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Resumo Esse relato de experiência descreve parte de em estudo realizado com crianças autistas nos 

graus severo, de alto funcionamento e Asperger. Que originou ao TCC da especialização da autora. 

A necessidade de contrastar as bases conceituais dessa síndrome com a diversidade de brinquedos 

eletrônicos que vislumbram esse universo particular dessas crianças atípicas. Nessa perspectiva, 

ancorou nas predições dos brinquedos eletrônicos, por realizarem quase tudo independente (basta 

apertar um botão, ou um toque na tela) ao invés dos brinquedos pedagógicos, que requerem muitos 

comandos. Tais ancoradas, tornou o estudo extremamente relevante e desafiador para a comunidade 

acadêmica. O problema de pesquisa emergiu da necessidade de suprir as necessidades das crianças 

com autismo: - Como brinquedos eletrônicos podem contribuir no processo de aprendizagem e 

tornarem-se significantes para as crianças com autismo? Para responder essa pergunta, formulamos 

o objetivo geral: • Identificar a importância dos brinquedos eletrônicos como ferramenta do aprender 

a causa e o efeito das atitudes. Foram propostos também os objetivos específicos: • Estimular as 

crianças autistas a brincarem com brinquedos eletrônicos; • Desenvolver a pratica de pais e filhos 

brincarem com esses brinquedos juntos; • Apresentar o brinquedo eletrônico como facilitador do 

processo do aprender brincando; Tratando-se de uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo-

analítico, visou à utilização de conhecimentos produzidos com a finalidade de intervir em situações 

percebidas passíveis de evolução conceitual, onde pesquisador e pesquisados assumem 

voluntariamente uma posição reativa. Considerando que o processo de pesquisa qualitativa pressupõe 

que há diferentes possibilidades de programar sua execução, foram planejados dois momentos de 

trabalho distintos, mas correlacionados internamente. O primeiro momento realizado em 2011, que 

pode ser definido como pesquisa exploratória, porque teve como finalidade identificar idéias pré-

existentes na estrutura cognitiva das crianças, conforme a teoria da aprendizagem significativa, sobre 

o aspecto do grau de autismo, e a acessibilidade das crianças com os brinquedos eletrônicos. Para o 

segundo momento, em 2012, tendo em vista a busca de respostas para o problema formulado na 

pesquisa. Considerando a necessidade de reunir um corpus qualitativo de informações no contexto do 

contato com as crianças e o acesso aos brinquedos eletrônicos, foram adotados, nesta fase, os 

seguintes procedimentos: manuseio dos brinquedos; entrevista com os pais. De acordo com Benjamin 

(1984, p.67): “Todavia, tais brinquedos não foram em seus primórdios invenções de fabricantes 



 

 

especializados; eles nasceram sobretudo nas oficinas de entalhadores em madeira, fundidores de 

estanho etc. Antes do século XIX a produção de brinquedos não era função de uma única indústria. 

O estilo e a beleza das peças mais antigas explicam-se pela circunstância de que o brinquedo 

representava antigamente um produto secundário das diversas indústrias manufatureiras, as quais, 

restringidas pelos estatutos corporativos, só podiam fabricar aquilo que competia a seu ramo”. 

Segundo estudos da Psicologia baseados numa visão histórica e social dos processos de 

desenvolvimento infantil, que tem em Vygotsky (2007, p.120 ) um dos seus principais representantes, 

o brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e realidade interagem na 

produção de novas possibilidades de interpretação, de expressão e de ação pelas crianças, assim como 

de novas formas de construir relações sociais com outros sujeitos, crianças e adultos. De acordo com 

Borba (2006, p.38): “É importante enfatizar que o modo próprio de comunicar do brincar não se refere 

a um pensamento ilógico, mas a um discurso organizado com lógica e características próprias, o qual 

permite que as crianças transponham espaços e tempos e transitem entre os planos da imaginação e 

da fantasia explorando suas contradições e possibilidades.Assim, o plano informal das brincadeiras 

possibilita a construção e a ampliação de competências e conhecimentos nos planos da cognição e 

das interações sociais, o que certamente tem conseqüências na aquisição de conhecimentos nos planos 

da aprendizagem formal”. Como ressalta Machado (2003, p.37): “Brincar é também um grande canal 

para o aprendizado, senão o único canal para verdadeiros processos cognitivos. 

