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Introdução 

A Síndrome de Asperger está enquadrada pelo DSM-IV(CID-10) como um Transtorno Global 

do Desenvolvimento e é considerada um tipo de “autismo” com características semelhantes 

no que diz respeito a comportamentos repetitivos, interesses restritos, pouco repertório de 

comunicação e interação não-verbal, como linguagem corporal, contato visual e gestos. 

Entretanto, nas características da síndrome não são observados atraso na linguagem nem 

atraso cognitivo, além de não ser acompanhada de retardo (OMS, 1993). 

Autores como Tamanaha, Perissinoto e Chiari (2008) afirmam que o quadro de Síndrome de 

Asperger apresenta validade nosológica incerta uma vez que é caracterizada por uma 

perturbação qualitativa nas áreas de interação social e interesses.  

Segundo os dados do DSM-IV (APA, 2002) a Síndrome de Asperger é mais comum no sexo 

masculino e parece ter inicio mais tarde que o transtorno autista uma vez que só geralmente é 

identificada mais posteriormente, em idade pré-escolar, por exemplo, onde se observam os 

atrasos motores e as dificuldades de interação social. 

Para o diagnóstico de síndrome de Asperger, requerem-se a demonstração de prejuízos 

qualitativos na interação social e padrões restritos de interesses, critérios idênticos ao do 

autismo, entretanto, não deve haver atraso na aquisição da linguagem, nas habilidades 

intelectuais e de auto cuidado (KLIN, 2006). Como se pode observar os critérios atuais para 

diagnóstico de autismo e sindrome de Asperger são diferentes o que pode impedir que uma 

criança autista seja diagnosticada posteriormente com Asperger, afinal o diagnóstico é feito 

baseando o quadro clínico atual com a história pregressa (AMORIM, 2011; p.33). 

Segundo Dias (2005) as desordens do espectro autista, incluindo a Síndrome de Asperger, são 

muito intrigantes uma vez que apresenta base biológica e implica em alteração de 

desenvolvimento cerebral com uma provável causa genética. E as manifestações 

comportamentais refletem prejuízos em funções mentais superiores – habilidade para se 

comunicar, imaginação e interação social.  

No estudo de Dias (2005) foi realizada uma avaliação de processamento auditivo que 

contribuiu para uma compreensão melhor da relação entre cérebro e comportamento, por meio 

da audição, demonstrando os mecanismos e processos auditivos em um grupo de indivíduos 

com Síndrome de Asperger. Há indícios de que indivíduos com Autismo de alto-

funcionamento e Síndrome de Asperger apresentam alterações no desenvolvimento cerebral 

que afetam as conexões neurais entre as várias regiões do cérebro e que ocorrem de maneira 

diferente em cada hemisfério cerebral. As alterações de conexões neurais afetam 

principalmente funções que envolvem o córtex de associação, pois estas funções abrangem 
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grande integração entre áreas. As áreas corticais relacionadas à linguagem abracam áreas de 

associação unimodal e multimodal, portanto, pode-se supor que a linguagem é amplamente 

afetada nos indivíduos estudados nesta pesquisa, pois a linguagem é uma função mental 

superior altamente dependente de áreas de associação.   

Ao se falar sobre processamento auditivo, faz-se referência a algo que é de natureza 

fundamentalmente auditiva, sendo processos que ocorrem no sistema auditivo e estão 

relacionados à representação dos sinais acústicos. Além disso, há a idéia de que habilidades 

auditivas mais complexas podem ser decompostas em processos auditivos mais elementares. 

(BELLIS, 2003). 

Algumas características podem se destacar como mais gerais em desordens do processamento 

auditivo central: dificuldades para entender a fala em ambientes ruidosos; distração; 

dificuldades de memória auditiva; discriminação de leitura ruim; hiperatividade; não 

compreensão com facilidade de uma piada ou expressões com duplo sentido; atenção 

prejudicada; problemas de fala, sobretudo com os fonemas /l/ e /r/, /s/ e /ch/; dificuldades 

escolares; alterações de escrita e leitura; ausência de noção de direita e esquerda; além de 

dificuldade de relacionamento com crianças da mesma faixa etária (MOMENSOHN-

SANTOS; BRANCO-BARREIRO, 2005). 

Sabe-se que as alterações de processamento auditivo podem ocorrer isoladamente ou podem 

co-existir com outros transtornos tais como: distúrbio do déficit de atenção, distúrbio de 

linguagem, distúrbio de leitura, transtornos globais do desenvolvimento e retardo mental. 

