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Resumo No Brasil, a inclusão escolar de crianças com deficiência intelectual na escola regular tem 

demonstrado, por um lado, o favorecimento do desenvolvimento de competências sociais na interação 

desses aprendizes com seus pares, e por outro, a dificuldade de implementar um currículo de ensino 

que contemple o ensino e a aprendizagem de habilidades básicas de leitura para essa demanda de 

alunos. A leitura, por sua vez, é considerada como um pré-requisito para o acesso às outras disciplinas 

escolares e, pode ser compreendida como uma rede de relações. Estas relações podem envolver desde 

habilidades mais básicas, como o reconhecimento de palavras e figuras similares, a compreensão de 

conceitos (por exemplo, identificar uma palavra ou uma figura em um livro), até a relação entre a 

palavra ditada com a palavra impressa e a relação entre a palavra impressa e sua figura correspondente 

e vice-versa. Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar habilidades básicas de leitura de 

três crianças com deficiência intelectual (A1, A2 e A3) matriculadas na escola regular, durante a 

leitura de um livro de história. A criança era instruída a olhar para o livro, folheá-lo e na sequência 

eram realizadas 13 perguntas (exemplo de perguntas, “onde está o texto”?, “qual é a frente do livro”?, 

“como sei que acabou a leitura do livro”?, “onde você começa a ler o livro”?, “aponte para a figura”, 

“aponte para a palavra sapo (palavra conhecida pelo aprendiz)”, “aponte para a palavra caracol 

(palavra desconhecida pelo aprendiz)”, “onde está o título do texto?”). Após a realização dessas 

perguntas, a experimentadora passava o dedo embaixo de cada palavra e verificava se o aprendiz iria 

ler qualquer palavra. Como resultado, A1 respondeu corretamente uma questão e não leu qualquer 

palavra, A2 respondeu nove questões corretas e leu uma palavra correta no livro e A3 respondeu 

corretamente todas as questões e leu três palavras corretas. Os resultados mostram que quanto maior 

o número de acertos nas questões que envolvem o comportamento de ler, considerado como 

habilidade de pré-requisito para a leitura de um livro, maior o número de palavras lidas corretamente 

pelos aprendizes, replicando a literatura prévia. São propostas discussões sobre essa possível 

correlação, tal como sugestões para a condução de estudos futuros, como a ampliação no número de 

participantes e adaptações para as questões empregadas no presente estudo. Espera-se que os 

resultados contribuam na identificação das habilidades envolvidas no processo de leitura e auxilie no 

desenvolvimento de métodos de ensino para essa demanda. 
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