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Resumo: O presente artigo apresenta um estudo de caso e tem como objetivo 
analisar como a Arte, em suas múltiplas linguagens, principalmente, pintura, 
desenho e modelagem, pode apresentar-se como instrumento de socialização, 
auxílio na aprendizagem, desenvolvimentos psicomotor, cognitivo e emocional e 
promoção da autoestima para indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 
Esse trabalho foi realizado com uma aluna diagnosticada com Síndrome de 
Asperger (SA) da Escola de Educação Especial Rouxinol, vinculada à Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), no Município de Palotina – Pr. Embora o 
trabalho teve um maior direcionamento para essa aluna, as atividades propostas 
foram desenvolvidas com toda a turma da qual ela faz parte. Os encontros foram 
inicialmente de observação do comportamento da aluna no decorrer das aulas, 
depois aos poucos, o pesquisador foi estabelecendo uma interação com a turma e 
em especial com a aluna. Na sequência foram desenvolvidas cinco aulas, uma vez 
por semana, com duração de 4 (quatro) horas cada, com aplicação de técnicas 
diversificadas, tais como: pintura, desenho e tatuagem com tinta guache 
relacionadas à Arte Indígena e modelagem com canutilhos de jornal de objetos 
diversos. No decorrer das aulas trabalhadas, percebeu-se uma interação maior da 
aluna e uma aceitação em realizar tudo que era proposto. Com isso, evidencia-se 
que a Arte é um importante meio para aprendizagem de pessoas que apresentam 
algum tipo de deficiência contribuindo com a aprendizagem e o desenvolvimento de 
qualquer aprendente, mas de forma ainda mais eficaz, o aprendente que apresenta 
TEA. 
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Art and its contribution in the teaching learning process of people with Autistic 
Spectrum Disorder (ASD) 
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Abstract: This paper presents a case study and aims to analyze how Art, in its 
multiple languages, mainly painting, drawing and modeling, can be presented as an 
instrument of socialization, learning aids, psychomotor, cognitive and and self-
esteem promotion for individuals with Autistic Spectrum Disorder (ASD). This study 
was carried out with a student diagnosed with Asperger's Syndrome (SA) of the 
Nightingale Special Education School, linked to the Association of Parents and 
Friends of the Exceptional (APAE), in the city of Palotina - Pr. Since the study was 
more related to this student, the proposed activities were developed with the whole 
class of which she is part. The meetings were initially to observe the student's 
behavior during the classes, then, gradually, the researcher was establishing an 
interaction with the class and especially with the student. Following this, five lessons 
were developed once a week, lasting four (4) hours each, with the application of 
diversified techniques such as: painting, drawing and tattooing with gouache ink 
related to Indigenous Art and modeling with newspaper headlines. miscellaneous 
objects. During the classes worked, there was a greater interaction of the student and 
an acceptance to do everything that was proposed. Thus, it is evident that Art is an 
important means of learning for people with disabilities, contributing to the learning 
and development of any learner, but even more effectively, the learner who presents 
ASD. 
 
Keywords: Art. Special education. Asperger's syndrome. Autistic Spectrum Disorder 
(ASD). 
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo configura-se como estudo de caso de uma aluna com 

Síndrome de Asperger (SA), a qual se encontra inclusa no Transtorno do Espectro 

Autista (TEA). Teve como objetivo, examinar as várias possibilidades de atuação da 

Arte, principalmente desenho, pintura em papel e corporal e modelagem com 

canutilhos de jornal, como instrumento de socialização, incremento do aprendizado, 

desenvolvimentos psicomotor, cognitivo e emocional, promoção da autoestima, meio 

de recreação e de lazer para esses indivíduos. 

Foi realizado por meio de uma pesquisa qualitativa, pesquisa-ação e com 

levantamento bibliográfico, sendo aplicada em uma escola especializada 

denominada Escola de Educação Especial Rouxinol, vinculada à Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais (APAE), no Município de Palotina – Pr., em uma turma 

de alunos do EJA – Ciclo Único, contendo 13 (treze) alunos, todos com deficiência 

intelectual e/ou deficiência múltipla e uma com Síndrome de Asperger.  

A problemática em questão foi: Como a Arte pode contribuir com a 

aprendizagem, no desenvolvimento cognitivo, na melhoria psicomotora e emocional, 
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na socialização de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), utilizando 

materiais e técnicas diversificadas? 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Teve-se como premissa perscrutar os resultados obtidos no processo de 

observação e intervenção, assim como, as discussões fomentadas com base no 

referencial teórico, por se tratar de um estudo de caso. Porém, há necessidade de 

esclarecimentos à cerca de certos conceitos e características, tanto do Transtorno 

do Espectro Autista –TEA, como da Síndrome de Asperger. Pois, Frith (1994, p.2), 

lança a seguinte pergunta: “Deverão o autismo e a síndrome de Asperger serem 

vistos como distintos e como categorias diagnósticas mutuamente exclusivas, ou 

deverá a síndrome de Asperger ser encarada como uma subcategoria do autismo?” 

É ao encontro a isso que Pereira (2006, p.9) lançou uma busca etimológica a 

fim de compreender a relação entre ambas, este se refere ao fato da palavra 

autismo ser proveniente: 

 
Do grego “autos”, que significa “o próprio”, acrescido do sufixo “ismo” que 
remete para uma ideia de orientação ou estado, o substantivo autismo 
indica, “latu sensu”, uma condição ou estado de alguém que apresenta 
tendência para o alheamento da realidade exterior, a par de uma atitude de 
permanente concentração em si próprio. 

