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AS MANIFESTAÇÕES LÚDICAS DA CRIANÇA COM AUTISMO NA 

BRINQUEDOTECA 

 

Resumo: Objetiva compreender as diferentes manifestações lúdicas da criança com autismo 

ao brincar na brinquedoteca. O estudo foi realizado tendo por base o uso de dados já coletados 

e registrados em videogravação, em razão da pesquisa mais ampla intitulada “O brincar da 

criança com autismo na brinquedoteca: inclusão, mediação pedagógica e linguagem”. O 

conteúdo dos vídeos a serem analisados, consta de dez aulas/registros realizadas na 

brinquedoteca universitária, com duração de uma hora cada aula, gravadas no período de 

março a novembro de 2016, envolvendo a participação de dezessete crianças, com idades de 

três e quatro anos, dez do Centro de Educação Infantil com desenvolvimento típico, seis com 

autismo e uma com síndrome de Down, oriundas da comunidade. Os sujeitos foco do estudo 

foram as seis crianças com autismo. Os dados foram coletados com uso de videogravação, 

fotografia e diário de campo. A análise da trajetória do brincar das crianças com autismo 

investigadas nos leva a inferir sobre a necessidade de reconhecer que o grau de acometimento 

do autismo no funcionamento psicológico delas e a experiência de brincar singular a cada 

uma tem implicação direta nos brinquedos e brincadeiras de seus interesses e no modo de 

brincar comum a cada uma. 

Palavras chave: Educação Física, Autismo, Brincadeira, Brinquedoteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE CHILD´S LIFELONG MANIFESTATIONS WITH AUTISM THE TOYS 

Abstract: It aims to understand the different playful manifestations of the child with autism 

when playing in the toy library. The study was based on the use of data already collected and 

recorded in videotape, due to the broader research entitled "Playing the child with autism in 

the toy library: inclusion, pedagogical mediation and language". The content of the videos to 

be analyzed, consists of ten classes / records held in the university library, lasting one hour 

each class, recorded in the period from March to November 2016, involving the participation 

of seventeen children, aged three and four years, ten of the Center for Early Childhood 

Education with typical development, six with autism and one with Down syndrome, from the 

community. The subjects focus of the study were the six children with autism. Data were 

collected using video recording, photography and field diary. The analysis of the trajectory of 

the play of children with autism investigated leads us to infer about the need to recognize that 

the degree of autism in their psychological functioning and the experience of singular play to 

each one has direct implication in the toys and games of their interests and in the play mode 

common to each one. 

Keywords: Physical Education, Autism, Childhood, Toy Library. 

 

 

LAS MANISFESTACIONES LÚDICAS DEL NIÑO CON AUTISMO EN 

BRINQUEDOTECA 

 

Resumen: Objetiva comprender las diferentes manifestaciones lúdicas del niño con autismo 

al jugar en la juguetoteca. El estudio fue realizado teniendo como base el uso de datos ya 

recolectados y registrados en vídeo, en razón de la investigación más amplia titulada "El jugar 

del niño con autismo en la juguetería: inclusión, mediación pedagógica y lenguaje". El 

contenido de los vídeos a ser analizados, consta de diez clases / registros realizados en la 

juguetes universitaria, con una duración de una hora cada clase, grabados en el período de 

marzo a noviembre de 2016, involucrando la participación de diecisiete niños, con edades de 

tres y cuatro años, diez del Centro de Educación Infantil con desarrollo típico, seis con 

autismo y una con síndrome de Down, oriundas de la comunidad. Los sujetos foco del estudio 

fueron los seis niños con autismo. Los datos fueron recolectados con el uso de vídeo, 

fotografía y diario de campo. El análisis de la trayectoria del juego de los niños con autismo 

investigados nos lleva a inferir sobre la necesidad de reconocer que el grado de afectación del 

autismo en el funcionamiento psicológico de ellas y la experiencia de jugar singular a cada 



una tiene implicación directa en los juguetes y bromas de sus intereses y en el modo de juego 

común a cada una. 

Palabras clave: Educación Física, Autismo, Juguet, Juguetoteca. 
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1 Introdução 

 

A criança é a inocência, o esquecimento, um novo começar, um brinquedo, uma 

roda que gira sobre si, um movimento, uma santa afirmação.  

(NIETZSCHE, 2002, p. 37). 

 

 

 Um dos clássicos de Nietzsche é a obra Assim Falou Zaratustra, na qual a criança é 

compreendida como a representação do último estágio no processo de desenvolvimento do 

espírito humano. Dentro dessa analogia, o espírito passa por três fazes que são associadas à 

imagem de um camelo, de um leão e chega a seu último estágio da busca pela liberdade 

assumindo a forma de uma criança. O camelo é sobretudo força e obediência, aquele que se 

encontra nesse estágio aprende a suportar e a estar em conformidade com as dificuldades e 

injustiças do mundo, pois sua ação está baseada somente no “dever” e não no “querer”. O 

camelo é uma espécie de servo, um escravo das injustiças sociais porque ele não se revolta, ele é 

forte, mas não é livre. Tornar-se leão é aprender a dizer “não”, é aprender a lutar pela libertação. 

O leão se revolta contra os valores antigos, preconceitos, estigmas, ou seja, tudo aquilo que o 

aprisiona e o limita enquanto ser. Por meio da luta o leão garante a sua liberdade e a daquele que 

ainda está por vir. Acredito que o papel do professor é ser leão, é lutar pela libertação por meio 

da educação (FREIRE, 1970). Mas segundo Nietzsche, há algo que nem mesmo o leão é capaz 

de fazer, a capacidade de recriar estaria nas mãos de um espírito que tem a forma de uma 

criança. O leão conquista a liberdade, mas não sabe o que fazer com ela. A criança sabe. Ela é 

capaz de criar novos valores e de esquecer os antigos, ela é original, “[...] o esquecimento, um 

novo começar, um brinquedo, uma roda que gira sobre si, um movimento [...]”. Portanto, o 

melhor olhar que podemos lançar a uma criança é aquele que a enxerga exatamente como a 

criança que é.  

 É necessário conceber a importância do papel que o “outro” exerce no processo do 

tornar-se humano. É preciso que as crianças com autismo sejam reconhecidas e se reconheçam 

como peças importantes nesse grande jogo de quebra-cabeça que é a nossa sociedade, onde cada 

sujeito é uma peça com tamanho, cor, forma, modo de sentir, pensar e agir diferente. 

