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IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM PARA     
CRIANÇAS COM AUTISMO

Elane Cristina Lima de Aguiar1

Raimunda Cid Timbó2

RESUMO
A  afetividade  está  intimamente  ligada  ao  processo  de  aprendizagem,  como
sabemos, algumas crianças com autismo, apresentam particularidades com relação
ao  contato  social,  afetivo  e  cognitivo.  Portanto,  a  escolha  deste  tema  tem  por
objetivo ampliar conhecimentos sobre a importância da afetividade no processo de
aprendizagem de crianças com autismo. Através de pesquisas fundamentadas com
base em textos e autores como: Kramer (2003), Santos (2008) e Greenspan (2006),
Mirenda,  Donnellan  &  Yoder (1983)  abordando  inicialmente  uma  breve
caracterização do que é autismo, em seguida descrevendo parte dos processos de
aprendizagem comum às crianças, mais especificamente na Educação Infantil, e por
fim relacionando sujeito e experiência, ou seja, como no processo de aprendizagem
de  crianças  autistas  a  afetividade  é  algo  real,  concreto  e  fundamental  para
resultados  favoráveis.  Conclui-se  que  o  mediador  precisa  estar  atento  as
individualidades destas crianças, traçar metodologias didáticas de intervenção no
espaço  de  aprendizagem,  atividades  e  avaliações  que  permitam  suas
subjetividades,  proporcionar  momentos de trocas,  parcerias,  estabelecer  vínculos
afetivos  para  que  elas  se  sintam  seguras  e  assim  desenvolvam  melhor  suas
potencialidades.  Pois  a  afetividade  está  no  olhar,  na  busca  por  interação,  no
acolhimento,  na  segurança  que  o  educador  desempenhará,  como  forma  de
possibilitar ferramentas afetivas que contribuirão para o desenvolvimento social  e
cognitivo de crianças com autismo.   

 Palavras-chave: Afetividade. Educação Inclusiva. Autismo.

SUMMARY
Affection is closely linked to the learning process , as we know , some children with
autism  have  particular  with  respect  to  social  ,  cognitive  and  affective
contact.Therefore, the choice of this theme aims to broaden knowledge about the
importance of affectivity in children with autism learning process. Through research
based on the basis of texts and authors such as : Kramer (2003 ) , Santos ( 2008)
and Greenspan (2006 ) , Mirenda , Donnellan & Yoder (1983 ) initially addressing a
brief  description  of  what  is  autism,  then  describing  part  of  common  learning
processes of children , specifically in early childhood education , and finally linking
subject and experience , that is, as in the learning process of children with autism
affection is real , concrete and essential for favorable results.It was concluded that a
mediator  must  be  aware  of  the  individualities  of  these  children  ,  trace  teaching
methodologies intervention within learning activities and assessments that allow their
subjectivities ,  provide moments of  exchanges,  partnerships ,  establish emotional
bonds so that they feel is safe and thus better develop their potential. For affectivity
are on the look , the search for interaction, the host security that the educator will
play as a way to enable affective tools that contribute to the social  and cognitive
development of children with autism .

1 Pedagoga Universidade Federal do Ceará - UFC. / Especialização em Educação Inclusiva
2 Orientadora Professora Mestre Raimunda Cid Timbó, UECE.
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INTRODUÇÃO

O Autismo, também conhecido como um transtorno de desenvolvimento é hoje

um dos mais comuns desses transtornos entre as crianças e chega a atingir cerca

de 1 em cada 200 famílias e seus processos de desdobramentos na vida da criança

acaba envolvendo mecanismos biológicos fundamentais  relacionados ao convívio

social  da  criança.  No entanto,  para  além desse diagnóstico  médico,  numérico  é

preciso  compreender  a  criança  com autismo para  além de  suas  “limitações”  ou

“dificuldades”, afinal é preciso considerar os vários aspectos de inserção social e

aprendizagem/desenvolvimento que se desenham para todas as crianças. 