 
 

Mesmo que essa palavra tenha tido notoriedade a partir dos estudos de Leo 

Kanner2 em 1943, até hoje, ela retrata bem a forma comportamental das pessoas 

autistas. Entretanto, a partir de estudos e avanços da medicina e da neurociência, o 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-5 (2014, p. 53) diz 

que,  

 
O Transtorno do Espectro Autista engloba transtornos antes chamados de 
autismo infantil precoce, autismo infantil, autismo de Kanner, autismo de alto 
funcionamento, autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento sem 
outra especificação, transtorno desintegrativo da infância e transtorno de 
Asperger. 

 
Dessa forma, observa-se que o autismo passa a fazer parte de um espectro, 

no qual se encontram várias subcategorias; que no prefácio do DSM-5 (Ibidem, XLII) 

                                                             
2
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250. 
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traz como “Fusão de transtorno autista, transtorno de Asperger e transtorno global 

do desenvolvimento no transtorno do espectro autista.” Tendo esses “[...] prejuízos 

com intensidades que vão de leve a grave nos domínios de comunicação social e de 

comportamentos restritivos e repetitivos em vez de constituir transtornos distintos.” 

Inferindo-se que nesses subgrupos, há um conjunto de categorias em comum, tendo 

sido implementada para “[...] melhorar a sensibilidade e a especificidade dos critérios 

para o diagnóstico de transtorno do espectro autista e para identificar alvos mais 

focados de tratamento para os prejuízos específicos observados.”  

Os indivíduos que se enquadram no TEA caracterizam-se 

 

Por déficits persistentes na comunicação social e na interação social em 
múltiplos contextos, incluindo déficits na reciprocidade social, em 
comportamentos não verbais de comunicação usados para interação social 
e em habilidades para desenvolver, manter e compreender 
relacionamentos. Além dos déficits na comunicação social, o diagnóstico do 
transtorno do espectro autista requer a presença de padrões restritos e 
repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. (IBIDEM, p. 31) 

 

Desta forma, há uma classificação em níveis de gravidade do Transtorno do 

Espectro Autista de acordo com as limitações de cada indivíduo. 

 
QUADRO 1 - NÍVEIS DE GRAVIDADE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 
FONTE: DSM-5 (2014, p. 52) - Transtornos do Neurodesenvolvimento 

NÍVEL DE 
GRAVIDADE 

COMUNICAÇÂO SOCIAL COMPORTAMENTOS REPETITIVOS E 
RESTRITOS 

Nível 3  
“Exigindo apoio muito 
substancial” 

Déficits graves nas habilidades 
de comunicação social verbal e 
não verbal causam prejuízos 
graves de funcionamento, 
limitação em iniciar interações 
sociais e resposta mínima a 
aberturas sociais que partem 
de outros. 

Inflexibilidade de comportamento, 
extrema dificuldade em lidar com a 
mudança ou outros comportamentos 
restritos/repetitivos interferem 
acentuadamente no funcionamento em 
todas as esferas. Grande 
sofrimento/dificuldade para mudar o foco 
ou as ações. 

Nível 2  
“Exigindo apoio 
substancial” 

Déficits graves nas habilidades 
de comunicação social verbal e 
não verbal, prejuízos sociais 
aparentes mesmo na presença 
de apoio, limitação em dar 
início a interações sociais e 
resposta reduzida ou anormal a 
aberturas sociais que partem 
dos outros. 

Inflexibilidade do comportamento, 
dificuldade de lidar com a mudança ou 
outros comportamentos 
restritos/repetitivos aparecem com 
frequência suficiente para serem óbvios 
ao observador casual e interferem no 
funcionamento em uma variedade de 
contextos. Sofrimento/dificuldade para 
mudar o foco ou as ações. 

Nível 1 
 “Exigindo apoio” 

Na ausência de apoio, déficits 
na comunicação social causam 
prejuízos notáveis. Dificuldade 
para iniciar interações sociais e 
exemplos claros de respostas 
atípicas ou sem sucesso a 
aberturas sociais dos outros. 
Pode aparentar pouco 
interesse por interações 
sociais. 

Inflexibilidade de comportamento causa 
interferência significativa no 
funcionamento em um ou mais 
contextos. Dificuldade em trocar de 
atividade. Problemas para organização e 
planejamento são obstáculos à 
independência. 
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O estudo de Hans Asperger3 em 1944 sobre as pessoas com Síndrome de 

Asperger, segundo TamanahaI; PerissinotoII; ChiariI (2008, p.296), 

 
[...] propôs em seu estudo a definição de um distúrbio que ele denominou 
Psicopatia Autística, manifestada por transtorno severo na interação social, 
uso pedante da fala, desajeitamento motor e incidência apenas no sexo 
masculino. O autor utilizou a descrição de alguns casos clínicos, 
caracterizando a história familiar, aspectos físicos e comportamentais, 
desempenho nos testes de inteligência, além de enfatizar a preocupação 
com a abordagem educacional destes indivíduos. 
 

 
Sobre os critérios de diagnóstico, segundo Whitman (2015, p. 31-32), são os 

mesmos do Transtorno Autista. Entretanto; 

 
[...] a Síndrome de Asperger está associada com prejuízos clinicamente 
significativos nas esferas social, ocupacional e em outras áreas. [...] Embora 
tenha ocorrido um avanço significativo na definição da natureza do 
Transtorno Autista, ainda existe ambiguidade no diagnóstico, o que leva a 
uma dificuldade para a diferenciação entre indivíduos com alto 
funcionamento com Transtorno Autista e aqueles com a Síndrome de 
Asperger. 