Acreditamos na necessidade de fazer com que as crianças com autismo não se sintam 

coisificadas, mas cada vez mais humanas e, sobretudo, cada vez mais crianças. 

 Por isso, o que buscamos neste estudo é conhecê-las, olhando para elas em seu momento 

mais íntimo de criança, que é o de brincar. O nosso desejo é o de olhar para a essência antes de 

termos nossa consciência tomada pelo diagnóstico da deficiência. Conhecê-las dessa maneira 

também visa contribuir para a construção de seus processos de ensino e de aprendizagem. A 
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ideia não é que o estudo ignore a condição da criança com autismo, mas que evidencie que antes 

de ser autista ela é uma criança, que como todas as outras sente, pensa e age no mundo. 

O papel da ação educativa intencional e planejada no desenvolvimento infantil já foi 

apontado por Vigotski (1997, 2007, 2008), que identifica na brincadeira um potencial 

inestimável para a emergência de processos psicológicos de base eminentemente cultural. 

Especificamente em relação às crianças com deficiência, o autor ressalta que a intervenção 

pedagógica deve deslocar o foco das limitações para as potencialidades, orientando-se para o 

investimento em ações que promovam a inclusão delas em práticas sociais significativas no meio 

em que estão inseridas e, entre essas práticas, destacamos o brincar. 

Kanner (1997), em 1943, já apontava dentre as características do autismo déficits na 

comunicação, na interação, restrição de interesses e diminuição do jogo imaginário, brincadeiras, 

dentre outras. Características que permanecem atuais até os dias de hoje (OMS, 1993). Para 

Chiote (2011), o brincar das crianças com autismo é muitas vezes compreendido como bizarro, 

as manipulações e os movimentos que elas realizam com os objetos são por vezes percebidos 

como estereotipias, sem sentido, e deixam de ser significados pelas pessoas próximas como os 

familiares e professores. 

No entanto, é consenso entre vários autores vinculados a abordagem histórico-cultural, 

que o desenvolvimento de todas as funções tipicamente humanas, dentre elas o brincar, se dá nas 

relações sociais mediadas pelos outros, pelos instrumentos e pela linguagem (VIGOTSKI, 2007; 

SÁ, SIQUARA; CHICON, 2015; GÓES, 2000, 2002; CHIOTE, 2011; LEONTIEV, 2003). 

Outros autores, dessa mesma linha de pensamento advogam que o fato de as crianças com 

autismo apresentarem interesses restritos em brincadeiras possa estar fortemente vinculado à 

falta de experiências nesse tipo de atividade e não apenas devido a fatores orgânicos 

(VIGOTSKI, 2007; GÓES, 2002; PINTO; GÓES, 2006; CASTRO; PANHOCA; ZANOLLI, 

2011). Há o entendimento do componente social como determinante no processo de 

desenvolvimento de indivíduos com alguma deficiência, podendo favorecer ou empobrecer esse 

funcionamento, de acordo com as experiências que lhes são proporcionadas. 

Com esse entendimento sobre o valor das brincadeiras para o desenvolvimento infantil, 

logo também para crianças com autismo, participamos do projeto de pesquisa em andamento "O 

brincar da criança com autismo na brinquedoteca: inclusão, mediação pedagógica e linguagem". 

Em decorrência desse projeto mais amplo, decidimos pela organização deste subprojeto, que tem 

como propósito responder as seguintes questões norteadoras: quais são os brinquedos e 

brincadeiras de interesse das crianças com autismo na brinquedoteca? Em suas manifestações 

lúdicas, como se apresentam seus modos de brincar? 
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2 Objetivos 

O estudo tem por objetivo geral compreender as diferentes manifestações lúdicas da 

criança com autismo ao brincar na brinquedoteca. E como objetivos específicos: a) identificar 

quais são os brinquedos e brincadeiras de interesse das crianças com autismo na brinquedoteca; 

b) analisar os modos de brincar das crianças com autismo na brinquedoteca e outros espaços de 

intervenção. 

 

3 Metodologia 

 O estudo se configura numa pesquisa qualitativa de caráter descritivo e exploratório 

(LUDKE; ANDRÉ, 2013). Está orientado para a observação, registro e análise das diferentes 

manifestações lúdicas da criança com autismo ao brincar em uma brinquedoteca localizada no 

espaço universitário. A brinquedoteca está organizada em cantinhos temáticos como o camarim, 

casinha de bonecas, carrinhos e outros, contendo um rico acervo de brinquedos direcionados a 

faixa etária de 2 a 6 anos de idade. 

 Foi realizado tendo por base o uso de dados já coletados e registrados em videogravação, 

em razão da pesquisa mais ampla intitulada “O brincar da criança com autismo na 

brinquedoteca: inclusão, mediação pedagógica e linguagem”. O conteúdo dos vídeos analisados, 

consta de dez aulas/registros realizadas na brinquedoteca universitária, com duração de uma hora 

cada aula, gravadas no período de março a novembro de 2016, envolvendo a participação de 

dezessete crianças, de ambos os sexos, com idades de três a quatro anos, sendo dez crianças de 

um Centro de Educação Infantil (CEI) com desenvolvimento típico, seis com autismo e uma com 

síndrome de Down, oriundas da comunidade. Para os propósitos deste estudo, elegemos como 

sujeitos foco, as seis crianças com autismo matriculadas no projeto. 

Esses alunos foram atendidos na brinquedoteca, por treze estagiários do Curso de 

Educação Física, em um encontro semanal, todas as quintas-feiras, das 14 às 15 horas, para o 

atendimento; das 15 às 16 horas, grupo de estudo; das 16 às 17 horas, avaliação e planejamento 

das aulas. 

A dinâmica inicial de todas as aulas era caracterizada pelo acolhimento e a conversa 

inicial (ritos de entrada). O segundo momento, de atividade direcionada, envolvia atividades 

relacionadas à arte de contar histórias sobre os contos e os temas do folclore brasileiro (por 

exemplo: Peter Pan; Bumba meu boi e outros) — tematizando por meio das histórias a questão 

da diversidade/diferença —, com o objetivo de sensibilizar e convidar as crianças não deficientes 

a serem parceiras na ação de inclusão/acolhimento dos colegas com deficiência (CHICON, 

2013). Em seguida, os alunos eram conduzidos ao momento de escolha, por interesse, dos 
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cantinhos temáticos da brinquedoteca, sendo incentivados pelos brinquedistas. Por fim, os ritos 

de saída. Importante frisar que as crianças com deficiência eram acompanhadas individualmente 

por um professor/brinquedista, com o objetivo de estimular e auxiliar em suas necessidades 

pedagógicas, por meio de um plano de ensino individualizado (PEI)1. 