Outro ponto importante é que déficits de processamento auditivo estão geralmente associados 

a dificuldades de linguagem e de aprendizagem (Dias, 2005) o que conversa com o foco no 

caso apresentado neste estudo. 

Weiss (2007) aponta para o fato da não existência de um consenso para o termo dificuldades 

de aprendizagem. Porém, neste trabalho será buscado uma diferenciação básica entre os 

termos dificuldades de aprendizagem e distúrbios da aprendizagem por finalidade didática. 

Segundo Kirk (1962) por dificuldades de aprendizagem entende-se o retardamento, transtorno 

ou desenvolvimento lento em um ou mais processos da fala, linguagem, leitura, escrita, 

aritmética ou outras áreas escolares, resultantes de uma deficiência causada por possível 

disfunção cerebral e/ou alteração emocional ou condutual. Observa-se ainda a incapacidade 

apresentada por alguns indivíduos diante de situações novas, desencadeadas por vários fatores 

(BERNARDINO, 2007), sobretudo, problemas de ordem psicopedagódicas e/ou sócio 

econômicas, por algum atraso no desenvolvimento, mudanças nas exigências da escola e até 

mesmo inadequação da metodologia (JARDINI; SOUZA, 2006).   

Com relação aos distúrbios de aprendizagem ou transtornos de aprendizagem, como também 

são chamados, Jardini e Souza (2006) afirmam que eles sugerem a existência de 

comprometimento neurológico. Segundo Capellini e Oliveira (2003) nos distúrbios de 

aprendizagem podem ser encontradas alterações fonológicas, sintáticas, semânticas e 

pragmáticas, que se evidenciam tanto na linguagem oral como na linguagem escrita. Como no 

repertório do leitor proficiente, a leitura e a escrita estão juntas (de SOUZA; de ROSE; 

DOMENICONI, 2009) e nos distúrbios fonológicos estão evidenciados linguagem oral e 

escrita, é necessário importância para este tópico. 

Navas e Santos (2002) definem Distúrbio de Leitura e Escrita como a manifestação referente 

ao desenvolvimento da linguagem, que se caracteriza pela dificuldade na aquisição e/ou no 

desenvolvimento da linguagem escrita por crianças que apresentam déficits tanto de 

decodificação fonológica como de compreensão da linguagem oral e/ou escrita. De acordo 

com as autoras, as manifestações dos Distúrbios de Leitura e Escrita podem aparecer já nos 
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anos pré-escolares, visto que são decorrentes de dificuldades em lidar com a linguagem oral, 

como: vocabulário pobre, uso inadequado da gramática e problemas no processamento 

fonológico.  

Entende-se por leitura, uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, 

informação e verificação, sem as quais não se obtêm proficiência (BRASILl ,1998). Nesse 

contexto, sabe-se que para um leitor ser considerado fluente ou proficiente, não basta apenas a 

decodificação das sílabas ou letras formando palavras e até frases. É necessário compreensão 

do texto, o que envolve fatores como entonação de voz e/ou pontuação correta na leitura do 

mesmo. No comportamento textual (leitura) existe controle ponto-a-ponto dos estímulos 

textuais (texto) sobre as respostas verbais do leitor, de forma que as mudanças no texto 

ocasionam necessariamente mudança nesta resposta verbal (de SOUZA; de ROSE, 2006).  

Já a atividade de escrita – embora sendo diferente da de leitura – está relacionada com 

estímulos também textuais em casos de cópia; não textuais, como nos ditados; e o texto é o 

produto da resposta (de SOUZA; de ROSE; DOMENICONI, 2009).  

Os erros encontrados nos tipos de alterações podem ser classificados dentro da análise 

fonoaudiológica como alterações ou erros decorrentes da possibilidade de representações 

múltiplas; alterações ortográficas decorrentes de apoio na oralidade; omissão de letras; junção 

ou separação não convencional das palavras: erros por segmentação indevida; erros 

produzidos por confusão entre as terminações “am”e “ão”; generalização de regras; 

substituições envolvendo a grafia de fonemas surdos e sonoros; acréscimo de letras; confusão 

entre letras parecidas; inversão de letras; outros erros (ZORZI, 1998). 

Diante das considerações o presente trabalho tem como objetivo descrever as habilidades e 

dificuldades de leitura e escrita em um caso de diagnóstico de Síndrome de Asperger e 

alteração do processamento auditivo central de uma criança com 10 anos que freqüenta a 

terceira série do ensino fundamental. 