O autismo é o causador de muitos distúrbios nas interações sociais. De acordo

com Mirenda, Donnellan & Yoder (1983), tais distúrbios podem ser observados já no

início  da  vida;  o  contato  "olho  a  olho"  é  anormal  antes  mesmo de  completar  o

primeiro ano de vida, dentre outras características. Isso prova que não é uma tarefa

muito difícil  de identificar, entretanto muitos pais têm medo de descobrir que tem

uma criança diferente e não buscam auxílio  por  receio do diagnóstico e,  muitas

vezes,  quando  buscam,  os  profissionais  não  estão  capacitados  para  dar  um

diagnóstico preciso. 

A criança com autismo tem uma percepção social limitada das demais crianças e

pessoas ao seu redor,  no  entanto,  embora  este  seja  um importante  aspecto  no

processo  de  socialização,  troca  e  estabelecimento  de  vínculos,  a  partir  do

diagnóstico e de técnicas específicas é possível construir para com essa criança

processos de interação, troca, e atividades coletivas, sendo necessário também a

compreensão de que a família, a escola, o/a profissional da educação que venha a

desenvolver  processos  de  aprendizagem,  troca  e  assimilação  com essa  crinaça

também compreenda a aventura de assumir tamanha responsabilidade.

Portanto o tema que trato nesse trabalho tem como objetivo em primeiro lugar

apresentar uma caracterização do que é o Autismo, compreender como a afetividade

se  relaciona  com  o  processo  de  aprendizagem  de  crianças  autistas  e  por  fim,

apresentar considerações sobre a temática e relacioná-las com a prática didática e

pedagógica da sala de aula.

      O trabalho encontra-se, portanto, organizado em três tópicos centrais: Autismo – 

 caracterização  e  conceito  (um  resgate  mais  aprofundado  sobre  as  primeiras

impressões acerca do tema e ainda um resgate de como o mesmo veio sendo
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trabalhado na perspectiva educacional); as muitas Cores e Formas para Aprender

(uma  análise  sobre  a  afetividade  no  processo  de  aprendizagem e  como  ela  se

apresenta na aprendizagem de crianças autistas).

Todos  os  tópicos  foram construídos  de  fundamentação  teórico-bibliográfico  e

investigações e esboços empíricos a partir das leituras abordadas.

Espero com meu trabalho contribuir com a prática docente de profissionais que

dia a dia se desafiam ao processo de ensino a partir da aprendizagem com suas

crianças, suas subjetividades, seus limites e suas inúmeras possibilidades coletivas.

1 AUTISMO - CARACTERIZAÇÃO E CONCEITO

1.1. RESGATE HISTÓRICO

Primeiro é preciso elucidade que a temática acerca do Autismo Infantil só pode

hoje ser abordada e explorada por conta de terem havido dois pioneiros que se

preocuparam em estudar  de  maneira  mais  sistematizada  a  questão.  Esses  dois

pioneiros foram Leo Kanner e Hans Asperger que, separadamente, publicaram os

primeiros trabalhos sobre o transtorno. 

Kanner,  em  1943,  descreveu  a  condição  de  onze  crianças  consideradas

especiais, com características diferentes de um conceito que estava muito em voga

na  época,  a  esquizofrenia  infantil.  A  publicação  de  Kanner,  entitulada  Autistic

disturbance of affective contact, na revista “Nervous Child” e a tese de doutorado de

Asperger  em  1944  continham  descrições  detalhadas  de  casos  de  autismo,  e

também ofereciam os primeiros esforços para explicar teoricamente tal transtorno. 

Esse  processo  de  busca  se  deu  porque  ambos  acreditavam  que  desde  o

nascimento  havia  um  transtorno  básico  que  originava  problemas  altamente

característicos. Parece uma coincidência notável o fato de que ambos escolheram a

palavra ‘autista’ para caracterizar a natureza do transtorno em questão, porém, na

verdade, não é uma mera coincidência, o que aconteceu é que, este termo já tinha

sido apresentado pelo eminente psiquiatra Eugen Bleuler em 1911. 