Durante o atendimento, os professores/brinquedistas assumiam as seguintes funções: dois 

atuavam no registro das aulas em videogravação e fotografias, sete no acompanhamento das 

crianças com autismo e síndrome de Down e quatro revezavam na coordenação e 

acompanhamento da aula com o grupo de crianças não deficientes. Para essas ações de coleta de 

dados foram utilizados a observação participante, videogravação das aulas e registros em diário 

de campo.  

A organização e tratamento dos dados foram inspirados na análise microgenética (GÓES, 

2000, p. 9), um modo de organização dos dados “[...] que requer a atenção a detalhes e o recorte 

de episódios interativos, sendo o exame orientado para o funcionamento dos sujeitos focais, as 

relações intersubjetivas e as condições sociais da situação, resultando num relato minucioso dos 

acontecimentos”. Como eixos de análise propõe-se previamente: a) analisar quais são os 

brinquedos e brincadeiras de interesse das crianças com autismo na brinquedoteca; b) analisar os 

modos de brincar das crianças com autismo na brinquedoteca e outros espaços de intervenção. 

 

4 A brincadeira como atividade principal no desenvolvimento infantil 

A brincadeira para a criança é um dos meios pelos quais ocorre o desenvolvimento. Cada 

um dos jogos criados ou vivenciados por ela acarreta, exige ou surge a partir de mudanças 

psíquicas, comportamentais, culturais e motoras que ela adquire enquanto amadurece e se 

desenvolve. Para Vigotski (2008), a brincadeira é a linha principal do desenvolvimento na faixa 

etária de três a seis anos. 

Apesar de os jogos e as brincadeiras proporcionarem satisfação à criança, a definição da 

brincadeira não pode ser fundamentada na existência da satisfação pois, de acordo com Vigotski 

(2008, p. 24), “[...] há uma série de atividades que podem proporcionar à criança vivências de 

satisfação bem mais intensas do que a brincadeira”, mas deve relacionar-se à mudança dos 

impulsos e motivos do indivíduo para a realização da atividade. Nesse sentido, Leontiev (2003, 

p. 122) vai chamar de atividade principal, 

[...] aquela em conexão com a qual ocorrem as mais importantes mudanças no 

desenvolvimento psíquico da criança e dentro da qual se desenvolvem os 

                                                           
1 O PEI é definido por Rodrigues (1991, p. 78), “[...] como o conjunto de estratégias de ensino que visa adaptar o 

processo de ensino aprendizagem a cada estudante de modo a proporcionar uma compatibilidade face às suas 

necessidades, interesses e principalmente características individuais”. 
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processos psíquicos que preparam o caminho da transição da criança para um 

novo e mais elevado nível de desenvolvimento. 

Vigotski (2008, p. 25) afirma ainda que, a brincadeira “[...] deve ser sempre entendida 

como uma realização imaginária e ilusória de desejos irrealizáveis”. Essa realização é feita a 

partir da atribuição de novos sentidos as ações, situações e objetos utilizados pelas crianças 

nessas atividades, desligados do significado real que possuem. Uma criança que brinca de 

montar um cavalo utilizando um cabo de vassoura, por exemplo, está atribuindo um novo sentido 

(cavalo) a um objeto que possui um significado, uma utilidade concreta (varrer). 

É importante destacar também que a brincadeira é caracterizada por ter seus motivos em 

si mesma. Leontiev (2003, p. 122) explica que: “[...] um jogo não é uma atividade produtiva; seu 

alvo não está em seu resultado, mas na ação em si mesma”. A brincadeira, portanto, está livre 

dos modos obrigatórios de agir. Contudo, há regras nas brincadeiras, como afirma Vigotski 

(2008). Existem as regras explícitas, que são convencionadas pelo grupo social de forma prévia, 

como na brincadeira de bolinha de gude, por exemplo; e as regras implícitas, que correspondem 

a regras do comportamento social, assim como na brincadeira de médico, em que as crianças 

representam na brincadeira as atitudes típicas da ação dos médicos em atendimento no 

consultório.  

Nessa direção, estudos na abordagem histórico cultural que tratam da relação do brincar 

no desenvolvimento de crianças com autismo como os realizados por Chicon et al. (2016); Sá, 

Siquara e Chicon (2015); Chicon, Fontes e Sá (2013); Oliveira e Padilha (2016), tem 

evidenciado a importância de propiciar um ambiente rico em estímulos lúdicos e a mediação do 

professor/brinquedista como aspectos significativos no processo de ensino e de aprendizagem, 

ampliando as possibilidades de sentir, pensar e agir da criança no meio social. 

 Os trabalhos realizados por Chicon et al. (2016) revelam que, o compartilhamento de 

brincadeiras entre as crianças com e sem deficiência são importantes para a construção de 

valores humanos e para a sensibilização sobre as diferenças, despertando-as, nessa aproximação, 

para sentimentos como o altruísmo e o pertencimento. 

Os estudos de Chicon, Fontes e Sá (2013) tratam de atividades lúdicas no meio aquático. 

Os resultados mostram que houve um forte vinculo afetivo da criança com autismo com o 

professor/brinquedista, impactando positivamente na trajetória de brincar do aluno, propiciando 

ampliação na experiência lúdica, benefícios no domínio de seus movimentos e maior 

envolvimento na relação com os colegas.   

 Compreende-se, portanto, que a brincadeira como atividade principal da criança com 

idade entre três e seis anos contribui fundamentalmente para o seu aprendizado e 

desenvolvimento. 
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5 Resultados e Discussões 

As manifestações lúdicas da criança com autismo na brinquedoteca 

Observando as seis crianças com autismo em suas manifestações lúdicas na 

brinquedoteca e em outros espaços de intervenção, percebemos que havia diferenças e 

semelhanças entre elas quanto ao desenvolvimento, preferências e modos de brincar. Olhando 

com mais atenção e de forma sistemática para essas situações, foi possível organizá-las, segundo 

suas características, em dois grupos. Essa divisão se fez importante para melhor definir quais são 

os brinquedos e brincadeiras de interesse delas e os modos de brincar de cada grupo. 

