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RESUMO 

 

 

Este estudo objetiva compreender a criança com autismo em seus diferentes modos 

de ser e estar em situações de brincadeiras. Trata-se de uma pesquisa de revisão 

bibliográfica, delimitada para uso de referência de periódicos, selecionados com uso 

dos descritores "Educação Física, Autismo, Mediação Pedagógica, Brinquedoteca e 

Inclusão". A partir dos artigos encontrados versando sobre o tema em investigação, 

lendo o título e o resumo, foi feita opção de um artigo para cada uma das quatro 

perguntas realizadas, tomando em consideração se os estudos tinham base na 

abordagem histórico-cultural, sendo selecionados então, quatro artigos para serem 

analisados. Como resultado, o estudo traz pistas que apontam que a criança com 

autismo pode brincar e brincar de faz de conta, interagir e compartilhar interesses, 

objetos e brincadeiras com as outras crianças, desde que haja uma intervenção 

pedagógica intencional, sistematizada, com um olhar sensível do professor/a em 

relação a essa criança. 

 

 

Palavras-Chave: Autismo infantil. Brincadeira. Mediação Pedagógica 
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1 INTRODUÇÃO 

 

           Vários autores têm abordado o tema da criança com autismo e sua relação 

com a brincadeira, dentre os quais podemos citar Chicon et al. (2018a), Oliveira, 

Victor e Chicon (2018), Chiote (2011) que apontam para a importância da 

brincadeira mediada para o desenvolvimento de crianças com e sem autismo e para 

a necessidade de ampliar as pesquisas sobre o tema. 

 O autismo é classificado como distúrbio global do desenvolvimento, no qual 

há comprometimento em diversas áreas do comportamento e do psiquismo, dentre 

os quais se destacam a tríade: problemas na interação social, comunicação e 

padrão comportamental (SCHWARTZMAN; ARAÚJO, 2011). 

 De acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID 10), o brincar 

da criança com autismo encontra-se alterado pelas características gerais do 

transtorno, ligadas a padrões de comportamento, interesses e atividades restritas, 

repetitivas e estereotipadas, "[...] que toma a forma de uma tendência a impor rigidez 

e rotina a uma ampla série de aspectos do funcionamento diário; usualmente, isto se 

aplica tanto a atividades novas como a hábitos familiares e a padrões de 

brincadeiras" (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1993, p. 248). 

 Estudos com sujeitos autistas em contextos inclusivos (OLIVEIRA; PADILHA, 

2016; CHICON et al., 2016) tendem a indicar a dificuldade que as crianças 

apresentam em brincar com seus pares e fazer amigos, a carência de criatividade, 

iniciativa e de habilidades sociais, mas que essas limitações podem ser minimizadas 

e até superadas com trabalho de mediação pedagógica de forma intencional e 

sistematizada.  

 Essa mediação, tem por objetivo a intencionalidade, sistematicidade e 

necessita de planejamento e reflexão das ações, diferenciando-se das mediações 

cotidianas que são imediatas e nem sempre intencionais. O trabalho educativo do 

professor com a criança com autismo precisa ser orientado para o domínio de 

atividades culturalmente relevantes e para a capacidade de significar o mundo 

(MARTINS; GÓES, 2013). 

 Planejar e sistematizar as possibilidades de ação com a criança com autismo, 

como nos aponta Martins e Góes (2013) é refletir sobre o nosso fazer pedagógico, 

levantando hipóteses de ações a partir de um referencial desejado: ter uma 

referência do que era preciso oferecer à essa criança para que ela compartilhe os 
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modos de ser, estar, interagir no espaço onde está inserida, experimentando 

possibilidades de ações a partir de projeções futuras, potencializando nossas formas 

de agir. 

 Assim, as relações do outro com a criança com autismo, quando marcada 

pelo diagnóstico, instaura um círculo vicioso. As interações são guiadas pelos limites 

desse diagnóstico, refletindo um baixo investimento do outro nas situações 

interativas, pelo fato do retorno dessas crianças não ser imediato e necessitar de um 

olhar minucioso para interpretá-lo (MARTINS, 2009). 

