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RESUMO
A educação especial tem sido tema de muitas pesquisas atualmente em função dos
desafios que esta oferece aos professores e demais profissionais da educação.
Neste campo, a Síndrome do Espectro Autista (TEA) surge como uma das principais
deficiências que levam esses profissionais ao estudo e busca por novas metodologias,
com a finalidade de atender a essas crianças e auxiliar em seu desenvolvimento
escolar e social.
Este trabalho tem como objetivo estudar de que forma as atividades artísticas podem
contribuir com o desenvolvimento cognitivo e social de alunos com Transtorno do
Espectro Autista (TEA).
INTRODUÇÃO
A inclusão social de alunos com TEA é o tema central deste trabalho, aliado às
perspectivas de que a arte oferece grande contribuição para o desenvolvimento dessas
crianças.
Dentre as dificuldades encontradas pelos professores para interagirem com alunos
autistas estão a compreensão do comportamento destes em sala de aula, as
dificuldades de interação social e do desenvolvimento cognitivo e da comunicação.
(PIMENTEL; FERNANDES, 2014)
Além disso, a falta de profissionais especializados e com conhecimentos sobre o
tema dificulta ainda mais o desenvolvimento dessas.
Em virtude desses fatores, um grupo de estudantes de Pedagogia decidiu ampliar
seu conhecimento sobre as possibilidades de atendimento a esses alunos, esperando
com isso oferecer novas perspectivas de ações que auxiliem na concentração,
interesse e desenvolvimento da socialização.
OBJETIVOS:
São objetivos deste trabalho:

● Compreender como a arte pode auxiliar na inclusão do aluno com TEA dentro do
meio social;
● Refletir sobre os efeitos que a arte proporciona em crianças com TEA;
● Pesquisar de que maneira as atividades artísticas favorecem o desenvolvimento
cognitivo, emocional e social de crianças com o transtorno;
● Oferecer novas possibilidades de ações para os professores que trabalham com
alunos com TEA.
METODOLOGIA:
Uma pesquisa científica tem como objetivo conhecer um os mais aspectos de um
determinado assunto. Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, esta pesquisa é
uma pesquisa de campo, pois tem o objetivo de “conseguir informações e/ou
conhecimentos acerca de um problema para o qual buscamos resposta”. (PRODANOV;
FREITAS, 2013, p. 59)
DESENVOLVIMENTO:
O presente estudo será desenvolvido por meio de atividades artísticas como pinturas
em tela e plástico insulfilm, com uso de recortes e diversidade de tintas, para observar
como essas atividades podem contribuir com o desenvolvimento social das crianças
que possuem TEA, para entender como essas atividades podem auxiliar os alunos com
esse transtorno. Para esta análise foram escolhidas crianças que possuem Transtorno
do Espectro Autista (TEA) grau leve.
De acordo com Filho e Lowenthal (2014, p.134) “A inclusão escolar promove nas
crianças com TEA oportunidades de convivência com outras crianças da mesma idade,
tornando-se um espaço de aprendizagem e desenvolvimento social”. Por isso, a
atividade artística poderá contribuir com essas dificuldades e poderá ser aplicada em
crianças autistas no próprio colégio, podendo contribuir com o despertar de interesse
que contribuirá com a socialização, concentração e aprendizagem dessas crianças.
RESULTADOS PRELIMINARES:

Espera-se que as atividades artísticas contribuam com o desenvolvimento social da
criança com TEA, pois com a arte ela poderá se expressar trabalhando a criatividade e
imaginação, desenvolvendo a coordenação motora, sensibilidade, além de contribuir
para a afetividade e organização interna da criança.
Não basta apenas inserir essas crianças no espaço escolar, e sim promover, de fato,
a aprendizagem e o desenvolvimento de que elas necessitam, utilizando a arte como
um importante instrumento para esse desenvolvimento social e intelectual.
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