Originalmente, esse termo se referia a um transtorno básico em esquizofrenia

(outro  termo  lançado  por  Bleuler),  mais  especificamente,  o  estreitamento  do

relacionamento com as pessoas e com o mundo exterior, um estreitamento tão

 extremo que parecia excluir tudo, exceto a própria pessoa. Este estreitamento

poderia ser descrito como um afastamento da estrutura de vida social para a 
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individualidade.  Daí  as  palavras  ‘autista’  e  ‘autismo’,  originárias  da  palavra

gregaautos,  que  significa  ‘próprio’.  Atualmente,  elas  são  aplicadas  quase  que

exclusivamente  ao  transtorno  de  desenvolvimento  chamado  de  autismo.  Tanto

Kanner, trabalhando em Baltimore, quanto Asperger, trabalhando em Viena, notaram

casos  de  crianças  diferentes  que  tinham  em  comum  algumas  características

fascinantes.  Acima de tudo,  as  crianças pareciam incapazes de desenvolver  um

relacionamento afetivo normal com as pessoas.

Mais tarde, Kanner reconheceu que o termo autismo não deveria se referir a um

afastamento  da  realidade  com predominância  do  mundo  interior,  como  se  dizia

acontecer na esquizofrenia. Para Kanner – e esta pode ser considerada uma das

melhores  definições  do  conceito  –  não  haveria  no  autismo  um  fechamento  do

indivíduo  sobre  si  mesmo,  mas  um  tipo  particular  e  específico  de  contato  do

indivíduo com o mundo exterior. (Kanner, 1943)

Após vários desencontros informativos e científicos hoje o que se acredita é que

o  autismo  esteja  ligado  a  causas  genéticas  associadas  a  causas  ambientais,

portanto esse processo acaba tornando-se cada vez mais contínuo entre as famílias,

e infelizmente nos falta ainda recursos pessoais, materiais e físicos para acolher os

processos que serão vivenciados pelas famílias e pelos sujeitos. 

1.2. CARACTERIZAÇÃO DOS DESVIOS NOS DOMÍNIOS

Como  já  supracitado,  o  autismo  é  definido  como  um  transtorno  invasivo  do

desenvolvimento, isso porque este transtorno faz parte da constituição do indivíduo

e afeta inevitavelmente a sua evolução. 

Geralmente  os  sintomas  que  delineiam  o  autismo  costumam  tornar-se  mais

visível  a  partir  dos  três  anos  de  idade.  Em  geral  essa  criança  vai  apresentar

comprometimentos em três importantes domínios de seu desenvolvimento: 

Existe uma tríade segundo relacionado ao comprometimento no desenvolvimento

de  crianças  com  autismo  que  afetam:  a  comunicação;  a  sociabilização  e  a

imaginação. 

      Essa tríade pode ser percebida através dos seguintes aspectos:

1.2.1 desvios qualitativos da comunicação
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Classificam-se  assim porque  denotam da  dificuldade  da  criança  em utilizar  com

sentido todos os aspectos da comunicação verbal e não verbal. Isto inclui gestos,

expressões faciais, linguagem corporal, ritmo e modulação na linguagem verbal.

Portanto, dentro da grande variação possível na severidade do autismo, pode-se

encontrar uma criança sem linguagem verbal e com dificuldades na comunicação

por qualquer outra via – isto inclui  ausência de uso de gestos ou um uso muito

precário  dos  mesmos;  ausência  de  expressão  facial  ou  expressão  facial

incompreensível para os outros e assim por diante – como se pode, igualmente,

encontrar crianças que apresentam linguagem verbal, porém esta é repetitiva e não

comunicativa.

Muitas das crianças que apresentam linguagem verbal repetem simplesmente o

que lhes foi dito. Este fenômeno é conhecido com ecolalia imediata. Outras crianças

repetem frases ouvidas há horas, ou até mesmo dias antes (ecolalia tardia).

É  comum  que  crianças  com  autismo  e  ou  não  repitam  frases  ouvidas

anteriormente e de forma perfeitamente adequada ao contexto, embora, geralmente

nestes casos, o tom de voz soe estranho e pedante.

1.2.2. Desvios qualitativos na sociabilização

Este é um dos pontos cruciais para o autismo e o mais fácil  de gerar falsas

interpretações.  Significam  a  dificuldade  em  relacionar-se  com  os  outros,  a

incapacidade de compartilhar  sentimentos,  gostos  e emoções e a dificuldade na

discriminação entre diferentes pessoas.

