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Resumo A matrícula de crianças com diagnóstico de autismo no ensino comum tem possibilitado 

uma visibilidade maior da condição desses sujeitos nos processos de ensino e de aprendizado e das 

peculiaridades de seu desenvolvimento cultural. Na escola, o momento da alfabetização tem se 

colocado como um desafio para esses sujeitos, cujos processos interativos e de desenvolvimento da 

linguagem se distanciam do que é considerado normal nesse espaço. Na busca de contribuir para essa 

discussão, este trabalho teve como objetivo relatar passagens do processo inicial de desenvolvimento 

da leitura e da escrita de uma criança com autismo na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental. Detêm-se, particularmente, nos percursos de simbolização, enfocando o gesto, o 

desenho e significações construídas em torno da leitura e da escrita. Utiliza uma metodologia 

qualitativa, que se desenvolveu por meio de um estudo de caso do tipo etnográfico, que se 

desenvolveu em um trabalho colaborativo, à luz do aporte teórico e metodológico da perspectiva 

histórico-cultural. Para a coleta de dados, recorreu-se à observação participante, registros em diários 

de campo, filmagens, fotografias e entrevistas com os sujeitos envolvidos na pesquisa. Além disso, 

analisa os registros arquivados na escola, relatórios e laudos do sujeito com autismo foco do estudo. 

Toma o paradigma indiciário como base para a análise dos documentos e dos eventos observados e 

fundamenta a análise dos dados nos pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural de Vigotski e 

colaboradores, especificamente, nas elaborações construídas sobre o papel do outro e da linguagem 

na constituição do sujeito. A análise dos dados permitiu a compreensão de que o caminho percorrido 

pela criança, em relação à apropriação da linguagem escrita, teve momentos de avanços e retrocessos 

em um movimento não linear. Os dados indicam ainda que as interações verbais e a mediação 

pedagógica nas atividades de leitura e escrita contribuíram para avanços no desenvolvimento mental 

da criança com autismo, principalmente em relação à atenção voluntária e o desenvolvimento da 

percepção, e na apropriação da leitura e da escrita. Aprender a ler e a escrever implica uma capacidade 

mais refinada de atuar no plano do simbólico e uma relação mais estreita entre o pensamento e a 

linguagem, o que produz questionamentos sobre a maneira como esse processo ocorre em crianças 

com diagnóstico de autismo. 
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