoud, 2001).
Muitos autores defendem uma perspectiva de educação inclusiva
(Aranha, 2004; Caiado e Laplane, 2009; Echeita, 2010; Leite, Borelli e Martins,
2007; Minetto, 2008; Zanata, 2004), que preconiza a inclusão no contexto
escolar comum e o consequente acesso ao currículo.
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Porém, Mantoan (2012) aponta que a escola tradicional, mesmo com
mudanças estratégicas para a inclusão de crianças autistas, mostra-se incapaz
de acolher e trabalhar com as limitações e as diferenças apresentadas pelos
indivíduos. A inclusão de alunos com necessidades especiais implica em
proporcionar a essas crianças ensino de qualidade, com empenho dos
profissionais envolvidos, e não apenas garantir um espaço na escola (Secchi,
2013).
O Relatório Mundial sobre a deficiência comenta que, no sentido amplo
da inclusão, a educação pode ocorrer em escolas e centros especiais, classes
especiais em escolas integradas, ou classes regulares em escolas normais,
para que todas as crianças possam ser educadas em um “ambiente menos
restritivo” independe do cenário ou adaptações requeridas. O sentido mais
estrito de inclusão seria em classes normais, com colegas de idade apropriada.
Os resultados deste estudo também indicam que a lei de diretrizes e
bases, que, em seu capitulo II da educação básica (seção I/Art.24), afirma uma
carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas em no mínimo 200 dias
letivos, ou seja, a criança tem que frequentar a escola cinco dias por semana,
por pelo menos quatro horas por dia, ainda não é completamente aplicada para
as crianças com TEA.
Levanta-se, então, a importância do desenvolvimento de tecnologias
para o ensino de habilidades acadêmicas, para cada vez mais expor as
crianças com TEA a conteúdos acadêmicos nas salas de aula regulares, sendo
que estratégias de ensino adequadas às necessidades são fundamentais para
a entrada, a permanência e o progresso destas crianças na escola (Pimentel,
2013).
Neves et al. (2014) mostram que há poucos estudos relativos ao
universo escolar. Os autores levantaram que 25,49% dos estudos têm investido
na discussão e na análise das interações interpessoais entre o aluno com
autismo e os diversos agentes escolares (professores, pares e funcionários),
revelando a preocupação acadêmica em programar ações, no âmbito escolar,
que promovam processos facilitadores da interação social. O segundo tema
mais recorrente refere-se aos aspectos curriculares, correspondendo a 21,57%
do total de estudos investigados.
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Os

comprometimentos

clássicos

do

transtorno,

relacionados

à

comunicação, interação social e comportamento são considerados prioritários
no desenvolvimento de pesquisas com crianças autistas.
Gomes (2007) mostrou a aprendizagem gradativa das habilidades
ensinadas, de adição e subtração, por meio de procedimentos adaptados com
base em princípios de aprendizagem, técnicas de ensino e observação direta
do repertorio da participante, confirmando que os alunos com TEA têm
condições,