Para aprender precisamos adquirir certo distanciamento de nós mesmos, e é isso o que a criança 

pratica desde as primeiras brincadeiras transicionais, distanciando-se da mãe. Através do filtro do 

istanciamento podem surgir novas maneiras de pensar e de aprender sobre o mundo. Ao brincar, a 

criança pensa, reflete e organiza-se internamente para aprender aquilo que ela quer, precisa, necessita, 

está no seu momento de aprender; isso pode não ter a ver com o que o pai, o professor ou o fabricante 

de brinquedos propõem que ela aprenda”. O brincar envolve múltiplas aprendizagens. Vygotsky 

afirma que na brincadeira “a criança se comporta além do comportamento habitual de sua idade, além 

de seu comportamento diário; no brinquedo, é como se ela fosse maior do que ela é na realidade” 

(2007, p.122). Isso porque a brincadeira, na sua visão, cria uma zona de desenvolvimento proximal, 

permitindo que as ações da criança ultrapassem o desenvolvimento já alcançado (desenvolvimento 

real), impulsionando-a a conquistar novas possibilidades de compreensão e de ação sobre o mundo. 

Segundo Vygotsky (2007, p.118): “o brinquedo cria na criança uma nova forma de desejos. Ensina-

a a desejar, relacionando seus desejos a um “eu” fictício, ao seu papel no jogo e suas regras. Dessa 

maneira, as maiores aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições que no 

futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e moralidade”. O universo da pesquisa foi de 4 

crianças autistas. Este instrumento foi organizado com o objetivo de interagir com a pesquisadora 



 

 

para recolher informações prévias das crianças e o contato com os brinquedos eletrônicos, como 

também sua compreensão e da funcionalidade. O critério para a seleção das crianças foi de acordo 

com grau de autismo. Foram realizados pesquisas com os pais para saber se as crianças já tinham 

contato com esses brinquedos antes desse estudo. Ao analisarmos as respostas constatamos que 3 das 

crianças não costumam brincar com esses brinquedos em suas casas. 

Com base nesse resultado tornou o estudo mais desafiador, pois as crianças autistas só brincavam 

quando estava em contato com a pesquisadora. O tempo tornava-se pouco para tantas informações e 

descobertas. A analise e interpretação da pesquisa, colhidos por meio de instrumentos e descritas 

foram tabulados através de gráfico: Nível de aprendizagem significativa através dos brinquedos 

eletrônicos. Esse gráfico apresenta a situação em que as crianças autistas iniciaram nesse estudo. Só 

uma criança tinha acesso a esses brinquedos, porém gradativamente ao serem apresentados foram 

aprimorando seus conhecimentos e habilidades com esses brinquedos eletrônicos. A dificuldade em 

se concentrar, por não compreender a causa e o efeito, e o desconhecimento da funcionabilidade dos 

brinquedos foram fatores decisivos para iniciarmos esse estudo. As crianças autistas têm um 

comprometimento grande em sua motricidade e na imaginação. Essas áreas exigem muito empenho 

e determinação para ser desenvolvida, a rotina tornou-se fator determinante para que as crianças 

fossem se familiarizando. O brincar com a intervenção da tecnologia beneficiará a desenvoltura delas, 

ao manusear os brinquedos, as frustrações e os medos, tornavam o brincar mais difícil, pois ao tocar 

ou apertar o brinquedo algo novo acontecia, e o novo desregulava os pequenos autistas. Os brinquedos 

foram introduzidos e apresentados paulatinamente. Focando nas especificidades e centro de interesse 

de cada criança. O gráfico apresenta o resultado desse estudo, retrata a aceitação e o desenvolvimento 

das crianças autistas ao brincarem com os brinquedos eletrônicos. Das 4 crianças observadas algumas 

delas manusearam com desenvoltura e segurança os brinquedos citados na legenda, outras 

apresentaram ao termino do estudo algumas dificuldades em concentrar-se para brincar, com isso 

dificultava a compreensão da causa e o efeito dos brinquedos destacados acima. O Ipad tornou-se 

uma ferramenta de grande valia para essas crianças, pois a cada toque na tela, percebíamos em seu 

semblante a alegria por ter conseguido, realizar o que tínhamos solicitado, pela facilidade do 

manuseio. Os brinquedos eletrônicos como o trenzinho, o robô, o piano e a guitarra, foram bem 

aceitos pelas crianças, ao entrarem na sala já se dirigiam para eles, e com eles criavam novas maneiras 

diferentes de brincar (utilizavam ecolalia imediata, tocavam como músicos deitavam no chão, enfim 

tentavam usar a imaginação). 

