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Resumo Os primeiros anos de idade é o período onde o brincar é aflorado no cotidiano infantil. 

Sugere-se possibilitar, através da magia (deslumbrante) do brincar, que conquistas aparentemente 

difíceis possam ser superadas. Cabe ao adulto dar preferência à observação e não à intervenção (pelo 

menos no primeiro momento em que a criança esbarra em alguma dificuldade) possibilitando a ela 

assimilar sozinha o aprendizado, a fim de obter a valorização do seu próprio corpo e criando 

capacidade de superar barreiras. “Todas as crianças, inclusive as autistas, são capazes de brincar” 

(BAGAROLLO, 2011, p. 12). Essa citação embasou esse estudo, pois respalda e fundamenta as 

dúvidas dos pais e profissionais que não acreditam no potencial dessas crianças, mesmo com suas 

limitações e particularidades. Nessa perspectiva acreditam-se num trabalho individualizado, e com 

essas estimulações em áreas que interliguem a tríade dessas crianças, as mesmas possam 

gradativamente, em seu tempo, superarem suas limitações e fobias. A escolha dessa problemática 

surgiu, após percebemos uma carência de profissionais na cidade. Pois o autismo era um transtorno 

desconhecido, muitas dessas crianças eram dadas como deficientes mentais, tratadas com 

medicamentos controlados, tarjas pretas. Onde alguns pais não tinham conhecimento sobre a 

evolução em seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social. 

Começaram assim a procurarem explicações e diagnósticos de profissionais fora da cidade. 

Depois de encontradas definições, questiona-se sobre o problema de pesquisa: “Como ensinar a 

criança com autismo a brincar de forma funcional?” Para responder o problema acima levantado, 

formulou-se o seguinte objetivo geral: Analisar os prejuízos qualitativos na comunicação, interação 

social e imaginação das crianças autistas e converter em aprendizagem significativa. 

Para que fosse atingido o objetivo geral, reboquei os seguintes objetivos: Descrever os programas 

individualizados e lúdicos para cada criança autista; Ensinar o ato do brincar de forma funcional e 

que possibilite aprendizado; Criar um ambiente estruturado e motivador para as crianças atípicas; 

Estimular a criança autista a participar da brincadeira como um simulacro da complexa dinâmica 

social. Os dados foram tabulados em forma de gráfico de acordo com a evolução das crianças autistas 

por áreas de desenvolvimento na interação, comunicação e imaginação. As primeiras publicações 

sobre autismo foram feitas por Leo Kanner (1943) e Hans Asperge (1944), os quais, 

independentemente (o primeiro em Baltimore e o segundo em Viena), forneceram relatos sistemáticos 

dos casos que acompanhavam e das suas respectivas suposições teóricos para essa síndrome até então 



 

 

desconhecida. Segundo Mello (2007 p. 16), autismo é uma síndrome definida por alterações presentes 

desde idades muito precoces, [...] e que se caracteriza sempre por desvios qualitativos na 

comunicação, na interação social e no uso da imaginação. Estes três desvios, que ao aparecerem juntos 

caracterizam o autismo, foram chamados por Lorna em seu estudo realizado em 1979, de “tríade”. A 

tríade é responsável por um padrão de comportamento restrito e repetitivo, mas com condições de 

inteligência que podem variar do retardo mental a níveis acima da média. Surgiram indagações fortes 

em relação à causa do autismo, várias versões foram citadas por Farrell (2008, p. 90), a evidência de 

que o autismo tem uma “base biológica e um forte componente genético”. O autismo seria duas vezes 

e meia mais freqüente em pessoas do sexo masculino do que em pessoas do sexo feminino. 

