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Resumo O presente trabalho se insere na modalidade “relatos de experiência e tece discussões sobre 

a importância da produção de sentido e significados na constituição da linguagem de alunos com 

autismo. São objetivos deste texto: 1) Destacar as contribuições da abordagem histórico-cultural de 

Vigotsky para a constituição da linguagem de alunos com autismo. 2) Enfocar a importância da 

construção de sentido e significado para a constituição da linguagem desses indivíduos. 3) Apresentar 

relatos de experiências bem sucedidas sobre a constituição da linguagem de alunos com autismos em 

contextos sociais onde as relações sociais são privilegiadas. No contexto metodológico, a 

investigação se desenvolve nos parâmetros da pesquisa qualitativa tendo como fundamentação teórica 

a abordagem histórico-cultural de Vigotsky (1987, 1988, 1989, 1998, 2000) em uma concepção do 

sujeito que tem seu desenvolvimento e aprendizagem enriquecidos a partir das relações sociais com 

o “outro”, bem como a constituição da linguagem a partir da construção de sentidos e significados 

gerados em contextos sociais onde as relações sociais são privilegiadas. Neste cenário, a 

Comunicação Suplementar Alternativa se apresenta como um recurso facilitador de grande 

importância para contribuir na construção de sentidos e significados em prol da constituição da 

linguagem de alunos com autismo. A pesquisa foi desenvolvida junto a oito alunos com autismo em 

uma escola do Estado de São Paulo, situada no Brasil. Os dados foram coletados a partir do registro 

de observações, avaliações pedagógicas, entrevistas com pais e professores. Para a expressão da 

pesquisa na forma de relato de experiência, a análise foca-se nas narrativas e registros das observações 

desenvolvidas cujos aspectos principais enfatizam o desenvolvimento da linguagem, interação social, 

comportamento social e desenvolvimento cognitivo dos alunos. Os resultados apontam que a partir 

da abordagem histórico-cultural na perspectiva do desenvolvimento da linguagem tendo em vista o 

do ato de mediar às relações e práticas sociais, fica-nos evidente que é mediante o contexto social em 

que a pessoa com autismo está inserida, que suas produções verbais e representativas por meio de 

gestos ou de indicações com e/ou sem o auxílio da CSA vão se construindo e re-desenhando o 

contexto no qual estão inseridos com as referidas significações, dando sentido a esse contexto de 

maneira adequada dentro de possibilidades múltiplas. 
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