 
 

De acordo com a Classificação Internacional de Doenças - CID 10, a SA: 

 
É um transtorno de validade nosológica incerta, caracterizado por uma 
alteração qualitativa das interações sociais recíprocas, semelhante à 
observada no autismo, com um repertório de interesses e atividades restrito, 
estereotipado e repetitivo. Ele se diferencia do autismo essencialmente pelo 
fato de que não se acompanha de um retardo ou de uma deficiência de 
linguagem ou do desenvolvimento cognitivo. Os sujeitos que apresentam 
este transtorno são em geral muito desajeitados. As anomalias persistem 
frequentemente na adolescência e idade adulta. O transtorno se 
acompanha por vezes de episódios psicóticos no início da idade adulta. 
Psicopatia autística. Transtorno esquizóide da infância. (CID 10, F 84.5, 
1997, APUD ORRÚ, 2010, p. 4) 

 
Diante dessas definições, depreende-se que Autismo é um vocábulo 

utilizado para caracterizar um grupo de transtornos de desenvolvimento do cérebro, 

denominado Transtornos do Espectro Autista - TEA. Configura-se como 

manifestações que afetam a área da sociabilidade, desenvolvimento da 

comunicação, acarretando um padrão restrito de comportamento, trazendo prejuízos 

para o desenvolvimento do cérebro e para a interação social. A diferença básica 

entre o Autismo e a Síndrome de Asperger, conforme Orrú (2010, p. 1), “está no fato 

                                                             
3
 Asperger H. Die "Autistischen Psychopathen" in kindesalter. Arch Psychiatr Nervenkr. 1944;110:76-

136. 
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de não haver deficiência de linguagem ou retardo do desenvolvimento cognitivo do 

sujeito”, mas que a SA, na CID 10 (1997): F84, traz como características principais 

“alterações qualitativas na área da interação social recíproca, no desenvolvimento de 

padrões restritos e repetitivos de comportamento, atividades e interesses, além de 

comportamentos estereotipados e fala ecolálica4.” (Ibidem, p. 3) 

Sendo assim, Orrú (2010, p.4) sintetiza as características que mais 

evidenciam o indivíduo com a Síndrome de Asperger, com base em outros autores: 

 
Aparecimento dos sintomas - “Dificilmente reconhecida antes dos 3 anos de 
idade, em geral o diagnóstico ocorre por volta dos 5 ou 6 anos e muitas 
vezes com suspeita de superdotação. (SCHWARTZMAN, 1992) 
Habilidades motoras - Desenvolvimento motor normal, mas com algumas 
inabilidades psicomotoras, dando um aspecto de desajeitado (GILLBERG, 
1993; KLIN, 2003) 
Processos perceptuais - Percepção sempre dirigida ao todo/excelente 
memória associada. (ASPERGER, 1944; DSM IV, 1995) 
Contato visual - Superficial, mas sempre presente. (ASPERGER, 1944; 
KLIN, 2003; SCHWARTZMAN, 1992) 
Desenvolvimento social – “Comunica-se socialmente de forma espontânea, 
mas decora” as regras do jogo social (KLIN, 2003; SCHWARTZMAN, 1992) 
Padrões de jogos/interesses - Explora objetos adequadamente desde o 
início do desenvolvimento. Possui interesses específicos, restritos e não 
usuais. (ASPERGER, 1944; DSM IV, 1995) 
Fala/linguagem - Geralmente não há atraso no aparecimento da fala, que 
costuma ser pedante e pouco usual à idade. Há fala estruturada 
gramaticalmente, mas com alterações pragmáticas (MARTIN; 
MACDONALD, 2003; PASTORELLO, 1996) 
Desenvolvimento da leitura e da escrita - Desenvolvimento espontâneo e 
em idade precoce (hiperlexia) em grande parte dos casos. 
(SCHWARTZMAN, 1992)”. (LOPES-HERRERA, S.A., 2005, p. 24) 
 

 
Logo, percebe-se, diante a tantas variáveis caracterizantes, a importância da 

adequação de recursos, estratégias e profissionais com formação para atender a 

demanda desse público, de forma imparcial, conforme cita o Parecer CNE/CEB 

17/2001: 

 
[,,,] em vez de focalizar a deficiência da pessoa, enfatiza o ensino e a 
escola, bem como as formas e condições de aprendizagem; em vez de 
procurar, no aluno, a origem de um problema, define-se pelo tipo de 
resposta educativa e de recursos e apoios que a escola deve proporcionar-
lhe para que obtenha sucesso escolar; por fim, em vez de pressupor que o 
aluno deva ajustar-se a padrões de “normalidade” para aprender, aponta 
para a escola o desafio de ajustar-se para atender à diversidade de seus 
alunos. (BRASIL, 2001, p. 15) 
 

 

                                                             
4
 Repetição involuntária de frases ou palavras. 
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Sendo assim, a escola tem uma parcela importante e desafiadora para 

tornar a educação desses indivíduos adequada e eficaz. Rompendo com 

paradigmas, não olhando somente para a deficiência humana e sim, para a 

deficiência do ensino e da escola. Desta forma, a escola necessita oferecer 

condições de aprendizagem, recursos pedagógicos e atendimento adequado para 

possibilitar um desenvolvimento de qualidade dos indivíduos que nela frequentam.  