 Dessa forma, no calor de nossas inquietações sobre os modos de ser e estar 

das crianças com autismo em situação de brincadeiras, formulamos as seguintes 

questões para nortear nossa busca por alguns artigos que nos ajudassem a aclará-

las, nesse estágio de nosso processo de pesquisa. São elas:  

          A criança com autismo brinca de faz de conta? Como se configura a mediação 

do/a professor/a para inserir a criança com autismo em situações de brincadeira? 

Como ocorre a trajetória de brincar de uma criança com diagnóstico de autismo? 

Como se configura os modos de interação de crianças com autismo com os colegas 

em situação de brincadeira?  

 Em frente a essas questões norteadoras, traçamos como objetivo para este 

estudo: compreender a criança com autismo em seus diferentes modos de ser e 

estar em situações de brincadeiras.  

  

2 METODOLOGIA 

 

           O levantamento bibliográfico realizado neste estudo a partir da análise de 

fontes secundárias, que abordam de diferentes maneiras o tema: a criança com 

autismo em situação de brincadeira, poderia lançar mão de diferentes fontes como 

livros, capítulos de livros, documentos monográficos, periódicos (jornais, revistas, 

etc.), mas, por questões de delimitação, restringimos nossa ação a artigos de 

periódicos, por compreender que nesse tipo de fonte, encontramos sínteses de 

trabalhos de dissertações e teses e, principalmente, porque os artigos passam pelo 

crivo de pareceristas renomados na área.  

 Dessa forma, em pesquisa na internet utilizando os descritores "Educação 

Física, Autismo, Mediação Pedagógica, Brinquedoteca e Inclusão", encontramos 

alguns artigos versando sobre o assunto, e dentre eles, lendo o título e resumo, 
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fizemos opção de um artigo para cada pergunta realizada, tomando em 

consideração se os estudos tinham base na abordagem histórico-cultural. Os 4 

artigos selecionados têm os seguintes títulos e autorias: “A brincadeira de faz de 

conta com crianças autistas”, produzido por Chicon et al. (2018a) e publicado na 

Revista Movimento. “A mediação pedagógica no desenvolvimento do brincar da 

criança com autismo na educação infantil”, elaborado por Chiote (2013) e publicado 

na revista Pró-discente. "O jogo da criança autista nas sessões de psicomotricidade 

relacional", de autoria de Falkenbach, Diesel e Oliveira (2010) e publicado na 

Revista Brasileira de Ciências do Esporte. "Brincando e aprendendo: aspectos 

relacionais da criança com autismo", organizado por Chicon et al. (2018b) e 

publicado na Revista Brasileira de Ciências do Esporte. 

 Esses artigos foram lidos, analisados e interpretados. Durante o processo da 

pesquisa foi feito anotações e fichamentos sobre os conteúdos que foram mais 

importantes e que utilizamos como fundamentação teórica em nosso estudo para 

responder as questões enunciadas. 

 Nessa direção a pesquisa bibliográfica tem como propósito levantar um 

conhecimento disponível sobre teorias, a fim de analisar, produzir ou explicar um 

objeto sendo investigado. 

 

3 A CRIANÇA COM AUTISMO E SUA RELAÇÃO COM A BRINCADEIRA: 
DIÁLOGO COM OS AUTORES  
 

O desenvolvimento da brincadeira de faz de conta da criança com autismo 

tem se apresentado como um desafio para os profissionais da área educacional, 

devido não somente às dificuldades de interação social, peculiaridades nos 

processos comunicativos e interesses restritos, mas também em função da maneira 

como se apresenta a imaginação nessa criança. 

A criança com autismo brinca de faz de conta? Essa pergunta não é nova. Em 

nossa pesquisa encontramos um artigo que traz pistas e argumentos empíricos que 

ajudam a lançar luz sobre essa questão. Trata-se do artigo intitulado “A brincadeira 

de faz de conta com crianças autistas”, produzido por Chicon et al. (2018a) e 

publicado na Revista Movimento. 

