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RESUMO 

 

Este trabalho buscou demonstrar a importância de uma intervenção 

pedagógica especializada com crianças portadoras da Síndrome do X Frágil. Dentro 

do contexto atual de inclusão, é de extrema relevância que os profissionais estejam 

preparados e qualificados para receber os alunos que necessitam de um 

direcionamento específico. 

Desta forma, a pesquisa teve como objetivo avaliar o preparo dos educadores 

envolvidos na alfabetização de portadores da Síndrome do X frágil, analisar como 

são as intervenções e traçar estratégias pedagógicas. A metodologia utilizada 

baseou-se em questionário enviados aos profissionais que abordavam tal assunto. 

 Foram analisados 16 questionários com educadores, adultos dentro do 

padrão pré-estabelecido. Utilizou-se como critério de avaliação o foco no processo 

pedagógico, psicológico e psicopedagógico, acompanhando assim o 

desenvolvimento global da criança e repercussões na sua vida. 

 

 

Palavras-chave: X- Frágil, avaliação pedagógica, educação especial, inclusão. 
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ABSTRACT 

 

   This study aimed to demonstrate the importance of a specialized educational 

intervention with children with Fragile X Syndrome. In the current context of inclusion, 

it is extremely important that professionals are prepared and with proper qualification 

to receive students who need a specific direction. 

   Thus, the research sought to evaluate the preparation of educators involved in 

literacy of children with Fragile X syndrome, analyze how are performed the 

pedagogical interventions and prepare some strategies. The methodology used was 

based on questionnaires that were sent to professionals who addressed this issue.  

  We analyzed 16 questionnaires received from educators, adults within the standard 

pre-set. We used as evaluation criteria the focus on pedagogical, psychological and 

educational psychology process, thus following the child's overall development and 

impact on its life. 

 

 

Keywords: Fragile X, educational assessment, special education, inclusion.
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 A Síndrome do X-Frágil 

A Síndrome do X frágil é considerada hoje a segunda causa genética mais 

frequente de deficiência mental, ficando atrás, apenas, da Síndrome de Down. 

Dentre as doenças hereditárias passa a ser a primeira, com uma incidência 

estimada de 1/4.000 em homens e 1/6.000 mulheres. (RODRIGUEIRO, 2006) 

Tal quadro vem ganhando muita atenção, não só por sua prevalência, mas 

pelas suas peculiaridades de transmissão e pelos distúrbios de desenvolvimentos a 

ela associados. Dentro desses distúrbios, o portador da Síndrome pode apresentar 

dificuldades de aprendizagem, linguagem e transtornos no comportamento, além de 

características fenotípicas expressas. (YONAMINE e da SILVA, 2002) 

  A Síndrome do X-Frágil é causada por uma alteração no cromossomo X. Essa 

alteração se dá pela repetição CGG (citosina, guanina, guanina) que ocorre no gene 

FMR-1 no braço longo desse cromossomo. Essa combinação CGG se repete de 6 a 

52 vezes na população normal. (PIMENTEL, 1999). Em portadores a repetição 

dessa trinca ocorre de 53 a 200 vezes (pré-mutação), enquanto no indivíduo afetado 

repete-se mais de 230, e na maioria dos casos mais de 1000 vezes. (PAZZINI, 

2009) Essa expansão é acompanhada por hipermetilação anormal da ilha CqP, a 

qual resulta na ausência de transcrição e produção da proteína FMR-1. (YONAMINE 

e da SILVA, 2002) 

 Nos portadores da mutação completa não há a produção da proteína FMR1, e 

a sua ausência leva às características mais garves da Síndrome do X Frágil. Ela é 

responsável por 30% dos casos de Deficiência Mental (DM) associados ao 

cromossomo X. Isso ocorre pois a proteína FMR-1 tem grande importância no 

metabolismo cerebral; quando ligada ao RNA e é capaz de transitar entre o núcleo e 

o citoplasma, estando presente em diferentes tipos celulares. (YONAMINE e da 

SILVA, 2002) 

 Foram identificados dois tipos de desordem associados ao sítio frágil na área 

q27.3 do cromossomo X. identificados através de um exame de cariótipo utilizando 

técnicas específicas para pesquisa desse sítio. (PAZZINI, 2009) 
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 A primeira desordem está relacionada a formas mais leves de DM ou até de 

cognição limítrofe, sendo nomeada como FRAXE. Já a segunda desordem segue 

obrigatoriamente um comprometimento grave no nível de cognição; o portador 

possui DM. (PAZZINI, 2009) 

 As características do X-Frágil são variadas e envolvem além das 

características físicas, comprometimento intelectual e linguístico. Desta forma, deve 

ser incluída no diagnóstico diferencial de qualquer criança com atraso no 

desenvolvimento, retardo mental e dificuldade escolar. (VEIGA e TORALLES, 2002) 

Esse diagnóstico deve ser determinado o quanto antes, pois, desta forma, as 

intervenções podem ser iniciadas e o resultado pode ser mais satisfatório. 

 O diagnóstico em recém-nascidos é mais complexo, pois geralmente as 

características são mais difíceis de serem observadas. Entre elas podemos citar a 

macrocefalia (perímetro da cabeça maior que o normal), hipotonia (baixo tônus 

muscular) e orelhas proeminentes (“orelha de abano”). As características começam 

a ficar mais evidente ao passo que a criança vai crescendo, podendo ser 

observados, ainda, dificuldade na aquisição da fala e processo de alfabetização 

ineficiente. (GARBER et al ., 2008) CORRIGIR OS OUTROS Q/ ESTÃO ASSIM 

  Dentro das características físicas e comportamentais podemos citar (GÓMEZ 

ET ALL, 2007): 

 Macroorquidismo (aumento do volume dos testículos); 

 Características faciais: macrocefalia, face longa e estreita, mandíbula 

proeminente, orelhas compridas, filtro longo, lábio superior fino, palato 

arqueado, mal oclusões e ptose palpebrar; 

 Frouxidão articular; 

 Pés planos; 

 Hérnias; 

 Pectus escavatum (deformidade do tórax e osso esterno caracterizada por 

uma depressão do esterno e costelas na frente do tórax); 

 Pele lisa; 
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 Comportamentos “autísticos”: flapping, pobre contacto visual, perseveração e 

defensibilidade táctil; 

 Impulsividade; 

 Curto período de atenção; 

 Hiperatividade; 

 Estados hiper-alertas (em ambientes muito estimulantes); 

 Distúrbios de aprendizagem (dificuldades na aquisição da fala, no 

desenvolvimento da leitura e da escrita, na compreensão auditiva e no 

raciocínio matemático); 

 Atraso no desenvolvimento psicomotor; 

 Deficiência Mental. 

 

Dentre as características observadas, existem algumas que podem auxiliar de 

forma positiva, e que devem ser aproveitas e estimuladas para que o processo de 

desenvolvimento seja potencializado. Dentre elas pode-se considerar excelente 

memória a longo prazo, facilidade para identificar logotipos e sinais gráficos, 

geralmente possuem bom vocabulário, facilidade para cópia, habilidade para leitura 

e uso de jargões e frases de efeitos.  

