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Introdução
A palavra “autismo” tem sido empregada de diversas formas, podendo ter significados que 

necessitam ser explicitados. Pode se atribuir ao transtorno autista, tal como é definido DSM-IV-TR, ou 
ao transtorno global do desenvolvimento o que engloba, além do transtorno autista, os outros quatro 
distúrbios referidos. Recentemente a palavra autismo tem sido utilizada, na literatura científica, para se 
descrever ao que é chamado de Transtorno do Espectro Autista (TEA) que inclui, assim como o transtor-
no autista, o transtorno de Asperger e o transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação. A 
palavra ¨espectro¨ significa a ampla gama de severidade do clínico (LAMPREIA, 2013).

O diagnóstico do TEA compreende o prejuízo no neurodesenvolvimento da criança. O TEA 
acarreta déficts no funcionamento do cérebro, que  encontra-se em  desenvolvimento, que possivelmente  
irá causar atrasos na fala, no processo de aprendizagem e na aquisição de seus gestos motores (SOARES; 
CAVALCANTE NETO, 2015).

A identificação  precoce de traços de atrasos no desenvolvimento e dos sinais de risco, nos 
primeiros anos de vida, é necessário pois irá proporcionar  o encaminhamento ao um diagnóstico precoce, 
para orientação educacional e familiar, principalmente  em vista que irá beneficiar  a determinar progra-
mas de intervenção precoce, pretendendo reduzir os atrasos sobre a linguagem, comunicação e interação, 
constantemente  presentes (BELLO; MACHADO, 2015).

O TEA é uma condição apontada como multifatorial, e ainda não se reconhece sua etiologia. 
Os sintomas manifestados por sujeitos com TEA são: ausência de linguagem verbal ou linguagem verbal 
pobre, ecolalia (repetição de palavras fora do contexto), hiperatividade ou extrema passividade, conta-
to visual deficiente, ausência de interação social, e grande interesse a algum objeto ou tipos de objetos 
(FERREIRA, 2016).  No desenvolvimento cognitivo fazem parte a aprendizagem, atenção memória, 
linguagem, pensamento e o raciocínio. E os aspectos do desenvolvimento psicossocial, são as emoções, 
personalidade e as relações sociais. O desenvolvimento físico, constituem com o crescimento do corpo e 
do cérebro, as capacidades sensoriais e as habilidades motoras. (PAPALIA; FELDMAN, 2013).

As crianças com TEA frequentemente apresentam uma motricidade desequilibrada pela pre-
sença de forma inconstante ou contínua de movimentos repetitivos ou complexos (estereotipias). Demos-
trando habitualmente, as estereotipias de mão e braços em frente aos olhos ou batendo palmas no mesmo 
ritmo, balanceio do tronco ou do corpo inteiro ou andam sobre as pontas dos pés, apresentando indepen-
dente do lugar ou momento. Além disso, notasse quanto ao aspecto da instabilidade, grande agitação, em 
que a criança apresenta comportamentos, como subir em mesas ou outros móveis, sem receio, temor ou 
noção risco, do mesmo modo, pode se perceber inibições motoras, em conjunto com a inabilidade gestu-
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al, atitudes automutiladoras, como arrancar os cabelos, morde-se ou bater, estando associado em casos de 
maior gravidade (CAMARGOS JR.; WALTER, 2005). 

Na linguagem encontram-se diversas particularidades entre as crianças com TEA, podendo 
expressar divergências em relação as habilidades orais para efetivar a comunicação. Desta maneira, algu-
mas crianças podem não apresentar habilidades de orais para a comunicação, ou possuir linguagem ima-
tura, podendo haver a presença de jargão, ecolalia, reversões de pronome, prosódia anormal, entonação 
monótona, entre outros. Os sujeitos com TEA podem também possuir interpretações equivocadas de 
como são interpretados pelas outras pessoas, e, o adulto com TEA mesmo possuindo capacidades cogniti-
vas apropriadas, costuma-se evitar a interação com o outro (GADIA; TUCHMAN, 2004).