Muitas  vezes  a  criança  que  tem  autismo  aparenta  ser  muito  afetiva,  por

aproximar-se das pessoas abraçando-as e mexendo, por exemplo, em seu cabelo

ou  mesmo  beijando-as  quando  na  verdade  ela  adota  indiscriminadamente  esta

postura, sem diferenciar pessoas, lugares ou momentos. 

Segundo Mirenda,  Donnellan & Yoder  (1983,  p.6)  “Os distúrbios na interação

social  dos autistas  podem ser  observados desde o  início  da  vida.  Com autistas

típicos, o contato ‘olho a olho’ já se apresenta anormal antes do final do primeiro ano

de vida”. Muitas crianças olham de canto de olho ou muito brevemente. Um grande

número de crianças não demonstra postura  antecipatória  ao  serem pegos pelos

seus pais, podendo resistir ao toque ou ao abraço. Dificuldades em se moldar ao

corpo dos pais, quando no colo, são observadas precocemente. Crianças que, 
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posteriormente,  receberam  o  diagnóstico  de  autismo,  demonstravam  falta  de

iniciativa, de curiosidade ou comportamento exploratório, quando bebês.

É  como  se  as  crianças  autistas  tivessem  um  estilo  “instrumental”  de  se

relacionar, no entanto é imprescindível compreender que essas limitações não são

subjetivamente planejadas, elas decorrem das dificuldades de sequenciar espaço,

tempo, sujeitos e emoções para as mesmas.

1.2.3 Desvios qualitativos na imaginação

Caracterizam-se por rigidez e inflexibilidade e se estendem às várias áreas do

pensamento, linguagem e comportamento da criança. Podem ser exemplificadas por

comportamentos  obsessivos  e  ritualísticos,  compreensões  literais  da  linguagem,

falta de aceitação das mudanças e dificuldades em processos criativos.

Esta dificuldade pode ser percebida por  uma forma de brincar  desprovida de

criatividade  e  pela  exploração  peculiar  de  objetos  e  brinquedos.  Usualmente,

crianças autistas  demonstram sérios  problemas na compreensão e  utilização  da

mímica, gestualidade e fala. Desde o início, os jogos de “faz-de-conta” e imitação

social,  amplamente  observados  nas  crianças  com  desenvolvimento  normal,  são

falhos  ou  inexistentes.  Uma  criança  que  tem  autismo  pode  passar  horas  a  fio

explorando a textura de um brinquedo, e costumam ser fascinadas por objetos ou

elementos inusitados para uma criança, como zíperes ou cabelos. Em crianças que

têm  autismo  e  têm  inteligência  preservada,  pode-se  perceber  a  fixação  em

determinados assuntos,  na maioria  dos casos incomuns em crianças da mesma

idade, como calendários ou animais pré-históricos, o que é confundido às vezes com

nível de inteligência superior.

   As mudanças de rotina, como de casa, dos móveis, ou até mesmo de percurso,

costumam perturbar bastante algumas dessas crianças. Apesar dessa resistência,

os autistas mantêm rotinas e rituais próprios. 

É  comum insistirem em determinados  movimentos,  como abanar  as  mãos  e

rodopiar  (movimentos  estereotipados).  Algumas  preferem  brincadeiras  de

ordenamento,  alinhando  objetos,  por  exemplo.  Podem  apresentar  preocupação

exagerada com temas restritos, como horários fixos de determinadas atividades ou

compromissos, sendo que se cogita que os movimentos estereotipados estejam 
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muito ligados a esta última característica, pois costumam ocorrer em horários fixos

do dia.

1.3.  CONSIDERAÇÕES  SOBRE  OS  PROCESSOS  DE  APRENDIZAGEM  DAS
CRIANÇAS AUTISTAS

Apesar  de  todas  essas  complexidades  acerca  do  temário  e  dos  sujeitos  do

mesmo é importante ressaltar que o autismo não é visto como um continuum que vai

do grau leve ao severo. Infelizmente existe uma grande associação entre autismo e

retardo mental, desde o leve até o severo, sendo que se considera que a gravidade

do retardo mental não está necessariamente associada à gravidade do autismo.