Yonamine (2002) explica em seu artigo que a fala na SXF é rápida e disfluente  

e retoma que : 

“ os aspectos cognitivos encontram-se alterados pois apresentam 

alterações perceptuais auditivas e visuais, tais como discriminação e 

memória imediata a curto prazo. Essas dificuldades, somadas às 

alterações no desenvolvimento neurológico, linguístico, e das estruturas 

lógicas, acabam ocasionando quadro de dificuldade de aprendizado  e da 

comunicação gráfica” 

 

Tal autora Yonamine (2002), a partir da avaliação de linguagem de um grupo 

de 10 meninos com idades variando entre 6 e 13 anos e com a síndrome do 

cromossomo X frágil (SXF), caracterizou o nível de comunicação desses indivíduos 



 

 16 Introdução 

 

 

 

a partir de escalas de desenvolvimento normal. Constatou-se que dentro desta 

amostra, os indivíduos apresentaram predominantemente forma de comunicação 

linguística (80%), atingindo o nível máximo de até 3 anos de idade. Concluiu-se que 

os dados obtidos confirmam o significativo atraso na aquisição e desenvolvimento da 

comunicação, necessitando, portanto, de intervenção precoce e especializada. Esse 

estudo é ilustrado pela tabela abaixo, comparando a idade cronológica dos seus 

pacientes com o seu nível de comunicação. Desta forma fica evidenciado o atraso 

efetivo na fala. 

 

Tabela 1:Distribuição de indivíduos, segundo idade cronológica e nível de comunicação (Yonamine,2002) 

        Paciente                  Idade cronológica                  Nível de comunicação 

P4 6 anos 8 – 12 meses 

P6 7 anos 2 anos – 2 anos 6 meses 

P8 8 anos 2 anos – 2 anos 6 meses 

P7 10 anos 1 ano 6 meses – 2 anos 

P1 10 anos 2 anos – 2 anos 6 meses 

P9 10 anos 2 anos 6 meses – 3 anos 

P2 12 anos 2 anos 6 meses – 3 anos 

P10 12 anos 2 anos 6 meses – 3 anos 

P5 13 anos 8 – 12 meses 

P3 13 anos 2 anos 6 meses – 3 anos 

 

 Ferreira e Lamônica (2005) também confirmam os diferentes níveis de 

comunicação em seus estudos, que utilizaram procedimentos formais e informais 

para a avaliação da linguagem que os mesmos apresentaram variabilidade quanto 

às alterações lingüísticas, sofrendo influência quanto ao grau de retardo mental, e 

distúrbios comportamentais. Alterações práxicas orais e fonoarticulatórias também 

são previstas. 

Diante de todas essas características identificadas é indiscutível que existe 

uma real importância para pedagogos e demais profissionais da educação em saber 
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identificar, por meio dessas observações, um aluno com X-Frágil e buscar 

estratégias apropriadas para trabalhar com ele. (PAZZINI,2009) 

 

1.2  A educação e a Síndrome do X-Frágil. 

 

A síndrome do X-Frágil, está ganhando cada vez mais espaço nas discussões 

sobre a prática educativa mundial. Desde a época do império, já existia uma 

preocupação com as pessoas que eram diferentes, e para isso foram criadas 

instituições particulares que conseguissem atender as necessidades dessa clientela, 

como é o caso do “Imperial Instituto dos meninos Cegos”  fundado em 1854 (atual 

Instituto Benjamin Constant) e o “Instituto dos Surdos e Mudos” em 1857 (atual 

Instituto Nacional da educação dos Surdos Mudos). Somente no século XX foram 

fundadas instituições voltadas às pessoas com deficiência mental; em 1926 o 

Instituto Pestalozzi e em 1954, a APAE. ( MANTOAN, 2003) 

A partir de então, várias discussões foram realizadas e várias medidas, 

tomadas a fim de estabelecer e direcionar a educação para crianças com 

necessidades especiais. Dentre os principais documentos pode-se citar a 

Constituição Federal que define em seu artigos 205 a educação como sendo direito 

de todos, e no artigo 208 inciso III, o atendimento educacional especializado. 

Outro documento de extrema importância é o Estatuto da Criança e do 

Adolescente que estabelece os direitos das crianças, e principalmente no artigo 5º, 

declara que nenhuma criança ou adolescente deve ser vítima de negligência, 

discriminação, exploração, violência e crueldade. Além deste, outro documento 

nacional que legitima a prática educacional em crianças especiais é a Lei de 

Diretrizes e Bases. Seus artigos 58, 59 e 60, regularizam a educação especial como 

modalidade escolar e, principalmente, estabelece a formação profissional capacitada 

para os professores que atuarão com essa modalidade. 

Vários documentos internacionais também influenciaram na discussão a favor 

da educação especial, como a declaração Mundial de educação para Todos (1990) 

e Declaração de Salamanca (1994). Além de garantir o acesso e permanência na 
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escola regular, preferencialmente, esses documentos também garantem que o 

ensino deve ser de qualidade.  

O Brasil, hoje, tem subsídios legais para que a educação especial se 

desenvolva fazendo com que o portador de necessidades especiais tenha uma 

educação de qualidade. Dentro deste contexto de educação inclusiva, espera-se que 

as escolas, estejam preparadas para receber um aluno com necessidades especiais 

e poder traçar estratégias adequadas. 

Como já foi visto anteriormente, a síndrome do X- Frágil possui características 

muito peculiares para direcionar um atendimento especializado, voltado para suas 

potencialidades e também dificuldades, traçando metas e limites a fim de superá-las.  

Esta pesquisa demonstra a atuação do professor diante da prática inclusiva, e 

caracterizar a intervenção pedagógica pelo olhar direcionado às propriedades 

inerentes à Síndrome, tendo como objetivo melhorar a educação oferecida para 

todos. 

Na intervenção especializada, o processo pedagógico de diagnóstico, 

formação e avaliação, permite conhecer os alunos individualmente, em grupos e em 

família; as particularidades reais, suas necessidades, motivos, capacidades, hábitos, 

habilidades, conhecimento, auto-estima, potencialidades e diferenças. (MEC, 2003) 

O diagnóstico pedagógico deve-se inserir numa perspectiva ampla, 

oferecendo informações sobre o contexto do aluno e sua consequente influência 

para o progresso de seu aprendizado.  

A compreensão global da aprendizagem e seus desvios solicita uma análise 

não somente do sujeito, mas da qualidade das relações que ele estabelece com a 

escola, a família e a sociedade .(FERNANDEZ, 1991; WEISS, 1997).  

 Trabalhos nessa área são importantes pois dão continuidade em pesquisas 

envolvendo a aprendizagem de crianças portadoras de necessidades especiais.  A 

pesquisa em educação, relacionada a quadros clínicos específicos é de extrema 

importância, principalmente, dentro do processo de inclusão, para que os 

educadores estejam melhor preparados e qualificados para lidar com esses alunos. 