Segundo informações encontradas no site da asa - Autism Society of America (autism-society.org), a 

incidência seria de 1:500, ou 2 casos em cada 1000 nascimentos. Desenvolvido pelo psiquiatra infantil 

Stanley Greenspan (1992, p. 6), que define o floortime como um método de tratamento que leva em 

conta a filosofia de interagir com uma criança autista. Segundo Greenspan (1992, p. 9) a meta no 

Floortime: “é desenvolver a criança dentro dos seis marcos básicos para a plenitude do 

desenvolvimento emocional e intelectual do indivíduo”. Foram esses degraus que nortearam o estudo 

onde através da ludicidade mediando essa interação entre o brincar a situações da rotina dessas 

crianças, para que elas subissem esses degraus e desenvolvam a tríade. Greenspan (1992, p. 18), 

advoga que: no Floortime, os pais entram numa brincadeira que a criança goste ou se interesse e segue 

aos comandos que a própria criança lidera. A partir dessa ligação mútua, [...] um processo conhecido 

como “abrindo e fechando círculos de comunicação". Segundo Greenspan (1992, p. 16), o objetivo 

do floortime é a formação dos alicerces para as competências sociais, emocionais e intelectuais das 

crianças. Segundo Ayres (1972, p.70), que a integração sensorial refere-se ao “processo neural” 

através do qual o cérebro recebe, registra e organiza o input sensorial para uso na generalização das 

respostas adaptativas do corpo ao meio circundante. De acordo com Winnicott (1975, p. 63), “o 

brincar é mais que simples satisfação de desejos, é um fazer que se constitui de experiências culturais, 

universal e próprio da saúde, porque facilita o crescimento, conduz o relacionamento grupal, podendo 

ser uma forma de comunicação”. O pensamento autístico para Piaget (1978, p. 60), “é subconsciente, 

isto é, os objetivos que prossegue e os problemas que põe a si próprio não se encontram presentes na 

consciência”. Não se encontra adaptado à realidade externa antes cria para si próprio uma realidade 

de imaginação ou sonhos. 

As crianças autistas sentem facilidade em interagir com a música, ao iniciar uma brincadeira eu 

cantava um trecho de uma musica, onde elas já associam a sua rotina um fato, às vezes falavam por 

ecolalia tardia, para externarem um fato que marcou para ele. Grandin (1992), diz que colocar a 

música como ferramenta facilitadora para a comunicação com pessoas autistas. A pesquisa foi do tipo 



 

 

qualitativo, um estudo de caso com um grupo de oito crianças na faixa etária entre 4 a 8 anos, 

centralizando o estudo no brincar individualizado para transformar em aprendizagem significativa. 

Realizado na recreação Brinquelândia localizada em Garanhuns-PE. A estrutura física da recreação 

Brinquelândia foram pontos decisivos pela escolha do local. A priori foram desenvolvidos dois dias 

na semana, com duração de uma hora. Depois um dia por semana, com a mesma duração de tempo. 

O estudo foi embasado no ato do brincar para estimular a tríade e transformar em aprendizagem 

significativa. A seleção das crianças foi feita através uma entrevista (avaliativa) individual, onde seria 

observado nas crianças o maior comprometimento na tríade, especificamente na área de imaginação, 

fator essencial para desenvolver o ato do brincar. 

O grupo está incluído no TGD (Transtorno Global do Desenvolvimento) sendo: dois espectro autista 

(asperge), quatro espectro autista moderado e dois espectro autista severo. A técnica utilizada de 

coleta de dados foram estimulações lúdicas, pesquisas bibliográficas e expedições práticas em centros 

especializados em autismo: AMA-SP (Parelheiros); participei de um treinamento onde visitei a 

residência local onde mora um grupo de adolescentes no espectro autistico, os quais são estimulados 

a realizar as ABVD (Atividades da Vida Diária) e ABVP (Atividades Diárias da Vida Pratica). Em 

visita a escola do AMA-SP (Cambuci) freqüentei alguns dias de aulas, onde as crianças freqüente 

normalmente a escola onde são alfabetizados e seguem até a o Ensino Fundamental I. Os quais 

participam de atividades curriculares e extras curriculares. No CID-RE (Centro de Desenvolvimento 

Infantil); participei de uma SUMMER CAMP e de uma terapia com uma das crianças que está incluso 

desse grupo de estudo. FADA-BR (Fundação de Apoio e Desenvolvimento de Autistas); entrevistei 

a coordenadora da fundação, focando as perguntas na introdução e importância da musicalidade para 

essas crianças com TGD. Onde observamos o dia-a-dia das crianças autista, como procediam na hora 

do brincar, a autonomia e independência, interação; como enfrentavam as frustrações e resistências. 