 O estudo em análise teve por objetivo compreender como se manifesta a 

brincadeira de faz de conta de crianças com autismo em uma brinquedoteca 
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universitária e outros espaços lúdicos, envolvendo a participação de 17 crianças, 

com idades de três a seis anos, sendo seis com autismo, uma com síndrome de 

Down e dez sem deficiência. As crianças eram atendidas por 13 estagiários do 

Curso de Educação Física, uma vez por semana, durante uma hora, num período de 

nove meses.  

 Nesse artigo de pesquisa estudado, os autores elegeram uma das crianças 

com autismo como sujeito foco e destacaram um episódio de interação, dividido em 

duas partes, para análise, em que o jogo de faz de conta se fez presente na ação da 

criança com autismo, selecionado por sua riqueza e tempo de envolvimento da 

criança com a brincadeira, participação de crianças não deficientes e forma de 

intervenção do professor/brinquedista. 

No texto, a análise do episódio pelos autores, em síntese, revelou que: 

a) a atuação do professor/brinquedista foi crucial ao planejar e orientar a atividade 

educativa com a criança, mediando sua relação com as demais, incentivando-a a 

criar brincadeiras e permanecer no jogo imaginário, bem como apontando formas de 

enriquecer sua brincadeira, não bastando ao mediador o fato de organizar os 

espaços disponibilizando materiais e objetos e observar as crianças;  

b) é necessário definir estratégias de abordagem corporal e de intervenções 

pedagógicas para que elas possam criar e recriar as brincadeiras, estabelecer novas 

interações, combinar movimentos e objetos, descobrir novas formas de ação, 

alimentando, dessa maneira, a experiência corporal (socioafetiva, cognitiva e 

psicomotora); 

c) a brincadeira torna-se, então, uma possibilidade de desenvolvimento da criança 

com autismo a partir do investimento dos adultos em seu envolvimento nessa prática 

social específica da infância, indicando que a criança com autismo pode desenvolver 

o jogo imaginário de forma mais elaborada, desde que lhe sejam ofertadas 

condições para isso. 

Como resultado, o estudo revela que das seis crianças com autismo 

investigadas, duas apresentaram diferentes episódios de brincadeiras reveladoras 

do jogo imaginário, em detrimento das outras quatro, que por suas características e 

peculiaridades, grau de acometimento do autismo, ainda não conseguiam inserir-se 

nesse tipo de brincadeira. Os autores salientam que esse resultado tem 

correspondência com o grau de acometimento do autismo (leve, moderado e grave), 

mas também e, principalmente, que o avanço no desenvolvimento de uma 
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determinada criança tem uma íntima relação com as oportunidades de interação 

com os outros, os brinquedos e brincadeiras que compõem o repertório de um dado 

contexto histórico e cultural, bem como, com a ação mediadora do/a professor/a. 

 Contribuindo com essas afirmações, Martins (2009) salienta que na criança 

de desenvolvimento típico o brincar acontece e se realiza de maneira que nos 

parece espontânea, seja nas situações interativas com adultos, seja nas situações 

com outras crianças, aprendendo a partilhar a atividade e a atuar com os objetos de 

forma lúdica.  

Mas, quando se trata da criança com autismo, o processo não é simples, 

pode ser longo e frustrante para o outro – pais, familiares e educadores – devido às 

restrições na interação, o que provoca um baixo investimento nas possibilidades do 

brincar, desacreditando da importância e da viabilidade da brincadeira para o 

desenvolvimento dessa criança. No entanto, Martins (2009) acredita que se deve 

caminhar na direção contrária, criando e envolvendo a criança com autismo em 

situações de brincadeiras, o que exige um maior investimento do outro nos 

processos de significação das ações e tentativas de interação estabelecidas pela 

criança. 

Nessa direção, compreendendo a importância do papel do/a professor/a no 

aprendizado e desenvolvimento do indivíduo, lançamos mão de uma segunda 

pergunta para orientar nosso diálogo com a literatura: como se configura a mediação 

do/a professor/a para inserir a criança com autismo em situações de brincadeira? 