Dessa forma, suprindo assim, as reais necessidades do aluno, para o seu melhor 

desenvolvimento emocional, psicológico e cognitivo. 
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 A Síndrome do X Frágil ganha aqui sua ênfase por ser a segunda causa 

genética de Deficiência Mental, ficando atrás somente da Síndrome de Down e, no 

entanto, não recebe devida consideração dos profissionais da educação que, em 

sua grande maioria, desconhecem o quadro. É importante para esse profissional, 

além de saber reconhecer, identificar e saber encaminhar para especialistas, 

acompanhar o desenvolvimento global desse aluno, sempre prestando atenção aos 

seus detalhes particulares e aproveitando as condições que partem do próprio 

indivíduo. (GÓMEZ, 2007) Dessa forma, retira-se o foco das avaliações, testes e 

diagnósticos e procura-se observar aquilo que a criança traz consigo, buscando 

compreender a maneira como a qual interage com o mundo. Observando suas 

dificuldades, preferências e ferramentas, podemos entender melhor como acontece 

o seu processo de aquisição da fala, leitura e escrita, procurando compreender o por 

quê das dificuldades, que nem sempre estão relacionadas com a patologia. O 

professor pode potencializar os resultados positivos, lidando com as diversidades e 

com a individualidade de cada aluno de uma forma mais preparada. 

 A qualificação do profissional não se reflete apenas no acompanhamento do 

quadro clínico, mas também a todo o contexto familial do individuo. Os resultados 

significantes também irão influenciar na melhor adaptação em meio social e 

proporcionar um bem estar maior para o convívio familiar.  
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 2. OBJETIVOS 

 

 2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar o preparo pedagógico de educadores no processo de alfabetização e 

desenvolvimento de crianças portadores da Síndrome do X-Frágil . 

 

 2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Verificar quais atrativos pedagógicos que auxiliam no processo de 

alfabetização das crianças portadoras da síndrome. 

 Realizar um levantamento quanto ao conhecimento de educadores que 

trabalham com crianças portadoras de X-Frágil. 
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3. SUJEITOS E MÉTODOS 

 

3.1 SUJEITOS  

 

Participaram da pesquisa 16 educadores maiores de 18 anos, que atuam ou 

já atuaram no processo de alfabetização de crianças portadoras da Síndrome do X- 

Frágil com diagnóstico comprovado por cariótipo ou DNA. 

 

Como critério de Inclusão para dar validade a pesquisa foi utilizado: 

 Ter assinado o termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

(APÊNDICE B); 

 Ser maior de 18 anos; 

 Trabalhar ou já ter trabalhado com alunos e/ou pacientes portadores da 

Síndrome do X-Frágil. 

 

Como critério de exclusão foi utilizado: 

 Não ter assinado o termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

(APÊNDICE B); 

 Ser menor de idade; 

 Não ter experiência com alunos e/ou pacientes portadores da 

Síndrome do X-Frágil. 

 

 

3.2  MÉTODOS  

 

Para a realização dessa pesquisa foram enviados 20 questionários para 

profissionais que trabalham com crianças portadoras da Síndrome do X-Frágil. Os 

questionários foram entregues para profissionais que atuam na APAE, na região de 

Nova Odessa e em 4 colégios particulares na região de Campinas. Dos 
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questionários enviados foram devolvidos 16 no prazo de 2 meses e dois após o 

prazo.  

O questionário foi desenvolvido com ênfase nos processo pedagógico, 

psicológico e psicopedagógico, de forma a ser realizada não só por professores, 

mas também por especialistas da saúde com experiência pedagógica prévia, 

adotando as respostas como expressão das intervenções na aprendizagem.  

Foi feito um levantamento de dados informativos com educadores, 

enfatizando sua prática de intervenção com alunos que apresentam um déficit 

cognitivo por apresentar fenotípica e genotipicamente a Síndrome do X-Frágil. 

As perguntas foram específicas para saber o que os profissionais entendem 

da Síndrome do X-Frágil e, se os mesmos se consideram habilitados ou preparados 

para atuar com essas crianças especiais. O questionário também considerou a 

opinião do profissional com relação ao processo de alfabetização, o seu interesse 

em se preparar, suas observações com relação aos pontos positivos e negativos da 

sua intervenção, as suas dificuldades enfrentadas e sua descrição de trabalho. 

(APÊNDICE A).  

Além desses objetivos também mostra se esse profissional se limita às 

consequências patológicas impostas pela doença, ou acredita no desenvolvimento 

global do seu aluno com estímulos apropriados e, se observa pontos positivos na 

criança.  

O questionário também aborda a preparação do educador para atuar, suas 

informações a respeito da doença ou estratégias pedagógicas, observações de suas 

dificuldades enfrentadas e relata uma breve descrição do seu trabalho. 

O questionário foi determinado com questões dissertativas nas quais os 

profissionais poderiam expressar seus conhecimentos e opiniões a respeito. Diante 

disso, foi estabelecido um padrão de comparação que determina a divisão desse 

questionário em grupos. A análise dos dados foi descritiva. A tabulação de questões 

para enquadrá-las nos grupos partiu da determinação de respostas padrões que 

foram delimitadas a partir dos objetivos propostos por cada questão.  
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Por tanto, foi estabelecida uma resposta para comparar as respostas dadas 

pelos profissionais dizendo como definiam a Síndrome do X-Frágil. (APÊNDICE C) 

Desta forma, as respostas foram enquadradas em três grupos:  

Primeiro grupo: respostas que estão além do esperado. 

Segundo grupo: resposta que estão dentro do padrão  

Terceiro grupo: Respostas abaixo do esperado. 

Esta pesquisa foi realizada dentro dos padrões de pesquisa com seres 

humanos exigidos pela Resolução 196/96 e 251/97 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS). Utilizou-se de meios não invasivos, garantindo a integridade física e moral 

dos envolvidos, mantendo em sigilo a sua identidade.  

 O trabalho não prejudicou a ação pedagógica ou qualquer outra intervenção 

com relação aos profissionais envolvidos. Também não prejudicou no andamento e 

tratamento dos pacientes em seu atendimento ambulatorial ou em qualquer outro 

serviço onde foi acompanhado. Houve a possibilidade de desistência, caso os 

professores pesquisados assim desejarem.  

Os educadores responsáveis assinaram um termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) garantindo sua voluntariedade para colaborar com o 

desenvolvimento da pesquisa e a confidencialidade dos dados obtidos. Os 

participantes terão acesso ao resultado da pesquisa, baseada na fundamentação 

científica ( APENDICE B ). 
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4. RESULTADOS 

 

Levando em consideração que cada questão tem sua peculiaridade e 

objetivo, cada uma delas possui um agrupamento específico, que será explicado 

posteriormente. 

A questão 1  estabeleceu o perfil dos profissionais. Participaram da pesquisa 

2 homens e 14 mulheres entre a faixa etária de 23 a 57 anos. Segundo a análise dos 

questionários, temos a participação de 13 professores e 3 profissionais da saúde, 

que trabalham com a Síndrome. Dentre esse profissionais, 11 trabalharam com 

FRAXE (habitualmente associada a formas mais leves de DM) e 4 com FRAXA 

(habitualmente associada a formas mais grave de DM), uma única pessoa não 

informou o grau de DM. 