Nesse contexto, a Arte vem contribuindo para um ensino-aprendizagem 

significativo, pois as pessoas que possuem um quadro de Autismo, ou 

especificamente a Síndrome de Asperge, na maioria das vezes, apresentam um 

“mundo” quase impenetrável e pouco sabido, os estudos são relativamente novos e 

há muito o que ser desvendado. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

 
A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento 

artístico, que caracteriza um modo particular de dar sentido às experiências 
das pessoas: por meio dele, o aluno amplia a sensibilidade, a percepção, a 
reflexão e a imaginação de aprender, pois a arte envolve, basicamente, 
fazer trabalhos artísticos, apreciar e refletir sobre eles. Envolve também, 
conhecer, apreciar e refletir sobre as formas da natureza e sobre as 
produções artísticas individuais e coletivas de distintas culturas e épocas. 
Para tanto, a escola deve saber aproveitar a diversidade de recursos 
humanos e materiais disponíveis na comunidade em que ela esteja inserida, 
a fim de que o aluno, ao longo da escolaridade, tenha a oportunidade de 
vivenciar o maior número de formas de arte (BRASIL, 1997, p.15). 

 
 

O contato com as várias formas do fazer artístico desencadeia o processo 

de criatividade, auxiliando o desenvolvimento neurológico nos processos de mudar, 

apurar e rearranjar as experiências acumuladas onde esses indivíduos podem se 

expressar, interiorizando o que aprenderam e descobriram, possibilitando-os a 

ressignificação da própria vida.  

Dessa forma, para atingir os resultados esperados, este estudo, apoiou-se 

em uma metodologia com pesquisa qualitativa, por meio de um estudo de caso, 

pesquisa-ação e com levantamento bibliográfico. Com base na tabela elaborada por 

Vianello (2013, p. 47-48) fundamentada por (GIL, 2008)5, buscou-se a simplificação 

por meio da elaboração de uma nova tabela. 

 

Metodologia 
Técnicas de 

pesquisa 
Características 

Quanto à forma Pesquisa  A relação entre o mundo e o fato a ser investigado não se traduz 

                                                             
5
 GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
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de abordagem 
ao problema 

Qualitativa em números. 
 O pesquisador busca se aprofundar em questões subjetivas do 
fenômeno. 
 Os dados podem ser coletados por entrevistas, observações, 
narrativas e documentos. 
 Analisa opiniões, não é representativa e tem caráter exploratório. 
 Feita com amostras pequenas. 
 Não utiliza métodos estatísticos. 

Quanto aos 
Procedimentos 
Técnicos 

Estudo de 
Caso 

 Estuda profundamente um objeto a fim de revelar um 
conhecimento intenso sobre ele. 
 É usado como ferramenta de pesquisas descritivas. 
 Verifica a situação de indivíduos, empresas e comunidades. 

Pesquisa-
ação 

 Os pesquisadores e sujeitos de uma investigação estão 
envolvidos de modo cooperado ou participativo. 

Pesquisa 
Bibliográfica 

 Desenvolvida a partir de material já publicado, como livros, 
artigos, periódicos, internet e outros. 

QUADRO 2 - TIPOS DE PESQUISAS METODOLÓGICAS 
FONTE: Autores (2018) 
 

O encaminhamento metodológico se deu a partir da observação, 

copartipação e regência. Ressaltando-se que a turma permaneceu na formatação 

original, preservando-se a dinâmica pedagógica da escola, preservando a 

manutenção dos vínculos já existentes, assim como, priorizando o desenvolvimento 

saudável das relações interpessoais. 

As observações tiveram início no dia 21/08/2018. Na sala de aula, pode-se 

observar que a aluna com Síndrome de Asperger é alfabetizada, possui uma boa 

compreensão e assimilação dos conteúdos aplicados, tem boa coordenação motora 

e motricidade fina adequadas. É perseverante, persistente, porém, tem crises de 

choro e sono mais acentuado no primeiro horário e em alguns dias, essa sonolência, 

prosseguia. Segundo os laudos, ela toma remédios que induzem ao sono. De 

acordo com Klin6 (2006, p. 09 apud Orrú, 2010, p. 3), “[...] alguns indivíduos com SA 

desenvolvem sintomas de transtorno de ansiedade ou de humor que podem 

requerer tratamento, incluindo medicação.” E a CID 10 (1997, p. 367), traz o autismo 

como um Transtorno Global do Desenvolvimento7 e que esse, é acompanhado, 

comumente, “[...] de numerosas outras manifestações inespecíficas, por exemplo, 

fobias, perturbações de sono ou da alimentação, crises de birra ou agressividade. 

(autoagressividade). - F84.0.”  
                                                             
6
 KLIN, A. Autismo e síndrome de Asperger: uma visão geral. Rev Bras Psiquiatr. 2006; 28 (Supl 

I): S3-11. 
7
 F84 – Transtornos globais do desenvolvimento: Um grupo de transtornos caracterizado por 

anormalidades qualitativas nas interações sociais recíprocas e nos padrões de comunicação, e por 
um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 10ª Revisão (CID-10) - Versão WHO 
para, 2016 Disponível em: <http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/F84.5>. Acesso 
em: 2 dez. 2018. 
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Nos momentos de interação com a aula ministrada, observou-se que aluna 

possuía uma compreensão das matérias de forma satisfatória. Percebeu-se também, 

que ela detém enfoque nos detalhamentos da atividade e enquanto não acaba 

determinada atividade não altera sua atenção focal, isso acarreta na necessidade de 

mais tempo que os demais, perdendo conteúdos novos. Conforme Caixeta & 

Caixeta8 (2005, apud Louro, 2014, p. 141), 

 
Os indivíduos com TEA possuem dificuldade em aprender as coisas como 
uma junção de experiências (gestalt

9
), pois suas mentes fragmentam o que 

percebem do meio e se apegam a detalhes, não conseguindo integra-los 
dar um sentido de todo. Essa é uma das explicações do motivo de se 
prenderem de forma obsessiva a sistematizações, rotinas e temas 
específicos.  

