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RESUMO

Este estudo apresenta uma análise da conversa de jovens com Transtorno do Espectro Autista – TEA – tendo como categoria de análise a empatia 
e a cortesia linguística. O objetivo consiste em analisar o trabalho das faces dos autistas, a partir dos estudos de Goffman (1967), e as estratégias 
de cortesia como mecanismos de interação social. Buscou-se, realizar uma etnografia do cotidiano deles, observando suas conversas com outros 
autistas e com não autistas Além dos nossos sujeitos de pesquisa, jovens autistas, contamos também com os colaboradores da instituição, com 
pessoas que convivem e interagem efetivamente com os mesmos, assim como os profissionais que os acompanham. O Transtorno do Espectro do 
Autismo-TEA é um transtorno permanente e crônico. Percebe-se que os autistas adultos, quase sempre, não conseguem levar uma vida com 
independência e autonomia. Talvez porque eles não tenham sido diagnosticados precocemente; o que deve ter comprometido ainda mais o 
desenvolvimento de seu processo cognitivo, pragmático e discursivo, bem como a sua vida social, educacional e profissional. Nos últimos anos, os 
diagnósticos de autismo têm aumentado, ampliando, em consequência, o número de estudantes nas escolas, gerando a necessidade de novos 
entendimentos sobre o processo de formação, a fim de promover a inclusão desses sujeitos. Nesse cenário, nasceu a Casa da Esperança, lócus 
deste trabalho de pesquisa. Trata-se de um espaço de acolhimento e inserção de autistas, de preparação profissional, treinando de professores da 
rede pública e privada de ensino, e de um movimento de luta pela saúde, educação e dignidade de pessoas autistas.  Adotamos como referencial 
teórico básico os trabalhos de Goffman (1967), Brown; Levinson (1987), Leech (1983), assim como Austin (1962) a partir da concepção de 
linguagem da Nova Pragmática Rajacopalan (2010, 2014). O projeto está inserido em um projeto maior e visa fortalecer as práticas de letramento 
com os autistas, já autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos.Como resultado parcial de nossos estudos, constatou-se que 
os autistas usam, quando querem, as estratégias de cortesia linguística, realizando um trabalho com as faces, como forma de interagir 
socialmente. Verificou-se que eles não estão totalmente alheios aos acontecimentos que os circundam, bem como não vivem no mundo de forma 
isolada, nem tampouco nunca olham nos olhos. São diversos e heterogêneos com especificidades dependendo do grau de comprometimento e da 
categorização do autismo. Há autistas inteligentíssimos e que interagem socialmente, mesmo de forma diferente. São corteses quando almejam 
ser.

Saúde

Psicologia
X Seminário de Pesquisa da Estácio