Para responder a essa questão, nos apropriamos dos estudos realizados por Chiote 

(2013), em seu artigo “A mediação pedagógica no desenvolvimento do brincar da 

criança com autismo na educação infantil”, publicado na revista Pró-discente. 

 Esse estudo tem por objetivo analisar o papel da mediação pedagógica no 

desenvolvimento do brincar da criança com autismo na educação infantil. Para 

responder a esse objetivo foi realizado um estudo de caso em um Centro Municipal 

de Educação Infantil (CMEI) de Cariacica-ES, no período de abril a outubro de 2010. 

Os sujeitos do estudo foram: a criança com autismo, Daniel;1 suas professoras 

Estela (regente), Raquel (colaboradora de planejamento) e Alice (colaboradora de 

ações inclusivas); e as demais crianças da turma. 

                                                 
1 Os nomes são fictícios para manter oculta a identidade dos participantes. 
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Antes de tudo é necessário compreender o conceito de mediação 

pedagógica. Para isso nos dirigimos ao texto de Rocha (2005), segundo a qual, 

diferente das mediações cotidianas, assistemáticas, pontuais e não intencionais, a 

mediação pedagógica tem como especificidade a intencionalidade e sistematicidade 

nos processos de ensino e de aprendizagem, sendo característica do ambiente 

escolar, onde os/as docentes atuam nos processos de planejamento e ações 

intencionais e sistemáticas, com o objetivo de potencializar o desenvolvimento do 

aluno. 

 Assim, voltando ao estudo de Chiote (2013), encontramos nos diferentes 

autores citados, orientações importantes sobre o modo como os professores devem 

encarar o trato pedagógico no trabalho envolvendo crianças com e sem autismo no 

mesmo ambiente de interação: a) devemos romper com as concepções que 

encaram a criança com autismo vinculadas as noções de desvio e anormalidade, 

significando doença ou incapacidade e lançar um novo olhar, um olhar para as 

possibilidades, refletindo sobre como os outros interagem e significam o mundo para 

essa criança; b) entender que não é a deficiência em si que traça o destino da 

criança, mas o modo como a deficiência é significada em seu meio social, podendo 

e devendo ocupar lugares sociais comuns de convivência e aprendizado para que 

não sejam privadas do desenvolvimento cultural, tão caro a formação humana; c) 

partindo do pressuposto de que a brincadeira não é uma atividade natural da criança 

e sim aprendida, torna-se fundamental, no espaço da educação 

infantil/brinquedoteca, propiciar condições para que a criança com autismo aprenda 

a brincar e, nesse movimento, o educador tem uma papel fundamental, como 

organizador do cotidiano escolar. 

 Em sua ação de pesquisa no Centro de Educação Infantil, a autora atuou em 

um trabalho colaborativo com a professora regente da turma, o que considerou 

essencial para o processo de mediação pedagógica envolvendo a presença de uma 

criança com autismo no grupo. Em seu entendimento, a atuação com a criança com 

autismo implica tanto em mudança de concepções em relação ao autismo quanto o 

mapeamento e a execução de ações que melhor favoreçam a inserção dessa 

criança na educação infantil bem como o seu desenvolvimento nos diferentes 

âmbitos. A ação educativa dirigida a essa criança envolve o olhar atento do 

professor às suas dificuldades e, sobretudo, às suas potencialidades.  
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No trabalho é importante destacar que a criança com autismo era vista pelos 

colegas "[...] como alguém que não sabia, não queria e não gostava de brincar, 

contudo, considerando a perspectiva do trabalho educativo, era importante que ele 

fosse percebido pelos colegas como alguém que poderia aprender a brincar" 

(CHIOTE, 2013, p. 61). Mas, como fazer essa mediação com as crianças? 

Na pesquisa, a autora encontrou nos estudos de Victor, algumas estratégias 

para que essa interação entre as demais crianças e o aluno com autismo se 

iniciasse, que fizemos questão de enunciar, tendo os mediadores que:  

 

[...] participar da brincadeira sem impor regras; promover o contra papel; 
promover a interação entre as crianças; inserir outros participantes em 
brincadeiras iniciadas individualmente, e solucionar, junto com as crianças, 
problemas que as impediam de continuar a brincar (VICTOR, 2010, p. 106). 