O primeiro grupo foi composto por três crianças (Marcos, Carlos e Aladim2), que 

apresentavam ausência de verbalização3; preferência por movimentos corporais repetitivos, 

cíclicos como correr, saltar, girar, balançar e ordenar objetos; maior resistência em compartilhar 

brincadeiras com outras crianças; restrição de interesses na escolha de brinquedos e brincadeiras; 

uso não convencional de brinquedos (por exemplo, virar a bicicleta de rodas para cima, girar a 

roda e observá-la girar); necessidade de ações de ordem mais corporal na mediação realizada 

pelos adultos (conduzir mais o movimento da criança); exploração física dos objetos (tocar, 

sentir o objeto, textura, se é duro etc.) e ainda, não revelando indícios de presença do jogo 

imaginário ou faz de conta.  

Os brinquedos e brincadeiras preferencialmente escolhidos por esse grupo de crianças se 

restringiam aos aspectos sensoriais e motores. Duas crianças (Carlos e Aladim) quase sempre 

optavam pelos fantoches e pelos bichinhos e bonecas de pelúcias para manusear e sentir a 

textura, a maciez, o aconchego, aceitando às vezes brincar com outros objetos, a exemplo do 

trampolim e da argila. Já a terceira criança (Marcos) não demonstrava interesse por nenhum 

brinquedo, estando mais atraída pelas brincadeiras relacionadas aos movimentos corporais como 

correr em círculos, subir e descer de uma escada (com três degraus de um lado, uma plataforma e 

três degraus do outro lado, com corrimãos) e saltos no trampolim. Predominava na manifestação 

lúdica dessas crianças, a preferência por movimentos cíclicos, pelo prazer da repetição, como 

correr, saltar, girar, balançar, escorregar, rolar e trepar, como em um jogo de exercício. 

O segundo grupo foi formado por três crianças (Guilherme, Oliver e Igor), que 

apresentavam verbalização; preferência pela exploração de variados brinquedos; faziam uso 

convencional dos mesmos (brincar com o brinquedo, no modo em que foi estabelecido para o 

                                                           
2 Os nomes das crianças citadas no texto são fictícios. 

3 Crianças com ausência de verbalização são aquelas que ainda não desenvolveram a linguagem oral e se 

comunicam utilizando outras formas de linguagem (gestual, visual e outras). Crianças com autismo que apresentam 

verbalização são aquelas que se utilizam da linguagem oral, além das outras formas para se comunicar. 
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seu uso. Por exemplo, usar a bicicleta para andar de bicicleta); conduta mais sociável, com 

possibilidade de interação com outras crianças; requisitavam dos adultos envolvidos menos 

ações de ordem física e mais de ordem dialógica e presença do jogo imaginário ou faz de conta. 

Os brinquedos e brincadeiras preferencialmente escolhidos por esse grupo de crianças 

variavam entre carrinhos, aviões, bonecos de personagens do universo infantil (turma da Mônica, 

por exemplo), bolas, fantasias, trampolins, legos (jogos de construção), fantoches, espadas de 

jornal, dentre outros objetos que eram frequentemente ressignificados por eles como: colchões 

que eram transformados em carros e barcos, pneus que eram convertidos em torre, peças de Lego 

que davam forma a objetos e coisas e argila que era moldada na forma de relógio, pulseira e 

outros objetos.  

Na esteira dessa caracterização dos dois grupos, cabe revelar os acontecimentos de aula 

que demonstram as manifestações lúdicas das crianças com autismo na brinquedoteca e em 

outros espaços de intervenção, considerando as singularidades presentes no modo de brincar 

delas em cada grupo. 

 

Modos de brincar das crianças com autismo na brinquedoteca e outros espaços de 

intervenção: crianças do primeiro grupo 

Como descrito anteriormente, as crianças com autismo, por suas características, foram 

organizadas em dois grupos. Nesse momento, vamos descrever e analisar alguns dos principais 

acontecimentos de aula que evidenciam os modos de brincar das crianças com autismo do 

primeiro grupo.  

No episódio a seguir observa-se os modos de brincar de Marcos em interação com a 

professora brinquedista em um momento de brincadeira dirigida, realizada no espaço externo a 

brinquedoteca, tendo como objeto de exploração e experiência sensorial e motora — a argila.4 

 

Episódio 1: Brincando com argila 

A aula deste dia estava organizada em um ambiente externo à sala da brinquedoteca, um lugar 

com grama, terra, pedras e árvores. A intervenção é iniciada com uma conversa sobre a 

utilização da argila e a história das paneleiras de barro do Espírito Santo. Também são 

apresentados para o grupo de alunos, imagens de objetos confeccionados com o uso de argila e 

a própria panela de barro. No momento de iniciar a brincadeira, a brinquedista que acompanha 

Marcos, pega um pedaço da argila, se aproxima dele, pega sua mão e carinhosamente passa o 

material para que tenha as primeiras sensações sobre ele. Em seguida, a brinquedista 

percebendo que a criança se mostrou disponível para brincar com o material, não havendo 

                                                           
4 Material barroso e tratado para ser utilizado na confecção de panela de barro e lajotas. Nessa aula, utilizado como 

brinquedo, para ser modelado e transformado em objetos e coisas. 
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rejeição, faz uma pequena bola de argila e inicia movimentos circulares com ela na palma das 

mãos da criança. Na sequência, a bola de argila é colocada entre as mãos de Marcos e são 

pressionadas uma contra a outra com ajuda da brinquedista, visando amassá-la. Assim, juntos 

eles amassam o barro. Quando a criança tem suas mãos soltas pela brinquedista, a massa de 

argila cai no chão. Depois de alguns minutos repetindo esses movimentos de circular e amassar 

o barro nas mãos de Marcos, a brinquedista volta a soltá-la e, dessa vez, Marcos segura a 

argila em suas mãos sem deixá-la cair no chão. Ele passa a segurar sozinho a bola de argila e a 

observá-la, algo que ele raramente fazia com qualquer brinquedo. A ação seguinte de Marcos é 

apertar o material com as mãos e retirar pequenos pedaços utilizando a ponta dos dedos, 

permanecendo nesse tipo de exploração do objeto, por uns 15 minutos, enquanto as outras 

crianças modelavam a argila, confeccionando objetos (panela, pirulito etc.) (Gravação em 

vídeo, 28-4-2016). 