Segundo Santos (2008, p.31 e 32) 

É importante a continuidade do ensino para uma criança autista, para que se
torne menos dependente, mesmo que isto envolva várias tentativas, e ela
não consiga aprender. É preciso atender prontamente toda vez que a criança
autista solicitar e tentar o diálogo, a interação, quando ocorrer de chamar
uma criança autista e ela não atender, é necessário ir até ela, pegar sua mão
e levá-la para fazer o que foi solicitado. Toda vez que a criança conseguir
realizar uma tarefa, ou falar uma palavra,  ou enfim, mostrar progresso,  é
prudente reforçar com elogios. Quando se deseja que a criança olhe para o
professor, segura-se delicadamente o rosto dela, direcionando-o para o rosto
do professor.  Pode-se  falar  com a  criança,  mesmo que  seu  olhar  esteja
distante, tendo como meta um desenvolvimento de uma relação baseada em
controle, segurança, confiança e amor.
 

É preciso desmistificar a criança com autismo, com certeza, muito por conta das

várias sensibilidades subjetivas dela ela também apresentará dificuldades para o

processo de aprendizagem, isso é resultado muitas vezes não apenas da criança

individualmente, mas de todo um conjunto, seja escola, pais, diretores e até mesmo

o restante  da família  que precisa  estar  imerso no processo de desenvolvimento

cognitivo da criança como um todo.

Não se pode compartimentalizar experiências e a aprendizagem de uma criança

autista será construída de experiências diversas. Os pais e os profissionais precisam

estar bem cientes das dificuldades que as crianças com autismo têm em muitos

ambientes educacionais. 

E não se pode em hipótese alguma achar que se pode resolver o problema sem

atentar-se às necessidades específicas de aprendizagem desta população especial.

A colaboração  entre  os  pais  e  profissionais  são  maneiras  importantes  para

melhorar a generalização nos alunos com autismo. Quanto maior for o empenho

pela  coordenação entre  a  casa e a  escola,  maior  a  probabilidade de os  alunos

assimilarem  cognitivamente  o  que  aprenderam  a  situações/contextos/ambientes

diferentes. 
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O uso de abordagens semelhantes e a ênfase em habilidades semelhantes são

as maneiras pelas quais os pais e os profissionais podem colaborar para melhorar

as habilidades da generalização das habilidades de seus alunos.

 Por se tratar de um transtorno de origem orgânica é necessário e obrigatório que

haja um acompanhamento com o psicólogo e um neurologista ou psiquiatra, pois, se

trata de um problema funcional, provocado por fatores físicos e que afetam também

as questões emocionais.

Carvalho e Cuzin (2008), apontam que o psicopedagogo deve trabalhar, visando

sempre  à  minimização  das  limitações  e  a  maximização  das  potencialidades  do

sujeito inserido no sistema.

O  psicopedagogo  precisa  criar  uma  intervenção  adequada  considerando  as

características  individuas das crianças,  pois  devido  à  oscilação da gravidade do

autismo,  o  tratamento  pode  variar.  Deve-se  ter  sempre  em  mente  que  o

psicopedagogo, "[é responsável em conciliar as inesperadas situações que podem

surgir como interferência no processo de ensino-aprendizagem" (Carvalho e Cuzin,

2008).

      A escola deve ser  um local  onde qualquer  aluno consiga desenvolver  seu

potencial  e  superar  seus  limites.  Através  do  psicopedagogo  a  eliminação  de

barreiras e a criação de estratégias que muitas vezes são simples e fazem parte da

estratégia de ensino utilizado pelo professor irá possibilitar que o currículo escolar

atenda a todos os alunos.

2.  AS MUITAS CORES E FORMAS PARA APRENDER

2.1. AFETIVIDADE NA APRENDIZAGEM

A aprendizagem precisa de estímulo, precisa de encanto e de possibilidades. É

nesse  sentido  que  à  cada  dia  que  passa,  os  profissionais  da  educação

compreendem-se enquanto  agentes  de  estímulo  para  o  conhecimento  e  o  afeto

entre as relações de construção desse conhecimento.