 
 

Desta forma, entende-se que os sujeitos com TEA observam o objeto de 

estudo por alguns momentos e guardam os mínimos detalhes. Segundo Cunha 

(2017, p. 12) “suas regras de raciocínio são impossíveis de serem compreendidas 

pela mente de pessoas típicas.” 

Além disso, observou-se que a discente interage pouco com os demais 

alunos, salvo quando é provocada, ou seja, existe pouca iniciativa, o que corrobora 

com a afirmação de Cunha (2017, p. 12) que todos os indivíduos com TEA “[...] têm 

uma acentuada dificuldade de interação social.” A maior parte do tempo fica com a 

cabeça inclinada para baixo e quando chamada atenção, ela olha para cima. Ainda, 

quando ela observa o quadro ou na execução das atividades, dá a impressão de 

forçar os olhos, não se sabe se é um hábito ou deficiência visual, portanto, se 

sugestionou uma avaliação com oftalmologista, uma vez que, até a presente data 

não se tem o laudo diagnóstico à respeito deste aspecto específico.  

Nos resultados do Estudo 01 - Transtornos do Espectro do Autismo e 

Treinamento de Habilidades Sociais: Revisão Sistemática da Literatura, expostos por 

Carvalho (2016, p. 33-34), observou-se que:  

 
De maneira geral os participantes considerados com TEA severo tinham 
diagnósticos associados com deficiência intelectual, ausência de linguagem 
oralizada e déficits severos na socialização. Os participantes diagnosticados 

                                                             
8
 CAIXETA, Marcelo; CAIXETA, Leonardo. A Teoria da mente: aspectos psicológicos, 

neurológicos, neuropsicobiológicos e psiquiátricos. Campinas, SP: Editora Átomo, 2005. 
9
 Gestalt, Gestaltismo ou Psicologia da Forma é uma doutrina da psicologia baseada na ideia da 

compreensão da totalidade para que haja a percepção das partes. SIGNIFICADOS. Disponível 

em:<https://www.significados.com.br/gestalt/>. Acesso em: 06 dez. 2018. 
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com grau moderado apresentavam atrasos no desenvolvimento 
principalmente em relação à socialização e linguagem, mas com algumas 
habilidades preservadas como, por exemplo, seguir instrução e imitação. Os 
participantes classificados como leve apresentavam apenas dificuldades em 
relação à socialização, como fazer amizade, empatia e manter conversação. 

 

Nesse contexto, devido às características observadas no processo, acredita-

se que a aluna em questão aparenta ter um grau moderado para leve. 

Na aula de artes, onde se estava trabalhando o desenho e pintura, 

observou-se que ela é empenhada, detalhista e concentrada no que faz. Já na aula 

de música, ela fica dispersa em vários momentos e com sono. Toca um pouco do 

instrumento de percussão e para, canta um pouco e para; inferindo-se que existe 

uma preferência pela pintura e desenho.  

A coparticipação teve início no dia 11/09/2018, notou-se as mesmas atitudes 

que na observação, porém, houve mais intervenção por parte do pesquisador, como 

por exemplo: conversou-se com a aluna sobre a sua vida e o que fazia diariamente, 

ela respondeu sem nenhuma dificuldade, porém, de cabeça baixa, e ainda, interagiu 

com o pesquisador, perguntando coisas para ele. Quanto esta questão do olhar, 

Cunha (2017, p. 34) afirma que “[...] muito raramente, a criança com autismo 

interage pelo olhar, mesmo quando o adulto a chama.”  

Houve momentos de toques propositais, como, pegar nas mãos para auxiliar 

em alguma atividade e massagear seus ombros, pois estava com dores, não 

havendo nenhuma resistência. Sobre essa iniciativa, Ratey (2001, p. 94) fala sobre o 

“enorme benefício do tato” o que pode ser de grande dificuldade para os indivíduos 

com autismo.  

Nessa perspectiva, Fernandes et al. (2012, p. 7) diz que, 

 

[...] os déficits no reconhecimento da emoção e na habilidade de utilizar a 
linguagem de acordo com o contexto social são, então, consequências da 
disfunção afetiva básica que impede a criança de viver a experiência social 
intersubjetiva. A tendência ao isolamento social do mundo externo e a 
dificuldade em modular tanto a informação sensorial quanto a experiência 
perceptiva, resulta na aversão ao contato tátil. Segundo Ratey (2001, p.94) 
isto acontece “porque a informação sensorial que recebem chega-lhes 
fragmentada”.  
 