Foto 1: Marcos brincando com argila 

 

Fonte: Arquivo Laefa 

 

 

O episódio descrito acima, ilustrado pela foto 1, é revelador da preferência de Marcos por 

brincadeiras que despertavam estímulos sensoriais e motores, bem como da necessidade de uma 

mediação mais corporal durante esses momentos de brincadeira. Essa é uma constatação comum 

as demais crianças do primeiro grupo.  

Durante as aulas observadas, tanto na brinquedoteca quanto em outros espaços de 

intervenção, Marcos raramente demonstrava interesse em interagir com brinquedos e com outras 

pessoas, fossem elas crianças ou adultos. Seu tempo de permanência nas brincadeiras era 

bastante curto, por exemplo, se durante a aula as brincadeiras escolhidas fossem correr em 

circulo, girar e subir as escadas, ele sempre realizava tais ações de maneira alternada, gerando 

uma espécie de circuito, de modo a raramente permanecer, sem interrupções, por mais de três 

minutos em uma única brincadeira.  

Por isso, a participação de Marcos no episódio descrito se faz tão significativa e chama 

nossa atenção, principalmente, para os aspectos que o fizeram permanecer por um tempo tão 

considerável (15 minutos) em uma brincadeira dirigida, em interação com um adulto e um 

objeto. Entre esses aspectos destacamos: 1) a preferência por brincadeiras sensoriais e motoras 

com movimentos cíclicos, pelo prazer da repetição, nesse caso, proporcionado pela própria 

composição do material (argila) e pelos movimentos com ele vivenciados (deslizá-lo na palma da 
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mão, amassá-lo e retirar pequenos pedaços) e; 2) a mediação sensível da brinquedista, por uma 

ação mais corporal junto a criança, levando-a a experimentar as sensações advindas do material 

em um primeiro plano, com muita ajuda (“[...] as mãos de Marcos são pressionadas uma contra a 

outra com ajuda da brinquedista [...]”), para só então, a partir da reação positiva da criança em 

relação ao objeto, ir diminuindo essa ajuda e deixando-a agir com mais autonomia, entendendo 

que em seu estágio de desenvolvimento, Marcos, ainda se prende a explorar as características 

físicas do material. 

Essa ação mediadora da brinquedista revela sua intervenção apoiada no conceito de zona 

de desenvolvimento iminente ou proximal, definido por Vigotski (2007, p. 97) como, 

[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a 

orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. 

 

Nessa direção, Chiote (2011) nos instiga a pensar estratégias para lidar com a criança 

com autismo, ao reconhecer que os procedimentos convencionais para estabelecer contato com 

ela, frequentemente não funcionam, pois, a criança com autismo apresenta singularidades que 

exigem do professor mediações que possam regular suas ações e possibilitar sua inserção no 

meio social de forma mais autônoma. 

No decorrer da brincadeira, outro aspecto observado na ação de Marcos com o objeto é a 

ausência de indícios do jogo imaginário. Enquanto nas crianças do segundo grupo a argila foi 

modelada para a confecção de objetos (como veremos mais adiante), nas crianças do primeiro 

grupo o prazer de brincar é percebido na sensação do contato físico que as crianças estabelecem 

com a argila. Tomemos esse episódio de Marcos como exemplo: ao conseguir manusear a argila 

com certa independência, ele continua a explorá-la de forma sensorial e motora, apertando-a e 

retirando pequenos pedaços, pelo prazer que essa repetição lhe proporcionava, sem demonstrar 

capacidade, nesse estágio do seu desenvolvimento, em dar qualquer outra forma ao material ou 

reconhecer sua transformação em outro objeto, como era comum às outras crianças do Centro de 

Educação Infantil e do segundo grupo.  

O reconhecimento das possibilidades e limitações de Marcos em agir sobre a argila e a 

significação dada pelo brinquedista às suas ações nessa atividade, remetem-nos ao pensamento 

de Vigotski (2010, p. 64): “[...] o processo de educação deve basear-se na atividade pessoal do 

aluno e toda a arte do educador deve consistir [...] em orientar e regular essa atividade”. 

 O autismo é um dos transtornos do comportamento que mais desafiam o/a professor/a em 

sua arte de ensinar, uma vez que apresenta características e singularidades que exigem dele/a a 

consciência de que: “Cada aluno com autismo é um ser único, com características próprias e por 
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isso responde às intervenções de forma diferente, particular e no seu tempo, necessitando de um 

olhar individualizado do professor” (MENEZES, 2019, p. 6).  

No próximo episódio descrevemos e analisamos os modos de brincar de Aladim em 

interação com objetos de pelúcia em um momento de brincadeira livre, realizada no espaço da 

brinquedoteca. Na cena, há a participação de uma das crianças do CEI, que chamaremos de Elis. 

 

Episódio 2: Brincando com Pelúcias 

No cantinho das pelúcias e fantoches, Aladim encontra-se sentado ao lado de Elis. Em frente a 

eles estão dois brinquedistas, ambos com fantoches de bichinhos em suas mãos. Os 

brinquedistas estão gesticulando (abrindo e fechando as bocas dos fantoches) e emitindo vozes, 

com diferentes timbres, para dizer que os bichinhos (um deles é um lobo) irão pegar as duas 

crianças para fazer “cosquinha”. Nesse momento, um dos brinquedistas começa uma contagem 

que inicia do 1 até o 10, quando irão fazer cócegas nelas. Enquanto ele conta, Elis o observa. Já 

Aladim se vira para a prateleira de brinquedos, ficando de costas para o adulto e para a outra 

criança. Aladim está retirando várias pelúcias e fantoches da prateleira, conforme os retira, ele 

os coloca no chão. Quando a contagem chega ao número 10, os brinquedistas começam a 

realizar “cosquinhas” nas duas crianças fazendo uso dos fantoches. Elis gargalha, enquanto 

Aladim, sem olhar para eles, tenta se esquivar recolhendo seu corpo na direção contrária dos 

movimentos realizados pelos brinquedistas. Em seguida, Elis escolhe dois fantoches, um para 

cada mão, coloca-os e inicia uma brincadeira de aproximar um do outro. Ela faz com que os 

bonecos encostem suas bocas (como se eles se beijassem ou se mordessem). Logo após, Elis 

tenta fazer o mesmo movimento, só que agora aproximando um de seus fantoches ao fantoche do 

brinquedista, porém de modo menos suave, o que se assemelhava mais a uma mordida. De 

costas para Elis, Aladim continua a retirar os brinquedos da prateleira, um a um. Ele pega uma 

das pelúcias, um pequeno golfinho rosa e levanta o objeto aproximando-o de seu rosto. Em 

seguida, inicia movimentos repetidos de apertá-lo utilizando as pontinhas dos dedos, de forma 

leve e bastante rápida. Depois o coloca no chão e passa sua mão por cima do objeto 

acariciando-o suavemente por alguns segundos (Gravação em vídeo, 7-4-2016). 

