
O BRINCAR E A BRINCADEIRA ENQUANTO INSTRUMENTOS DE APRENDIZAGEM E DE 

INCLUSÃO DO ESTUDANTE COM AUTISMO 

Samyra Nicolli Batista¹; Maria Luzia da Silva Santana ². 

1. Graduanda do Curso de Pedagogia – UNIFIMES   

2. Professora do Curso de Psicologia e Pedagogia- UNIFIMES. 

RESUMO 

O autismo é um transtorno invasivo do desenvolvimento, observam-se que crianças nesta 

condição podem demorar para adquirir a consciência sobre si próprio, e outras podem jamais vir 

a desenvolvê-la. A inclusão do autista na escola requer atendimento e metodologia que atendam 

a sua demanda, neste processo o brincar e a brincadeira são favoráveis por possibilitarem o 

desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas e sociais. A partir desta ideia esta pesquisa 

bibliográfica tem o objetivo de descrever a importância do brincar e da brincadeira no processo 

de aprendizagem de estudantes com autismo.    
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INTRODUÇÃO 

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

comprometimento em múltiplas áreas, tais como na vida social, afetiva, intelectual e outras.  

Segundo a Classificação Internacional de Doenças -CID 10 é caracterizado “pelo 

desenvolvimento anormal e/ou comprometido, que se manifesta antes da idade de 3 anos e pelo 

tipo característico de funcionamento anormal em todas as três áreas de interação social, 

comunicação e comportamento restrito e repetitivo” (OMS, 1993, p. 247, apud MARTINS 2009, 

p.4). 

Crianças com este transtorno têm o direito de acesso ao contexto escolar e ao 

acompanhamento pedagógico diferenciado para atender as suas necessidades. Estudos 

demonstram que as crianças com autismo beneficiam de uma metodologia que incorpora a 

brincadeira e o lúdico no processo de aprendizagem. Com vistas nesta ideia, mediante uma 

pesquisa bibliográfica, a presente pesquisa tem o objetivo de descrever a importância do brincar 

e da brincadeira no processo de aprendizagem de estudantes com autismo.    

MATERIAL E MÉTODO 

A discussão inicial apresentada no decorrer deste material é resultado das leituras e 

discussões de estudos científicos para elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso de 

Pedagogia. Os procedimentos usados para construí-lo foram:  

i.  Leitura e discussão inicial dos textos. 

ii.  Fichamento contendo as ideias principais e as secundárias dos autores. 

iii.  Sistematização deste resumo síntese. 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Processo de Inclusão Escolar 

A inclusão educacional escolar, no contexto brasileiro, é uma ação política, cultural, 

social e pedagógica que tem o objetivo de assegurar o direito de todos os estudantes de estarem 

juntos, aprendendo e participando (BRASIL, 2007). Conforme Nunes, Azevedo, Schmidt (2013) 

a Educação Especial vem sendo debatida no país, a partir da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, em 1948. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 1996, no seu artigo 56, 

especifica que a educação especial deverá ser oferecida preferencialmente na rede regular de 

ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. Dentre essas pessoas 

portadoras de necessidades especiais, estão as crianças autistas. 

O autismo é um transtorno invasivo do desenvolvimento, isto é, algo que faz parte da 

constituição do indivíduo e afeta a sua evolução. Manifesta-se antes dos três anos e persiste 

durante a vida adulta, com mais frequência em meninos. Inicialmente, pode ser definido como 

um complexo distúrbio de desenvolvimento que envolve dificuldades de interação social, 

linguagem, plano emocional, plano motor e as áreas de habilidades sensoriais (PIAUILINO, 

2008).  

Para ajudar as pessoas com o autismo, é fundamental que a família e amigos os tratem 

normalmente, tentando entendê-los em sua forma de ser e assim tentar ajudá-los, propiciando 

tratamento em todas as áreas que precisem. O tratamento é basicamente feito de reabilitação: 

psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, escola, fisioterapia, musicoterapia e etc. Muitas 

pessoas relutam em levar a criança ao psiquiatra com medo de associação à loucura. Só com 

informações maciças essa ideia errônea pode ser modificada (CAMARGOS, p.10).  

A criança autista tem dificuldade em se relacionar com outros indivíduos, mantém-se 

distante, evita o contato visual e demonstra falta de interesse pelas pessoas, incluindo dificuldade 

de comunicação que afeta a compreensão e a expressão (PIAUILINO, 2008). Algumas crianças 

que têm autismo podem demorar muito neste processo de aquisição da consciência sobre si 

próprio, e outros podem jamais vir a desenvolvê-la. Um atendimento especializado, antes da 

inclusão numa escola regular, pode ajudar a criança a desenvolver a consciência de si mesma, 

preparando-a para utilizar-se de modelos posteriormente (MELLO, 2004, p.41-42). Alguns 

autores têm ressaltado a possibilidade de trabalhar a inclusão e a aprendizagem dessa criança 

através do lúdico e da brincadeira.  

 

O Brincar, a Brincadeira e Aprendizagem do Estudante Autista  

Estudos que discutem a atuação pedagógica com crianças autistas trazem 

contribuições para pensar o processo de ensino e aprendizagem de estudantes com estes 

transtornos de desenvolvimento. Araújo (2011, p.182) apud Lima e Fumes (2013, p. 1882) lembra 

que “o brincar é importante no desenvolvimento da criança, por permitir o aprendizado e a prática 

de novas competências ... e elas têm oportunidade de desenvolver não apenas as habilidades 

motoras, mas também as capacidades cognitivas e sociais.  



Quanto a isto Silva, Dias, Martins e Tenório (2013) apontam que o uso do brincar é 

uma ótima maneira para estimular a interação de crianças autistas com o mundo, favorecendo o 

contato com a vida em sociedade e salienta que “a evolução destes alunos acontece em tempos 

diferenciados, cada aluno autista apresenta uma particularidade que exige do docente uma maior 

preparação para atendê-los”. Neste sentido, Lima e Fumes (2013, p.1887) asseguram que:  

É preciso oferecer as crianças com autismo oportunidade de 
brincar. No caso das crianças da instituição em questão, estas 
tiveram boa evolução quanto ao uso dos brinquedos, em 
especial durante os jogos com bola, entretanto algumas delas 
foram mais além, usando também durante os momentos de 
brincadeiras a “peteca”, o jogo de tênis infantil e o boliche. ... No 
que se refere às brincadeiras sem o uso de brinquedos, essas 
precisam ser ainda mais incentivadas e desenvolvidas entre as 
crianças ... 

No estudo desenvolvido por Martins (2013) com a mediação desta pesquisadora 

durante a brincadeira, as crianças autistas apresentaram ações imaginativas e em diversos 

momentos elas chegaram a se envolver no jogo de papéis.  

Embora essas ações imaginativas tivessem um caráter 
incipiente e pouco frequente ao longo das sessões, o seu valor 
não deve ser subestimado, visto que o mais importante está no 
fato de os sujeitos se mostrarem responsivos ao encorajamento 
do adulto na direção de refinar capacidades que constituem 
avanços numa área essencial ao desenvolvimento na infância 
(MARTINS, 2013, p.32). 

CONCLUSÃO 

A partir destas pesquisas sugere-se que o brincar e a brincadeira são elementos 

importantes no processo de aprendizagem de estudantes autistas, por contribuírem com a 

aproximação de pessoas que fazem parte da sua rotina.  A brincadeira ajuda no desenvolvimento 

e na aprendizagem da criança com autismo, tendo em vista que o momento da brincadeira é 

oportuno e propício a sua socialização.  
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