 

 Desse modo, de acordo com Chiote (2013), foi necessário mostrar para as 

crianças como poderiam brincar com o aluno com autismo, num movimento de 

investir/oferecer situações em que as ações desse aluno pudessem ser 

ressignificadas para as demais crianças e para ele mesmo. Nesse contexto, o 

mediador deveria ser elemento integrante das brincadeiras, ora como observador e 

organizador, ora como personagem que explicita ou questiona e enriquece o 

desenrolar da trama, ora como elo de ligação entre as crianças e os objetos.  

 O papel do professor mediador na situação de brincadeira era enunciar para o 

aluno com autismo o que seria feito e encorajá-lo a realizar ações com os objetos, 

investindo na ação conjunta, indicando, por meio da fala, o que era para ser feito e, 

ao mesmo tempo, realizando com ele a ação. Desse modo, segundo a 

pesquisadora, as interpretações e ações de terceiros são fundamentais para 

incentivar o indivíduo com autismo a interagir, experimentar, se relacionar com o 

outro e com os objetos. A criança participante percebe as ações dele, fala sobre 

elas, responde a elas e compartilha com ele manifestações de afeto e troca de 

experiências. 

 Nas palavras da autora: 

 

Ao se aproximarem das brincadeiras para interagir com o adulto, as 
crianças entravam em interação com o aluno com [autismo] e, aos poucos, 
foram modificando a imagem que tinham dele como de alguém que não 
sabia ou não gostava de brincar, para a de uma criança a quem podiam 
ensinar a brincar (CHIOTE, 2013, p. 66). 
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 Em suas considerações finais, a autora se manifesta reconhecendo que, 

diante da criança com autismo e suas especificidades, assim como de qualquer 

criança, as possibilidades de desenvolvimento não estão predeterminadas; "[...] elas 

são criadas e recriadas nas situações concretas em que suas potencialidades se 

manifestam de alguma forma, nos processos interativos" (p. 69). Além disso, 

reconhece que a criança com autismo pode brincar, interagir e compartilhar 

interesses, objetos e brincadeiras com as outras crianças, desde que haja uma 

intervenção pedagógica intencional e sistemática. 

 Uma outra questão que nos instigou neste estudo, circunscreveu-se a 

trajetória de brincar de uma criança com diagnóstico de autismo. Para nos auxiliar a 

compreender sobre esse assunto, encontramos apoio na pesquisa realizada por  

Falkenbach, Diesel e Oliveira (2010), no artigo "O jogo da criança autista nas 

sessões de psicomotricidade relacional", publicado na Revista Brasileira de Ciências 

do Esporte. 

 O estudo investiga os processos de aprendizagem e de desenvolvimento por 

intermédio do brincar de uma criança com diagnóstico de autismo nas sessões de 

psicomotricidade relacional. O objetivo é investigar a trajetória do brincar em 

diferentes situações da criança durante as sessões de psicomotricidade: as 

situações de jogo e de exercício. A metodologia utilizada é qualitativa, estudo de um 

caso. A coleta de informações utilizou-se das observações da trajetória de brincar do 

menino nas sessões de psicomotricidade relacional.  

 De acordo com os autores, a psicomotricidade relacional é uma prática 

educativa que se preocupa com a aprendizagem e o desenvolvimento infantil por 

intermédio do brincar. A prática objetiva ampliar a trajetória do brincar das crianças 

participantes, favorecer a experimentação corporal e a vivência simbólica, bem como 

da interação com os professores e colegas.  

As sessões são desenvolvidas em uma rotina composta pelos ritos de entrada 

e de saída e o momento do brincar. Os ritos (de entrada e de saída) são momentos 

de organização da prática, permitem estabelecer canais de comunicação dos 

professores com as crianças e entre elas, preparam as crianças para brincar, bem 

como resgatam as produções que são comunicadas pelas crianças no rito de saída. 