Com o notebook a aceitação foi diferente, pois as crianças necessitavam manusear o mouse, e usavam 

nossa mão como ferramenta, porém ao compreender os comandos,utilizava seu próprio dedo para 

clicar no que desejava. Superou nossas expectativas, após duas semanas brincando já demonstrava 



 

 

segurança e entendimento. A prancha de atividades de inicio as crianças apresentaram resistência, 

por necessitar da iniciativa (fator comprometido de 2 dessas crianças), pois utilizava nossa mão como 

ferramenta, para pegar o que desejava) esse brinquedo estimulou a coordenação motora, a 

discriminação visual, como também a concentração, a linguagem e a matemática de uma forma 

prazerosa e dinâmica. O problema de pesquisa que desencadeou essa pesquisa foi: - Como brinquedos 

eletrônicos podem contribuir no processo de aprendizagem e tornarem-se significantes para as 

crianças com autismo? Conseguimos responder a pergunta, como também alcançar o objetivo geral 

apresentado, identificamos a importância dos brinquedos eletrônicos como ferramenta do aprender a 

causa e o efeito das atitudes. Vários pontos tornaram-se relevantes, como a participação dos pais na 

hora das brincadeiras, vibrando e elogiando cada avanço. Outro ponto em destaque foi a assiduidade 

das crianças nos dias e horas pré-estabelecidos. E outro foi o cumprimento da rotina, onde as crianças 

seguiam a seqüência dos brinquedos apresentados, mesmo que fosse por um tempo curto, nos dias 

que chegavam desregulados, com estereotipias ou ecolalias. Alcançamos os objetivos específicos, 

estimulamos o brincar para as crianças autistas, através da imitação do brincar com o adulto; 

Desenvolvemos a pratica de pais e filhos autistas a brincarem diariamente juntos, com os brinquedos; 

Apresentamos o brinquedo eletrônico e com isso ele tornou-se o facilitador do processo do aprender 

brincando, através do Ipad, Prancha de Atividades, Notebook e Brinquedos eletrônicos, onde cada 

brinquedo focava em estimular em uma habilidade especifica, como: a coordenação motora, a 

discriminação visual, a concentração, a seqüência de fatos, o raciocínio lógico matemático entre 

outros. Os gráficos apresentaram um resultado positivo desse estudo, pois retratam a evolução das 

crianças após iniciarem o brincar com brinquedos eletrônicos, pois esses brinquedos facilitam o treino 

motor, estimulam a autonomia e a independência. Esse instrumento norteia a percepção dessas 

crianças, onde eles lidam com as frustrações, e com elas aprendem a superá-las. Nos casos das 

crianças de autismo clássico, nota-se o maior grau de dificuldade, pois apresentam estereotipias que 

dificultam sua concentração e autonomia. No entanto, após um tempo maior de estimulações 

intensivas, eles conseguiram compreender o processo, através da imitação, repetição e rotina. Com 

base no estudo exposto acima, conclui-se que o aprendizado foi notório. Tanto para a profissional que 

acompanhou esse estudo, quanto para os pais que perceberam desenvolvimento de seus filhos. A 

participação dos pais foi fundamental, para a construção da aprendizagem das crianças envolvidas. 

Muitos dos pais não acreditaram que o aprendizado fosse significativo. Após várias tentativas as 

crianças surpreendiam com suas descobertas e superações. Entravam na sala e pediam para brincar 

apontando, ou utilizando a mão da profissional como ferramenta para pegar o brinquedo que mais 

gostou de brincar no dia anterior. Esse estudo teve uma significativa relevância para os pais, 

profissionais e crianças pois aprenderam a utilizar o brinquedos eletrônico como centro de interesse 



 

 

para desenvolver as habilidade e competências dessas crianças e com isso transformar em 

aprendizagem significativa e com isso transcender para sua pratica diária. Daremos continuidade a 

esse estudo, pois os degraus de desenvolvimento precisam ser redirecionados de acordo com as 

especificidades de cada autista. 

Contato: patriciasanto23@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 