 

Porém, segundo a mesma autora (2012, p. 7-8), as 
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Experiências realizadas demonstraram que indivíduos com autismo, mesmo 
possuindo aversão ao contato tátil e ocular, mas que foram submetidos ao 
ato de pegar, com experiências táteis e visuais, demonstraram um aspecto 
benéfico à experiência do toque e do abraço. Ainda segundo Montagu 
(1988, p.379), “as sensações táteis tornam-se percepções táteis segundo os 
significados dos quais foram investidas pela experiência”. Assim, 
complementa o autor, “quando o afeto e o envolvimento são transmitidos 
pelo tato, são com estes significados, além dos de provimento de segurança 
através de satisfações, que o tato passará a estar associado. Este é, 
portanto, o significado humano de tocar”. 
 

 

Isto posto, evidencia que, se as pessoas com TEA forem estimuladas desde 

de cedo com o toque, isso poderá alterar o desenvolvimento de uma das 

características do autismo, que é a dificuldade de manter contato e toque com os 

demais. 

Percebe-se, como oportuno pontuar alguns momentos vivenciados no 

processo de pesquisa, os quais têm a finalidade de evidenciar características 

comportamentais da aluna. Em um determinado dia, na hora do intervalo, uma aluna 

pediu para sentar entre ela e o pesquisador, a qual respondeu: “Pode sentar, mas 

não chega muito perto.” Outro dia, levei uma escultura feita em gravetos, que tinha 

um menino e uma menina, ela se interessou bastante, perguntou como havia sido 

feito, como foi pintado, quis saber todos os detalhes e também perguntou o nome e 

idade deles.  

Passados alguns instantes, ela fez a seguinte afirmativa: “Se o João (nome 

dado ao personagem) tem 18 anos, ele tem que se alistar”. Através disso, percebeu-

se que ela consegue desenvolver um diálogo e fazer abstrações. Neste relato, 

percebe-se quanto a demonstração do afeto na relação com a pessoa com TEA é 

importante. Segundo Cunha (2017, p. 49) “[...] percebe-se que o amor dos pais e 

dos professores minimizam a dificuldade de expressar os sentimentos por parte do 

autista, criando receptividade e manifestações de afeto e carinho.”  

Evidenciou-se que apresenta posicionamentos bem definidos, com baixa 

flexibilidade e adaptação a mudanças. É pontual e exigente. Mesmo não estando 

olhando para o quadro, ela consegue descrever o conteúdo apresentado e evidencia 

ter apreendido as informações apresentadas, uma vez que, responde 

assertivamente quando perguntada pela professora regente sobre o conteúdo 

exposto. 

A regência teve início no dia 22/10/2018 (primeira aula), onde foram 

confeccionados canutilhos de papel para feitura de brincos, colares, cestos e 
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abanador com aspectos indígenas. Ela demonstrou boa habilidade e coordenação, 

além da persistência e concentração, que fazem parte de suas características. 

 

As Artes Visuais oferecem para a criança materiais lúdicos que podem levar 
a descobertas, conhecimentos, experimentação de possibilidades. Nos 
alunos autistas, essas experimentações se tornam livres, pois não se 
espera um resultado, apenas se experimenta, sem se deter no significado. 
O que prevalece é o olhar e as mãos, em gestos espontâneos. Dessa 
aprendizagem podemos identificar elementos explicativos em Benjamin

10
 

(1984) para o qual o desempenho infantil é guiado não pela “eternidade dos 
produtos”, mas simplesmente pelo instante do gesto. (FERNANDES et al., 
2012, p. 4-5) 

 
 

Após trabalhar a confecção dos canutilhos, foi solicitado aos alunos que 

separassem por tamanho e espessura, a aluna em questão teve bom resultado. 

  
            FIGURA 1 – CONFECÇÃO COM CANUTILHOS 
            FONTE: Os autores (2018). 

 
Na segunda aula no dia 29/10/2018, fez-se a contextualização das linhas: 

reta, curva, quebrada e mista, mostrando e abordando várias imagens de linhas 

encontradas no grafismo e tatuagens indígenas.  

Soares (2008, p. 1440), coloca que  

 
[...] o mundo das imagens traz uma significativa contribuição na mediação 
do autista com o mundo. A arte tem neste universo imagético um grande 
aliado. No uso da imagem como instrumentos mediadores do conhecimento, 
podemos observar resultados significativos. 
 

 
Portanto, sempre é aconselhável o uso de várias imagens para que haja 

uma compreensão mais eficaz daquilo que se ensina. Para isto, apresentou-se mais 

de 80 (oitenta) imagens, por meio de data show. 

 

                                                             
10

 BENJAMIN, Walter. Reflexões: a criança, o brinquedo, a educação. São Paulo: Summus, 1984. 



31 
 

 

 
FIGURA 2 – TIPOS DE LINHAS ENSINADAS 
Fonte:: Pinterest.com 
 

 

 
 FIGURA 3 – TATUAGENS INDÍGENAS 
 Fonte: Pinterest.com 
 

 

Nesse momento, percebeu-se que a aluna não levantou a cabeça em 

nenhum momento, aparentando estar dormindo. Outros alunos também estavam 

sonolentos. Logo, o pesquisador pediu para se levantarem e fizeram-se alguns 

exercícios laborais, chamando-os para irem até o quadro para identificar as linhas e 

utilizou-se como objeto de reforço os aplausos. A aluna não participou dessa 

intervenção. Logo após a explanação por meio de várias imagens, disponibilizou-se 

3 exercícios impressos para preencherem com as linhas e pintar as figuras. 

Surpreendentemente, a aluna fez a atividade sem dificuldade.  