O momento do brincar é voltado para potenciar experiências corporais e de 

vivências simbólicas, permitindo as relações com os colegas, professores e objetos 

da prática.  
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As aulas de psicomotricidade foram realizadas no Complexo Esportivo da 

Universidade do Vale do Taquari (Univates), localizado na cidade de Lajeado (RS), 

com sessões desenvolvidas todas as segundas-feiras, das 19h15 às 20h45, sendo 

conduzidas pelo professor coordenador e três acadêmicos do Curso de Educação 

Física da Univates (todos foram tratados como professores), no primeiro semestre 

do ano de 2007, com um total de 16 registros.  

 No estudo, os autores entendem que a trajetória de brincar é um dos 

indicadores de saúde mental da criança. O brincar da criança é manifestação de 

suas necessidades e desejos internos. Assim a forma como a criança brinca é a 

forma como a criança pensa e imagina. A trajetória de brincar da criança é composta 

por atividades de jogo (imaginário) e de exercício. A trajetória de brincar da criança 

com autismo demonstrou que gosta de fazer uso de atividades exploratórias na 

modalidade de exercício. As observações descrevem muitas situações de pular, 

correr e rolar. São repetidas situações desses movimentos em muitos momentos da 

sessão. 

 Os autores também identificaram na pesquisa que, na trajetória do brincar, a 

criança em estudo demonstrou gostar muito de alguns dos jogos em que foi exposta, 

jogos esses que se manifestam em atividades dinâmicas, são brincadeiras de 

pegador e de fugitivo, que trabalham com os desejos de ser pego, de ser querido e 

de perseguir e pegar o outro, desejar o outro.  

 O ponto fundamental para o menino é a sua capacidade de representar, 

desenvolver os papéis e de desempenhar a atividade envolvendo-se no jogo. As 

observações do artigo descrevem uma trajetória de brincar de boa intensidade e 

dinâmica, mostrando que tal comportamento se diferencia um pouco das descrições 

da literatura especializada na área que descreve tendências ao isolamento da 

criança e dificuldade em suas comunicações com os pares. Apesar dos autores 

perceberem que a criança brinca a maior parte do tempo com o professor (vínculo), 

reconhecem que a afetividade proporciona um excelente caminho para a 

aprendizagem, assim o fato de haver uma relação afetiva entre professor e a criança 

possibilitou bons desempenhos na trajetória de brincar da criança. Além disso, 

percebem também boas interações com os pares mesmo em situação passiva, tal 

como olhar os colegas brincando.  

 Sendo assim, os autores entendem que não basta organizar os espaços 

disponibilizando materiais e objetos, é necessário definir estratégias de abordagem 
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corporal e de intervenções pedagógicas para provocar o contato corporal, seja para 

levá-las a interagir com os objetos, seja para dar segurança na realização de 

determinadas tarefas, seja para fazê-las vivenciar experiências que não ocorrem 

sem implicação corporal.  

 Por fim, os autores em suas considerações finais apontam: a) em seu 

repertório de brincar, apesar de restrito, a criança com autismo demonstrou boa 

evolução na forma de experimentar atividades, explorar a sala, os objetos e o seu 

corpo; b) o brincar em conjunto com os professores e os estímulos fornecidos pelos 

pares e professores foram decisivos para contribuir com a ampliação da trajetória de 

brincar e; c) os jogos manifestos pela criança foram em grande parte demonstrações 

afetivas, aspecto fundamental em qualquer ser humano.  

 Nesse percurso teórico para compreender a criança com autismo, uma outra 

questão que nos interessa abordar refere-se a como se configura os modos de 

interação de crianças com autismo com os colegas em situação de brincadeira? 

Para responder a essa indagação encontramos eco nos estudos de Chicon et al. 

(2018b), intitulado "Brincando e aprendendo: aspectos relacionais da criança com 

autismo", publicado na Revista Brasileira de Ciências do Esporte. 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, que tem por 

objetivo compreender os aspectos relacionais de uma criança com autismo na 

relação com outras crianças em situações de brincadeiras. Os sujeitos foram 17 

alunos, de três a seis anos, dez de um Centro de Educação Infantil, seis com 

autismo e uma com síndrome de Down. Esses participantes eram atendidos em uma 

brinquedoteca universitária, por 13 estagiários do Curso de Educação Física, em um 

encontro semanal, que era realizado às quintas-feiras, das 14 às 15 horas, para o 

atendimento, das 15 às 16 horas, grupo de estudos versando sobre os temas: jogo, 

mediação pedagógica e inclusão e das 16 às 17 horas, avaliação e planejamento 

das aulas, no período de março a novembro de 2016, totalizando 24 aulas/registros. 