O evento descrito acima ocorre em momento de brincadeira livre, quando as crianças 

eram estimuladas a explorar os brinquedos e brincadeiras a partir de seus próprios interesses. 

Como é possível perceber no episódio, os brinquedistas estimulam a brincadeira de fantoches 

iniciada pelas duas crianças, Elis e Aladim.  

Os brinquedistas observados no episódio citado, ao manipular os fantoches e utilizar de 

diferentes linguagens (visual, verbal e corporal, como o fantoche do lobo, a contagem de um a 

dez e as cócegas) para estimular a brincadeira das duas crianças, exercem influência sobre a 

forma como cada uma vai internalizar as informações e reagir a elas.  

No caso de Elis, criança com desenvolvimento típico, ela reage à situação 

compartilhando a atenção com os brinquedistas, internalizando a experiência de brincar indicada 

e reelaborando a brincadeira ao seu modo, com autonomia, interagindo em resposta, com os 
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adultos. No caso de Aladim (criança com autismo), ele reage ao investimento dos brinquedistas 

de maneira completamente diferente a reação da menina. Mesmo com os recursos visuais, 

verbais e táteis utilizados na atividade pelos adultos para criar um ambiente lúdico e comum para 

as duas crianças, Aladim não compartilha a atenção com eles e aparentemente se mostra 

indiferente à brincadeira que ocorre ao seu lado, seguindo explorando os brinquedos de modo 

não convencional, retirando os fantoches da prateleira e buscando sentir a textura dos tecidos. 

Apoiados no conceito de Zanon (2012), que compreende a atenção compartilhada como a 

capacidade de coordenar a atenção com um parceiro social em relação a um referencial externo – 

que pode ser um objeto ou uma brincadeira – formando uma relação triádica, identificamos no 

brincar de Aladim a ausência desse modo de atenção. Como pode ser visto no episódio, Aladim 

estabelece uma estreita relação com os brinquedos, buscando evitar o contato físico e visual com 

os outros sujeitos. Apesar de dividirem o mesmo espaço, é notável que Aladim não está 

envolvido com a brincadeira que acontece entre Elis e os brinquedistas, na qual se observa a 

relação triádica: criança-adulto-brincadeira.  

O não compartilhamento da atenção é um aspecto ressaltado por estudos que envolvem 

crianças com autismo (Zanon, 2012), indicando um comprometimento na interação com outras 

crianças e adultos. Muitas vezes, essa criança pode estar ao lado de outras, numa situação de 

brincadeira, mas isso não significa que elas estejam brincando juntas. A atenção pode não ser 

compartilhada durante a brincadeira. Isso coloca um desafio maior à ação mediadora do 

professor, que necessita utilizar diferentes estratégias em momentos variados e utilizando 

diferentes recursos de forma a ampliar as possibilidades de aprendizagem e de desenvolvimento 

de crianças com deficiência e o compartilhamento da atenção durante o jogo imaginário. 

Da análise dos dois episódios citados, é importante compreender que os modos de brincar 

identificados nas manifestações lúdicas das crianças do primeiro grupo, indicam que essas 

crianças ainda não atingiram determinados níveis de desenvolvimento para operar algumas ações 

no que diz respeito, principalmente, às capacidades de simbolização, atenção compartilhada e 

interação social durante as brincadeiras. Contudo, tais modos de brincar não se fazem menos 

importantes, pois são base para o desenvolvimento futuro de brincadeiras mais elaboradas e que, 

portanto, precisamos investir intensamente. 

 

Modos de brincar das crianças com autismo na brinquedoteca e outros espaços de 

intervenção: crianças do segundo grupo. 

Nesse momento, vamos descrever e analisar os principais acontecimentos de aula que 

evidenciam os modos de brincar das crianças com autismo do segundo grupo.  
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No episódio a seguir, destacamos a mesma atividade realizada com as crianças do 

primeiro grupo no espaço externo a brinquedoteca, tendo como objeto de mediação a argila, 

propositalmente, para ilustrar a diferença nos modos de brincar das crianças de um grupo em 

relação ao outro. 

 

Episódio 1: Brincando com argila 

Já inserido na turma, Guilherme recebe uma quantidade de argila com a qual pode criar 

livremente. A princípio ele deixa a massa de argila achatada e com uma fina espessura, faz 

pequenas bolinhas e as põe em cima da massa, dando forma de uma piscina de bolinhas. Ao 

terminar, ele cria outras formas como copo, minhoca e panela. Diferente das demais crianças, 

com ou sem deficiência, ele fazia e refazia cada objeto de maneira muito rápida. A brinquedista 

também brinca com argila e faz um relógio para Guilherme, que logo o colocou no punho. O 

estagiário que faz a filmagem da aula pergunta ao menino “Que horas são?”, em seguida ele 

olha para o relógio e responde: “Sete e oito” (Gravação em vídeo, 28-4-2016). 

 

Foto 2: Guilherme brincando com relógio feito de argila 

 

Fonte: Arquivo Laefa 

 

O episódio descrito acima, ilustrado pela foto 2, é revelador da preferência de Guilherme 

por brincadeiras que despertavam a criação, construção e o trato com o simbólico, bem como da 

necessidade de uma mediação onde a linguagem oral estivesse mais presente orientando as ações 

durante esses momentos de brincadeira. Essa condição era comum as demais crianças do 

segundo grupo.  

Notamos nesse episódio, a maneira peculiar e autônoma como Guilherme molda a argila. 