As técnicas foram desenvolvidas através de estimulações lúdicas (brincadeiras, jogos); estimulações 

sensoriais (tatoriais, proprioceptivas e vestibulares) e musicalidade. Foram registrados em fotos feitas 

pelos pais de algumas crianças. Construímos um gráfico evolutivo do desenvolvimento das crianças 

antes e depois dos API. Destacamos o comprometimento na tríade de cada criança nas áreas de 

(interação, comunicação e imaginação). Os dados foram tabulados também em forma de gráfico de 

acordo com a evolução individual de todas as crianças autistas. As pesquisas de campo nortearam o 

estudo por apresentar casos semelhantes ao do grupo de crianças estudadas. Foquei em áreas afins 

para cada criança e suas especificidades, na linguagem (músicas), interação (jogos e brincadeiras) e 

imaginação (histórias e brincadeiras simbólicas). As pesquisas bibliografias foram fundamentais, pois 

através deles embasei o estudo, pois consegui perceber a importância do brincar para o 

desenvolvimento das crianças, através de varias óticas, onde seus pensamentos se tornavam 



 

 

convergentes e por vezes divergentes. A análise dos dados foi feita através de gráficos de 

desenvolvimento e de interpretações da revisão literária. Com base nesses pontos citados foram 

analisados e estudados em cada criança envolvida e desenvolvidos gráficos do desenvolvimento da 

tríade antes de depois dos acompanhamentos pedagógicos. Pode-se observar que a imaginação e a 

interação são áreas mais afetadas nesse grupo de crianças autistas. A maior parte não mantinha contato 

visual, e muitas utilizava meu corpo como ferramenta para pegar os brinquedos que lhe interessava. 

A interação social tornou-se um fato preocupante, pois muitos não aceitavam o toque, para direcionar 

a brincadeira proposta. Tornando-se um grau de dificuldade manter uma boa relação com as crianças. 

Pois na recreação tinha outras crianças que se interessavam pelas brincadeiras, mais que elas. E por 

vezes eles não aceitavam na primeira tentativa. Com o apoio dos pais e a assiduidade das crianças 

desse quadro mudou. 

Analisei esse novo resultado, foi emocionante perceber a evolução dessas crianças. Elas conseguiram 

superar fobias ao brincar, no tobogã gigante (altura e escuro), no solário (contato com areia), pula-

pula (sem contato físico), rapel (altura e balanço - sem contato físico). A interação com outras crianças 

típicas beneficiou para esse resultado, pois as crianças atípicas aprendiam a esperar sua vez, não gritar 

para obter algo, a brincar em grupo (pega-pega, teia de gato, seu rei mandou dizer...). A linguagem 

surgiu de repente, nas brincadeiras mais prazerosas, nos recontos de histórias com fantoches, nas 

letras de músicas, essas brincadeiras despertaram a imaginação das crianças no espectro. Ao brincar 

crianças se descobriram e descobriram um novo mundo o do faz-de-conta. E com isso superaram e 

vêem superando suas limitações. Não foi uma tarefa fácil, muito menos rápida, foi e vem sendo um 

processo diário, por isso é importante destacar o papel da familia, para darem continuidade do que 

ensinado através de brincadeiras e jogos. O encaminhamento metodológico utilizado na intervenção 

pedagógica fundamenta-se na pesquisa-ação. O registro em diário das observações feitas, à medida 

que a metodologia pedagógica escolhida estava sendo aplicada, possibilitaram o afastamento 

necessário para a reflexão e a compreensão do estudo realizado. As crianças com autismo leve e 

moderado por não terem muito comprometimento cognitivo (imaginação e linguagem) e sim em 

interação foram estimuladas com brincadeiras e jogos em duplas que exigiam um grau maior de 

concentração, participação e complexidade. No entanto as com autismo severo requereram uma maior 

atenção, pois sua imaginação, linguagem e interação são mais comprometidas e limitadas, 

necessitando de mais estímulos visuais e menos verbal. É importante destacar que os API 

estimulavam as especificidades de cada criança, estimulando as áreas mais afetadas de acordo com o 

grau de autismo das crianças acompanhadas e respeitando suas limitações. Como ensinar a criança 

com autismo a brincar de forma funcional? Foi o problema que norteou essa pesquisa. 