 

Método 

Após o consentimento para realização da descrição do quadro de habilidades e dificuldades do 

participante em leitura e escrita, o qual foi dado pelos pais e responsáveis pela criança, o 

participante passou por avaliações para descrição de suas habilidades. As etapas de avaliação 

foram divididas em: 

1º etapa: Diagnostico de Leitura e Escrita (de ROSE; de SOUZA; HANNA, 1996): avalia as 

relações condicionais em tarefas de escolha envolvendo figuras/ palavras ditadas, palavras 

impressas/ palavras ditadas, palavras impressas/figuras e figuras/ palavras impressas. 

Também avalia tarefas de nomeação, ditado por composição, ditado manuscrito, copia por 

composição e cópia manuscrita. As avaliações foram referentes a sílabas e letras isoladas; a 

palavras simples, sem dificuldades da língua, contendo somente consoante vogal, na estrutura 

consoante-vogal (CV); a palavras com dificuldades da língua, como as que apresentam 

dígrafos e encontros consonantais. 

2º etapa: Avaliação do repertório fonológico (ABFW- WERTZNER, 2004): consiste na 

avaliação do sistema fonológico por meio de provas de nomeação e imitação onde é possível 

identificar o inventário fonético, o uso de processos fonológicos e tipo de estrutura silábica 

utilizada na linguagem oral, o teste pode ser aplicado em crianças até 12 anos de idade, a fase 

de nomeação consiste em figuras que vão sendo apresentadas seguidamente e a fase de 

imitação consiste em modelo sonoro sem apoio visual seguido de instruções para a repetição 

da palavra dita pelo aplicador. 
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3º etapa: Avaliação de Leitura e Escrita: aplicada como procedimento fonoaudiológico e 

consistiu em tarefas de cópia, ditado e leitura de palavras, frases e textos além de uma tarefa 

de elaboração textual espontânea. 

Além das avaliações realizadas foram consideradas as avaliações anteriores de diagnóstico de 

transtorno do processamento auditivo central que consistiu em avaliação com tarefas de 

habilidades auditivas e testes padronizados e avaliação do diagnostico de Síndrome de 

Asperger realizada multidisciplinarmente em um Instituto de diagnósticos.  

 

Resultado 

Avaliações realizadas: 

As provas de nomeação e imitação de fala do teste ABFW não apresentaram alterações, logo, 

os dados do participante apresentam-se conforme o esperado para a idade.  

As avaliações realizadas apontaram para a existência de considerável repertório de leitura de 

palavras simples, dissílabas e trissílabas com a formação consoante-vogal, como por 

exemplo: rede, vela, fubá, luva, camelo, tomate, peteca, fivela, bigode, salada, tulipa, panela. 

Estas palavras consistem em algumas das palavras que foram utilizadas na avaliação de leitura 

e escrita da criança. 

O gráfico apresenta algumas das habilidades relacionadas com os repertórios de leitura e 

escrita verificadas no DLE: emparelhamento som-figura (S/F); texto para a criança nomear 

(T/); emparelhamento som-texto (S/T); figura-texto e o inverso, texto-figura (T/F); ditado-

composição da palavra (D/C) e cópia por composição (C/C).  

 
Gráfico 1a: Desempenho nas tarefas do DLE-1. 

 
 
Grafico 1b. 

 
 

Observando os dados trazidos no gráfico, pode-se notar que nos itens referentes as habilidades 

específicas de leitura e escrita como as de nomeação de palavras (T/) e composição pelo aluno 

das palavras ditadas, a percentagem de acerto correspondeu a 52% e 73%, respectivamente. 
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Os acertos consistiram nas palavras simples da língua e os erros estavam relacionados as 

palavras com dificuldades, como as que continham dígrafos e encontros consonantais. 

Os dados indicam que outras habilidades necessárias a leitura como emparelhamento das 

palavras ditadas com as palavras escritas (S/T) e de figuras ao texto correspondente a elas e 

vice-versa (F/T), alcançaram elevados índices de acerto, chegando a 100% e seus 

aproximados, respectivamente. 

O desempenho do participante nas atividades de avaliação de leitura e escrita, em termos 

gerais, apresentou resultados médios de leitura de palavras simples com formação consoante-

vogal e baixo índice de leitura nas demais palavras com dificuldade da língua segundo a 

idade. 