 

 
       FIGURA 4 – EXERCÍCIOS PARA FIXAÇÃO DA MATERIA, SOBRE AS LINHAS 
       Fonte: Pinterest.com (adaptado pelos autores, 2018). 
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FIGURA 5 - ALUNA COM SÍNDROME DE ASPERGER FAZENDO OS EXERCÍCIOS            
PROPOSTOS 
Fonte: Os autores (2018). 

 

Terceira aula, dia 05/11/2018, iniciaram-se as atividades na horta, onde se 

verificou a colaboração de todos, principalmente da aluna com Asperger, pois a 

mesma é encarregada de evitar a proliferação de inços, realizando a atividade de 

forma responsável e ativa, focada e detalhada e só para quando a professora chama 

para outra atividade. Perguntado para ela se gosta de realizar essa atividade, sem 

hesitação responde “Sim, gosto muito, muito. Eu que faço isso melhor da sala.” Ou 

seja, se sente orgulhosa, responsável e integrante dessa atividade.  

 

 
 FIGURA 6 – ATVIDADE NA HORTA 
 Fonte: Os autores (2018). 

 

Em seguida, organizou-se o material de pintura com tinta guache e pincéis 

em uma mesa na própria horta e foi realizada a pintura de linhas (tatuagens 

indígenas) nos braços. Cada aluno escolheu seu parceiro, sendo que, um pintava no 

braço do outro e depois revezavam. Gostaram muito da atividade, se divertiram e 

riram bastante, mas levaram à sério a atividade. No caso da aluna, ela determinava 
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para o outro o que queria “Faz bolinhas azul”, “Agora faz triângulos vermelhos” e 

assim por diante. 

Na terceira foto (maior), o aluno à esquerda, com avental azul, teve seu 

braço pintado por ela. 

 
FIGURA 7 – PINTURA COM GUACHE 
Fonte: Os autores (2018). 

 
Logo após, na hora do intervalo, foi possível observar que a aluna não tem 

restrição alimentar, porém, sempre fica quieta e não interage espontaneamente com 

o restante dos alunos nesses momentos. 

Acabado a hora do intervalo, encaminharam-se para sala para iniciarem a 

confecção dos objetos propostos com os canutilhos, onde os alunos montaram 

brincos e colares e os pesquisadores fizeram a parte com cola quente. A discente, 

fez a atividade com bastante desenvoltura. Na continuidade, após algumas 

montagens, começou-se a pintar os objetos. 

Para Katz11 (1925, apud Ciria, 1993, p.14), “a mão é o segundo cérebro”, 

que para Ciria (Ibidem), justifica a “importância e a funcionalidade das mãos”, 

 
Elas possibilitam que o “sistema háptico” desenvolva sua função centrada 
“em seu papel de exercer o desenvolvimento evolutivo como conhecimento 
do mundo, dos objetos e da construção da realidade, primeiro sensório-
motriz, e segundo, em nível representativo”. 
 

 
E ainda, para Montagu (1988, p.34), o estímulo externo contínuo da pele,  

                                                             
11

 Renina Katz Pedreira (Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1925-2013). Gravadora, desenhista, 

ilustradora, professora. Cursa a Escola Nacional de Belas Artes (Enba), no Rio de Janeiro. KATZ, 
Renina. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1997, p. 125. 
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[...] serve para manter tanto o tônus sensorial quanto o motor. O cérebro 
precisa ser realimentado por informações oriundas da pele, a fim de efetuar 
os ajustamentos necessários em respostas aos dados captados. O 
feedback da pele para o cérebro é contínuo, mesmo durante o sono. Assim 
o cérebro procura a informação, principalmente quando orienta o indivíduo a 
olhar, escutar e cheirar. Essa busca é o produto de uma atividade que se 
organiza autonomamente. 
 

 
Desta forma, percebe-se, o quão importante é o tato e a exploração das 

mãos e pele, principalmente para esses indivíduos, para que eles possam construir a 

aprendizagem de forma mais eficaz, contribuindo para o desenvolvimento 

neurológico pelo intermédio da absorção de informações necessárias para 

desenvolver habilidades e parte psicomotora tão necessárias para o dia a dia. 

 

 

FIGURA 8 -  ATIVIDADE DE PINTURA 
Fonte: Os autores (2018). 

 

Na quarta aula (12/11/2018), iniciaram-se as atividades na horta para seguir 

o ritmo definido pela professora regente, para que despertassem e na sequência no 

pátio, fazer as linhas ensinadas com auxílio de um cordão de plástico, utilizando os 

próprios corpos dos alunos, o resultado foi satisfatório.  
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FIGURA 9 – ATIVIDADE NO PÁTIO 
Fonte: Os autores (2018). 
 

Após o intervalo, os alunos voltaram para a sala de aula continuar a 

confecção dos objetos. Nesse dia, a aluna ficou de cabeça baixa, aparentando 

dormir e não fez as atividades. O pesquisador perguntou por três vezes se ela 

estava com sono e se não tinha dormindo, foi quando ela teve uma crise de choro, 

sendo difícil acalmá-la. Então, o pesquisador chamou-a para fazer pintura dos 

objetos, pois é o que ela aparentemente mais gosta de realizar. Isto evidência o 

quão necessário é se ter uma visão atenta ao que está acontecendo em sala de 

aula, e perceber as linguagens não verbais dos alunos. Lampreia (2007, p. 210) 

corrobora dizendo sobre a importância de perceber o foco de atenção do aluno com 

autismo, oferecendo-lhe escolhas e pistas, reconhecendo as formas não 

convencionais de suas respostas. 