capacidade e

potencial para

desenvolver aprendizado de

habilidades acadêmicas.
Diversos estudos afirmam que,

com preparo profissional, com

conhecimento e recursos, a inclusão de crianças com TEA é possível, com
bons resultados no desenvolvimento cognitivo e social (Lopes, 2011; Camargo
e Bosa, 2012; Cyrino et al.,2014).
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6. CONCLUSÃO
A hipótese levantada para este estudo era a de que crianças com TEA
com melhor desempenho em teste de inteligência não verbal e melhores
habilidades comunicativas têm melhor adaptação escolar, refletida em maior
permanência na escola.
Assim, os objetivos deste estudo foram verificar a correlação entre o
desempenho de crianças com TEA em teste de inteligência não verbal e o
tempo de permanência semanal na escola, e entre esse tempo as habilidades
comunicativas e de comportamento dessas crianças.
Observou-se correlação positiva entre a frequência escolar e a
inteligência não verbal, o que mostra que, quanto maior o tempo de
permanência na escola, melhores os resultados em inteligência não verbal. A
pesquisa também identificou correlação negativa entre frequência escolar e
habilidades comunicativas e de comportamento, levantadas pelo FCP-Rr, ou
seja, quanto maior o tempo de permanência na escola, menor o grau de
severidade nas habilidades.
Os sujeitos do grupo B, que não responderam ao teste de inteligência
não verbal, permaneceram como participantes do estudo. A comparação entre
os grupos mostra piores desempenhos nas habilidades investigadas pelo FCPRr pelos participantes do Grupo B, o que pode estar relacionado à ausência de
resposta ao teste de inteligência não verbal. Esses sujeitos foram mantidos em
investigação neste estudo pois são necessárias investigações a respeito de
crianças com autismo com maiores graus de comprometimento, visto que
essas crianças são provavelmente as que encontraram maiores dificuldades.
Pesquisas que excluem sujeitos que não respondem a testes provavelmente
deixam de fora as crianças com quadros mais graves de autismo, justamente
as que têm mais dificuldades, e, portanto deveriam receber mais atenção
especial.
Esse estudo apresentou algumas limitação como o número restrito de
sujeitos, e a forma de testagem da inteligência não-verbal, visto que 45,5% dos
participantes não responderam ao teste. Poderia-se pensar em uma forma de
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testar inteligência sem a necessidade de colaboração dos participantes. Outra
limitação levantada tem relação com o fato de verificar a questão do
rendimento escolar de forma mais realista e fidedigna, que nessa pesquisa foi
levantada de acordo com a impressão e relato dos pais. Porém, há importância
de se levar em consideração as informações recebidas pelo pais, pois estes
são capazes de fornecer informações com o que observam do desempenho e
melhoras de seus filhos no dia-a-dia, sem influência da cobrança para que
hajam bons resultados.
Mais pesquisas podem ser realizadas coletando informações, a respeito
do perfil escolar, na visão do professor, com mais informações também sobre
as atividades realizadas por essas crianças em contexto escolar. Assim como
há necessidade de se verificar o nível de informação de pais, professores e
escolas a respeito dos direitos das crianças com TEA em relação à educação.
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7. ANEXOS
Anexo A: TCLE
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
________________________________________________________________
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL
1. NOME: .:........................................................................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M □ F □
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO ................................................................................. Nº .................. PTO: ..............
BAIRRO:.................................................................. CIDADE .........................................................
CEP:......................................... TELEFONE: DDD (............) ..........................................................
2.RESPONSÁVEL LEGAL ......................................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M □ F □
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO:...................................................................................................Nº........... APTO:.......
BAIRRO:................................................................... CIDADE: ........................................................
CEP:.......................................... TELEFONE: DDD (............).........................................................
_______________________________________________________________________________

DADOS SOBRE A PESQUISA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA : Comparação entre o perfil escolar e as habilidades cognitivas e de
linguagem de crianças e adolescentes do espectro do autismo.
2. PESQUISADOR : Responsável – Profª. Dra. Fernanda Dreux M. Fernandes
CARGO/FUNÇÃO: Fonoaudióloga
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 2311
UNIDADE DO HCFMUSP: FOFITO
Executante - Larriane Karen de Campos
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
RISCO MÍNIMO
RISCO BAIXO

(x)
()

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 2 anos

RISCO MÉDIO
RISCO MAIOR

()
()
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FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste
estudo, que visa comparar o perfil escolar das crianças pertencentes ao espectro do autismo, e
suas habilidades cognitivas e de linguagem.
O (a) Senhor (Sra.) responderá a um questionário para informar a respeito do perfil
escolar de seu(ua) filho(ua), e as respostas serão relacionadas com protocolos de avaliação das
habilidades cognitivas e de linguagem respondidos pela terapeuta responsável pela terapia
fonoaudiológica de seu(ua) filho(ua), e à informações já existentes no prontuário no serviço de
Fonoaudiologia (LIF-DEA), da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - FMUSP .
Não há desconfortos ou riscos esperados nos procedimentos em qualquer momento
do
estudo.
Esse estudo vai verificar se há correlação entre a freqüência da criança do espectro do
autismo na escola, em relação à quantidade de dias da semana e horas, com as habilidades
cognitivas e de linguagem destes. Não há benefício direto para o participante.
Não há procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o (a)
Sr.(Sra.) possa optar.
Em qualquer etapa do estudo, o (a) Sr.(Sra.) terá acesso aos profissionais responsáveis
pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Dra.
Fernanda Dreux Miranda Fernandes, que pode ser encontrado no endereço Universidade de
São Paulo, Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, situado na
Rua Cipotânea, 51 – Cidade Universitária – São Paulo, SP – Brasil – Telefone: (11) 30917455
fax: (11) 3091 7714. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa,
entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) –Av. Dr. Arnaldo, 455 – Instituto
Oscar Freire – 2º andar– tel: 3061-8004, FAX: 3061-8004– E-mail: cep.fm@usp.br
É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento, assim
como a desistência em participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu
tratamento na Instituição;
As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não
sendo
divulgada
a
identificação
de
nenhum
paciente.
Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também
não há compensação financeira relacionada à sua participação.
Os dados e as informações coletadas neste estudo serão usadas somente para esta
pesquisa.
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que
foram lidas para mim, descrevendo o estudo ”Comparação do perfil escolar e escore de
inteligência
não-verbal
em
crianças
do
espectro
do
autismo”.
Eu discuti com a pesquisadora executante Fga. Larriane Karen de Campos sobre a
minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do
estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha
participação é isenta de despesas e que tenho garantia da continuidade do tratamento neste
serviço. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo
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ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste
Serviço.
---------------------------------------------------------------------Assinatura do paciente/representante legal

Data

/

/

/

/

------------------------------------------------------------------------Assinatura da testemunha

Data

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de
deficiência auditiva ou visual.
Para o responsável pelo projeto:
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido
deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo.