A partir do estimulo inicial dado pelos brinquedistas a todas as crianças com e sem deficiência 

nessa atividade, ele sob supervisão do brinquedista que o acompanhava modelou a argila dando 

forma a diferentes objetos, inclusive a uma panela. Percebe-se que Guilherme, diferente das 

crianças do primeiro grupo, que utilizavam o objeto explorando suas características físicas, 

modela e transforma a argila, atribuindo novos sentidos, evidenciando a presença do jogo 

imaginário. 



20 
 

Vigotski (2008, p. 25) afirma que a brincadeira “[...] deve ser sempre entendida como 

uma realização imaginária e ilusória de desejos irrealizáveis”. Essa realização é feita a partir da 

atribuição de novos sentidos as ações, situações e objetos utilizados pelas crianças nessas 

atividades, desligados do significado real que possuem, como se presencia na situação vivida por 

Guilherme.  

É importante destacar também que Guilherme na realização dessa brincadeira atua no 

nível de desenvolvimento real, ou seja, é capaz de efetivá-la de forma independente, sem a 

necessidade de ajuda. Portanto, o papel do brinquedista nessa situação é enriquecer a experiência 

cultural da criança oferecendo novos elementos para sua criação e manifestação lúdica. 

Na foto 2, vemos Guilherme brincando com o relógio que recebeu da brinquedista. Assim 

que pega o objeto, sem nenhuma instrução prévia, já o coloca no punho. Essa ação de Guilherme 

nos leva a acreditar que ele já possui compreensão do significado social estabelecido para esse 

objeto, já que o utiliza de modo convencional. Guilherme é uma criança com fala bastante 

desenvolvida, por isso, partindo de uma relação mais dialógica, o estagiário que filma a cena 

tenta mediar a brincadeira a fim de ampliá-la. Ao se voltar para Guilherme, que observa o 

relógio no braço, o estagiário pergunta: “Que horas são?”. Guilherme, por sua vez, atento ao 

estagiário responde: “Sete e oito”.  

Nesse caso, identificamos na brincadeira de Guilherme a presença da atenção 

compartilhada apresentada por Zanon (2012). Como pode ser visto no episódio, Guilherme 

estabelece uma estreita relação com a situação e permanece atento aos seus interlocutores 

brinquedistas, evidenciando a tríade: criança-adulto-situação imaginária.  

A significação do relógio, a imitação ou criação da panela a partir da argila, apontam uma 

considerável presença de abstração e de criatividade que são encontradas no imaginário de 

Guilherme, permitindo que ele ultrapasse os limites do real e do concreto. Não só no caso de 

Guilherme, mas em todas as crianças do segundo grupo, a ação já é realizada em função do que 

se tem em mente, da representação mental do objeto ou situação ausente e não apenas em função 

daquilo que se pode ver (VIGOTSKI, 2008). Isso é observado quando Guilherme vai dando 

corpo a objetos diferentes a partir de uma única matéria inicial, que é a argila. As várias criações 

a partir da argila também apontam sua capacidade de separar objeto e significado. Para 

Damasceno e Mello (2011, p. 4) “O jogo de faz de conta ajuda a criança a operar com os 

significados atribuídos aos objetos e não com o objeto em si, contribuindo para que seu 

pensamento trabalhe no campo das representações de forma abstrata”. 
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Episódio 2: Brincando de comidinha 

É momento de brincadeira livre na brinquedoteca, Guilherme brinca no cantinho da cozinha, 

onde manipula xícaras, panelas, jarras, pratos e talheres em miniatura. Ele também brinca com 

três ovos de plástico, os quais retira da panela e coloca sobre os pratos. Depois de colocar os 

ovos sobre os pratos, Guilherme pega uma jarra e simula estar enchendo duas xícaras. Depois 

que a mesa parece estar posta, a brinquedista sugere que Guilherme coma. A brinquedista 

entrega para ele o garfo que segurava. Logo após receber o garfo, ele imediatamente procura e 

encontra uma faca, mas acaba soltando os dois na sequência. Nesse momento, ele escolhe pegar 

uma colher, onde consegue melhor equilibrar um dos ovos, que leva até sua boca fingindo a 

ação de comer (Gravação em vídeo, 24-03-2016). 

  

Na brincadeira de faz-de-conta, a criança recria situações vivenciadas na vida real, 

estabelece novas formas de relação com objetos e assume papéis que, via de regra, não são 

possíveis, no plano do real. Ao brincar, geralmente as crianças reproduzem atividades de adultos, 

bem como modos de relação dos adultos entre si ou dos adultos com elas. Quando Guilherme 

brinca de cozinhar, parece estar satisfazendo no plano imaginário um desejo de vivenciar 

situações que ainda não são possíveis em seu mundo real (VIGOTSKI, 2008). 

Sabemos que um dos critérios que a Organização Mundial de Saúde (1993) elenca para o 

diagnóstico de autismo é o “Comprometimento em brincadeiras de faz de conta e jogos sociais 

de imitação [...], relativa ausência de criatividade e fantasia nos processos de pensamento” (p. 

247-248). No caso das crianças desse segundo grupo, notamos que essas dificuldades não 

estavam presentes em suas manifestações lúdicas. O relato do episódio 1 e o uso convencional 

das miniaturas da cozinha, ou seja, os pratos utilizados para colocar os ovos, as xícaras para o 

suco (ou outra bebida), os talheres sendo utilizados para pegar o alimento, indicam que 

Guilherme se apropriou do significado dos objetos e compreende suas funções que são 

socialmente convencionadas.  

Este episódio evidencia que a brincadeira de Guilherme, assim como de todas as crianças 

do segundo grupo, apresenta situação imaginária. Ao receber o garfo das mãos da brinquedista, o 

menino imediatamente procura a faca, o que indica que ele faz uma rápida associação entre a 

brincadeira e ações do cotidiano, quando frequentemente utilizamos de garfo e de faca para 

comer. Contudo, ao se deparar com o problema que é a dificuldade de transportar o ovo até a 

boca usando esses instrumentos, Guilherme, de maneira rápida, criativa e autônoma encontra 

uma solução para seu problema ao escolher uma colher para transportar o ovo.  

Apesar de compreender o significado dos objetos, bem como os diferentes tempos e 

formas de operar com eles, a criança não se prende a esse conhecimento, demonstrando 

capacidade de tomar decisões e de agir sobre o meio a partir de informações novas. Tudo isso 
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acontece de modo voluntário na brincadeira dele, o que nos leva a acreditar que seus modos de 

agir já fazem uso de mecanismos psicológicos mais complexos como a atenção seletiva, a 

memória social, a generalização, aspectos do desenvolvimento de suas funções mentais 

superiores. 