Diante dessa postura do pesquisador, abriu-se espaço para conversação e 

imediatamente ela disse “Quando eu estou de cabeça baixa, não estou dormindo, 

fico pensando na vida.”; o pesquisador questionou “No que você pensa?”; “Ora, fico 

pensando no que fiz ontem, no que tenho que fazer hoje.”; “Estou cansada, minha 

mãe me fez trabalhar bastante ontem.”; diante desse diálogo o pesquisador pediu 

desculpas e ela começou fazer a atividade feliz, superando o episódio com 

facilidade, pois deu-se importância ao que ela estava sentindo, valorizando suas 

características e potencialidades. 
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 FIGURA 10 – ATIVIDADE DE PINTURA 
 Fonte: Os autores (2018). 

 

Na última aula (19/11/2018), iniciou-se após o intervalo, continuando a 

atividade de confecção de objetos e por fim, a professora regente e o pesquisador, 

fizeram um fechamento, para ver se conseguiram aprender as linhas. Pediu-se, de 

forma espontânea, que os alunos fossem ao quadro e desenhassem pelo menos 

uma linha, alguns foram. Então chamamos a aluna e ela foi sorridente e desenhou 

as quatro linhas, dando os nomes. A linha circular ela chamou de bolinha, então 

pedimos para que ela desenhasse outro tipo de linha circular, fez sem hesitar e com 

precisão. 

Percebemos que mesmo ela estando sonolenta na aula da contextualização, 

mas devido a fixação da matéria feita por meio de exercícios e atividades artísticas, 

a aluna obteve um excelente resultado. Pois, além da parte teórica, houve 

momentos de vivências artísticas que se estruturaram na exploração sensorial de 

diversos materiais, ajudando na apreensão do conteúdo. 

Segundo Rivière (2001 p. 501), essas atividades são apropriadas para 

alunos com autismo e “as melhores respostas são as visioespaciais, devido à 

dificuldade de os indivíduos com autismo entenderem informações muito abstratas, e 

o mundo social ser incompreensível para eles”. E ainda, 

 
Com efeito, para eles, as palavras são somente palavras, os desenhos só 
desenhos, os objetos só objetos. O autor argumenta que devem ser 
estimulados “a aprender de forma específica os propósitos comunicativos, 
usando símbolos, e assim tentar se comunicar, através de objetos 
tridimensionais, ilustrações bidimensionais e palavras manuscritas ou 
impressas”. Como ponto referencial de temas exploramos expressões 
afetivas, o reconhecimento de diferentes emoções, a imagem corporal, a 
autoimagem e o mundo ao redor. Esse procedimento foi utilizado com base 
nas Teorias Afetivas. Lembramos que, para Kanner (1943), as crianças com 
autismo sofrem de uma inabilidade inata de se relacionarem 
emocionalmente com outras pessoas. (FERNANDES, et al., 2012, p. 15) 
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As aulas foram previamente programadas, procurando contemplar a todos, 

buscando respeitar suas limitações, contemplando suas potencialidades percebidas 

no decorrer de cada aula.  Porém, houve a necessidade de fazer adaptações e 

alterar a sequência de algumas atividades para que os alunos conseguissem, pelo 

menos, se aproximarem dos objetivos e dos processos desejados. Inferindo-se que 

há necessidade de um trabalho prolongado, em alguns momentos individualizados 

com a aluna com Asperger, para que assim, seja possível analisar a evolução do 

processo ensino-aprendizagem.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As pessoas que são diagnosticadas com TEA – Transtorno do Espectro 

Autista possuem alguns déficits, que podem ser resumidos numa tríade autista, que 

são a comunicação, a interação social e interesses restritos/comportamentos 

repetitivos, os quais, são importantes domínios do desenvolvimento humano.  

Existem vários estudos feitos por autores conceituados, mostrando os 

benefícios das Artes com pessoas que possuem alguma deficiência e necessitam de 

um acompanhamento e educação especial, porém, no caso específico do indivíduo 

com autismo, ainda há muito a ser estudado e avaliado. Diversos métodos aplicados 

aos indivíduos com transtorno do espectro autista, buscam a produção espontânea 

não verbal.  

Para tanto, o uso da palavra, a forma de comunicação com o autista deve 

ser muitas vezes individualizada, adaptada ao nível de abstração de cada um. Desta 

forma, para eles, as informações visuais e concretas são mais relevantes.  Sendo 

assim, a Arte, principalmente as Visuais, auxiliam na concretude das informações 

através dos materiais próprios da sua ação, como tinta, argila, areia, massa, cola, 

papel e outros materiais, proporcionando vários estímulos táteis e visuais. Os quais, 

oportunizam o fazer, experimentar e explorar, tornando-se lúdico e mágico, pois o 

resultado é imediato e ajuda o indivíduo interagir com o meio social, que em muitas 

vezes, não dependem da comunicação verbal. 

Diante das atividades realizadas com a turma e os resultados satisfatórios 

obtidos com a mesma e especificamente com a aluna que apresenta SA, pode-se 

afirmar que a Arte é um importante meio para aprendizagem de pessoas que 

apresentam algum tipo de deficiência.  
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Entende-se, portanto, que o ensino da Arte atrelado à ludicidade, contribui 

com a aprendizagem e o desenvolvimento de qualquer aprendente, mas de forma 

ainda mais eficaz, o aprendiz que apresenta TEA. 
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