A base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a se desenvolver

como ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. O

desenvolvimento integral depende tanto de cuidados relacionais, que envolvem a

dimensão afetiva  e  dos cuidados com os aspectos biológicos do corpo,  como a

qualidade da alimentação e  dos cuidados com a saúde,  quanto  da forma como

esses cuidados são oferecidos e das oportunidades de acesso a conhecimentos 
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variados. Assim, a satisfação das necessidades afetiva das crianças é a base para o

desenvolvimento infantil.

De  acordo  com  o  Referencial  Curricular  Nacional  para  Educação  Infantil,

contemplar o cuidado na esfera da educação infantil significa compreendê-lo como

parte integrante da educação.  Cuidar de uma criança em um contexto educativo

demanda  a  integração  de  vários  campos  de  conhecimentos  e  cooperação  de

profissionais de diferentes áreas. 

Para educar, é necessário que o educador fortaleça condições significativas de

aprendizagem,  para  alcançar  o  desenvolvimento  de  habilidades  psicomotoras,

cognitivas e socioafetivas, sendo, fundamental que a formação da criança seja vista

como um ato em crescimento, sempre sujeito a novas inserções, a novos recursos,

a novas tentativas. De acordo com (KRAMER, 1998, p.7): “[...] a educação infantil

não  se  restringe  aos  aspectos  sanitários  ou  assistenciais,  mas  não  se  resume,

tampouco, à mera antecipação da escolaridade nem à transmissão sequencial de

informações. ” 

Por isso eu compreendo que afetividade na Educação Infantil está presente no

binômio  educar/cuidar,  da  mesma forma  como há  a  dissociação  entre  aspectos

afetivos e cognitivos, uma vez que “não é possível educar sem cuidar” (KRAMER,

2003, p. 76).

Educar inclui necessariamente o cuidar. De acordo com (BRASIL, 1998, p. 75):

“Para cuidar é preciso antes de tudo estar comprometido com o outro,  com sua

singularidade, ser solidário com suas necessidades, confiando em suas

 capacidades. Disso depende a construção de um vínculo afetivo entre quem

cuida e é cuidado. ” 

2.2. A AFETIVIDADE NA APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS AUTISTAS

A escola deve oferecer um ambiente propício para a avaliação emocional das

crianças principalmente por ser um espaço social relativamente intermediário entre a

família e a sociedade. É nesse espaço onde a performance dos alunos pode ser

avaliada e onde eles podem ser comparados estatisticamente com seus pares, com

seu grupo etário e/ou social.

Greenspan  (2006)  diz  que  existem  três  problemas  centrais  ou  primários,  de

caráter afetivo, que caracterizam o autismo. As crianças autistas teriam dificuldade 
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em  estabelecer  proximidade,  problemas  em  trocar  gestos  emocionais  de  forma

contínua e, prejuízos em usar palavras ou símbolos com intenção emocional.

No  entanto,  é  preciso  considerar  que,  dentro  da  sala  de  aula  há  situações

psíquicas  significativas  diversas,  ou  seja,  os  professores  podem  atuar  tanto

beneficamente  quanto,  consciente  ou  inconscientemente,  agravando  condições

emocionais problemáticas dos alunos. 

No caso das crianças autistas é preciso que esses profissionais estejam aptos à

compreender que se faz necessário para estas crianças que o profissional/educador

esteja  disposto  à  estabelecer  vínculos  que  contribuam para  o  seu  processo  de

aprendizagem. Algumas não têm amigos, enquanto outras pensam que todos em

sua sala de aula são seus amigos. Os alunos podem trazer consigo um conjunto de

situações emocionais intrínsecas ou extrínsecas, ou seja, podem trazer para escola

alguns  problemas  de  sua  própria  constituição  emocional  (ou  personalidade)  e,

extrinsecamente,  podem  apresentar  as  consequências  emocionais  de  suas

vivências sociais e familiares.

