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Diversidade, o que é isso?



TODOS nós, a turma...

































































Tema do Simpósio:

O sujeito para além do transtorno 
do espectro autista

Quem é esse sujeito? Quem é esse aluno? Quem 
é esse paciente? Quem é esse filho?



Concepção da pessoa com autismo

 Debora Diniz (2007) – Modo distinto de ser e de 
estar no mundo

 Deficiência primária e secundária – pressupostos 
de Vygotsky



Algumas inquietações...

 Que aprendentes são as pessoas com autismo no longo 
curso da vida?

 Quais oportunidades de aprendizagem são oferecidas às 
mesmas?

 Quais experiências sócio-corporais esses alunos com 
autismo tem a possibilidade de vivenciar?

 Que tipo formação esses alunos têm? E qual sujeito 
pretende formar?



Formação humana

Ao longo da vida

• Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(ONU, 2006)

• Plano Nacional de Educação (2010) 
• Lei 13.146 -  Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (2015)

• Lei nº 13.632/2018, que altera dois dispositivos da Lei nº 
9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB).



Uma das potencialidades do princípio da 
“aprendizagem ao longo da vida” é que ele quebra 

uma visão estanque da educação, dividida por 
modalidades, ciclos, níveis etc. Ele articula a 

educação como um todo, independentemente da 
idade, independentemente de ser formal ou não-

formal. 

Se a educação e a aprendizagem se estendem por 
toda a vida, significa que a educação e a 

aprendizagem não se dão somente na escola e nem 
no ensino formal. Elas se confundem com a própria 

vida, que vai muito além dos espaços formais de 
aprendizagem (GADOTTI, 1999)



 Produção de conhecimento 

 No que diz respeito ao atendimento das pessoas com 
autismo, esse campo ainda carece de pensarmos em 
possibilidades, em ações concretas que possam contribuir 
no atendimento das reais necessidades desses alunos;

 Não é preciso mais apontar diagnóstico, sem que a ele 
esteja atrelada uma ação de intervenção planejada, com o 
objetivo de transformar a realidade encontrada, pois, do 
contrário, continuaremos a nos manter com riqueza de 
discurso e pobreza de práticas. 



Realmente, pesquisar, estudar, 
compreender a criança com autismo 

é muito delicado e provocador. 
Requer um repensar de visões de 
mundo/homem e de educação. 

Quando o diferente rompe de vez 
com aquilo que consideramos ideal, o 
processo de inclusão é mais delicado e 

muitas vezes mais difícil de ser 
construído. 



 Importância das práticas corporais 
dos alunos com autismo

Não é o movimento pelo movimento 



Educação Física e o aluno com 
autismo Educação Física, segundo Soares et al. (1992) diz que: [...] é uma 

prática pedagógica que no âmbito escolar, tematiza formas de 
atividades expressivas corporais como: jogo, esporte, dança, 
ginástica, luta, formas estas que configuram uma área de 
conhecimento que podemos chamar de cultura corporal. 

 Conteúdos que, na maioria das vezes, é negado aos alunos com 
autismo

 Alunos como espectadores das aulas

Devemos considerar que a atividade corporal é um elemento fundamental da vida 
infantil e que a estimulação psicomotora adequada e diversificada, guarda as 

relações com o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança; devem-se 
destacar atividades que visem o desenvolvimento das habilidades motoras básicas, 

jogos e brincadeiras de variados tipos de atividades de autotestagem.



Dança

 A dança promove o aprimoramento das relações interpessoais entre 
indivíduos do espectro autista e seu círculo social (MOURA; SOUSA, 2014)

 Contribuições de um trabalho sistematizado de expressão corporal e dança no 
desenvolvimento sócioemocional de um Autista. (BOATO et al., 2014)

 A dança favoreceu o desempenho motor e gestual, inclusive no equilíbrio 
corporal e na marcha. Houve melhora na capacidade motora, tanto estática 
quanto dinâmica(MACHADO, 2015)

 A dança como forma de inserção social de autistas (ALEIXO; RUIZ, 2008)

 A dança para crianças autistas abrange uma perspectiva de possíveis modos 
de cognição até fazê-las compreender o movimento em seu corpo; sendo uma 
fonte de inspiração, prazer e criatividade corporal (SILVA, 2018)

 promover a inclusão, o desenvolvimento e ampliação das capacidades físicas 
(coordenação motora / equilíbrio) e cognitivas das pessoas com deficiência, 
resgatando sua autoestima, proporcionando momentos de lazer, socialização e 
melhorando sua qualidade de vida. 



Jogo
 O jogo satisfaz uma necessidade do ser humano em especial à de ação 

e a do prazer. O jogo como conteúdo nas aulas de Educação Física deve 
possibilitar um maior repertório de movimentos corporais e estimular 
o cognitivo, por proporcionar as crianças situações de tomada de 
decisões rápidas e resoluções de problemas criadas durante a atividade, 
Coletivo de Autores (1992). 

 Compreender sob que condições metodológicas, as crianças com 
Autismo Infantil, podem ter a possibilidade de integrar-se no meio 
social escolar, potencializando seu desenvolvimento sócio-afetivo-
cognitivo (SILVA; SILVA)

 A atividade lúdica é essencial para a criança pois favorece o seu 
desenvolvimento em múltiplas habilidades e funções no plano cognitivo, 
social, emocional e, também, motriz (MENDES, 2015)



Esporte
 Estratégias de ensino para inclusão esportiva de crianças com 

transtornos do espectro autista (TEA) (Schliemann, 2013)
 Ganhos nas habilidades básicas do nado, na orientação na água, nas 

brincadeiras aquáticas, na melhoria do condicionamento físico e motor, 
na redução das estereotipias e na maior interação social (LEE; 
PORRETTA, 2013)

 O futebol foi mencionado por Charke (2009) e Blockus (2007) como 
possibi l idades de inclusão das crianças autistas, com foco no 
desenvolvimento das habilidades sociais 

 Através do futebol identificou-se progressos na comunicação e no 
trabalho em grupo foram relatados por Charke (2009), além de uma 
maior integração entre os familiares das crianças autistas que 
acompanhavam os jogos e treinamentos.





Ginástica

 A Ginástica Artística pode ajudar na minimização dos sintomas 
autísticos (DAVID et al., 2016);

Lutas
 Efeitos do treinamento de técnicas de kata no comportamento 

de estereotipias em crianças com TEA (BAHRAMI et al., 2012) 
 As crianças autistas podem se beneficiar da prática do tae kwon 

do em três campos principais: processamento de informação, 
defensividade tátil e problemas sociais Scott et al (2005) 

 A luta estimula pessoas com TEA em sua psicomotricidade e 
sociabilidade (BARBOSA et al., 2018)



Estratégias de ensino e aprendizagem das práticas 
corporais

 Apreensão da Realidade
 Conhecer o aluno
 Identificar em qual zona de desenvolvimento real o 

aluno se encontra
 Adaptações

 Suporte visual
 Sistema de Comunicação por Troca de Figuras