A coleta de dados foi feita por meio da observação participante, videogravação dos 

atendimentos e registros em diário de campo. Para responder ao objetivo desse 

estudo, foi escolhido um aluno com autismo dentre os outros, como sujeito foco. 

 Cabe destacar que as crianças com autismo eram acompanhadas em sua 

trajetória de brincar por um estagiário. No caso do sujeito foco, o estagiário o 

acompanhou desde o início da intervenção procurando observá-lo e estabelecer 

uma relação de confiança e respeito com ele, de forma a criar vínculo e 
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reciprocidade, e assim foi conquistando a confiança da criança e adquirindo certa 

autoridade sobre ela, conseguindo, assim, orientar sua conduta durante as 

brincadeiras. 

 Citando Vigotski, os autores lançam o pressuposto de que na educação de 

crianças com deficiência,  

 

[...] o ponto de partida e a força que impulsionam o desenvolvimento dessas 
crianças estão na interação estabelecida com os outros. [Sustentando] que 
é no contexto sociocultural que o processo de superação da condição de 
deficiência se realiza, por acreditar na plasticidade cerebral e na capacidade 
do ser humano de criar processos adaptativos com o intuito de superar os 
impedimentos (VIGOTSKI apud, CHICON et al., 2018, p. 3). 

 

 Ainda com base em Vigotski, os autores lançam um alerta de que precisamos 

estar atentos com relação as interações sociais. Ele vai ressaltar que nem todas as 

formas de interação podem fazer avançar o desenvolvimento. A qualidade das 

relações nas quais a criança se envolve é crucial. 

 Sendo assim, os autores fazem destacar das atividades realizadas com as 

crianças com e sem autismo, uma em especial para analisar a participação e 

envolvimento da criança com autismo: a brincadeira "a galinha do vizinho". Segundo 

os autores essa brincadeira favorece o contato, a interação entre as crianças e a 

própria vibração entre elas, decorrente da música cantada por todos e da disputa 

que se estabelece quando um corre e o outro tenta pegá-lo. Nesse jogo, as crianças 

estão dispostas em círculo, podem olhar umas às outras; o círculo demarca um 

espaço definido para cada uma delas e, ao mesmo tempo, permite observar a ação 

dos protagonistas, a criança que corre e a que tenta pegá-la, e torcer por um deles. 

Essa brincadeira traz a possibilidade de agregar as crianças, de constituir um grupo 

e a ação coletiva.  

 Da análise desse episódio de aula, os autores destacam três aspectos 

diferenciados de interação compartilhada entre os pares: o papel de outra criança no 

desenvolvimento da brincadeira do menino com autismo, a atenção compartilhada 

como aspecto significativo a ser considerado nessa brincadeira e a ação educativa 

sobre o desenvolvimento potencial da criança durante a atividade lúdica. 

 No primeiro caso que envolve o papel de outra criança no desenvolvimento da 

brincadeira do menino com autismo, destaca-se a presença e participação de uma 

criança com síndrome de Down, que durante a atividade, em sua vez de colocar o 
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"ovo" (bolinha) atrás de um dos alunos da roda, escolhe intencionalmente colocar 

atrás da criança com autismo, que inicialmente não compreende o que precisava 

fazer. A criança com síndrome de Down, em frente a essa situação, aguarda o 

coleguinha se levantar e começar a correr sob orientação do estagiário, para só 

então iniciar a sua corrida, ativando a perseguição. 

 Conforme os autores, é importante ressaltar a atenção e o cuidado da criança 

Down (nesse caso em particular, mas poderia ser qualquer criança) com o colega 

com autismo, provavelmente em decorrência da observação da ação dos estagiários 

tanto ao abordar com as demais crianças as particularidades do modo de ser e de 

brincar do colega com autismo como no acompanhamento e auxílio constante em 

suas brincadeiras.  