Na segunda questão, tivemos apenas 1 resposta no 1º grupo. Já no segundo, 

foram 7 e no 3º totalizamos   8 respostas que estavam abaixo.  Esse resultado 

demonstrou que 50% dos profissionais que trabalham diretamente com crianças 

portadoras da Síndrome, desconhecem a sua definição precisa. 

Na terceira questão, as respostas foram divididas em 3 grupos também: 

Aqueles que se consideram preparados para atuar com crianças portadoras da 

Síndrome do X-Frágil, aqueles que não se consideram, mas possuem 

direcionamento para atuarem, e aqueles que não se consideram e não possuem 

direcionamento algum. 

Nessa questão, obtivemos 4 respostas no grupo 1, 9 no grupo 2 e o restante 

no grupo 3. Esse resultado demonstrou que 75% dos profissionais, 

independentemente de ter ou não um direcionamento específico, não se consideram 

preparados para trabalhar com as crianças portadoras. 

Na pergunta nº 4, 11 pessoas não caracterizam precisamente o processo de 

alfabetização, alguns se limitaram em descrever algum tipo estímulo como o de 

atividades psicomotoras, mas não entraram em detalhes, referindo-se a aquisição de 

leitura/escrita em si. Outras 3 pessoas, só caracterizaram como sendo um processo 

muito difícil e longo, que exige muita dedicação, planejamento e estudo. Por fim, 1 

pessoa não respondeu a essa pergunta. 
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A questão 5 considerou se o profissional saberia ou não diferenciar se as 

dificuldades enfrentadas eram decorrentes da patologia ou eram dificuldades 

pedagógicas. Dos 16 profissionais, 1 não respondeu, 9 disseram que conseguiriam 

distinguir, 3 teriam dificuldades para avaliar e 3 afirmaram não conseguir diferenciar 

as dificuldades enfrentadas pelos seus alunos. Esse resultado mostrou que, mesmo 

comparado ao resultado da segunda questão, os professores estão engajados em 

suas práticas e conseguem estabelecer as características de aprendizado dos seus 

alunos e trabalhar com seus limites pessoais, mesmo não possuindo muito 

conhecimento específico. 

A próxima questão tratou de um assunto mais subjetivo, no qual os 

professores disseram se acreditavam ou não que, com motivação e estratégias 

adequadas, o aluno é capaz de aprender. Observamos que neste caso 100% dos 

profissionais afirmaram acreditar na capacidade de aprendizagem dos seus alunos, 

desde que realmente tenha um acompanhamento específico, condições e 

motivação. 

Na questão nº 7, todos os profissionais relataram ter muita dificuldade ao lidar 

com seus pacientes. Dentre as dificuldades, foram citadas algumas que se repetiram 

em muitos questionários, como por exemplo, a dificuldade em lidar com a família 

que muitas vezes  também precisam de ajuda e instruções. Outros exemplos foi a 

dificuldade com o comportamento agressivo e autista, dificuldade com a 

compreensão da fala que não se desenvolveu completamente, dificuldades em 

determinar tarefas. 

Por último, a pergunta nº 8 pedia para cada profissional descrever o seu 

trabalho. Nessa questão 4 pessoas colocaram uma resposta que contribuiu 

imensamente com o próximo capítulo, a discussão do processo interventivo. Mas 

também estabelecemos critérios de comparação e classificamos as respostas em 3 

grupos: 4 pessoas deram respostas excelentes, completas e foram além do que foi 

solicitado; 9 pessoas responderam dentro da médias, aquilo que foi pedido e nada 

além, 2 pessoas não atingiram o esperado pela questão, e por fim, 1 pessoa não 

respondeu. Essa questão também determinou o nível de envolvimento com a 
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criança e ajudou a caracterizar melhor um perfil de profissional esperado pela 

pesquisa. 

Todas essas questões foram desenvolvidas com o objetivo de analisar a 

atuação dos profissionais e para poder  interpretá-las de modo a  traçar o perfil dos 

profissionais envolvidos na pesquisa. As questões foram tabuladas e classificadas 

em 3 grupos principais: Respostas que estão além do esperado, resposta que estão 

dentro do padrão e respostas abaixo do esperado. 

Se enquadram no primeiro grupo aqueles profissionais que estavam além da 

linha mediana, que deram respostas completas e precisas sobre o tema. Além disso 

demonstraram ter pleno conhecimento no processo de atuação com portadores da 

Síndrome. Já no segundo grupo se enquadram profissionais que deram respostas 

medianas e superficiais sobre o tema, sem se aprofundarem ou demonstrar grande 

interesse. E, finalmente, o terceiro grupo engloba aqueles que deram respostas ruins 

ou incompletas, não demonstrando interesse e refletindo um baixo nível de 

conhecimento sobre o assunto. 

Segue abaixo o gráfico comparativo das respostas: 

 

 

Gráfico 1: Classificação das respostas em grupos. 
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A análise dos questionários permitiu interpretá-los e realizar a média das 

respostas dadas. A partir dessa análise chegou-se ao resultado: metade dos 

profissionais estão na linha mediana de conhecimento sobre o assunto, o qual 

demonstra que esses profissionais não possuem um domínio adequado sobre o 

assunto que os permitam atuar de maneira compatível com o que se espera de uma 

educação especial de qualidade. Além deles, outros 3/16 estão abaixo do nível 

esperado e somente 5/16 estão qualitativamente preparados para atuarem. Esse 

resultado indica uma forte necessidade de melhores formações para educadores 

que atuam nessa área. 

Esses resultados são expressos no gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 2: Média geral das respostas. 
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5. DISCUSSÃO  
 

Há muitos anos, a SEESP, Secretaria de Educação Especial do MEC (2007), 

está buscando políticas e programas que promovam a inclusão de crianças 

especiais, na tentativa de transformar a escola pública em um ambiente de respeito 

e valorização da diversidade.  

Essa tentativa continuará  ineficiente, enquanto os professores que atuam não 

estiverem preparados para receber esses alunos e atender as necessidades que 

eles demandam.  Esta é uma dura realidade que a escola enfrenta atualmente no 

qual os profissionais não estão preparados por falta de incentivo, motivação para se 

especializarem, perspectivas e por falta de informação (RINALDI, 2007).  É 

importante ressaltar que a maioria das universidades que oferecem o curso de 

Pedagogia não tem em sua grade curricular o modulo de educação especial 

(MENDES,2002), portanto o profissional é formado sem estar habilitado para atuar 

diante do quadro de inclusão social. 

Nos questionários entregues, essa situação se reflete nas respostas dadas, 

no qual os professores apontam saber superficialmente o que é a síndrome do X-

Frágil e dizem não se sentir preparados para ser responsável pelo desenvolvimento 

da criança portadora da Síndrome. 

 

“Eu não me considero preparada para atuar ativamente no processo de 

aprendizagem de uma criança com essa síndrome, e acredito que a maioria dos 

educadores, com somente a formação acadêmica, também não. São alunos que, 

como outros que possuem outras deficiências, precisam de atenção e educação 

especial. Na maioria das formações pedagógicas, em minha opinião, os educadores 

não são apresentados a muitos conhecimentos que lhe serão de extrema 

importância na rotina escolar, sendo necessário assim, procurar especializações e 

cursos que supram essa falha.” (T.T.V.) 