-------------------------------------------------------------------------
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Anexo B: Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

APROVAÇÃO
O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, em sessão de 31/07/2013, APROVOU o Protocolo de
Pesquisa nº 287/13 intitulado: “COMPARAÇÃO ENTRE O PERFIL ESCOLAR E
AS HABILIDADES COGNITIVAS E DE LINGUAGEM DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
Departamento

DO

de

ESPECTRO

FISIOTERAPIA,

DO

AUTISMO”

apresentado

FONOAUDIOLOGIA

E

pelo

TERAPIA

OCUPACIONAL
Cabe ao pesquisador elaborar e apresentar ao CEPFMUSP, os relatórios parciais e final sobre a pesquisa (Resolução do
Conselho Nacional de Saúde nº 196, de 10/10/1996, inciso IX.2, letra "c").
Pesquisador (a) Responsável: Fernanda Dreux Miranda Fernandes
Pesquisador (a) Executante: Larriane Karen de Campos
CEP-FMUSP, 01 de Agosto de 2013.

Prof. Dr. Roger Chammas
Coordenador
Comitê de Ética em Pesquisa
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina
e-mail: cep.fm@usp.br
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Anexo C: Questionário de Escolaridade

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia
Laboratório de Investigação Fonoaudiológica em Distúrbios do Espectro Autístico

QUESTIONÁRIO DE ESCOLARIDADE

Nome do responsável:
Nome da Criança:
Data: / /

idade:
idade:

1- Seu filho freqüenta escola? Em que série ele está?
( ) sim
( ) não
______________________________________________________________________
2- Que tipo de escola ele freqüenta?
( ) Regular
( ) Particular
( ) Especial
( ) Publica
3- O que te levou a escolher esse tipo de escola? Pode ser assinalada mais de uma alternativa
( ) proximidade da casa
( ) indicação
( ) não encontrou outras
( ) tem outros filhos na mesma escola
( ) questões financeiras
( ) estrutura e equipe escolar
( ) por ter projeto de inclusão social
( ) por orientação médica
( ) por orientação de profissionais especialistas
( ) outros. Quais?_______________________________________________________
_______________________________________________________________________
4- Quantos alunos têm na sala do seu filho?
( )de 1 a 5 ( )de 6 a 10 ( )de 11 a 15 ( )de 16 a 20 ( )de 21 a 30 ( )mais de 30
5- Ele acompanha o rendimento da sala nesta escola?
( ) sim
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( ) não
- Como você acompanha o desempenho de seu(ua) filho(a)? Pode ser assinalada mais de uma
alternativa
( ) reunião
( ) provas
( ) relatórios
( ) outros. Quais? ______________________________________________________
6- Qual período seu(ua) filho(a)frequenta a escola?
( ) matutino
( ) vespertino
( ) integral
7- Em quais dias da semana seu(ua) filho(a) vai a escola? Pode ser assinalada mais de uma
alternativa
( ) segunda-feira
( ) quinta-feira
( ) terça-feira
( ) sexta-feira
( ) quarta- feira
8- Seu filho permanece na escola por quantas horas?
( ) 1 hora
( ) 2 horas
( ) 3 horas
( ) 4 horas
( ) mais de 4 horas
Obs:___________________________________________________________________
ANOTAR: Quantidade de horas exatas de permanência =
Quantidade de horas exatas de funcionamento normal da escola p/ a serie =
9- Qual o motivo de não permanecer durante todo o horário escolar?
( ) a escola determina
( ) por escolha da mãe/responsável
( ) a mãe/responsável tem que permanecer na escola, e essa é a possibilidade da mãe
( ) a mãe/responsável tem que permanecer na escola, e a escola determina o horário
( ) é o tempo que a criança tem um acompanhante terapêutico a disposição
( ) a criança não consegue permanecer na escola por mais tempo
( ) por ter atendimentos terapêuticos especializados
( ) outros. Qual? _____________________________________________________
10- Seu(ua) filho(a)permanece na escola acompanhado por você ou acompanhante
terapêutico?
( ) sim
( ) não
- Por que precisa de um acompanhante terapêutico? Pode ser assinalada mais de uma
alternativa
( ) devido a alterações comportamentais
( ) devido a dificuldades de atenção
( ) devido a dificuldades de interação social
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( ) devido a dificuldades de linguagem
( ) outros. Quais? ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
11- A escola atinge as suas expectativas/ você está satisfeito(a) com a escola?
( ) sim
( ) não
- O que poderia melhoras?
( ) reforço pedagógico
( ) acompanhamento psicológico
( ) ter acompanhante terapêutico
12- Seu(ua) filho(a)sempre freqüentou a mesma escola?
( ) sim
( ) não
- Quantas vezes ele mudou de escola?
( ) 1 vez
( ) 2 vezes ( ) 3 vezes ( ) 4 vezes
( ) 5 vezes ( ) mais de 5 vezes
Por quê? ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
13- Qual(s) tipo(s) de escola(s) ele(a) freqüentou anteriormente?
1ª escola:
( ) Regular
( ) Particular
( ) Especial
2ª escola:
( ) Regular
( ) Particular
( ) Especial
3ª escola:
( ) Regular
( ) Particular
( ) Especial
4ª escola:
( ) Regular
( ) Particular
( ) Especial