 No segundo caso, destacamos a atenção compartilhada como aspecto 

significativo a ser considerado nessa brincadeira. Conforme Zanon (2012 apud 

CHICON et al., 2018), a atenção compartilhada é uma ‘‘[....] capacidade de 

coordenar a atenção com um parceiro social em relação a um referencial externo — 

um objeto, um evento ou um símbolo — em uma relação triádica’’, nesse caso uma 

criança com síndrome de Down, outra com autismo e o jogo (o evento).   

Nesse sentido, segundo a leitura dos autores, para brincar de ‘‘a galinha do 

vizinho’’ as crianças devem, o tempo todo, estar atentas ao jogo, compartilhar ações 

(cantar e bater palmas, por exemplo) e coordenar sua própria ação com a de outros 

colegas, a partir das regras e ações delimitadas pela brincadeira (como no momento 

em que uma corre e a outra corre atrás). O não compartilhamento da atenção 

durante uma atividade é um aspecto ressaltado por estudos que envolvem crianças 

com autismo, que indica um comprometimento na interação com outros colegas e 

adultos.  

 Desse modo, muitas vezes, essa criança pode estar ao lado de outras, numa 

situação de brincadeira, mas isso não significa que brinquem juntas. A atenção pode 

não ser compartilhada durante a brincadeira.  

 Para os autores do estudo, a passagem do episódio em que observam a 

criança com autismo sentada na roda batendo palmas juntamente com os colegas, 

no momento da cantiga, acompanhando com o olhar a direção dos movimentos e 

dos gestos de algumas crianças, bem como correndo atrás da criança Down, mesmo 

orientado pelo estagiário em algumas ações, sugere que ela demonstra ter 

habilidade de compartilhar a atenção com os colegas no jogo. 
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 Por fim, no entendimento dos autores, a ação educativa sobre o 

desenvolvimento potencial da criança durante a atividade lúdica foi decisiva para 

que as interações ocorressem de forma satisfatória. Na análise do episódio 

perceberam que os estagiários tiveram um papel importante na participação da 

criança com autismo na brincadeira, inclusive no compartilhamento da atenção e na 

relação estabelecida com a criança Down durante a brincadeira.  

 Do acompanhamento do processo de brincar da criança com autismo na 

brincadeira citada, os autores afirmam que, nesse caso,  

 

[...] o outro participa ativamente na orientação da atenção da [criança com 
autismo], seja ao criar situações que possam despertara sua atenção 
(quando os estagiários criam condições para o envolvimento da [criança 
com autismo] na brincadeira), seja ao auxiliar a criança a orientar sua 
atenção em diferentes momentos do jogo (por exemplo, quando o estagiário 
auxilia a [criança com autismo] a levantar-se, deslocar-se em volta da roda 
e perseguir o [colega Down]) (CHICON et al., 2018b, p. 5-6). 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Como resultado de nossa revisão bibliográfica, chegamos ao entendimento de 

que é importante destacar que independente das limitações biológicas do 

diagnóstico da Síndrome de Autismo, isto não é impeditivo para os indivíduos com 

este diagnóstico de avançarem em suas relações sociais e em sua trajetória do 

brincar. 

 O avanço no desenvolvimento de uma determinada criança tem uma íntima 

relação com as oportunidades de interação com os outros, os brinquedos e 

brincadeiras que compõem o repertório de um dado contexto histórico e cultural, 

bem como, com a ação mediadora do adulto. Importante destacar que se as 

crianças com autismo forem privadas de ambientes educativos enriquecedores, se 

abandonadas à própria sorte, sem direção, permanecerão com seus limites 

estreitos. 

 Assim, nossa pesquisa nos apontou que a criança com autismo pode brincar, 

interagir e compartilhar interesses, objetos e brincadeiras com as outras crianças, 

desde que haja uma intervenção pedagógica intencional, sistematizada, com um 

olhar sensível do professor/a em relação a essa criança.  
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