 

 

Vários pontos contribuíram para respondermos essa pergunta, como a parceria dos pais foi 

fundamental para criarmos vínculos afetivos entre as crianças. O ponto inicial principal do ensinar a 

criança autista a brincar, aconteceu pela imitação, o adulto realizava e a criança reproduzia a 

brincadeira. Outro ponto foi iniciar as brincadeiras com músicas, organizava a rotina na cabeça das 

crianças autistas. Pois elas mapeavam o que aconteceria em cada momento, e os improvisos e 

imprevistos e frustrações eram trabalhados nesse momento. Para responder o problema acima 

levantado, formulamos o seguinte objetivo geral: - analisamos os prejuízos qualitativos na 

comunicação, interação social e imaginação das crianças autistas e convertemos em aprendizagem 

significativa, através de brincadeiras simbólicas, e a partir delas transcender para o simulacro do 

contexto familiar. Os programas individualizados foram lúdicos para cada criança autista, respeitando 

as suas especificidades, onde cada criança pôde ter contato com atividades sensoriais, proprioceptivas 

vestibulares, tatoriais; e através dessas foram estimulando a tríade. As dificuldades mais acentuadas 

de cada criança foram focadas. E através de jogos e brincadeiras com o adulto atingissem uma 

evolução significativa. O ato do brincar foi ensinado de forma funcional, através de brinquedos como 

seguir a pista dos carrinhos de corrida, dar comidinha na boca do cachorrinho, soprar a bolinha de 

sabão, vestir os bonecos com as roupas relativos a sua profissão que possibilitando assim um 

aprendizado para sua vida prática. Criei um ambiente estruturado e motivador na recreação 

Brinquelândia para as crianças atípicas, seguimos uma rotina, com os mesmo horários e dias pré-

estabelecidos, onde as crianças realizavam brincadeiras e conduzíamos a fazermos parte do seu centro 

de interesse, onde cada uma tinha um objetivo, que as estimulavam em suas necessidades e limitações. 

Com isso sentiam-se seguras e mapeadas; pois com o tempo sentiam-se confortáveis no espaço e com 

os brinquedos. 

Estimulei as crianças autistas a participarem da brincadeira como um simulacro da complexa 

dinâmica social como, ao chegar aos lugares cumprimentar as pessoas (do seu jeito) com um gesto, 

uma palavra; não tirar a roupa em ambientes públicos, só no banheiro; utilizar a linguagem (gestual 

ou oral) para que seu pedido seja realizado; aprender a esperar sua vez, permanecer na fila até chegar 

sua vez. Os programas individualizados foram desenvolvidos respeitando as suas especificidades 

fazendo um parâmetro entre a ludicidade e a tríade. A brincadeira norteou a pesquisa. No começo os 

pais não sabiam outros já conheciam a terapia na perspectiva floortime (brincar no chão). Foram 

abordados os aspectos imaginação, linguagem e interação social. 

Explorando nas áreas de motor, discriminação visual, propriocepção, vestibular, tatorial e as ABVD 

e ABVP. De uma forma que as crianças entendessem e participarem das brincadeiras como simulacro 

da complexa dinâmica social. Com base no estudo exposto acima, conclui-se que o aprendizado foi 

mútuo entre crianças, pais e profissional. Os feedbacks e a participação dos pais foram fundamentais, 



 

 

para a construção da aprendizagem das crianças envolvidas. Esse estudo teve uma significativa 

relevância para a comunidade, pais, profissionais, pois aprenderam a olhar e entender que o ser 

humano é um ser único com suas especificidades e individualidades. Darei continuidade a esse 

trabalho, no agreste meridional, priorizando o brincar das crianças autistas de forma funcional, essa 

área deixa uma lacuna significativa, essas crianças precisam ser estimuladas diariamente. Constatei a 

emergente necessidade de construirmos um espaço com profissionais que os estimulem num espaço, 

centralizando todas as estimulações nas áreas de linguagem (fonoaudiólogo), propriocepção 

vestibular (terapeuta ocupacional), imaginação e interação (psicopedagoga); terapias na piscina 

(natação), ecoterapia. 

Nessa perspectiva envolver os pais, para que continuem participando diretamente das conquistas, 

frustrações e superação dessas crianças, e com isso acreditem numa evolução, sem determinar o 

tempo, e através do brincar essas crianças atípicas, possam adquirir autonomia e independência. 

Contato: patriciasanto23@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 