Em algumas etapas da avaliação observou-se erros consistentes nas palavras referentes as 

trocas fonéticas surdo-sonoras (fonemas que se contrastam apenas pela sonoridade) além das 

trocas características nas topografias das letras (ver quadros 1 e 2). 

Observou-se, nas avaliações que o estudante se encontra no estágio alfabético usando 

estratégia fonológica segundo Frith (1985), na qual converte sons em letras lendo 

silabicamente e sem fluência e rapidez. Apresenta também irregularidade fonografêmica (de 

som para letra- ditado) e grafofonêmica (de letra para som- leitura). 

O posicionamento da letra no espaço gráfico é irregular no qual o aluno encolhe letras ou 

separa palavras para se adequar a sua organização. A direção em que escreve é correta, sendo 

que a escrita mantém relações espaciais e temporais entre si, sucedendo umas as outras e 

segundo o sentido de esquerda direita, porém não apresenta organização espacial ascendendo 

e descendendo e em uma mesma palavra apresenta tamanhos diferentes de letras, porém segue 

a regra entre maiúscula e minúscula.  

Na cópia apresentou falhas de atenção sugerindo incoordenação viso-espacial. Os erros 

encontrados foram: (palavras) trocas como plataforma-/plafaforma/; (frases) não apresentou 

todas as pontuações e apresentou também trocas como afastou-/atastou/ e omissões de letras 

como montou-/motou/; (texto) apresentou alteração maiúscula/minúscula. 

No ditado foram encontradas trocas e erros como: (palavras) omissões de letras e trocas em 

golfinho- /gofino/, inversão em mochila- /mocilha/, acréscimo em leão- /lenão/, possibilidade 

de representação múltipla como exército- /exéxito/, trocas surdo sonoras em fazenda- 

/vazenda/, apoio na oralidade como beijinho- /begino/, inversões como cão- /côa/ e confusão 

entre letras parecidas como em bigode- /qigote/; o ditado de frases e texto não foi realizado 

pela criança, pois esta se cansou já nas palavras se recusando a fazer o restante. 

As tabelas abaixo apontam em resumo os dados referentes às palavras: 

 
Tabela 1: Confusão entre letras parecidas  

Troca Teste Ocorrências Palavras 

t/f D/C 1 tatu/ fatu 

p/q D/C 1 apito/ aqito 

b/q D/C 1 bigode/ qigote 

d/b T/   D/C 2 da/ ba     doce/ boce 

b/d T/    D/C 2 balão/ dalão   barco/ daco 

 
Tabela 2: Trocas surdo/sonoro escrita 

Troca Teste Ocorrências Palavras 

g/k D/C D/C 

D/M 

3 galo- calo /kalo/  sangue- saque /sake/  

bexiga- bexeca /be∫eka/ 
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d/t D/C    T/ 

 D/M 

3 bigode- qigote   prédio- barretio  balde- bate 

δ/∫ T/ 1 abajur /abaδur/ - abacachurra /abaka∫uRa/ 

p/b T/     S/T 2 prédio- barrétio  pêra- berra 

f/v D/C 1 fazenda- vazenda 

∫/δ S/T 1 mochila /mo∫ila/- mojica /moδica/ 

k/g D/M 1 arquivo /arkivo/- agivo 

b/p D/M 1 Cebola- cepola 

 

Na leitura não apresentou fluência sendo uma leitura silábica, não realizou leitura de texto. 

Baixa velocidade de leitura apresentando correções a todo o momento. Os erros encontrados 

foram: (palavras) trocas de sons barraca- /baRka/, acréscimo e troca de sons como abajur- 

/abakaςuгa/, omissão de sons em barbante- /baR/, trocas surdo/sonoras como prédio- /baгetio/ 

ou balão- /dalaw/; a leitura de frases e textos não foi realizada pelo paciente. A tabela abaixo 

demonstra alguns exemplos de produção de leitura realizados pelo participante. 

 

Tabela 3: Exemplos de Produção de leitura 

Exemplos de Produção de Leitura 

    

Alvo Dificuldades Produção Observação 

PATO 

palavra simples de 

conhecimento da criança /pa/ /to/ leitura silabada  

ZEBRA 

palavra complexa de 

conhecimentoda criança /ze/ /bRa/ leitura silabada  

CACHORRO 

palavra complexa de 

conhecimentoda criança 

/ca/ /ηo/ /Ro/→ 

/caηoRo/ 

leitura silabada e produção 

fluente como correção 

MOBILHADO 

palavra complexa não 

usual /mo/ /bi/ /la/ /do/ 

leitura silabada com força 

na produção do /b/ 

GEOFORMA 

palavra complexa não 

usual /ge/ /o/ /fa/ /Raw/ 

leitura silabada e 

percepção do erro em 

RMA, porém não 

conseguiu corrigir 

       