 

 Esse quadro aumenta sua gravidade com a ineficácia de programas 

educativos e insatisfação dos profissionais, pois os mesmos não se sentem seguros 
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para atuar, o que acaba refletindo tanto em seus alunos quanto nas famílias, que na 

maioria das vezes, também tem grande dificuldades para lidar com a criança. Neste 

caso, devemos ficar atentos para as necessidades que exige o projeto pedagógico 

para que se reconheça e valorize as diferenças, que envolva a todos profissionais, 

conscientizando-os e motivando-os para haja cooperação, trabalho em equipe e um 

engajamento para trabalhar em conjunto com as famílias.  As professoras T.T.V, 

J.B.S. e M.F.S afirmam acreditar nesse trabalho multidisciplinar, onde há relação 

entre o projeto pedagógico e o apoio interdisciplinar:  

 

“Acredito que com estímulo e metodologia adequada, a criança é capaz de 

aprender muito mais do que a sua própria patologia o limita. Mas é necessário, 

também, que ela receba apoio de diversos profissionais, como fonoaudiólogos, 

psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, entre outros.” 

 

”Atendimentos especializados terapêuticos, escola multidisciplinar e 

acompanhamento médico regular chegam a bons resultados sociais e funcionais.” 

 

“ Tenho observado em minha prática com psicóloga clínica, especialista em 

“psicologia escolar e do aprendizado” que é um trabalho multidisciplinar e muito 

específico para cada caso. Mas que precisa ser motivador, com assuntos de muito 

interesse para o aluno. O ritmo também é muito particular e cada profissional, além 

da família, tem papel fundamental, neste processo.” 

 

Já a professora J.B.S. descreve o resultado positivo que essa intervenção 

especializada teve: 

 

“Com 09 anos e meio foi encaminhado para Escola-Clínica multidisciplinar, 

inicialmente apresentando bom potencial a ser desenvolvido, mas ainda mantinha 

prejuízos nas áreas... na interação social- (nega o contato e se isola) na 

comunicação- não consegue manter o diálogo e nem iniciar uma conversação 

interesses restritos. Tinha ainda dificuldades em aceitar ou experimentar mudanças 
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uso inadequado dos jogos e brinquedos dificuldades em concentrar-se e manter-se 

em uma atividade comportamentos de agitação e agressividade em momentos de 

defesa . E com esse atendimento o aluno teve grandes evoluções no 

comportamento social e no seu desenvolvimento global” 

 

 

Pazzini (2009) realizou pesquisa demonstrou a importância de intervenção 

especializada para formação e preparação dos professores, refletindo assim no 

desenvolvimento da criança, Ela foi feita em Belo Horizonte com professores de uma 

escola da Rede Municipal da cidade de Barretos que trabalha com perspectiva 

inclusiva. A pesquisa demonstra o desconhecimento por parte dos profissionais da 

Síndrome que resultou na implementação de projeto de intervenção pedagógica, 

que conseguisse orientar os professores. Dentre as práticas desse processo vale 

ressaltar a iniciativa de distribuição de textos e apostilas, que explicam sobre as 

síndromes de folders informativos, e dinâmica de grupo, para discussão e 

intervenção multidisciplinar.  

O resultado da pesquisa foi positivo. Os professores ficaram muito satisfeitos 

em conhecer melhor as especialidades dentro da educação e se sentia melhor 

preparados para receber alunos especiais. 

Outro ponto a se discutir determinado pelas respostas dadas é a prática do 

professor em sala de aula. É muito importante que o profissional fique atento à sua 

prática, pois é através dela que todos os conhecimentos são colocados em prática. 

Foi constatado na pesquisa que vários professores tinham dúvidas de como 

lidar ou como estimular a criança, mas a pesquisa também demonstra que muitos 

recebem instruções e orientações para o seu trabalho ( PAZZINI,2009) 

Neste trabalho, observou- se alguns professores trabalhavam com as 

características que podem auxiliar nesse projeto. Como por exemplo: Trabalhar com 

sua boa memória, utilizando-a como ferramenta para aprendizado; as respostas das 

nas pesquisas indicam associar os objetos de interesse pessoal do aluno com o 

conteúdo disciplinar, fazendo com que isso se torne mais concreto e com sentido. 

Neste caso também se utiliza a habilidade para identificar logotipos e sinais gráficos 
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como forma de auxilio. No que concerne à área de processos e habilidades mentais, 

o indivíduo com Síndrome do X Frágil manifesta uma relativa facilidade em tudo o 

que tenha a ver com a memória visual, captando informação visual de fácil 

interpretação, fixar-se em detalhes visuais irrelevantes e também aprender por 

imitação visual.(AZEVEDO,2011) 

 A mesma autora aborda que o desenvolvimento psicomotor, nesse quadro, 

também pode ser facilitado pelo apego e docilidade quando o portador é 

conquistado pelo educador.  Essa pessoa se torna, assim,  referência e exemplo a 

ser seguido.  

Não se deve esquecer que é muito importante observar, também, as 

potencialidades individuais de cada aluno, pois eles podem dar pistas de como ser 

trabalhados.  

Além dos pontos positivos, existem muitos pontos negativos, que trabalhados 

podem facilitar também o trabalho do professor. 

Uma das dificuldades apontadas nos questionários foi o espectro autístico. 

Neste caso, o aluno deve ser acompanhado por outros profissionais, como por 

exemplo, psicólogos, para diminuir as consequências da relação interpessoal. 

Segundo as sugestões relatos de atividades feitas pelos professores, elas devem 

ser trabalhadas na convivência com os colegas e estimulação de atividades como: 

atividades com fichas com o nome de todos os alunos, música, atividades corporais 

(dança, poesia), teatrinho de fantoches com histórias interessantes, pintura, 

colagem, visita à biblioteca da escola, ao laboratório de informática com joguinhos 

educativos, etc. Essas atividades concretas vão estimular as áreas corticias 

funcionais  (Luria, 2002) , que vão contribuir no processamento das informações 

recebidas pelos orgãos sensoriais e no desenvolvimento, processamento, das 

respostas organizadas a partir do processamento dessas informações. Estabelecer 

uma rotina, também é muito importante para o seu processo de desenvolvimento.   

Mello (2011) faz uma abordagem sobre a Psicopedagogia, com foco nas 

dificuldades de aprendizagem relacionadas à cognição, que são concentração e 

memorização. Nesse estudo enfoca a música e sua relevância, sua função 

terapêutica no corpo e nas emoções, as implicações do estudo de um instrumento 
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musical, sua relação com a cognição e a intervenção psicopedagógica na qual ela é 

utilizada.  

J.B.S. explica claramente em sua resposta as dificuldades encontradas em 

seu aluno. 