Baseado na literatura apresentada justifica-se a relevância deste estudo por acreditar ser fun-
damental identificar o perfil de linguagem e comunicação do desenvolvimento infantil de crianças com 
TEA, a fim de favorecer o planejamento de ações efetivas para o seu desenvolvimento, prevenindo possí-
veis prejuízos, intervindo precocemente nesta área comumente afetada.

Objetivo
O objetivo deste estudo é identificar o perfil de linguagem e comunicação da criança com 

TEA pela percepção dos pais.

Método

Autorização do Comitê de Ética em Pesquisa
Este estudo foi submetido à avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filo-

sofia e Ciências da UNESP – Campus de Marília/SP, respeitando as prerrogativas da resolução 466/12 do 
CONEP que versa sobre ética em pesquisa com seres humanos, recebendo parecer favorável nº 2.915.787.

Participantes da pesquisa
Os familiares e os participantes da pesquisa receberam todas as informações pertinentes ao 

projeto, como: objetivos, procedimentos de coleta de dados, tempo de duração, resguardo da privacidade 
do participante e utilização dos dados para fins científicos, sendo após os esclarecimentos os familiares 
serão convidados a assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, confirmando anuência. Foram 
incluídas 9 crianças com diagnóstico TEA, entre os critérios de inclusão a criança deveria ter de 1 a 6 
anos, e possuir diagnóstico de TEA. Foram excluídas da pesquisa crianças que não atendiam a faixa etária 
estabelecida, crianças com deficiências físicas e/ou sensoriais associadas, assim como, as crianças cujos pais 
não aceitaram participar do estudo.

Local
As atividades vinculadas à coleta de dados foram realizadas no CER II (Centro Especializado 

em Reabilitação) em Marília, São Paulo.
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Materiais
O estudo foi realizado no período de junho de 2018 a fevereiro de 2019. Trata-se de um estu-

do quantitativo, no qual participaram 9 crianças de 1 a 6 anos, de ambos os sexos.  A coleta de dados foi 
feita por meio de entrevista com pais utilizando a avaliação:  o Inventário Operacionalizado de Portage.

Coletas de dados
Para a coleta de dados foi realizada uma entrevista com os pais das crianças selecionadas para 

compor o presente estudo.  Neste encontro foi utilizado o instrumento de avaliação a fim de identificar 
o perfil de desenvolvimento infantil da criança com TEA com ênfase nos seguintes itens: autocuidado, 
linguagem, socialização, cognição e desenvolvimento motor pela percepção dos pais.

O Inventário Operacionalizado de Portage (WILLIAN; AIELLO, 2001) é um instrumento 
de grande importância para as pesquisas e aos profissionais brasileiros, favorecendo o processo de avaliação 
integral e com eficiência ao atendimento de crianças independentemente de possuir ou não deficiências.  
O Inventário Portage respeita e considera os principais marcos e características comuns, do desenvolvi-
mento típico, em cada faixa etária da criança entre 0 a 6 anos. É uma avaliação composta por 580 itens 
organizado nas seguintes áreas: socialização, cognição, linguagem, autocuidado e motor, assim como, 
dentro de cada área avaliada possui separações entre as faixas etárias: 0-1 ano, 1-2 anos, 2-3 anos, 3-4 
anos, 4-5 anos, 5-6 anos. Em relação a análise dos resultados o questionário possibilita verificar através 
dos pontos avançados a idade referente ao seu desenvolvimento atual, indicando assim se a criança está 
de acordo ou aquém do esperado para seu período de desenvolvimento. Portanto o protocolo utilizado 
abordou a observação do desenvolvimento e os maiores prejuízos acarretados, assim como, as singulares e 
particularidades das crianças com TEA participantes deste estudo.