 Da análise dos dois episódios citados, é importante compreender que os modos de brincar 

identificados nas manifestações lúdicas das crianças do segundo grupo, indicam que essas 

crianças já atingiram determinados níveis de desenvolvimento para operar algumas ações no que 

diz respeito, principalmente, às capacidades de simbolização, atenção compartilhada e interação 

social durante as brincadeiras, o que as potencializa para agirem no meio social de modo mais 

complexo. 

 

5 Considerações finais 

Caminhamos neste estudo motivados em encontrar respostas para as seguintes questões: 

quais são os brinquedos e brincadeiras de interesse das crianças com autismo na brinquedoteca? 

Em suas manifestações lúdicas, como se apresentam seus modos de brincar? No decorrer da 

investigação, percebemos que havia diferenças e semelhanças entre elas quanto ao 

desenvolvimento, preferências e modos de brincar, nos levando a organizá-las, segundo suas 

características, em dois grupos de três crianças cada.  

As crianças com autismo do primeiro grupo tinham por características não fazerem uso 

da fala para se comunicarem; apresentavam preferência por movimentos corporais repetitivos, 

cíclicos como correr, saltar, girar, balançar e ordenar objetos; maior resistência em compartilhar 

brincadeiras com outras crianças; restrição de interesses na escolha de brinquedos e brincadeiras; 

uso não convencional de brinquedos; necessidade de ações de ordem mais corporal na mediação 

realizada pelos adultos; exploração física dos objetos (tocar, sentir o objeto, textura, se é duro 

etc.) e ainda, não revelavam indícios de presença do jogo imaginário ou faz de conta.  

Essa condição, em seus modos funcionais, impactava no interesse por brinquedos e 

brincadeiras na brinquedoteca e no modo como brincavam. Predominava na manifestação lúdica 

dessas crianças, a preferência por movimentos cíclicos, pelo prazer da repetição, como correr, 

saltar, girar, balançar, escorregar, rolar e trepar, como em um jogo de exercício, com exploração 

de aspectos sensoriais e motores, fazendo opção, quase sempre, pelos fantoches e pelos 

bichinhos e bonecas de pelúcias para manusear e sentir a textura, a maciez, o aconchego, 

aceitando, às vezes, brincar com outros objetos, a exemplo do trampolim e da argila. 

Esse resultado indica que essas crianças ainda não atingiram determinados níveis de 

desenvolvimento para operar algumas ações no que diz respeito, principalmente, às capacidades 
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de simbolização, atenção compartilhada e interação social durante as brincadeiras. Contudo, tais 

modos de brincar não se fazem menos importantes, pois são base para o desenvolvimento futuro 

de brincadeiras mais elaboradas e que, portanto, precisamos investir intensamente. 

As crianças com autismo do segundo grupo, mais suscetíveis a explorar o meio pelo 

simbolismo, devido aos seus modos funcionais menos comprometidos pelo autismo, tinham por 

característica fazer uso da fala para se comunicarem; preferência pela exploração de variados 

brinquedos; uso convencional dos brinquedos; conduta mais sociável, com possibilidade de 

interação com outras crianças; requisitavam dos adultos envolvidos menos ações de ordem física 

e mais de ordem dialógica e presença do jogo imaginário ou faz de conta. 

Essa condição, em seus modos funcionais, impactava no interesse por brinquedos e 

brincadeiras na brinquedoteca e no modo como brincavam. Predominava na manifestação lúdica 

dessas crianças, a escolha por brinquedos que poderiam ser ressignificados por eles como: 

carrinhos, aviões, bonecos de personagens do universo infantil (turma da Mônica, por exemplo), 

fantasia, bolas, trampolins, legos (jogos de construção), fantoches, espadas de jornal, colchões 

que eram transformados em carros e barcos, casinha onde encontravam recursos para fazer 

comidinha ou representar papeis sociais, pneus que eram convertidos em torre, peças de Lego 

que davam forma a objetos e coisas e argila que era moldada na forma de relógio, pulseira e 

outros objetos. 

Esse resultado indica que as crianças já atingiram determinados níveis de 

desenvolvimento para operar algumas ações no que diz respeito, principalmente, às capacidades 

de simbolização, atenção compartilhada e interação social durante as brincadeiras, o que as 

potencializa para agirem no meio social de modo mais complexo. 

A análise da trajetória do brincar dos dois grupos citados nos leva a inferir sobre a 

necessidade de reconhecer que o grau de acometimento do autismo no funcionamento 

psicológico das crianças e a experiência de brincar singular a cada uma tem implicação direta 

nos brinquedos e brincadeiras de seus interesses e no modo de brincar comum a cada uma. Em 

frente a essa constatação, partindo do pressuposto de que a brincadeira infantil não é uma 

atividade natural da criança, torna-se fundamental propiciar condições para que as crianças com 

autismo, independente do grau de desenvolvimento em que se encontrem, aprendam a brincar.  

Afinal, a brincadeira se constitui como atividade fundamental no desenvolvimento 

infantil por possibilitar que, enquanto brinca, a criança, sozinha ou em interação com outras 

crianças/pessoas, resolva problemas, elabore hipóteses num pensar sobre si e sua atuação no 

meio, favorecendo a elevação dos modos de pensamento, o desenvolvimento do autocontrole, 

comportando-se além do que é habitual para sua idade, criando uma zona de desenvolvimento 
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iminente, que se traduz na distância entre aquilo que a criança já é capaz de fazer de forma 

independente, sem auxílio e aquilo que ela faz com ajuda (OLIVEIRA; PADILHA, 2016). 

As crianças aprendem e aprendem melhor brincando. Assim, como qualquer outra 

manifestação cultural, a brincadeira pode ser aprendida e cada sujeito tem seu próprio tempo e 

modo de aprender. Portanto, parafraseando o músico e compositor Toquinho (2019): não é 

vergonha não, você não ser o melhor da escola, campeão de skate, o bom de bola ou de natação. 

Aprender a andar de bicicleta ou qualquer outra coisa, se escorando em outra mão — 

evidenciando a importância do “outro” no desenvolvimento infantil. 
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