“Dos 03 anos aos 4,5 anos frequentou pré-escola quando as mesmas 

queixas se repetiam além de outras como diferentes relacionamentos social 

de interação com a professora de realizar as atividades neuropsicomotora, 

global e fina, percepção visual auditiva, linguagem, atenção, concentração, 

memória. A direção da Escola diante de tanta dificuldades orientou a mãe  

procurar uma Escola Especializada pois a criança não tinha condição 

cognitiva para acompanhar o programa. Com 05 aos 08 anos frequentou 

outra pré-escola (com inclusão) quando foram observados mais 

comportamentos como: Não sabia dimensionar quantidade de comida, 

extremamente tímido, agressivo, e quando alguém tentava se aproximar dele, 

mordia roupas, objetos e as próprias mãos, muitas quedas pela falta de 

equilíbrio, dificuldades no controle da salivação provocando baba, não tinha 

controle nas suas necessidades fisiológicas, já entendia alguns comandos 

porém executava com dificuldades, não conseguia manusear tesouras, nos 

desenhos livre e dirigido não conseguia dar formas concretas  fazendo 

garatujas.” 

 

Outras dificuldades foram apontadas pela professora M.M e pela 

professora M.F.S.: 

 

“Como eu trabalho mais com a parte física do aluno, uma das 

dificuldades encontradas em relação ao limite de aprendizado  foi da falta de 

noção de espaço, direita, esquerda, cima, baixo. ” 

 

“Levamos quase um ano para construir vinculo, para ele ouvir e 

respeitar as regras, para não ser agressivo com palavras, para ter 

comportamento adequado de sentar-se à mesa ou nas almofadas espalhadas 
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pela sala(se escondia embaixo da mesa). R. não aceitava nenhuma 

aproximação física, babava muito e quase não conversa. Falava o tempo todo 

que era difícil e que não ia fazer. Aos poucos, fomos construindo um vinculo 

forte; ele aprendeu a jogar com  regras, aprendeu a se arriscar e fazer novos 

jogos e atividades diversificadas, a  conversar, a jogar jogos de tabuleiros, 

memória, caça palavras, jogo sete erros e a desenhar no papel e na lousa.” 

  

Outro ponto a ser trabalhado é o desenvolvimento da linguagem. Para um 

avanço nesse ponto, é imprescindível o acompanhamento de um fonoaudiólogo para 

desenvolver habilidades competentes que o professor não é habilitado ou tem 

conhecimentos específicos. Mas um trabalho em parceria dos profissionais pode 

contribuir de forma a potencializar o desenvolvimento. A atuação do profissional 

deve se atentar para todos os gestos, vocalizações, olhares, ou qualquer outra 

forma de manifestação. Ele também deve fornecer oportunidades que favoreçam a 

comunicação, estimulando uma possível resposta, sempre proporcionando uma 

linguagem compatível com as possibilidades de compreensão da criança. As 

dificuldades de linguagem de crianças com X frágil estão entre uma fala arrastada e 

graves problemas com as habilidades básicas da língua. Entre os problemas mais 

graves podem incluir: a incapacidade de pronunciar as palavras claramente, difícil de 

escrever e usar a gramática corretamente e falta de jeito para comunicar de forma 

significativa. (FERNANDEZ, 2010) Segundo o relato dos professores, as atividades 

direcionadas para essas crianças devem ser orientadas e discutidas com a 

fonoaudióloga, mas podemos estimulá-las através de jogos cooperativos e 

atividades musicais que trabalham a dicção e fonética durante a comunicação de 

forma lúdica. Como pro exemplo, a educadora M.M. que relata sua experiência 

positiva com a música e confirma ser um instrumento efetivo no processo de 

aprendizagem:  

 

 “Como eu entrei sem experiência alguma, meu primeiro desafio foi 

aprender mais sobre eles, envolvê-los em uma atividade única mas respeitando 

sua individualidade biológica. Houve muito sucesso em relação a dança, de 
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inicio os meninos demonstraram total apatia a dança, então na primeira aula, 

ao invés de ballet como estava previsto no cronograma, pesquisei os estilos de 

músicas que eles mais gostavam e dei uma aula coreografada com várias 

músicas distintas e percebi que eles se adequaram muito bem á diversidade 

cultural, respeitando o gosto musical dos amigos(coisa que eles aprenderam 

dentro da sala de aula junto com a professora, como eles mesmo haviam dito). 

O basquete também foi uma modalidade que eles gostaram muito, mesmo com 

a dificuldade de falta de material, e espaço adequado” 

 

É evidente que, se para um professor essa criança necessita de muito 

preparo, dedicação e empenho para atender as suas necessidades e mesmo assim 

ainda é difícil estar totalmente preparado. Para a família esse desafio é ainda maior. 

Esse quadro se reflete nas respostas como sendo, uma das maiores dificuldades 

enfrentadas pelos professores: lidar e orientar as famílias. 

A parceria entre família e escola é, sem dúvidas, um ótimo recurso que facilita 

o trabalho. O professor deve ser uma ferramenta de auxilio para algumas questões, 

principalmente as escolares. Cherubini (2008) em sua tese argumenta, citando Hessl 

et AL (2001), que a sintomatologia presente na criança com SXF esta associada aos 

transtornos afetivos presentes nos pais. Para esses autores, as características de 

comportamento de uma criança com essa síndrome acabam afetando o nível de 

estresse vivenciado pelos pais. Desta fora é complicado buscar a parceria levando 

em consideração que os pais não estão preparados para lidar com seu filho. 

Os mesmos autores justificam isso com sua pesquisa feita com pais 

estabelecendo o nível de estresse vivenciado por eles. E seu resultado, ao contrário 

do que esperavam, apontou um nível de estresse muito baixo, mas evidenciaram 

que, em sua conclusão, este pode ter ocorrido devido a vários fatores como o baixo 

número da amostra, mas principalmente a interferência do apoio oferecido ao grupo 

de estudo. Assim chegamos à conclusão de que é necessário dar e ter apoio da 

família para que isso consiga afetar a vida da criança positivamente também. 

Nos questionários, foi notado também que em algumas respostas a família 

esteve muito presente e trabalhou em parceria com a escola: 



 

 39 Discussão  

 

 

“Nunca houve dificuldade quanto a família, eles sempre apoiaram 

decisões tomadas pelos professores e equipe pedagógicas. Os alunos 

sempre demonstraram confiança e respeito ao professor e uma certa apatia 

em relação a estranhos” 

 

Por fim, além dos problemas descritos nos questionários vistos acima, há 

pontos fortes que motivam o profissional. Alguns descrevem gostar muito do que 

fazem e apesar de nem sempre ter o preparo, estão dispostos a aprender e se 

informar para exercer melhor a profissão e qualificar o aprendizado do aluno 

globalmente. Um dos fatores que estimula é ver o resultado do amadurecimento do 

aluno conforme vai passando por sua vida escolar. Assim como demonstra o 

depoimento da professora J.B.S. que diz:  

 

“Com certeza. Não se pode anular e desistir de uma criança a partir de 

um diagnóstico. Existem estratégias e intervenções que ultrapassam barreiras 

e apontam para bons resultados. Uma vez tive uma criança com diagnóstico 

de Síndrome de Asperger. A família e a escola trabalharam de forma conjunta 

e adequada. Há pouco tempo reencontrei esse aluno, já adolescente e 

cursando (dentro de seus limites) o Ensino Médio.” 