Análise estatística dos protocolos
O primeiro procedimento de análise foi calcular a pontuação da avaliação respondida por 

meio de entrevista com os pais, seguindo as pontuações estabelecidas.
Na avaliação Inventário Operacionalizado de Portage, pode-se marcar ao lado do item a data 

que o comportamento foi obtido e através da avaliação pode identificar a idade de desenvolvimento da 
criança para cada área avaliada. A contagem dos pontos foi feita através da observação dos comportamen-
tos apresentados pela criança de acordo com: comportamentos adquiridos na avaliação, 1 ponto; compor-
tamentos em aquisição ou necessita de auxilio, 0,5 (meio ponto) e comportamentos não apresentados (0) 
zero, desta forma não pontuando no item. O cálculo foi feito contando-se o número de pontos alcançados 
em cada faixa etária de cada área aplicada do desenvolvimento, procedendo da regra de 3(três). A idade 
cronológica da criança deve ser convertida para meses e a área avaliada deve ser considerando o número de 
itens avaliados e os pontos adquiridos. Caso o número resultante não for exato deve-se eliminar as últimas 
casas após a vírgula, isto costuma-se ocorrer devido a criança apresentar aperfeiçoamento das habilidades 
ou quando não se aplica adequadamente, correspondendo ao momento atual da criança. Estabelecendo 
este cálculo para todas as áreas avaliadas de acordo com a faixa etária da criança, pode se obter a pontu-
ação para cada área do desenvolvimento, e para se obter a média é necessário realizar a soma de todos os 
resultados das áreas avaliadas do desenvolvimento, e posteriormente dividir por 5, neste estudo optou-se 
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apenas pela análise da área de linguagem. Posteriormente a análise de cada instrumento, foi realizada a 
organização de um banco de dados usando o Microsoft Excel que auxiliou na quantificação dos resultados 
e possibilitou a criação de gráficos ilustrativos.

Resultados e Discussão

Os participantes deste estudo foram 9 crianças com diagnóstico TEA de 0 a 6 anos. O Gráfico 
1 ilustra os participantes por idade cronológica em meses.

Gráfico 1 – Número de participantes por idade

Fonte: Elaboração própria

De acordo com a estatística do CDC (Center of Diseases Control and Prevention) - Centro 
de controle de prevenção de doenças, órgão do governo dos Estados Unidos uma em cada 88 crianças tem 
TEA e conforme a ONU – Organização das Nações Unidas no mundo, há aproximadamente 70 milhões 
de pessoas com TEA. O TEA ocorre frequentemente em crianças mais do que se pensa, até mais do que 
a AIDS, o câncer, e a diabete juntos. Possuindo predomínio maiores em menino, com uma relação de 
quatro meninos para uma menina com TEA (SAÚDE, 2011). Este dado entra em concordância com 
este estudo, pois em relação ao sexo 100% dos participantes eram do sexo masculino, desta forma não 
possuindo participantes sexo feminino.

Em relação a neste estudo foram identificados resultados inferiores ao esperado para fase de 
desenvolvimento. A maioria dos participantes não apresentaram linguagem verbal, como os participan-
tes: P1, P3 e P4 e os participantes com os melhores resultados foram, P7, P8e P9, no entanto, nenhum 
participante alcançou o esperado para a idade cronológica. O desemprenho na área da linguagem será 
demonstrado no Gráfico 3.
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Gráfi co 3– Desempenho na área de linguagem