Os  perfis  irregulares  das  habilidades  e  dos  déficits  são  características  bem

documentadas nos alunos com autismo. Suas dificuldades para além das três mais

globais  se  desdobram  em  várias  outras  sensibilidades  que  na  sala  de  aula  se

expõem nitidamente, pois também estão entre os mais difíceis para se desenvolver

programas específicos.  Um aluno autista  pode ter  a  habilidade extraordinária  de

estabelecer  relações  espaciais  ou  de  entender  conceitos  numéricos,  mas  ser

incapaz de usar estes pontos fortes por causa das limitações organizacionais e de

comunicação. 

A primeira coisa para um espaço com tamanha carência de intervenção didática

e pedagógica precisa ser a compreensão de que é cada vez mais necessário a

atuação  de  com habilidade  e  com experiência,  em ensinar  na  presença  destes

pontos fortes e fracos tão singulares.

Ensinar  alunos  com  esta  ampla  gama  de  habilidades  requer  avaliações

completas de todos os aspectos de seu funcionamento. Isto não pode se restringir

às habilidades acadêmicas, mas deve também incluir os estilos de aprendizagem,

distratibilidade,  funcionamento  em  situações  de  grupo,  em  habilidades

independentes,  e  em  tudo  mais  que  possa  ter  impacto  sobre  a  situação  de

aprendizagem. Os estilos de aprendizagem são especialmente importantes para o 
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processo  da  avaliação  porque  são  essenciais  para  liberar  o  potencial  de

aprendizagem.

Como cada criança com autismo processa a informação e quais são as melhores

estratégias de ensino devido à singularidade de seus pontos fortes, interesses e

habilidades em potencial, e nesse sentido um professor hábil pode abrir a porta para

várias oportunidades. 

A principal possibilidade para uma melhoria constante é uma maior consideração

das  suas  singularidades  e  mais  treinamento  para  profissionais  para  ajudá-los  a

entender seus estilos de aprendizagem.

Quanto ao sentido da afetividade nesse processo, ele precisa ser compreendido

como um aspecto amplo e em desenvolvimento, a criança autista não vai passar a

gostar de alguém ou de algo apenas porque o é requerido esse “afeto”, precisa ser

parte  de  uma  construção  mais  didática,  pois  vai  precisar  de  intervenções

metodológicas repetitivas e que assumam propósito pedagógico final.

O  interessante  de  pensar  o  processo  dessa  maneira  é  assumir  a

responsabilidade  de  estar  enquanto  profissional  constantemente  refletindo  e

formulando sobre ele.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Embora se diga que existe um conjunto de fatores sócio afetivos que promovem

o  desenvolvimento  típico  das  capacidades  simbólica  e  linguística  de  crianças

autistas  é  importante  compreender  que  para  além  disto,  estes  comportamentos

sociais  e  emocionais  também  são  considerados  meios  de  comunicar  intenções,

desejos  e  necessidades  durante  as  relações  interpessoais.  Parece  que  as

dificuldades  das  crianças  autistas  nas  capacidades  simbólica  e  linguística  se

manifestam  devido  ao  prejuízo  no  engajamento  sócio-afetivo  que  permeia  as

relações  interpessoais.  No  entanto  é  importante  traçar  enquanto  metodologias

didáticas de intervenção no espaço de aprendizagem dessas crianças atividades e

avaliações  que  permitam  suas  subjetividades  e  que  estimulem  processos  de

relacionamentos sociais de trocas entre as mesmas.  O papel  de um profissional

especializado, como um psicopedagogo, contribuirá para atender as necessidades

das  crianças  valorizando  seus  acertos,  buscando  estratégias  e  atividades  que

contribuirão  para  superar  as  dificuldades,  como  também  orientar  a  escola  e  a

família.
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O  aspecto  afetivo  na  aprendizagem  é  fundamental  para  que  as  crianças

desenhem  processos  de  assimilação  cognitiva  e  social  dos  saberes  adquiridos,

entender  os  sujeitos do processo de aprendizagem e a  partir  deles  desenvolver

estratégias de atuação é fundamental para o processo de ensino e de troca que o

profissional esteja disposto a fazer.

Enfim,  compreendendo  que  ainda  há  vários  aspectos  á  serem explorados  e

compreendidos, mas que a importância de se debruçar sobre eles e de pesquisa

para que a partir  dela possa traçar metodologias é fundamental  na prática e na

atuação docente e se faz necessária cotidianamente.
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