 

Este relato traduz a satisfação profissional da professora ao ver que seu aluno 

conseguiu superar-se e atingir metas além do esperado. Essa profissão 

desempenha um papel muito especial na vida do profissional que acaba se 

envolvendo e se apaixonando através das relações interpessoais estabelecidas. 

Como também relata a professora T.T.V e M.F.S.: 

 

“Hoje o aluno apresenta um desenvolvimento lento, mas com muita 

evolução, está e, finalmente, no processo de alfabetização, a escrita passou a 

ser de seu interesse e embora ainda não escreva de forma alfabética, suas 

palavras são mais coerentes, conversa melhor e com mais coerência e suas 
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frases são mais completas. Apresenta adaptabilidade social restrita aos 

ambientes e pessoas que são conhecidas por ele. Está inserido no mercado 

de trabalho com bom desempenho na execução de suas tarefas e 

habilidades. Apesar de sua evolução nos aspectos motor, cognitivo e social, 

tem necessidade de ser assistido pela família e pelos profissionais na solução 

dos problemas da vida cotidiana e incentivo a superação de suas dificuldades 

, devido a pouca inciativa e insegurança na tomada de decisões. É muito 

satisfatório ver esse avanço e ver, também, que todo o trabalho valeu a pena, 

e para isso é imprescindível estar motivado diante das dificuldades.” 

 

“Ele foi perdendo o medo de errar e escreve como consegue, do seu 

jeito , embora ainda não esteja alfabetizado. Já se arrisca para ler algumas 

palavras. Vejo que cresceu e amadureceu muito; respeita regras e é muito 

menos resistente para aprender coisas novas. É muito inteligente e tem ótima 

memória. Gosta de basquete , de teatro, de música, dos amigos da escola e 

da ponte preta. Hoje estuda e trabalha embora não esteja alfabetizado, 

acredito que com o trabalho conjunto da escola, fono, mãe,o meu e o da 

UNICAMP, R. está no caminho para consegui-lo. Eu queria ter tido mais 

tempo para ter mais contato com os outros profissionais que trabalham com o 

R., para juntos encontramos melhores formas de ajudá-lo a crescer e se 

desenvolver .” 

 

 

Além da realização profissional, a professora também explicita a importância 

da motivação no decorrer da prática pedagógica. O aluno se sentir motivado, é 

fundamental para que ele se esforce e se empenhe em ultrapassar seus limites e 

manter sua auto-estima elevada. Neste caso, vai influenciar diretamente na 

aprendizagem, pois quanto mais motivada a pessoa esta, mais persistente e maior é 

a atividade (LIEURY & FENOUILLET, 2000). O resultado é mais satisfatório e 

melhora a qualidade de vida da criança e, consequentemente, da família também. 

A professora J.B.S. descreve esse trabalho: 
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“Lento. Processo a longo prazo. Muitas dificuldades na escrita, 

demonstra interesse em aprender, porém, apresenta um quadro de 

resistência e desistência mediante as dificuldades durante o processo de 

alfabetização” 

 

A professora T.T.V.  confirma em sua resposta o preparo e as intervenções 

que ela executou com seu aluno: 

 

“O processo de alfabetização deve ser diferenciado, em que a criança 

com a síndrome deve receber estímulos variados, atingindo seu 

desenvolvimento global. Esses estímulos devem ser sensoriais, psicomotores 

e afetivos, ajudando em sua cognição e autonomia pessoal e social. O 

estímulo visual é importante, em que na maioria das vezes, não associa o 

som ao concreto, como por exemplo, à letra. Ela deve ser estimulada em 

todos os âmbitos, precisando da ajuda de diversos profissionais, mantendo o 

educador uma rotina para que possa se sentir incluída no ambiente. Deve 

frequentar aulas de artes, de música e até de natação. Deve também 

trabalhar em grupo para se socializar melhor e ajudar na comunicação.” 

 

E, finalmente, depois de traçar todas as características do processo de 

aprendizagem, podemos estabelecer que a alfabetização de uma criança portadora 

da SXF será lenta e minuciosa. Terá dificuldades decorrentes da Síndrome e 

pedagógicas também. Desta forma, o profissional deve estar motivado a buscar 

especializar-se e também ser capaz de motivas o seu aluno, para que ele se 

interesse para aprender. 

A partir dos objetivos levantados, a pesquisa atingiu as metas esperadas de 

levantar estratégias pedagógicas que auxiliem o trabalho do professor e educador 

para que sua intervenção seja mais eficiente no desenvolvimento da criança.  

Conseguiu também analisar as reais dificuldades do aluno, entendendo o 

porque das mesmas e, se são associadas, ou não, a sua patologia.  
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Realçou a importância da educação acolhendo as crianças de maneira digna 

e qualificada nas escolas, orientando o aluno e a família, acompanhando todo o 

processo de desenvolvimento, encaminhando para os profissionais especializados e  

trabalhando em parceria com os demais profissionais envolvidos. Assim, 

demonstrando também, a importância de ter material científico atualizado, dando 

continuidade aos estudos nessa área. Com isso, os educadores se atualizam e se 

informam para que os mesmo estejam melhor preparados para atuar em suas 

práticas pedagógicas e planejar projetos mais eficazes. 
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6. CONCLUSÕES 

  

1-  Dos professores que responderam a pesquisa, 50% dos profissionais estão 

na linha mediana de conhecimento sobre X-Frágil, 19% estão abaixo do nível 

esperado e apenas 31% estão qualitativamente preparados para atuarem no quadro. 

2- A falta de capacitação profissional, seguida do espectro autístico, foram 

apontadas pelos professores participantes como sendo as principais barreira pra 

uma educação de qualidade nesse quadro 

3- É necessário que os educadores se atualizem e estejam melhor preparados 

para atuar em suas práticas e planejar uma intervenção individualizada, antes de 

tudo acreditando no desenvolvimento do seu aluno. 
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Questionário para educadores que trabalham com a síndrome do X-Frágil 

 

 1- Perfil: 

 Idade:______________ 

 Sexo:______________ 

 Profissão:______________ Nível da síndrome do X-Frágil da criança que 

você trabalha (ou trabalhou): 

 (      ) FRAXE (habitualmente associada a formas mais leves de DM)  

 (      ) FRAXA (associadas a formas mais graves de DM). 

 

2- O que você entende por  Síndrome do X-Frágil? 

 

3- Você se considera preparado para atuar ativamente no processo de 

aprendizagem de um aluno portador desta síndrome, de modo a melhorar o 

seu potencial? Justifique. 

 

4- Como você caracterizaria o processo de alfabetização em portadores da 

Síndrome do X-Frágil? 

 

5- Você saberia diferenciar se as dificuldades enfrentadas pelo seu aluno seriam 

causadas pela síndrome (distúrbios de aprendizagem) ou por dificuldades de 

aprendizado (ligadas a parte pedagógica e método escolhido)? A partir dessa 

distinção você acha que poderia trabalhar melhor com seu aluno? 