Fonte: Elaboração própria

Segundo a pesquisa de Tamanaha et al. (2014) verifi cou-se a trajetória de aquisição de fala 
em crianças com TEA com e sem história de regressão autística. Conforme os dados coletados por meio 
dos prontuários das crianças, mediante as entrevistas realizadas com pais na chegada ao serviço. Para a 
análise dos resultados, as crianças foram discriminadas em dois grupos: grupo com regressão e grupo sem 
regressão. A regressão autística refere-se ao período de desenvolvimento típico seguido de perdas de habi-
lidades previamente adquiridas, especialmente de fala e de interação social. Com os resultados do estudo 
de  Tamanaha et al. (2014) foi percebido que a idade da regressão foi de 24 meses, também se notou que 
as crianças executavam cerca de cinco palavras em momento anterior ao da regressão. Tal como, notou-se 
que a média de aquisição de fala foi diferente entre os grupos analisados.  O grupo de crianças com TEA 
sem registro à regressão produziram as primeiras palavras, aproximadamente aos 22 meses, e o grupo com 
regressão os 13 meses. Essa discrepância constatou que as crianças com regressão aparentaram apresentar 
período de aquisição das habilidades comunicativas ao que é considerado típico, de acordo com as infor-
mações relatadas pelos pais. Bem como, foi percebido pela pesquisa, que as crianças com regressão que 
emitiram palavras isoladas acerca do seu de um ano de idade, e as crianças sem regressão que apresentaram 
em seu segundo ano de vida, apesar disto não assegurou o desenvolvimento de fala aos três anos. Con-
cluiu-se que por meio da comparação de desenvolvimento das crianças com TEA as que se incluíam no 
grupo de regressão aos três anos não apresentaram propensão mais favorável em relação a fala em compa-
ração as crianças sem menção a relatos de regressão.  

Os autores Reis e Pereira (2016)  em sua pesquisa   caracterizaram  a comunicação  em  crian-
ças com TEA, constatou que   indiferentemente da  faixa etária e do seu nível de desenvolvimento estas 
crianças , apresentam  alterações  de comunicação verbais e não verbais, do mesmo modo acarretam  pre-
juízos na interação social. Entrando em conformidade com este estudo, pois mesmo havendo diferentes 
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idades cronológicas, todos os participantes apresentaram prejuízos, assim como, sendo destacado pelos 
pais este comprometimento como consequência na socialização de seus filhos com TEA. 

Na pesquisa de Campelo et.al (2009) foi analisado as habilidades comunicativas verbais e não 
verbais de crianças com TEA. Utilizando protocolo de observação pertencente ao ABFW(Teste de Lin-
guagem Infantil Nas Áreas de Fonologia) que contempla os meios e funções comunicativas. Os resultados 
verificaram que os atos comunicativos por meio de gestos apresentaram-se com maior frequência a fim 
de demonstrar suas intenções. No estudo dos autores Sun, Fernandes e Dreux (2014) foram identificadas 
e comparadas as dificuldades na comunicação em crianças com Síndrome de Down, com TEA e com 
Distúrbio Específico de Linguagem de acordo com as percepções dos pais. Utilizando-se um questioná-
rio com 24 questões fechadas implicando a percepção dos pais em relação a comunicação de seus filhos 
e as dificuldades percebidas. Participaram desta pesquisa 60 pais, sendo 20 de crianças com Síndrome 
de Down, 20 de crianças com TEA e 20 de crianças com Distúrbio Específico de Linguagem, com faixa 
etária de idade entre 6 e 12 anos. Nas questões que abordavam a atitude dos pais em relação aos seus 
filhos, sendo este o único que não apresentou diferença expressiva entre os grupos de participantes, foi 
observado que os pais, ao perceberem a dificuldades dos filhos, buscaram informações para sua melhor 
adaptação. No segundo grupo de questões, que consistia sobre impressão dos pais a respeito de si mesmos, 
os pais de crianças com TEA em comparação com os pais de crianças com Síndrome de Down e Distúr-
bio Específico de Linguagem, relataram a que possuem dificuldades de lidarem com a comunicação que 
seus filhos apresentam. O último grupo de perguntas, referia-se sobre a reação de outras pessoas frente 
às manifestações de seus filhos, também apresentaram diferenças entre os pais de crianças com TEA aos 
demais. Segundo a pesquisa sabendo que a criança com TEA possui alterações na linguagem em conjunto 
com a cognição e interação social, consequentemente está união é visto pelos pais como um grande de-
safio. Esta pesquisa está em concordância com este estudo, pois se verificou que as crianças participantes 
apresentam comprometimento na área da linguagem, e consequentemente também acarretam em outras 
áreas do desenvolvimento.