CABRESTO 

palavra complexa não 

usual /ca/ /bRe/ /S/ /ta/ 

leitura silabada com enfase 

na produção do /S/ 

NEGOCHE Pseudopalavra /ni/ /ko/ /∫e/ leitura silabada  

PEBLINHA Pseudopalavra 

/pe/→/pe/→/pen/ 

/li/ /na/ 

leitura silabada com 

dificuldade na iniciação 

 

Discussão 

Diante das avaliações realizadas e de seus resultados esta discussão será realizada em dois 

tópicos para discutir os achados com a literatura de Síndrome de Asperger e os dados com a  

literatura de alterações no processamento auditivo central. 

Os achados em leitura e escrita vão de encontro com as descrições feitas em literatura sobre as 

características de portadores de alterações no processamento auditivo central 

(MOMENSOHN-SANTOS; BRANCO-BARREIRO, 2005; CHEMAK; MUSIEK, 2002; 
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GIELOW, 2001) como: situações de esquecimento durante as atividades propostas; erros 

gramaticais; dificuldade de entender o que lê; inversão de letras parecidas e disgrafias; 

problemas de orientação direita/esquerda; atenção prejudicada e distração. Outros dados de 

tratamentos anteriores demonstram as alterações de fala presentes no caso de desordem do 

processamento auditivo central como trocas surdo/sonoras e /l/ e /r/ já normalizadas. Os 

resultados também estão de acordo com o diagnóstico de alteração de grau moderado no 

processamento auditivo realizado em 19 de dezembro de 2010. A tabela de produção de 

leitura também vão de encontro com o relato dos autores citados acima que crianças com 

desordem do processamento auditivo central apresentam leitura não fluente com dificuldades 

de correção e interpretação do que é lido. 

Embora haja relatos em literatura que descrevem situações concomitantes de alterações em 

habilidades, como descreve Dias (2005) de que indivíduos com Autismo de alto-

funcionamento e Síndrome de Asperger apresentam alterações no desenvolvimento cerebral 

que afetam as conexões neurais entre as várias regiões do cérebro e que ocorrem de maneira 

diferente em cada hemisfério cerebral, sabe-se que são necessários diagnósticos diferenciais 

em relação aos dados encontrados que possam fornecer bases consistentes para o diagnóstico 

apresentado.  

O diagnostico de Síndrome de Asperger foi dado por Equipe multidisciplinar no ano de 

2011,e o diagnóstico diferencial serve tanto para classificar as dúvidas sobre a coexistência de 

ambas as questões ou a possível anulação de um diagnóstico sobre outro, se realmente 

necessários para fins de tratamento e/ou intervenções. Isso aponta para o fato de que mesmo 

observando as habilidades e os déficits – estes precisando ser trabalhados – são necessários 

conhecimentos profundos sobre a possível síndrome para intervenções eficazes e coerentes, 

afim de que estas possam contribuir para o bem-estar e qualidade de vida da criança. 

Entretanto, De acordo com a visão Psicológica, baseada nos pressupostos da Análise do 

Comportamento, o diagnóstico não é o foco central para as intervenções.  Deve-se olhar para 

os repertórios dos indivíduos em suas dificuldades e potencialidades e elaborar intervenções 

baseadas nestas questões de forma a fortalecer os comportamentos habilidosos e elaborar 

contingências que possam instalar e manter comportamentos habilidosos em extinção aos 

déficits.  

Também ressalta-se a importância de uma intervenção apropriada para o distúrbio do 

processamento auditivo central, visando então uma intervenção multidisciplinar após a 

descrição das habilidades e déficits apresentados neste trabalho. 

 

Conclusões 

É de extrema importância a realização de avaliações em todos os campos da linguagem em 

crianças com qualquer tipo de diagnostico de alterações sejam elas em habilidades sociais 

e/ou cognitivas.  

Uma descrição detalhada pode trazer a luz dados que não estejam claros em diagnósticos 

confirmados e podem fornecer novos caminhos para intervenções mais diretas e coerentes. A 

descrição objetiva através de avaliação é uma forma confiável e fidedigna de mapeamento de 

habilidades e/ou dificuldades apresentadas no repertório das pessoas sejam elas pacientes, 

alunos, participantes de pesquisa científica. 
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