 

6- Você acredita que, com motivação e estratégias adequadas, esse aluno pode 

ser capaz de aprender muito mais do que a própria patologia dele limita ? 
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7- Diante da Síndrome do X-Frágil, quais as dificuldades que você enfrentou 

com relação: Aos limites de aprendizado; à família do aluno; aos aspectos 

emocionais envolvidos;  

 

 

8- Descreva o seu trabalho da maneira que achar melhor. Comente se houve 

sucesso e se tem alguma coisa que hoje você mudaria hoje.
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APÊNCIDE B 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da pesquisa: 
 A ação pedagógica no processo de alfabetização em portadores da Síndrome do X-Frágil. 

 

Pesquisadora responsável: Viviane Bonardo Gardin 
Orientador: Silvyo Giffoni 
 
   O Pesquisador_________________________________________ explicou-me que eu(________________ 

_______________________________) fui convidado a participar em um projeto de pesquisa sobre  alfabetização em 

portadores da Síndrome do X-Frágil. O objetivo principal desse estudo é analisar a ação pedagógica no processo de 

alfabetização em crianças portadores do quadro. Esse estudo poderá colaborar para um melhor conhecimento acerca do 

processo ensino aprendizagem no x- frágil, as dif iculdades e soluções encontradas pelos professores para tal trabalho. O sigilo 

será mantido em todo o estudo por meio da utilização de um número de código para a identif icação dos indivíduos 

participantes. Se os resultados ou informações fornecidas forem utilizados para f ins de  publicação científ ica, nenhum nome 

será utilizado.  Responderei a um questionário de avaliação com perguntas a respeito da experiência didática com alunos com 

x-Frágil. A participação nesta pesquisa não implica em nenhum benefício pessoal, não é obrigatória e não implica em riscos. 

Em caso de dúvidas serei assistido pelo pesquisador responsável durante a aplicação dos instrumentos de pesquisa. Eu 

entendo que posso requisitar informações adicionais, a qualquer momento a Viviane Gardin, pesquisadora responsável pelo 

fone (019)9278-4017 ou ao Dr. Silvyo Giffoni, fone (019) 3308-3358. Em caso de recurso, devo contatar a secretaria da 

comissão de ética da Faculdade de Ciências Médicas – UNICAMP no tel: (019) 35218936. Foi ainda explicado que receberei 

uma cópia do presente documento e que no f inal do projeto receberei orientações de como aprimorar minha ação pedagógica 

em tal quadro. Sei que minha participação é voluntária e que posso me recusar a aceitar tal participação ou, retirar meu 

consentimento e interromper a participação no estudo, a qualquer momento. Eu reconheço também que, qualquer profissional 

envolvido no projeto pode interromper a minha participação caso julgue apropriado. 

Nome do professor:__________________________________________ Professor nº_____________  
 
Endereço:_________________________________________________________________________  
 
telefone:___________________________ Idade:_____________RG:__________________________  
 
 
__________________________________________                 _____________________ 
 Assinatura do participante        Data 
 
 
 
 Nome da testemunha:__________________________________________________________________     
 
 
    __________________________________   ______________________ 
             Assinatura da testemunha                 Data 
 
 
 
 Nome do Pesquisador:__________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________   ______________________ 

   Assinatura do pesquisador                               Data 
 
 

 
            Campinas, ______de__________________ de 20___. 
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Respostas padrão para análise do questionários   

 

 1- Perfil: 

 Idade:______________ 

 Sexo:______________ 

 Profissão:______________ Nível da síndrome do X-Frágil da criança que 

você trabalha (ou trabalhou): 

 (      ) FRAXE (habitualmente associada a formas mais leves de DM)  

 (      ) FRAXA (associadas a formas mais graves de DM). 

 

2-  O que você entende por  Síndrome do X-Frágil? 

Resposta padrão: A resposta média foi considerada quando o profissional 

demons saber que é uma síndrome genética que causa retardo mental.  

Resposta abaixo da média: Caso o educador não cite a causa genética ou o 

restardo mental.  

Resposta acima da média: caso ele coloque informações a mais sobre a 

sindrome, comoa  falta de proteina e as dificuldades decorrentes. 

  

4- Você se considera preparado para atuar ativamente no processo de 

aprendizagem de um aluno portador desta síndrome, de modo a melhorar o 

seu potencial? Justifique. 

Resposta padrão: O educador se considera preparado, mas tem dificuldades 

e/ou tem problemas com o projeto pedagógico. 

Resposta abaixo da média: O educador não considera preparado e pode ou 

não ter apoio pedagógico. 

Resposta acima da média: O educador se considera preparado, tem apoio 

pedagógico e um projeto pedagógico apropriado. 
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5- Como você caracterizaria o processo de alfabetização em portadores da 

Síndrome do X-Frágil? 

Resposta padrão: O educador define como difícil e cita pelo menos uma 

dificuldade que a criança possue para aprender. 

Resposta abaixo da média: O educador não cita nenhuma dificuldade 

específica. 

Resposta acima da média: O educador define mais de duas difiuldades 

enfrentadas pela criança no processo de alfabetização. 

 

6- Você saberia diferenciar se as dificuldades enfrentadas pelo seu aluno seriam 

causadas pela síndrome (distúrbios de aprendizagem) ou por dificuldades de 

aprendizado (ligadas a parte pedagógica e método escolhido)? A partir dessa 

distinção você acha que poderia trabalhar melhor com seu aluno? 

Resposta padrão: O educador sabe diferenciar mais com dificuldade. 

Resposta abaixo da média: O educador não sabe diferenciar. 

Resposta acima da média:  O educador sabe diferenciar e sabe estimular o 

seu aluno fazendo um bom projeto pedagógico para minimizar as dificuldades 

patológicas. 

 

7- Você acredita que, com motivação e estratégias adequadas, esse aluno pode 

ser capaz de aprender muito mais do que a própria patologia dele limita ? 

Resposta padrão: O educador defende que é possível, mas com muita 

dificuldade. 

Resposta abaixo da média: O educadro não acredita. 

Resposta acima da média: O educador acredita  no desenvolvimento positivo 

da criança. 

 

8- Diante da Síndrome do X-Frágil, quais as dificuldades que você enfrentou 

com relação: Aos limites de aprendizado; à família do aluno; aos aspectos 

emocionais envolvidos;  

Resposta padrão: O educador narra uma dificuldade. 
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Resposta abaixo da média: O educador não narra nenhuma dificuldade 

Resposta acima da média: O educadro narra 2 ou mais dificuldades. 

Nesta questão foi classificada as dificuldades: Familiares, pedagógicas, 

espectro autístico, liguagem e comportamental. 

 

 

9- Descreva o seu trabalho da maneira que achar melhor. Comente se houve 

sucesso e se tem alguma coisa que hoje você mudaria hoje. 

Resposta padrão: esperava-se alguam descrição do trabalho e pelo menos 

uma intervenção. 

Resposta abaixo da média: não descreu nenhuma forma de trabalho ou 

intervenção. 

Resposta acima da média: Explicou claramente sua intervenção com a 

criança relatando duas ou mais intervenções. 

 

 