(
(
(
(

) Publica
) Publica
) Publica
) Publica

14- Qual era o período, e a freqüência do seu filho na(s) escola(s) anterior ?
1ª escola: ( ) matutino ( ) vespertino ( ) integral
( ) 2ª feira
( ) 3ª feira
( ) 4ª feira
( ) 5ªfeira
( ) 6ª feira
( ) 1 hora
( ) 2 horas
( ) 3 horas ( ) 4 horas
( ) mais de 4 horas
2ª escola: ( ) matutino ( ) vespertino ( ) integral
( ) 2ª feira
( ) 3ª feira
( ) 4ª feira
( ) 5ªfeira
( ) 1 hora
( ) 2 horas
( ) 3 horas ( ) 4 horas

( ) 6ª feira
( ) mais de 4 horas

3ª escola: ( ) matutino ( ) vespertino ( ) integral
( ) 2ª feira
( ) 3ª feira
( ) 4ª feira
( ) 5ªfeira
( ) 1 hora
( ) 2 horas
( ) 3 horas ( ) 4 horas

( ) 6ª feira
( ) mais de 4 horas

4ª escola: ( ) matutino ( ) vespertino ( ) integral
( ) 2ª feira
( ) 3ª feira
( ) 4ª feira
( ) 5ªfeira
( ) 1 hora
( ) 2 horas
( ) 3 horas ( ) 4 horas

( ) 6ª feira
( ) mais de 4 horas

-Caso não freqüentasse todos os dias da semana e todo o horário escolar, qual(is) era(m) o(s)
motivo(s)?
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( ) a escola determina
( ) por escolha da mãe/responsável
( ) a mãe/responsável tem que permanecer na escola, e essa é a possibilidade da mãe
( ) a mãe/responsável tem que permanecer na escola, e a escola determina o horário
( ) é o tempo que a criança tem um acompanhante terapêutico a disposição
( ) a criança não consegue permanecer na escola por mais tempo
( ) atendimentos terapêuticos especializados
( ) outros. Qual? ______________________________________________________
_______________________________________________________________________
15- Seu filho permanecia na(s) escola(s) anterior acompanhado por você ou acompanhante
terapêutico?
( ) sim
( ) não
-Por que precisava de um acompanhante terapêutico? Pode ser assinalada mais de uma
alternativa
( ) devido a alterações comportamentais
( ) devido a dificuldades de atenção
( ) devido a dificuldades de interação social
( ) devido a dificuldades de linguagem
( ) outros. Quais? _____________________________________________________
____________________________________________________________________
16- Ele acompanhava o rendimento da sala na(s) escola(s) anterior?
( ) sim
( ) não
- Como você acompanhava o desempenho de seu(ua) filho(a)? Pode ser assinalada mais de
uma alternativa
( ) reunião
( ) provas
( ) relatórios
( ) outros. Quais? _______________________________________________________
17- O que fez você começar a pensar em colocar seu filho na escola?
( ) orientação médica
( ) orientação de terapeuta especialista
( ) fim da licença maternidade
( ) necessidade de socialização
( ) estimulação da independência
( ) outros. Quais? ______________________________________________________
______________________________________________________________________
18- Quantos anos ele(a) tinha quando começou a freqüentar a escola?
( ) 1 anos ( ) 2 anos ( ) 3 anos ( ) 4 anos ( ) 5 anos ( ) 6 anos
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19- Você já enfrentou algum problema em relação a(s) escola(s) de seu filho? Pode ser
assinalada mais de uma alternativa
( ) Falta de inclusão social
( ) falta de estimulação de habilidades cognitivas
( ) falta de estimulação de linguagem
( ) falta de recursos financeiros para materiais escolares
( ) falta de recursos financeiros para materiais de higiene
( ) falta de monitoramento nos intervalos
( ) outros. Quais? ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
20- Quais são as atividades desenvolvidas pelo seu filho durante o período em que frequenta a
escola? ______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Anexo D: Functional Communication Profile – Revised (Reduzido)
(FCP-Rr)
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