A pesquisa de Campos e Fernandes (2016) objetivou verificar a correlação entre o tempo de 
permanência semanal na escola, e seu desempenho em teste de inteligência não verbal e em habilidades 
comunicativas e de comportamento. Os autores construíram um questionário com 20 questões com 
intuito de traçar o perfil escolar, havendo uma investigação  de dados a respeito do tipo de escola frequen-
tada; quantidade de dias e horas em que a criança permanece na escola; causa 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 supervisão do desempenho escolar, também utilizaram os 
instrumentos:  funcional Communication Profile – reduzido (FCP-Rr), proposto por Santos  e o  Teste 
Matrizes Progressivas Coloridas de Raven – Escala Especial (ANGELINI et al.). Os resultados indicaram, 
que quanto maior o tempo de permanência na escola melhores os resultados em inteligência não verbal, 
do mesmo modo quanto maior o tempo de permanência na escola, menor o grau de severidade. 

Na pesquisa dos autores  Avila, Passerino e Tarouco (2013) analisou a usabilidade do sistema 
de Comunicação Alternativa (CA) direcionado para as necessidades de crianças com TEA  Avaliaram  a 
construção do “Sistema de Comunicação Alternativa para o Letramento de pessoas com Autismo” (SCA-
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LA)  analisando em diferentes etapas, desde a sua idealização até a sua avaliação realizada  com as crianças 
com TEA com intuito de promover a comunicação. Os autores Avila, Passerino e Tarouco (2013) revelam 
a existência de benefício através do uso da CA  e  o instrumento SCALA para este público alvo, além disso 
também atendem a outros indivíduos que apresentam  prejuízos  de oralidade, assim como para o processo 
de comunicação e de letramento.

Na pesquisa de Fernandes et.al (2011) verificou os resultados após a orientação para mães de 
crianças com TEA em relação a comunicação e linguagem. Foram observados aspectos como a obtenção 
da atenção, a intenção para comunicação e o tempo de resposta. Os resultados apontaram melhorias em 
ao menos em um dos aspectos analisados. O estudo concluiu que é de grande importância a orientação 
para os familiares em vista de ampliar e favorecer o desenvolvimento da comunicação da criança com 
TEA, sabendo que com isto os familiares irão incentivar a aquisição da linguagem e comunicação con-
forme as orientações recebidas empregue cotidianamente. A partir dos resultados obtidos neste trabalho 
pôde-se compreender que a criança com TEA segundo as percepções dos pais apresentam-se aquém ao 
esperado para a idade cronológica na área de linguagem. 

Conclusão
Em virtude do objetivo do presente estudo em identificar o perfil de linguagem e comunica-

ção do desenvolvimento infantil da criança com TEA pela percepção dos pais, os resultados indicam que 
a criança com TEA possui prejuízos na área de comunicação e linguagem.

Analisar o perfil de linguagem do desenvolvimento da criança com TEA, faz-se necessário 
devido a conhecer as principais dificuldades, e afim de promover intervenções que possibilitem a reduções 
de prejuízos e que favoreçam o desenvolvimento da criança com TEA e políticas públicas direcionadas a 
esta população.

Os resultados deste estudo, permitiram identificar o perfil de linguagem e comunicação da 
criança com TEA, segundo aquilo que é observado diariamente e em diversos ambientes pelos pais. En-
tretanto é necessário realizar novos estudos, com intuito de ampliar os números participantes a fim de 
contribuir com o planejamento de intervenções profissionais com esta população.
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